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Parathënie

Ky libër është përpiluar që të ju ndihmojë të kuptoni më mirë se si punon sistemi

imunitar. Libri është përpiluar nga Shoqata Japoneze e Imunologjisë, përkatësisht një

grup që hulumton imunite!n.
Sistemi imunitar, apo mënyra se si mbron trupi vetveten nga mikroorganizmat,

siç janë bakteriet, është e mahnitshme. Sa më tepër që të dini në lidhje me të, do të
kuptoni se sa interesant është ky sistem. Ky sistem është përbërë nga një numër i
madh molekulash dhe qelizash të cilat punojnë së bashku për të mbrojtur trupin nga
invadues të shumtë të huaj. Është pikërisht ky kompleksitet që i bën disa njerëz të
mendojnë që sistemi imunitar është shumë i vësh!rë për t'u kuptuar. Ne shpresojmë
që duke lexuar këtë libër ju do të filloni të mendoni kështu: “Ah, a kjo qenka e tëra mbi
imunite!n?” ose “Pra, kjo qenka ajo se si funsionon!” dhe kjo do t'u bëjë juve që të
mësoni më tepër në lidhje me këtë çështje.

Z. Tomoko Ishikawa e ka ilustruar mirë librin. I gjithë libri është krijuar me
përkush!min dhe entuziazmin e dr. Yousuke Takahama së bashku me anëtarët e
Educa!on Promo!on Commite si dhe Public Affairs of the Japanese Society for
Immunology. Përpjekjet e tyre janë redaktuar me kujdes të madh nga Znj Shinobu
Yamashita nga Departamen!redaktues Yodosha. I falënderojmë të gjithë ata.

Së fundmi, unë kërkoj nga ju që nëse gjeni ndonjë pjesë që është e vësh!rë për
t'u kuptuar, ju lutem na njo&oni. Ne do të donim t'i shfrytëzonim komentet tuaja në
interes për të përmirësuar librin. Fundi-fundit ky libër është krijuar për të gjithë ju,
prandaj na intereson se çfarë mendoni ju.

Prill 2008                                                             Shoqata Japoneze për Imunologji
Masayuki Miyasaka





Parathënie për përkthimin në gjuhën angleze

Sistemi juaj mahnitës imunitar:
Si e mbron ai trupin tuaj

Çdo ditë sistemi juaj imunitar është përballet me mbrojtjen tuaj nga mijëra
mikrooganizma rreth jush që mund të ndikojnë të sëmureni. Sistemi juaj imunitar e
kryen punën e vet në mënyrë aq efikase sa që ju nuk e verëni se ai është duke
punuar.

Vaksinimi ak!vizon sistemin tuaj imunitar, duke e a&ësuar trupin tuaj që të
mbrohet ndaj mikroorganizmave që do ta sulmojnë atë. Zakonisht vaksinat nuk
shkaktojnë një shqetësim më të madh se një shpim të lehtë në krahun ose në
kofshën tuaj që shumë shpejtë harrohet, ndërsa juve ju mbron nga sëmundjet
shumë serioze, të cilat shpeshherë mund të jenë edhe vdekjeprurëse.

Natyrisht, ata të cilët vuajnë nga sëmundjet e !lla duhet të jenë të kujdesshëm
nga përgjigjet tepër agresive të sistemit imunitar. Për më tepër, mos harroni që
këto ankesa janë rezultat i një keqdrej!mi të sistemit imunitar, i cili në të vërtetë ju
mbron nga agjentë infek!vë përreth jush. Duke rishqyrtuar atë se çfarë ndodh kur
dështon sistemi imunitar, do t'u ndihmoj juve që të njihni peshën e rëndësisë së
kësaj përgjigje që të jeni mirë. Nëse arrini që të rriteni pa ndonjë defekt në sistemin
imunitar, ju jo vetëm që do të jeni të mbrojtur nga mikroorganizmat që do t'u
shkaktojnë sëmundje, por gjithashtu edhe ndaj qelizave personale që sillen keq.
Këto qeliza nëse i ikin kontrollit mund të zhvillohen në kancer.

Shkencëtarët mendojnë që të kuptuarit më mirë se si vepron sistemi imnitar
do të na mundësojë zhvillimin e vaksinave të reja. Shumë prej tyre janë duke
punuar për të gjetur vaksinën kundër sëmundjeve infek!ve siç është AIDS-i, i cili
kërcënon miliona njerëz kryesisht në shtetet e zhvilluara. Tani më akoma të tjerët
janë duke u munduar që të kuptojnë se çfarë është duke shkuar keq me çështjen
imunitare në rast të sëmundjeve ve!mune dhe alergjive, dhe gjithashtu pse sistemi
imunitar ndonjëherë dështon që të lu&ojë kancerin. Kur arrihet që këto të
kuptohen, shkencëtarët shpresojnë që një ditë të zhvillojnë vaksina efek!ve
kundër sëmundjeve autoimune, sëmundjeve alergjike, duke zbuluar vaksina më
efikase kundër sëmundjeve infek!ve.

Ky libër i !tulluar në original “Karada wo Mamoro Meneki no Fushigi” është
konceptuar dhe krijuar nga hulumtuesit japonezë që punojnë në lëmin e
imunologjisë. Është publikuar nga Shoqata Japoneze e Imunologjisë si pjesë e
përpjekjeve të tyre për Ditën e Imunologjisë 2008, në mënyrë që ta bëjnë
imunologjinë më të perceptueshme për publikun, duke e pranuar si ide dhe si libër
të mirë, hulumtuesit që punojnë në imunologji në Evropë menduan që ky publikim
mund të jetë me interes për evropianët. Dhe kështu e përkthyem këtë libër në
gjuhën angleze me qëllimin që të arrijmë ndërgjegjësimin e rëndësisë së



imunologjisë për shënde!n si dhe të qenit mirë. Federata Evropeane e Shoqatave
të Imunologjisë (EFIS) si “ombrellë” e imunologëve evropian mundësoi
mbështetjen financiare, shtypjen dhe versionin elektronik të kë!j libri. Anjali Patel
përktheu dhe mundësoi bo!min e kë!j libri në gjuhën angleze. Redak!mi i kë!j libri
është mbështetur nga Mary Louise Grossman. Falënderimat tona shkojnë për të dy
për përkush!min dhe punën e madhe të tyre që mundësuan finalizimin dhe
realizimin e kë!j projek!.

Në këtë bo!m një numër i termave dhe i shprehjeve japoneze janë thjeshtuar
në të mirë të lexuesve të gjerë.

Sinqerisht shpresoj që me anë të kë!j libri ju të arrini të kuptoni më mirë
sistemin tuaj imunitar. Pres nga ju që të më tregoni se ju pëlqeu apo jo libri.
Sugjerimet tuaja janë shumë të vlefshme, sepse i tërë libri është krijuar për ju.

Përkthimi në gjuhë të tjera do të pasojë.

Qershor 2009 Federata Europeane e Shoqatave të Imunologjisë
Stefan H.E. Kaufmann



Parathënie . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Pjesa e I Gjithçka ne lidhje me imunitetin

1 Bazat e sistemit imunitar
• Ç'mund te bëjë sistemi imunitar? . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Pse  nuk mund të merrni të njëjtën sëmundje dy herë? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Ku gjendet sistemi imunitar ne trup? .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
• Qelizat të shumta të sistemit imunitar . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
• Tri rrugët e shkatërrimit të patogjenit . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 18

2 Si punon sistemi imunitar
• Në c'mënyrë sistemi imunitar  bën dallimin ndërmjet mikroorganizmave? . . . 20
• Si i njeh sistemi imunitar mikroorganizmat e ndryshëm? . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• Si i mban mend sistemi imunitar mikroorganizmat të cilët i ka takuar

edhe më pare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 26

Ku prodhohen qelizat e sistemit imunitar dhe ku
punojnë ato?

Ku prodhohen qelizat e sistemit imunitar? . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
• Ku punojnë qelizat e sistemit imunitar dhe si vijnë deri aty?. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
• Si e gjejnë  qelizat e sistemit imunitar rrugen rreth e percark? . . . . . . . . . . . . . . . 32
• Si e ndihmojnë qelizat e sistemit imunitar njëra-tjetrën? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Si e rregullon sistemi imunitar vetëvetën . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

• Pse sistemi imunitar nuk e atakon trupin tone dhe ushqimin te cilin  e marrim? . 38

Përmbajtja

•



Pjesa II Gjithçka në lidhje me sëmundjet

1 Luftimi i sëmundjeve infektive
•Çdo gjë rreth patogjeneve.............................................................................. 42

•Çfarë llojesh të sëmundjeve infektive kemi?................................................. 44

Ç'është AIDS-I?...............................................................................................   46

•A mund ta shmangni semurjen nga gripit të shpezëve?............................. 48

•Sa mund të jetë e vlefshme një vaksinë?...................................................... 50

2 Sëmundjet autoimune
•Çfarë janë sëmundjet autoimune?................................................................. 52

•Çfarë tipesh të sëmundjeve autoimune kemi?.............................................. 54

•Rheumatoid arthriti dhe trajtimi i tij............................................................. 56

3 Alergjitë janë gjithashtu përgjigjje imune

•Ç' është një alergji?........................................................................................ 58

•Edhe këto gjëra të tjera mund të shkaktojnë alergji..................................... 60

•Si zhvillohet astma?....................................................................................... 62

•A mund t'i shërojmë ethet e barit?................................................................ 64

4 A mund te përdoret Imunologjia për të mjekuar e kancerin?

•Ç'është kanceri?............................................................................................. 66

•Si punon sistemi imunitar kundër kancerit?................................................ 68

•Trajtimi i kancerit me imunoterapi................................................................ 70

Pasthënie.......................................................................................................... 72



P Ijesa e

Gjithçka në lidhje me imunologjinë



10

A e dini se ç'është sistemi imun-
itar? A e dini ku mund ta gjeni atë
në organizëm? Dhe a e dini se çfarë pune
kryen ai?

Kur ju ndiheni mirë,
ju nuk mendoni shumë në lidhje me atë
se çfarë punon sistemi ynë imunitar.
Por si mendoni, ç’do të ndodhte po qe se nuk
do ta kishit atë?

Ç'mund të bëjë sistemi imunitar?

1 . Bazat e sistemit imunitar

100,000

Immunodeficienca
e kombinuar

E, pra, le të shohim.
Afërsisht 1 në 100.000 foshnje lindin pa imunitet.
Kjo gjendje e vështirë njihet si Severe Combined
Immunodeficiency (SCID) ose imunodeficienca e
rëndë e kombinuar.
Foshnjet e lindura me këtë gjendje nuk posedojnë
me asnjë lloj mbrojtjeje ndaj patogjenëve, siç e
posedojnë foshnjet e shëndosha.

Me patogjenë ne mendojmë për mikroorganizmat
siç janë bakteriet, viruset dhe fungjet që mund t'u
shkaktojnë sëmundje.
Këtu qëndron fakti se pse foshnjet që posedojnë
SCID e pësojnë shumë keq nga sëmundjet infektive.
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Ju pa asnjë dyshim keni dëgjuar për një sëmundje të
quajtur AIDS. AIDS-i shkakton që trupi të humbasë
imunitetin dhe e lë atë pa mundësinë për ta mbrojtur
vetëvetën nga të gjitha format e mikroorganizmave.

AIDS-I e shkakton këtë duke e nxjerrë jashtë funksionit të
tij sistemin imunitar.

Deri më tani ju e keni kuptuar që nëse keni lindur pa imunitet
ose nëse sistemi juaj imunitar ka pushuar së funksionuari, ju
do të jeni nën mëshirën e mikroorganizmave ndaj të cilëve
trupi juaj normalisht ju mbron, kështu që në dukje të parë
sistemi juaj imunitar nuk vepron shumë, porse faktikisht ai
ndodhet aty për ta mbrojtur trupin tuaj natë e ditë.

Ka shumë lloje
mikroorganizmash që fluturojnë
në ajër rreth e qark jush.
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Pse nuk mund të merrni të njëjtën

?sëmundje dy herë

virusi

infeksioni

Unë jam shumë i sigurt që deri më tani keni
dëgjuar njerëz të thonë gjëra si: “Unë i kam kaluar
shytat më parë, prandaj nuk do të sëmurem prapë
nga ato”, ose “Unë e kam pasur gripin sivjet,
prandaj nuk do të më zërë sërish”. Në këtë rast ajo
çfarë nënkuptohet nga thëniet e këtyre njerëzve
është se një patogjen që ju bën të sëmureni një
herë dhe pastaj të shëroheni, ju nuk do të sëmureni
sërish nga po i njëjti patogjen.
Ky afinitet është një funksion tjetër i sistemit tuaj
imunitar

Sistemi juaj imunitar mban mend të gjithë
patogjenët të cilët ju kanë infektuar, kështu
që nëse sërish do të bini në kontakt me to, ju
nuk do të sëmureni sërish.

Kur mikrobet hyjnë në trupin tuaj, ju keni atë që quhet një . Zakonisht kurinfeksion
merrni një infekison, ju do të keni ethe dhe do të keni një stomak pa qejf (diarre).
Megjithatë, pasi të pushoni për pakë kohë, në shumicën e rasteve ju përsëri duhet të
bëni më mirë, përkatësisht do të shëroheni falë sistemit tuaj imunitar. Por kjo nuk
është e gjitha çfarë mund të bëjë sistemi juaj imuintar për ju.
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Memorja
Imunologjike

Ekspertët këtë afinitet e quajnë memorje imunologjike.
Edhe pse memorja imunologjike ju mbron për të mos u
sëmurë nga i njëjti patogjen sërish, ai nuk mund t'ju
mbroj nga patogjeni iri.

Në çdo infeksion të ri sistemi imunitar do të fillojë nga e
para që ta mbajë mend atë patogjen që e shkakton atë
sëmundje.

Çdo ditë secili nga ne është në kontakt me mijëra
mikroorganizma. Gjatë procesit të rritjes sistemi ynë
imunitar ka shansin që të memorizojë një numër shumë
të madh të tyre. Gjithashtu vaksinimi të cilin e keni marrë
gjatë fëmijërisë mundëson memorizimin e një numri të
mikoorganizmave të cilët mund t'i njohë trupi juaj.
Vaksinat përmbajnë patogjenë të cilët janë dobësuar,
kështu që ju ndërtoni imunitet ndaj tyre pa mundësinë e
të qenit të sëmurë.

Fjala vaksinë rrjedh nga latinishtja për lopë nose Vacca. Porç'
kanë të bëjnë vaksinat me lopën, do të pyesni ju? E pra,Edward
Jenner zbuloi vaksinimin kur tregoi se injektimi i njerëzve me
virusin e lisë së lopëve do t'i mbrojë ata nga virusi që shkakton
sëmundjen vdekjeprurëse të quajtur lia e vogël.
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Ku gjendet sistemi imunitar në trup?

Trupat tanë janë të përbërë nga njësi jashtëzakonisht të vogla të quajtura qeliza, që të
gjitha janë aq të vogla sa nuk mund të shihen me sy të lirë. Gjithandej nëpër tërë trupin ka
një shumëllojshmëri qelizash, ku çdonjëra nga to kryen funksion të veçantë. Sistemi
imunitar gjithashtu është ndërtuar nga qelizat e specializuara. Këto qeliza quhen qeliza
imunitare.

Meqenëse
gjaku qarkullon
përgjat tërë trupit,
qelizat e bardha gjithashtu
janë të pranishme kudo.

Prandaj përgjigjja në pyetje është se sistemi imunitar ndodhet kudo në trupin
tuaj. Megjithatë, ka vende në trupin tuaj ku qelizat e bardha janë më të
koncentruara. Këto vende janë nyjet limfatike dhe shpretka. Këto janë veçanërisht
të rëndësishme, sepse janë vendet në të cilat sistemi ynë imunitar fillon punën
gjatë një infeksioni. Ne do t'ju tregojmë më vonë se çfarë ndodh në nyjet limfatike
dhe në shpretkë.

Gjaku ynë është i kuq, sepse përmban një numër të madh të qelizave të
kuqe të gjakut të quajtura eritrocite. Megjithatë, gjaku përmban
gjithashtu edhe qeliza të bardha të gjakut ose leukocite. Pikërisht këto
qeliza të bardha të gjakut veprojnë si pjesë të sistemit imunitar.
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Qelizat e bardha të gjakut =

Qeliza imunitare

Tung!
gllënkë

Shpretka

Thamë se qelizat e bardha të gjakut ndodhen
kudo në trup dhe pikërisht kjo veti e tyre mundëson
që këto qeliza të vijnë në kontakt me botën e jashtme
përmes ushqimit dhe ajrit të cilat depërtojnë
përmes gojës, hundës, mushkërive dhe zorrëve.

Shumë qeliza të bardha ndodhen gjithashtu nën
lëkurë me çrast mund të shkatërrojnë çdo
mikroorganizëm që depërton në organizëm që në
vendin e depërtimit.
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Qeliza të shumta të sistemit imunitar

neutrofili

makrofagu

Qelizat e Sistemit Imunitar janë
aq të vogla sa që juve ju duhet

mikroskop për t’i parë.

Tani të shohim disa qeliza të ndryshme të cilat përbëjnë sistemin imunitar (mbani mend,
këto janë qeliza të bardha të gjakut).

Nëse ju jeni lënduar, dhe lëkura juaj është e hapur,
mikroorganizmat mund të depërtojnë në trupin tuaj
përmes prerjes. Kur kjo ka ndodhur, neutrofilet, një grup i
qelizave të bardha të gjakut migrojnë në vendngjarje për të
shkatërruar mikroorganizmat.

Një grup tjetër i qelizave të bardha
janë makrofagjet të cilat shkatërrojnë
patogjenët duke i gëlltitur ato. Ju do
t'i gjeni makrofagjet në mushkëri,
mëlqi, lëkurë dhe zorrë.
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Qelizat B

Qelizat T ndihmëse

Qelizat T vrasëse

Njëri tip i limfociteve që ju do ta gjeni është limfociti B ose

qeliza B.B Qelizat prodhojnë “armë” special të quajtura
antitrupa që lidhen me patogjenin dhe e ndihmojnë sistemin

imunitar t'i shkatërrojë ato. Limfocitet tjera janë të njohura
si limfocitet T ndihmëse dhe T vrasëse. Qelizat T
ndihmëse i ndihmojnë limfociteve B të prodhojnë
antitrupa dhe gjithashtu përforcojnë afinitetin e

makrofagjeve të sulmojnë një patogjen. Qelizat T
vrasëse, siç tregon edhe emir i tyre janë “vrasës” në
kuadër të familjes së tyre. Ato ndeshen me çdo qelizë
të infektuar me virus.

Një qelizë tjetër shumë e rëndësishme e qelizave të bardha

të gjakut është qeliza dendritike. Kjo qelizë merr emrin nga

zgjatimet e tyre që dalin jasht sikur degët e një peme

(Dendron, nga greqishtja për “pemën”). Kur mikroorganizmat
depërtojnë në trup, është pikërisht qeliza dendritike që ndihmon

qelizën ndihmëse që të kuptojë se cfarë tipi i mikroorganizmit

është dhe si ta shkatërrojë atë më së miri.
Deri më tani mësuam se tipe të ndryshme të qelizave të bardha të

gjakut janë të koncentruara në vende të ndryshme të trupit (shpretkë dhe
nyje limfatike). Gjithashtu megjithëse dijmë se ato kanë role të veçanta, ato
punojnë të gjitha së bashku për të mbrojtur trupin tonë.

Në njerëz B qelizat prodhohen në palcën e
eshtrave. Ato gjithashtu prodhohen në bursa

Fabricius, në shpezët. Ndërsa qelizat T zhvillohen
në timus.

Qelizat dendritike

Limfocitet janë tip tjetër i qelizave të bardha të gjakut dhe këto janë anëtarët më të
vegjël të familjes së tyre. Ato janë të 100 e milimetrit ose 10 mikrona.

Nëse i shihni ato me mikroskop, që të gjitha do t'ju duken të njëjta. Por nëse i
hulumtoni më tepër, ju do t'i shihni se ato janë të tipeve të ndryshme dhe
secila prej tyre ka funksion të veçantë.
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Tri rrugët e shkatërrimit të patogjenit

Tani, të mësojm më tepër se si qelizat e bardha e shpëtojn trupin nga patogjenët.

1

2

bakterja
neutrofili

makrofagu

Qelizat T vrasëse

Tung

I vret

Uaaaa

Shko!

virus

qelizat e infektuara me virus

vdes

Duke i gëlltitur ato plotësisht
Neutrofilet dhe makrofagjet i gëlltisin

patogjenët, disa bakterie të veçanta në
mënyrë të plotë. Ato gjithashtu i vrasin
bakteriet duke i gëlltitur dhe duke i
zbërthyer në copëza të vogla.

Duke vrarë qelizat e infekuara

Qelizat të cilat janë të infektuara me
v i rus janë të r rez ikshme për
organizmin dhe duhet larguar nga
trupi shumë shpejt. Kjo është gjendje
në të cilën luajnë rol qelizat T vrasëse.
Qelizat T vrasëse e ndalojnë virusin i
cili shumëfishon vetëveten brenda
qelizës, duke e gjetur qelizën e
infektuar dhe duke e mbytur atë.
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Pengimi përmes antitrupave3

Qelizat B

antitrupi

makrofagu

Hej, çka bëhet
me të?

bakterja

O …hhh

Qeliza B

toksinet
bakteriale

virusi me antitrup

i bashkangjitur në atë

bakterja e
mbërthyer
nga antitrupi

Pas depërtimit të bakteries në trup, ajo jo vetëm që e
shepenzon vetëvetën, por gjithashtu edhe liron kemikalie të
dëmshme të quajtura toksine bakteriale. Në mënyrë që t'i
ndalojnë toksinet bakteriale që të jenë të afta funksionalisht,
B qelizat i bllokojnë ato përmes “armëve” të veçanta të
quajtura antitrupa. Antitrupat gjithashtu mund të veprojnë si
të veçanta në atakimin e viruseve që të ndalojnë të depertojnë
në qelizë. Në këtë mënyrë viruset nuk mund të shumëzojnë
vetëvetën.

Antitrupat kanë edhe një detyrë tjetër të rëndësishme. Ato
ngjiten fort për bakteriet dhe mundësojnë gëlltitjen nga
makrofagjet. Ne e dijmë që makrofagjet edhe ashtu i gëlltisin
bakteriet, por ato këtë pune e bëjnë shumë më mirë kur
bakteriet janë të mveshura me antitrupa. Antitrupat
udhëtojnë nëpër tërë trupin përmes qarkullimit të gjakut. Kjo
d.m.th. që në çfarëdo rasti të infektimit të ndonjë pjese të
trupit, antitrupat lëvizin atje shumë shpejt që t'i kundërvihen
patogjenit.
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Pra, çfarë ju “thotë” sistemi imunitar patogjenëve në mënyrë të veçantë?

2 . Si punon sistemi imunitar

Qelizat B

receptori
antigjenik

i hapur

Në ç’mënyrë sistemi imunitar bën ndërmjet
mikroorganizmave

Sistemi imunitar identifikon mikroorganizmin që ka infektuar trupin tuaj
dhe vendos se me çfarë mënyre ta luftojë atë. Më herët ne mësuam se për
shkak të memorjes imunitare njerëzit të cilët kanë kaluar mumpsin nuk do të
sëmuren nga ai sërish. Qelizat e sistemit imunitar i vërejnë dallimet mes
virusit të mumpsit dhe fruthit, kështu që ato i memorizojnë si dy gjëra
krejtësisht të ndryshme.

Afiniteti i sistemit imunitar për ta realizuar këtë është e njohur si specifitet
antigjenik.

Obligimi për të bërë dallimin ndërmjet mikroor-
ganizmave të ndryshëm iu përket limfociteve. Që
të dyja: edhe limfocitet T dhe limfocitet B kanë
mjete të veçanta që kontaktojnë me pjesëza të
veçanta të mikroorganizmit. Këto mjete të veçanta
quhen receptorët antigjenikë dhe këto duken si
shufra të vogla me vrima të vogla në skaj të tyre.

Disa nga këto vrima i përshtaten saktësisht
virusit të fruthit, përderisa disa të tjera I përshtaten
virusit të mumpsit ose ndonjë mikroorganizmi
tjetër. Sistemi ynë imunitar do të dallojë se një
mikroorganizëm a ka depërtuar në organizmin
tonë paraprakisht, dhe e identifikon atë duke u
bazuar në atë se qelizat e tij a posedojnë receptorë
antigjenikë të përshtatshëm ndaj atij mikro-
organizmi.
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patogjeni

Receptori antigjenik

mu tani

trak

Çfarë për këtë? Një dyluftim i përsosur!

eshte

nje

dyluftim

p rfe të k nuk është
mirë…

Forma
e gabuar...



Receptorët e qelizave T duken si shkopinj me një vrimë në skaj të tyre.
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Qelizat B

Që të dy llojet e qelizave - edhe qelizat T edhe qelizat
B posedojnë receptorë antigjenikë me anë të të cilëve i
dallojnë mikroorganizmat e ndryshëm, por forma dhe
funksioni i tyre dallon paksa. Receptorët antigjenikë të
qelizave B duken si shkronja Y dhe posedojnë vrimën e
tyre në fund të secilit krah.

Më parë ju treguam se qelizat B i mbysin mikro-
organizmat duke prodhuar antitrupa që i mbysin ata.

Në të vërtetë këta antitrupa duken saktësisht si receptorët
antigjenikë të pranishëm në qelizat që rrjedhin nga stemi
(qeliza meme). Gjithashtu ata kanë kënd të njëjtë të hapjes së
krihëve sikurse receptorët e qelizave B.

Në këtë mënyrë kur të vuani nga shytat vetëm qelizat B që
posedojnë me receptorët antigjenikë për virusin e
shytave do të prodhojnë antitrupa, sepse vetëm ky
lloj antitrupash do t'i përshtatet virusit. Siç po shihni
nuk do të kishte kurrfarë kuptimi që qelizat B të
prodhonin antitrupa që do t'i përshtateshin, le të
themi virusit të fruthit, në këtë rast. Prandaj, siç po
shihni, sistemi imunitar është shumë i zgjuar në
këtë rast.
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Qelizat dendritike

Qelizat T ndihmëse

Dhe meqenëse këto pjesëza të gjithsecilit

virus, p. sh. të shytave ose fruthit janë

të ndryshme, qeliza T mund të

tregojë saktësisht se cili virus e ka

infektuar trupin.
Pasi që qeliza dendritike e ka
prezentuar antigjenin, qeliza T
mund ta identifikojë atë dhe të
kryej punën e saj.
Ato gjithashtu lajmërojnë qelizat
tjera të sistemit imunitar se me
cilin patogjen do të ndeshen.
Në këtë mënyrë sistemi imunitar tani
mund të fillojë t'i sulmojë grimcat të cilat jetojnë dhe
shumëzojnë veten e tyre brenda trupit të qelizës.

Kompleksi madhor i Histokompatibilitetit ose MHC ka marrë emertimin nga afiniteti i tij për të
përcaktuar se a do të pranohet ose jo një ind a organ i transplantuar nga trupi. Histo nga
latinishtja d.m.th. ind dhe compatible domethënë përshtatje. Duke përmirësuar njohuritë tona
se si punon MHC do të jetë jetike që të bëjmë avancim në medicinën e transplantimit ose
tretmanin me stem cellc për sëmundjet degjenerative.

Ndryshe nga antitrupat, receptorët antigjenikë të qelizave T nuk mund të ngjiten me
mikroorganizmat pa ndihmë

Qelizat dendritike, siç u tha më lart, luajnë rol shumë të rëndësishëm. Ato direkt mund të
gëlltisin mikroorganizmin ose mund t'i gëlltisin qelizat e infektuara nga mikroorganizmat. Pas
gëlltitjes qelizat dendritike në mënyrë të kujdesshme qesin jashtë pjesëza të
mikroorganizmit, së bashku me produktet e MHC-së që janë rrethepërqark sipërfaqes së
qelizës dendritike. Duke u prezantuar në këtë mënyrë, pjesëzat e mikroorganizmit
luajnë rolin e një sinjali për qelizat T, duke thënë: ”Hej, shiko! Ne jemi
infektuar me këtë grimcë”.

Ky veprim i sinjalit të prezentimit të grimcës që ka
shkaktuar infektim quhet prezentim i antigjenit.
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Si i njeh sistemi imunitar
mikroorganizmat e ndryshëm

babi nëna

Gjenet

unë

Gjenomi juaj
ë ë ë ë ësht n t r

trupin tuaj

Deri më tani mësuam që çdo limfocit ka vetëm një tip të receptorit
antigjenik.

Kështu p.sh. kur ju do të atakoheni nga virusi i shytave, vetëm limfocitet
me receptorin antigjenik të shytave do ta detektojnë atë. Qelizat që
detektojnë patogjenët tjerë do ta injorojnë atë. Por rreth nesh janë me miliona
mikroorganizmash të ndryshëm, kështu që trupi duhet të ketë një numër
shumë të madh limfocitesh që ta mbrojë atë.

Për fat të mirë këtë dhe e bën. Nëse do të shikoni se sa receptorë antigjenikë njerëzit kanë, ju do
të gjeni se janë rreth 10 bilion (miliard) tipe të ndryshme. Janë 10.000.000.000 me një numër kaq
të madh receptorësh të ndryshëm, kështu që limfocitet njohin çfarëdo mikroorganizmi që
depërton në organizëm. Me këtë numër kaq të madh të limfociteve së bashku, sistemi imunitar
gjithashtu mund ta mbrojë trupin nga një numër shumë i madh i patogjenëve të ndryshëm.

Pra, trupi juaj krijon një numër kaq të madh të
receptorëve antigjenikë?

Prindërit tanë përcjellin tek ne prej 30.000 deri në
40.000 gjene dhe të gjitha këto gjene njihen si gjenome.
Në kuadër të gjenomit tonë ka gjene të cilat janë
përgjegjëse për krijimin e pjesëve të ndryshme të trupit
tonë siç janë, muskujt, lëkura, kockat dhe organet.
Gjithashtu janë dhe gjenet për krijimin e receptorëve
an!gjenikë.
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Do

mi

no

Zakonisht e themi që një gjen është përgjegjës për krijimin e një pjese të trupit, por ky nuk është
rast me receptorët an!gjenikë. Gjenet përgjegjëse të receptorëve an!gjenikë janë të shpërndara në
segmente si pjesëza të një dominoje.

Dhe vetëm brenda limfociteve këto pjesë të gjeneve mund të kombinohen në rrugë të ndryshme
për të projektuar receptorët an!gjenikë.

Nga qindra pjesëza të !lla limfocite përzgjedh 2 deri në tre
për kombinime. Limfoci! vendos pjesëzat e !lla së bashku në
mënyra të ndryshme dhe meqenëse këto kombinime kanë
tendencë të pasaktësisë në lidhje, një numër jashtëzakonisht i
madh i receptorëve an!gjenikë mund të prodhohen.
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Si i mban mend sistemi imunitar mikroorganizmat
të cilët i ka takuar më parë

IHera

Tung ...

qeliza B memoriale

virusi

B qelizat

Limfocitet mund t'i mbajnë mend
mikroorganizmat të cilët i ka takuar më parë.

Kur qeliza T për herë të parë takon mikro-
organizmin, kalon gati një javë për qelizat që të
prodhojnë antitrupa. Gjatë kësaj kohe qelizat B e
ndërrojnë vetëveten në qelizë e cila prodhon sasi
shumë të madhe të antitrupave. Për më tepër, jo
të gjitha qelizat B shndërrohen në qeliza
antitrupprodhues. Disa nga qelizat kanë për
detyrë të mbajnë mend mikroorganizmin e ri.
Këto qeliza B janë të njohura si qeliza B me
memorje (që duhet të mbajnë mend).

Kur qeliza B me memorje e ndesh sërish mikroorganizmin që
e ka takuar më parë, detyrë e tij është që ta rikujtojë atë; me këtë
rast ai vepron menjëherë dhe prodhon një sasi shumë të madhe
të antitrupave për vetëm disa ditë.

Këto qeliza me memorje jo vetëm që janë të aftë për të
prodhuar antitrupa, por ato gjithashtu prodhojnë antitrupa me
cilësi më të lartë në krahasim me antitrupat e prodhuar nga
qelizat B që takojnë mikroorganizmin për hërë të parë. Këta ”superantitrupa” u
bashkëngjiten toksineve të mikroorganizmave shumë më fortë, e nga ana tjetër gjithashtu i
orientojnë makrofagjet për t'i gjetur dhe gëlltitur më mirë bakteriet.

Hera II
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Supozoj që do të marrë
edhe një javë kohë

vetëm edhe disa
ditë tani

Kjo është
shpejt

Shko shko për atë!

superantitrupi

antitrupi normal

T qelizat gjithashtu krijojnë qeliza me
memorje. Qelizat ndihmëse si dhe
qelizat T vrasëse normalisht udhëtojnë
nëpër tërë trupin duke e patrolluar atë.
Kurat do vijnë në kontakt me një mikro
organizëm, T qelizat me receptorin

antigjenik që iu përshtatet antigjenit
fillojnë të ndahen shumë shpejt dhe
bëhen të gatshëm për punë. Kjo kërkon
rreth një javë kohë për t'u realizuar.

Gjatë kësaj kohe disa nga qelizat T
shndërrohen në qeliza me memorje.
Dhe nëse e takojnë sërish mikro-
organizmin, ato janë gati për t'iu
mveshur punës menjëherë.

P. sh. njerëzit të cilët janë shëruar paraprakisht nga shytat posedojnë një
numër shumë të madh të qelizave T dhe B me memorje të cilat tani e tutje do ta
njohin vetëm atë virus. Ngjashëm me këtë njerëzit e shëruar nga ndonjë infeksion
tjetër do të kenë një numër të madh të atyre qelizave T dhe B, që në mënyrë
specifike do të identifikojnë patogjenin specifik të përfshirë në infeksion.
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eshtrat

palca e eshtrave

My …

qelizat T ndihm seë

Qelizat T vras seë

timusi
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3 . Ku prodhohen qelizat e sistemit

imunitar dhe ku punojnë ato?

Ku prodhohen qelizat e sistemit imunitar?

qelizat dendritike

neutrofili

B qelizat

Qelizat e sapokrijuara të sistemit imunitar kalojnë nëpër tërë
trupin përmes enëve të gjakut. Qelizat pastaj migrojnë në nyjet
limfatike dhe shpretkën në vendet prej nga niset përgjigja imunitare
që të fillojnë punën e tyre.

Të gjitha qelizat e sistemit imunitar janë qeliza të
bardha të gjakut dhe krijohen në eshtra.

Eshtrat janë shumë të fortë, por ato kanë një pjesë të
butë, sungjerore të quajtur palca e eshtrave.

Qelizat e gjakut krijohen nga qelizat e veçanta në
palcën e eshtrave të quajtura haematopoetic (he-ma-
toe-po-etic) ose qeliza meme e gjakut.

Vetëm një qelizë meme mund të krijojë çfarëdo numri si dhe çdo
lloj të qelizave imunitare. Sikurse edhe qelizat e kuqe të gjakut dhe
trombocitet, shumica e qelizave imunitare si neutrofilet, qelizat B
dhe makrofagjet krijohen në palcën e eshtrave.

Vetëm qelizat T janë ndryshe, ato krijohen në një organ afër
zemrës të quajtur timus. Qelizat meme të gjakut që janë të
destinuara që të shndërohen në qeliza T lëvizin drejt këtij organi që
të maturohen.

Prej nga e ka marrë timusi emrin? Disa njerëz mendojnë
që timusi i lopës, që ndonjëherë përdoret gjatë gatimit, ka
aromë si bima tyme.
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Ku punojnë qelizat e sistemit imunitar

dhe si vijn deri aty?

Ky
është
lieni.

shiko
këto nyje

limfatike!

nyjet
limfatike

enët
limfatike

en t limfatikeë

nyja limfatike

Qelizat imunitare krijohen në palcën e eshtrave, në timus dhe
udhetojnë nëpër tërë trupin, duke e patrulluar atë. Që nga maja e
kokës e deri në maje të këmbëve, kudo që ka ndonjë infeksion
qelizat e sistemit imunitar nxitojnë kudo nëpër trup, gjejnë dhe
mikroorganizmin duke e mbrojtur trupin tonë.

Qelizat imunitare
udhëtojnë përgjatë trupit duke përdorur
enët e gjakut si dhe rrugëve të veçanta të
quajtura enët limfatike. Sikurse enët e
gjakut, enët limfatike janë të përhapura
përgjatë tërë trupit tonë duke krijuar një
rrjet.

Përgjatë enëve limfatike janë të vendosura nyjet
limfatike. Këto nyje ndodhen atje ku qelizat imune
mund të mblidhen në një numër më të madh duke
udhëtuar nëpërmjet enëve limfatike dhe ato të
gjakut. Qelizat imune që udhëtojnë nëpër
tërë trupin grumbullohen në shpretkë,
organ ky i vendosur në abdomen.
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Shpretka dhe nyjet limfatike janë
vendi ku takohen qelizat imunitare.
Më parë në këtë libër mësuam se secila

qelizë imunitare ka rol shumë specifik. Por
meqenëse trupi ka një numër të madh të qelizave

imunitare dhe që të gjitha ato shkëmbejnë
informata dhe punojnë së bashku, sistemi imunitar

mund të mbrojë trupin në këtë mënyrë nga
mikroorganizmat.

Sistemi ynë imunitar mund ta mbrojë trupin tonë duke
iu falënderuar një numri të madh të qelizave imunitare, si
dhe afinitetit të tyre për të shkëmbyer informata mes vete e
duke punuar së bashku.

Shpretka dhe nyjet limfatike gjithashtu janë vendet ku
krijohen antitrupat si dhe aktivizohen qelizat T vrasëse.

Kur jeni ftohur a keni pasur djegie fyti dhe a keni ndjerë
disa gunga të vogla në qafën tuaj? Këto gunga janë nyje

limfatike; ato ënjten për shkak se në to qelizat tuaja
imunitare luftojnë virusin e ftohjes afër hundës

dhe gojës prej nga kanë depërtuar.

Edhe pse shumë rrallë, disa njerëz lindin pa shpretkë. Kur këta
njerëz infektohen përmes gojës ose hundës, këta njerëz fillojnë një
përgjigje të shpejtë imune kundër këtyre mikroorganizmave. Por
kur këta prehen, ose janë të infektuar përmes gjakut, këta nuk mund
të kenë një përgjigje efektive imune. Si rezultat i kësaj, këta njerëz
më tepër vuajnë nga këto sëmundje të dyta.
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Si e gjejn qelizat imunitar rrugen rreth e përçark

*

atomet

mole-
kulat

Ne tani përmendëm se qelizat imunitare përdorin enët limfatike si
dhe ato të gjakut për të patrulluar.

Por si e gjejnë këto qeliza rrugën drejt nyjeve limfatike? Si dhe kur
ndodh një infeksion, si mund ta gjejnë ato saktësisht vendin se ku e ka
sulmuar patogjeni trupin tonë?

Qelizat imunitar mund ta gjejnë nyjen
limfatike, sepse nyjet krijojnë molekula që
shërbejnë si shenja që mund të lexohen si
“kjo është nyje l imfat ike” . Qel izat
imunitare, duke patrolluar nëpër trup, vijnë
e deri te shenjat, i njohin ku ndodhen ato
dhe përgjigjen duke hyrë në nyje.

Molekulat janë grupe të atomeve. Ato janë njësi të vogla në të
cilat ju mund ta zbërtheni një substancë dhe madje mund ta
dini se çfarë janë karakteristikat e tyre fizike dhe kimike.
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nyjet limfatike

Hyr brenda
KËTEJ!!!

Mir se erdhet!ë

Nje hap

brenda !

Kemoatrak-
tantetmolekulat e adhezionit

Përgjatë një infeksioni qelizat dendritike nuk i
tregojn qelizave T vetëm për llojin e mikro-
organizmit. Ato gjithashtu lirojnë molekula
sinjalizuese për vendndodhjen e infeksionit.

Qelizat imune që qarkullojnë përmes enëve të
gjakut si dhe atyre limfatike i përgjigjen këtyre

molekulave duke migruar në vendin e
infeksionit për të luftuar me mikroorga-
nizmat.

Këto molekula sinjalizuese të vendosura
në sipërfaqe të qelizave quhen molekula
të adhezionit dhe kanë për detyrë t'u
tregojnë qelizave imunitare se ku
saktësisht duhet të dalin ato duke u
fërkuar mes vete. Molekulat tjera quhen
kemoatraktante, lirohen nga qelizat dhe
mund të udhëtojnë në një distancë në
mënyrë që të ftojnë qelizat imunitare që
të takohen përgjatë udhëtimit të tyre.
Kjo është pikërisht si një dyqan që
mundohet ta tërheqë vëmendjen tuaj,
duke vendosur një shenjë të madhe
(molekulat e adhezionit) në hyrje për
t'iu ftuar që të futeni brenda.

.Kemokinet janë grup i njohur i kemoatraktanteve.

.Njerëzit të cilët nuk mund të prodhojnë molekula të adhezionit
nuk mund të japin përgjigje të shpejtë immune, sepse limfocitet e
tyre kanë vështirësi që të gjejnë nyjen limfatike.

.

.
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Si e ndihmojnë qelizat imunitare njëra-tjetrën?

Qelizat T ndihm seë

Qelizat vrasëse T

Qelizat B

Qelizat limfatike që takohen në nyjet limfastike apo kudo tejtër
përdorin një numër të madh të molekulave për të shkëmbyer
informacione.

Molekulat që përdoren nga qelizat imunitare për
komunikim quhen citokine.
Citokinet i lejojnë qelizat imunitare të shpërnda-
jnë informatën edhe pse janë larg tyre, duke
luajtur rolin e një shkëmbimi përmes letrës.

Por megjithatë, për dallim nga letra
e vërtetë citokinet nuk kanë adresë
të saktë të destinimit. Citokinet
kanë forma të ndryshme dhe vetëm
ato për të cilat qelizat imunitare
kanë përshtatje hapës- inore, i
pranojnë ato. Ky vend i përshtatjes
hapësinore quhet receptor i
cytokinës dhe dallon nga receptori
për antigjen.
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Mendoj që
u morr
mes ...azhi

RrjetiPërshëndetje

A është dikush
aty?

Po, ju
dëgjoj

Tani disa citokine japin komandën “Zgjohu!” ose
“Filloni ndarjen!”. Citokinet tjera u tregojnë qelizave që të
ngadalësohen a të pushojnë ose të shkatërrojnë
vetëveten. Kur qelizat lexojnë mesazhin që iu urdhëron se
cilën punë duhet ta kryejnë, ato japin përgjigje të shpejtë.

Varësisht nga situata, të tjerat përgjigjen duke vdekur
në vend.

Duke përdorur citokinet që të dërgojnë mesazhe, qelizat
imunitare janë të afta që të ndërtojnë një rrjet të sofistikuar të
informacionit mu sikur njerëzit që përdorin telefonin mobil dhe
Emailin për t'u lidhur me të tjerët që ndodhen rreth tyre, qelizat
imune vazhdojnë që të komunikojnë me të tjerat përmes rrjetit të
citokineve përgjatë patrollimit të tyre nëpër trup për ta mbrojtur atë.

Hulumtuesit kanë zbuluar disa lloje të ndryshme të citokineve, njëri !p, interferoni, është bërë i njohur

pas traj!mit të kancerit dhe hepa!!t C. Interferoni ndihmon qelizat tona imunitare në trupin tonë që të

komunikojnë me qelizat tjera.
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qelizat T rregullatore

Si e rregullon sistemi imunitar
Vetëvetën

Ataku me të cilin qelizat imune fillojnë ta mbrojnë trupin nga patogjenët quhet përgjigje
immune.

Deri më tani keni kuptuar që nëse sistemi juaj imunitar nuk do të jepte një përgjegje kur juve
ju nevojitet, ju do të ishit në probleme të medha. Për më tepër, do të ishte shumë keq po qe se
nuk do të përgjigjej në çdo gjë sado të vogël që do të ishte ajo. Ajo çfarë ju duhet është që
përgjigjja imunitare duhet të fillojë mu atëherë kur duhet dhe ashtu siç duhet.

Ethet të cilat ju i keni gjatë kohës kur jeni ftohur janë rezultat i përgjigjes suaj imunitare, por
paramendoni se çfarë do t'i ndodhte trupit tuaj po qe se temperatura nuk do të binte sërish pasi
ta ketë luftuar virusin.

Sistemi imunitar posedon me një numër të mënyrave që të ndërpresë një përgjigje imune të
theksuar të dëmshme në këtë rast. Ai posedon molekula dhe qeliza të cilat kanë rolin e
suprimuesit të përgjigjes imunitare. Një qelizë e specializuar në këtë aspekt është qeliza T
rregullatore.
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Sistemi ynë imunitare jo vetëm që mund ta ndalojë një përgjigje imunitare që tani
më ka filluar, por ai gjithashtu mund të parandalojë një përgjigje imunitare të
panevojshme.

Receptorët antigjenikë në limfocite janë ultrasensitive dhe mund të detektojnë
sinjale shumë të lehta. Për më tepër, kur qelizat marrin një sinjal të dobët ato përgjegjen
duke pritur dhe duke qëndruar gatitu. Vetëm kur marrin sinjal të fuqishëm të nxitur nga
një infeksion ato do të ngarendin për veprim.

Sistemi imunitar i siguron trupit tonë një sistem jashtëzakonisht efektiv mbrojtës.
Ky veprim mundesohët përmes qelizave të specializuara, të pajisura me një sistem

shumë të sofistikuar të komunikimit si dhe duke u pajisur me armë, siç janë antitrupat.
Gjithashtu ju tani më e dini që sistemi imunitar posedon me masa të sigurisë që

sigurojnë që ky system nuk do të fillojë asnjë luftë të panevojshme, si dhe nuk e dëmton
trupin me goditje më të fuqishme se që është e domosdoshme.
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Unë vdiqa trak

trak

Dalja

Qelizat T

timusi

Uaaa. Supozoj
që të gjitha

janë duke pritur
për t’u testuar.

Shiqo
këtë!

Pse sistemi imunitar nuk atakon trupin
tonë dhe ushqimin të cilin e marrim

Çdo ditë një mori gjërash përveç mikroorganizmave depërtojnë në
trupin tonë. Nga pikëvështrimi i trupit tuaj ushqimi të cilin e konsumoni, si
dhe miliona mikroorganizma që krijojnë shtëpi në zorrët tuaja mund të
kuptohen si invadues. Por sistemi imunitar nuk fillon luftën ndaj çdogjëje me
të cilat ballafaqohet.

Për më tepër, sistemi imunitar nuk fillon luftën kundër vetë trupit
personal. Sistemi imunitar e pranon trupin e vet si vetjak po ashtu edhe për
gjërat që janë të përafërta, por jo të dëmshme (p. sh. ushqimit). Ky afinitet i
sistemit imunitar quhet tolerance personale.
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Oh,
vdiq...

Mirë se erdhe!

Pra, le të shohim tani së pari pse trupi ynë nuk e lufton
vetëveten?

A e keni mbajtur në mend atë që ne ua treguam se qelizat B
dhe T kanë rreth 10 bilion receptorë të ndryshëm antigjenikë?
Me një numër kaq të madh të llojeve të tyre mund të gjendet një
receptor antigjenik i cili është i përshtatshëm me antigjenet e
vetë trupit.

Nëse limfociti me një receptor antigjenik të tillë ka dalur në
qarkullim të gjakut, qeliza mund të fillojë të atakojë vetë trupin
personal me ç'rast mund të shkaktojë një fatkeqësi.

Në mënyrë që kjo të mos ndodh, limfocitet testohen që të
përcaktohet se a kanë receptorë që i përshtaten antigjenëve të
trupit para se ato të lirohen në qarkullim të gjakut. Për limfocitet
B ky testim realizohet në palcën e eshtrave. Për limfocitet T ky
testim realizohet në timus. Qelizat të cilat posedojnë me
receptor antigjenik të rrezikshëm shkatërrohen që në start.

Por nëse disa nga këto limfocite të rrezikshme dalin nga
vendi i testimit në pjesët tjera të trupit, jo të gjitha do të
zhduken. Për këta mekanizma ne ju folëm më parë, e njëra prej
tyre që e ndërpret këtë përgjigje imune të panevojshme do të
përkujdeset për këto qeliza.

Ashtu si për ushqimin të cilin e konsumojmë, gjithashtu
edhe për mikroorganizmat e dobishëm të cilët jetojnë në
lukthin dhe në zorrët tona, sistemi imunitar posedon me
mekanizma special të cilët e lejojnë tolerancën e tyre.





P IIjesa e

Gjithçka në lidhje me
sëmundjet
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1. Luftimi i sëmundjeve infektive

Çdo gjë rreth patogjenëve

Kështu pra madhësia e një

virusi është e madhësisë1/1000
së bakterijes

Është

shumë e vogël

mm mm mm

virusi

bakterjaqeliza

Sëmundjet infektive shkaktohen nga mikroorganizma të padukshëm që depërtojnë në trupin
tonë dhe shumëzohen aty.

Historia e imnulogjisë, e cila filloi që në shek. 18 me zbulimin e vaksinës nga Jenneri, është
gjithashtu histori e luftimit të sëmundjes infektive. Duke iu falënderuar përdorimit në tërë botën
të vaksinës të cilën e zbuloi Jenneri, është zhdukur sëmundja e lisë. Dhe duke iu falënderuar
shumë vaksinave që janë zbuluar e zhvilluar që nga ajo kohë, ne jemi të mbrojtur nga shumë
sëmundje infektive të ndryshme.

Mikroorganizmat që shkaktojnë sëmundje infektive quhen Patogjenëtpatogjenë.
përfshijnëbakteriet dhe viruset. Bakteriet janë qeliza të vetme me madhësi disa mikrona (1 mikron
është 1/1000 pjesë e milimetrit).

Lia është një sëmundje infektive e shkaktuar nga virusi i lisë. Nëse do të sëmureni nga lia,
ju do të keni një temperature rreth 40 gradë Celsius dhe i tërë trupi do t'u përfshihet nga
pustulat dhe papula. Shumë njerëz vdesin nga kjo sëmundje, por duke iu falënderuar vaksinës
së Jennerit asnjë individ më nuk ka pësuar sëmundje që nga viti 1977.

Fjala virus rrjedh nga gjuha latine për helmin. Në Greqinë Antike Hipokrati e ka përdorur
fjalën virus në kuptimin për ta definuar helmin që shkaklton sëmundje.

•

•
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bakterja

toxins

mukoza

vdekja qelizore kanceri

virusi

Jashtë trupit

Brenda në trup

Në çfarë mënyre bakteri që invadon trupin tuaj shkakton sëmundjen?

Bakteriet prodhojnë toksinë që i shkatërrojnë qelizat ose i paralizojnë ato. Ato gjithashtu
posedojnë toksinë të inkorporuar në murin e tyre që mund të shkaktojnë ethe, diare ose rënie të
tensionit të gjakut. Por më fuqishëm se toksinat, bakteriet posedojnë me një sërë armësh të tjera
me të cilat ju dëmton juve.

Viruset janë rreth 100 deri në 1000 herë më të vegjël se bakteriet dhe ato mund të invadojnë një
numër shumë të madh qelizash. Pas hyrjes në qelizë ato fillojnë të shumëzohen me shpejtësi.

Infeksioni viral ose mund të çrregullojë funksionin normal të qelizës, duke nxitur vdekjen e saj,
ose mund të nxisë shumëfishimin e saj në mënyrë të pakontrolluar, duke i shndërruar në qeliza të
kancerit.

Pas infeksionit disa lloje virusesh shumëzohen ngadalë, duke shkaktuar infeksion të
vazhdueshëm infeksionin. Megjithatë, disa të tjera ndërpriten të shumëzohen, duke shkaktuar
latent.
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tmerr

delmja

antraksi

palga

pleshtat

brejtësit

qeni

tërbimi

Çfarë llojesh të sëmundjeve infektive kemi?
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malarja

Sallmonella

influenca

mushkoja

ushqimi
i kontaminuar

virusi i influenzës

Nëpër tërë botën ka shumë sëmundje të cilat ende nuk
mund të kontrollohen.
Një shqetësim i veçantë janë zoonozat që shkaktohen
nga patogjenët që infektojnë edhe shtazët, edhe njerëzit
si dhe sëmundjet e zhvilluara të cilat së pari janë
raportuar në vitet e 70- tat ë shek. XX.

Zoonozat shkaktohen nga bakteriet, p. sh. antraksi
përcillet nga dhia ose delja, përmes pleshtave përcillet
nga minjtë, tuberkulozi përcillet nga ajri pasi që
pacienti kollitet, ndërsa salmonella përcillet me
ushqim të kontaminuar. Ato gjithashtu mund të
përfshijnë sëmundjet e shkaktuara nga viruset, p. sh.
influenca që është e zakonshme në dimër, tërbimi pas
kafshimit nga kafsha e tërbuar, ose malarja të cilën e
fitoni pas thumbimit të mushkonjës së infektuar.
Zoonozat tjera shkaktohen nga parazitët.

Sëmundjet e reja përfshijnë SARS-in (Severe Acute
Respiratory Syndrome) e shkaktuar nga coronavirus,
Ebola që i përket etheve hemoragjike, e që shkakton
gjakderrdhje në zorrët tuaja me vdekshmëri 50-90% të
njerëzve që infektohen; AIDS mbyt me tepër njerëz
krahasuar me sëmundjet tjera infektive, avian influenca
që mund të zhvillohet në pandemic dhe gjithashtu
sëmundja që afekton njerëzit përgjatë tërë botës siç
është gripi spanjoll.
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Ç’është AIDS?

Nëse je i infekuar me HIV ...
T qelizat

Virusi i imunodeficiencës humane (HIV) është virus që infekton qelizat T duke i
shkatërruar ato. Me disa nga qelizat T të mbetura sistemi juaj imunitar është i dobësuar
dhe ju mund të sëmureni nga mikroorganizmat që nuk do të shkaktonin sëmundje tek
njerëzit e shëndoshë.

Kur kjo ndodh, njerëzit sëmuren nga AIDS-i ose sindroma e imunodeficiencës së
fituar. Gjaku i saj ose I atij si dhe lëngjet trupore do të kenë ende virus të HIV-it dhe me
këtë rast nëna mund t'i përcjellë ata te fëmija gjatë lindjes ose, nga ana tjetër, ajo/ai mund
ta përcjellin virusin te të tjerët gjatë aktit seksual.
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Ju do t infektoheni nga të ë
gjitha llojet e patogjen veë

Zhvillimi AIDS

HIV virusi

vdekja e qelizave

Shkencëtarët mendojnë se HIV-i është zhvilluar nga virusi i
imunodeficiencës së shimpanzës që ka pësuar mutacion disa
qindra vjet më pare, duke u bërë i aftë t'i infektojë njerëzit. Në
fund të vitit 2007 numri i njerëzve të infektuar me HIV në tërë
botën ka arritur rreth 30 milion. Gjashtëdhjetë për qind të të
gjithë të infektuarëve jetojnë në Afrikën Subsahariane.

A mund të shërohet AIDS-i? Fatkeqësisht, nuk ka tretman që mund ta kurojë
krejtësisht sëmundjen. Aktualisht njerëzit janë duke u trajtuar me kombinim të
tri ose katër tipeve të ilaçeve. Ky tretman redukton në mënyrë drastike numrin e
virusëve në trupin e personit dhe gjithashtu ka pakësuar numrin e vdekjeve nga
AIDS-i në mënyrë sinjifikative. Por njerëzit të cilët jetojnë në vendet në zhvillim
ende nuk mund ta përballojnë ekonmomikisht këtë tretman.
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A mund ta shmangni sëmurjen
nga gripi i shpezeve?

Virusi
i gripit

Influenca aviane, ose gripi i shpezëve, është një sëmundje që infekton shpezët dhe
shkaktohet nga virusi avian influenza A. Ky virus është përdorur për të kaluar vetëm nga
shpendi në shpend, por në vitin 1997 për herë të parë është raportuar infeksioni nga
shpendi në njëri. Kjo është shkaktuar nga shtami i virusit H5N1. Që nga viti 2007 më
tepër se 300 persona nëpër tërë botën janë infektuar dhe 2/3 e tyre kanë vdekur. Njerëzit
të cilët punojnë në shëndetin publik janë të brengosur se virusi prapë mund të pësojë
mutacion dhe të kalojë nga njeriu në njeri. Nesë kjo ndodh, do të shkaktohet një
pandemi.

Gripi i shpendëve është i rrezikshëm, sepse në rastet më të shpeshta vret
njerëzit e rinj, të shëndetshëm dhe paraprakisht me një sistem imunitar
funksional. Në të vërtetë nuk e dijmë pse ndodh kjo, por e dijmë se kur personi
sëmuret nga gripi i shpezëve, trupi i saj/tij prodhon një sasi shumë të lartë të
citokineve dhe qelizat imunitare çrregullohen fare.



49

citokina(lajmi)

Qelizat T ndihmëse

makrofagjet

Qelizat B

qelizat
dendritike

Pra, si të mbrohemi nga sëmundja e gripit të shpezëve?
Aktualisht shkencëtarët mendojnë se mënyra më e mirë për të ndaluar gripin e shpezëve
është të zbulojnë vaksinën.
Natyrisht që vaksina nuk do të jetë e përbërë nga virusi i gjallë avian, ashtu siç është ai. Pra,
studiuesit tani janë duke punuar në projektin në të cilin përdorin pjesë të virusit të gripit në
mënyrë që të krijojnë vaksinën. Në këtë mënyrë virusi i prezantohet sistemit imunitar pa
shkaktuar sëmundje. Natyrisht që vaksina duhet të testohet për siguri dhe efikasitet.
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Sa mund të jetë e vlefshme një vaksinë?

membrama
mukozale

Në pjesën e parë të këtij libri mësuam që vaksinat përdoren për të na
mbrojtur nga një numër i madh i sëmundjeve infekive. Aktualisht

tipi i vaksinës së Jenner-it është ende mënyra më efikase që na mbron nga një numër shumë
i madh i sëmundjeve infektive. Por shkencëtarët kanë paraqitur progres në zhvillimin e
tipeve të reja të vaksinave që mund t'i parandalojnë ose t'i trajtojnë sëmundjet infektive.

Si mund ta bëjmë vaksinën më efektive?

Shumë bakterie dhe viruse mund të shkaktojnë
sëmundje infektive duke kaluar nëpër membranë
mukozale dhe pastaj përhapen nëpër tërë trupin.
Membrana mukozale është një shtresë e hollë qelizash
që mbështjell sipërfaqen e brendshme të të gjitha
akviteteve në trupin që kontaktojnë me ambientin e
jashtëm. Ajo mbulon brendësinë e gojës, të hundëve, të
ezofagut, të mushkërive, të stomakut, të zorrëve dhe të
anusit. Po qe se ju do të mund të stimuloni një përgjigje
të mirë të fortë imunitare në membranat
mukozale, ju do të mund të parandaloni
depërtimin e mikroorganizmave në brendi
të trupit.

Vaksinat të cilat i përdorim na ndihmojnë
tani për tani që sistemi imunitar ta njohin
patogjenin pasi që të kenë depërtuar në
o r g a n i z ë m , p r a a t o n u k m u n d t a
parandalojnë patogjenin për të depërtuar
nëpër membranë mukozale.
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pije

inhalimi
ushqimi

virusi

vaksina

qelizat T

qelizat B

antitrupat

qelizat

dendritike

qelizat

mukozale

Si do të dukeshin këto vaksina?

Aktualisht shkencëtarët janë duke
zhvilluar vaksina që mund të merren si
ushqim, mund të pihen ose mund të
inhalohen. Kjo mënyrë e vaksinimit
është më pak e frikshme përballë një
gjilpëre dhe nga ana tjetër përmirëson
përgjigjen imune të mukozës. Rezu-
ltatet janë premtuese. Tani për tani
vetëm vaksina e gripit që inhalohet
është në dispozicion në SHBA, ndërsa
shumë vaksina të tjera mukozale janë
në zhvillim.
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2 . Sëmundjet imunevet

Ç është një sëmundje imune?’ vet

Nëse qelizat e tilla
mbijetojnë …

Palca e eshtrave dhe vendet e testimit në timus

Nuk

përshtatet

përshtatet

Shkëlqyeshëm!
Ajo do ta
dëmtoj
armikun por
jo ne.

Oh joooo
Ajo do
t’i vrasë

limfocitet

Qlizat nga
trupi juaj

qelizat nga
trupi juaj

mbijetoj

vdes

Dështimi

KALOJ

Ne tani e dijmë që qelizat imunitare janë aleatë të besueshëm,
gjithmonë të gatshme për të mbrojtur trupin tonë të pushtuar nga
mikrobet.

Para se qelizat të fillojnë punën, ato do të testohen në palcën e eshtrave dhe
në timus, prej nga ato krijohen. Qelizat duhet të dallojnë trupin personal
(vetjak) nga invaduesit personal nëse ato do të bëhen miqtë tanë të vërtetë.
Një qelizë imune që atakon trupin tonë është e rrezikshme dhe duhet të
shkatërrohet. Por ndonjëherë këto qeliza mashtruese mund të mbijetojnë.
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Oh o!j

Shiqo! Ato janë
qelizat e

vetë
trupit.

Megjithatë, nuk humbet çdo gjë për shkak të
mekanizmit të vetëtolerancës (për këtë folëm
në pjesën e parë). Këto masa mbrojtëse e
ndalojnë sistemin imunitar që ta atakojë
vetëveten ose gjërat të cilat janë të pandashme
për ne, siç janë ushqimet. Gjithashtu, këta
mekanizma do të përkujdesen që të mos
arratisen këto qeliza mashtruese, sepse na
mbajnë neve të sigurt.

Megjithatë, nëse ky afinitet që të tolerohet
personalja do të prishet, trupi ynë do të
përfundojë nën atakun e gabimit të qelizave
imunitare të cilat do t'i ngatërrojnë qelizat e
trupit personal si qeliza të armikut. Kjo gjendje
emërtohet si vetimunitet (autoimunitet) ose
sëmundje vetimune. Se si ndodh kjo saktësisht
ende nuk dihet.
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Ç'lloje të sëmundjeve vetimune kemi?

ndërrimiet në lekure

mus lku i

demimi i mëlqisë

dobësimi i muskujve

dëmtimi i shujeve të
pankreasit
(tipi i

diabetit)

dështimi
i veshkave

enët e gjakut

lëkura
nyjet

muscle damage

dëmitmi i syrit

shkatërrimi i sistemit nervor
qendror (multiple sclerosis)

dëmitmi i nyjeve
(rheuma toid arthritis)

shktarrimi i enëve të
gjakut

Janë një numër i madh i sëmundjeve vetimune dhe ato mund të
ndodhen në çdo pjesë të trupit tonë. Të shohim disa nga këto.
Çdo qelizë e trupit posedon me strukturën që quhet nukleus ku të gjitha
gjenet tuaja janë të paketuara. Nëse ju do të sëmureni nga sëmundja Lupus
Erythematosus Systemicus (SLE), sistemi juaj imunitar do të krijojë antitrupa
që do të atakojnë nukleusin dhe kjo do të shkaktojë inflamacion në tërë trupin
tuaj. Sëmundja tjetër vetimune atakon nyjet tuaja, siç është rheumatoid
artriti, ose trurin dhe palcën kurrizore tuajën, në rastin e sklerozës multiple.

Simptomet e secilës sëmundje vetimune si dhe zhvillimi i tyre ndryshojnë nga
personi në person. Ne nuk e kemi kuptuar qartazi pse trupi fillon të atakojë
vetëveten.
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gjëndrrat
e lotit

Dëmtimi -
i gjëndrave

të
lagështisë

gjëndrrat
partoide

gjëndrat
e pshtymësdëmitmi

i tiroides

dëmtimi i
shumfishtë i

organeve

Shikoni të gjitha
dëmtimet atje

janë të...

gjëndrrat
tireoide

zemra

mushkëritë

mëlqia

veshkat

shpretka

Kur kjo ndodh, ne së pari trajtojmë
s ë m u n d j e n a u t o i m - m u n e
(vetimune) me ilaçe të cilat
suprimojnë sistemin imunitar në
tërësi duke u përjekur që të
ndihmojmë funksionin e nyjeve
dhe organeve të c i la t janë
dobësuar nga ataku.

Megjithatë, ka njerëz te të cilët kjo nuk funksionon
ose për shkak të efekteve anësore meqenëse
dobësimi i sistemit imunitar do të rrisë rrezikun për
infeksione.
Thënë shkurt, zbulimi i metodave të reja të trajtimit
është shumë e rëndësishme.



56

Reumatoid artriti dhe trajtimi
i tij

sinovia

eshtrat

Çfarë po ndodh?

kërca

Reumatoid artriti është një sëmundje vetimune që i bën nyjet
e trupit të dhëmbin dhe nëse lihet e patrajtuar përfundon me
Çfarë po ndodh?shkatërrimin e tyre. Nesë nyja infektohet, qelizat imune do
të mblidhen rreth tij duke prodhuar citokinë me urdhrin ”Shkakto inflamacion!”.
Nyja e ënjtur, e skuqur dhe e shtangur do të rezultojë me dhembje, por kjo është
rezultat i përgjigjes së detyruar ndaj një infeksioni. Nëse ky atak do të drejtohet
kundrejt një nyje, atëherë kjo gjendje bëhet serioze.

Sinoviumi është një membranë që mbron nyjet. Nëse qelizat e saj marrin mesazhin që të
shkaktojnë një inflamacion, ato fillojnë aksionin për t'u shumëzuar. Meqënëse qelizat
fillojnë të shumëzohen dhe të rriten, ato në vend që t'i mbrojnë nyjet fillojnë t'i
shkatërrojnë eshtrat dhe kërcën, duke shkaktuar kësisoji dëmtim të nyjes.
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Terapija
anticitokine

Punojnë për mrekulli,
apo, jo?

Shkakton
inflamim!

Këtu duhet të jemi
më shumë!

Duke u bazuar në mekanizmin e
zhvillimit të artitit, shkencëtarët kanë
zhvilluar një tretman të ri të quajtur
terapia anticitokine, të cilat do të
ndërpresin citokinët dhe në vend se të
shkaktojnë funksion, shkaktojnë
inflamimin.

Në fakt terapia anticitokine tani më veç
ka filluar dhe është shumë më efektive
se çdo metodë tjetër e cila është
përdorur deri më tani.
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3 . Alergjitë janë gjithashtu përgjigje immune

Ç'është një alergji?

Uau! Edhe pse
macet janë
alergjike …

pse macet
janë alergjike?

kruaje ...

alergjenet

akarienet

Drejt !ë

Kur vjen pranvera a filloni teshtitjet pandërprerë? A fillojnë sytë tuaj të
kruhen?

Kur hani një vezë a do të mbusheni me puçrra? Nëse dilni në ecje a
fillojnë duart tuaja të kruhen aq shumë sikur të keni prekur ndonjë barishte
ose pemë? Në të shumtën e rasteve këto reaksione janë përgjigje immune
të cilat njihen mirë si alergji.

Gjërat të cilat shkaktojnë alergji, siç janë polenet, pluhuri
shtëpiak dhe ushqimi janë të njohura si alergjene dhe kur qelizat e
sistemit tuaj imunitar fillojnë një atak ndaj gjërave të cilat në parim
nuk janë të dëmshme, ju do të fitoni një alergji.

Shumica e alergjive janë të shkaktuara nga grupi i qelizave të
quajtura mast qeliza.

Mastocitet posedojnë më shumë kemikalie që shkaktojnë teshtitje
dhe inflamacion.

Njerëzit me alergji posedojnë me një antitrup të quajtur IgE i lidhur
për sipërfaqe të mastociteve të tyre. Kur IgE urëzohet nga një
alergjen, mastocitet mendojnë që ai është urëzuar nga një armik
dhe në çast fillon të zbrazë të gjitha kemikaliet të cilat i posedon.Ky
veprim bën që lëkura juaj të skuqet dhe të kruhet.

Qelizat tjera vijnë shpejt në skenë dhe meqenëse ato luftojnë
pjesëzat normale duke i menduar si mikroorganizma, trupi juaj do
të lëndohet

Kjo është ajo të cilën ju e quani alergji.
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poleni
qelizat mastocite

mrekulli!

kemikalet

mast qelozat

IgE
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poleni

drith ratë

kikiriku
vez të

akarienet

karkalecat peshku

Edhe këto gjëra të tjera

Ndaj çfarë gjërash janë alergjik njerëzit?

Alergjia, më shpesh e njohur janë ethet e barit të nxitur nga polenet e pemëve,
siç është mështekna. Alergjitë tjera janë eczema, e cila bën që lëkura juaj të kruhet
dhe skuqet; astma, që ju bën të kolliteni tërë kohën si dhe alergjitë ushqimore.

Njerëzit mund të jenë alergjikë gjithashtu edhe ndaj qimeve të shtazëve,
pluhurit shtëpiak, thumbimit të insekteve ose metaleve nga të cilat janë përbërë
stolitet. Gjithashtu edhe lentet e kontaktit si dhe ilaçet, siç është penicilina, mund
të shkaktojnë alergji.
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qimet e kafsh veë

metalet

bleta

mështekna
lentet kontaktepenicilina

Mund të shkaktojnë alergji

Duhet të jeni pjësërisht të kujdesshëm nga substancat siç janë arrat, thumbimi i
insekteve dhe penicilinës që mund të shkaktojnë një reaksion intensive e që mund
të përfshijë tërë trupin. Ky reaksion është i njohur si shok anafilaktik. Mënyra më e
mirë për t'u mbrojtur nga reaksionet e tilla alergjike është që të ndërpritni hyrjen e
këtyre alergjenëve të depërtojnë në trupin tuaj.

Alergjitë mund të ndodhin menjëherë pas depërtimit të alergjenit në trupin tuaj
(reaksioni i vrullshëm alergjik) ose më vonë (reagimi i tipit të vonuar).

Në secilin reaksion qelizat imune luajnë rol madhor, por përgjigja dallon varësisht
nga mekanizmi që përdoret. Njohuritë më të thella në lidhje me ndryshimin e këtyre
mekanizmave paraqesin jetiken për zhvillimin e terapive për trajtimin e këtyre
sëmundjeve.



Si zhvillohet
asthma
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fishkëllime

seksioni i kalimit
në bronhe ose
rrugët e frymarrjës

Të shohim më për së afërmi një alergji më të shpeshtë në
moshën fëmijërore siç është astma.

Shkaktarët e astmës janë të shumtë, por më i zakonshmi ndër
ta është pluhuri shtëpiak. Ju keni dyshime se a e keni parë
ndonjëherë pluhurin shtëpiak, por nëse mikroskopikisht
shikoni më mirë në shtrat ose në tepih të shtëpisë……bingo! Ju
do të keni mijëra sosh. Pikërisht ashtu. Aty ka alergjenë
çdokund afër jush.

Tani nëse ju keni një reaksion alergjik nga akarienet të
manifestuar me pengesa në frymëmarrje, çdo gjë do të
rregullohet porsa të dilni në ajër të pastër. Çfarë do të
ndodhte po qe se ju do të vazhdoni që të qëndronit në ajrin
përplot akariene?

E pra, rrugët tuaja ajrore do të iritohen njëlloj sikurse edhe
qelizat immune, gjë që do të nxisë inflamacionin që
vazhdon. Përgjatë kalimit kohor forma e rrugëve ajrore
nëpër të cilat kalon ajri do të ndryshojnë duke u bërë gjithnjë
më të ngushta.

Termi për këtë ndërrim të formës quhet rimodelim.
Pas rimodelimit rrugët ajrore ështe shumë vështirë që të
kthehen në formën normale. Për këtë arsye trajtimi është
shumë i komplikuar.
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Si remodelohen rrug t tuaja ajroreë

alergjeni

prit ...

Merre k të ë
batanije si

peshk të
past rë

shporta
e maces

Kjo është aresyeja kryesore pse duhet
parandaluar rimodelimin që të ndodhë.
Është një grup i përsosur i ilaçeve për
trajtimin e alergjive të quajtura steroide. Po
qe se ju jeni alergjik në pluhur shtëpiak,
mjeku juaj do t'u trajtojë juve me këto ilaçe.
Në të njëjtën kohë, ai ose ajo do t'ju
këshillojë juve që ta largoni tepihin ose të
merrni një shtrat hipoalergjik në mënyrë që
t'i shmangeni ekspozimit në akariene.
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qelizat dendritike

Qelizat B

A mund të shëroni
ethet e barit?

Në pranverë lulet fillojnë të lulëzojnë, shpirti juaj fillon të
fluturojë dhe ju do të ndieni nevojën që të dilni jashtë në natyrë.

Sapo të dilni jashtë ju nuk do të mund t'i ndaloni
teshtitjet, ndërsa hunda juaj do të fillojë të
rrjedhë vazhdimisht…

Jo shumë argëtuese, apo jo?! Sigurisht, diçka a
mund të bëhet për alergjinë e nxitur nga poleni?

Në botën e imunologjisë shumë hulumtues janë
të zënë duke u munduar që t'u ndihmojnë
njerëzve që vuajn ë nga ethet e barit.

Deri më tani ilaçet që përdoren për të trajtuar
ethet e barit janë fokusuar në lehtësimin e
simptomeve duke bllokuar qelizat mastocitare që
të lirojnë kemikalie.

Të shikojmë për një moment se çka domethënë
kjo. Me ndërrimin e sezonit, edhe tipi i poleneve
ndërron. Në përgjthësi personat të cilët janë
alergjikë në një polen me kohë bëhen alergjik në
polene të tjera, kështu që duke trajtuar vetëm
simptomet, ju do të përfundoni në nevojën për të
marrë ilaçe përafërsisht gjysmë viti.

Në të vërtetë a mund të bëhet diçka tjetër?



Ju tani më e dini sealergjitë janë në fakt sëmundje
imune. Gjithashtu nga pjesa e parë e librit e dini që
sistemi imun posedon me qeliza të cilat kanë rol
inhibitor duke suprimuar shkallën e përgjigjes ose
duke e përfunduar atë tërësisht. Në vend që të
trajtohen vetëm simptomet e etheve të barit,
shkencëtarët shpresojnë që duke përdorur njohuritë e
tyre mbi afinitetin e sistemit imunitar për kontrollim të
vetëvetes, të zhvillojnë vaksina të reja si dhe ilaçe që
do të ndërpresin trupin tonë që të reagojë ndaj
alergjenëve, siç janë polenet në rend të parë.

qelizat T rregullatore

qelizat T të ndihmë së parë

vaksina
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4 .A mund të përdoret imunologjia për të mjekuar kancerin?

indi normal

tomori beninj

kanceri

Ç’është kanceri?

Normalisht, çdo qeliz e trupit tonë komunikon me fqinjët e saj
kur të pushojë, të shumëzohet, të punoj, të vdesë në mënyrë
që të gjitha së bashku qelizat të krijojnë një ind të shëndoshë.
Megjithatë, ndonjëherë gjenet qelizore do të dëmtohen dhe
nuk do të krijojnë më gjatë proteina normale. Si rezultat i kësaj,
qelizat humbasin aftësinë të komunikojnë normalisht me
fqinjët. Po qe se këto qeliza fillojnë të shumëzohen, do të
shkaktojnë që një pjesë e indit të rritet në atë që quhet tumor.
Në këtë stad tumori është beninj dhe nuk do t'ju dëmtojë.

Megjithatë, këto qeliza të dëmtuara mund të
bëhen më ngulfatëse. Këto qeliza endacake
munden jo vetëm të krijojnë tumor aty ku janë,
por ato mund të invadojnë indin përreth ose
mund të përdorin lëngun e trupit që të migrojë në
pjesë të tjera të trupit, duke u shumëzuar dhe
duke krijuar tumore të reja (metastaza). Këto
tumore quhen kancere dhe qelizat që i krijojnë ato
janë të rrezikshme, sepse ato mund t'ua marrin
jetën.
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Ç’lloje kanceresh
ka?

1. kanceri
i mushk riveë

2. kanceri
n lukthë

3. kanceri
i zorr veë

5. kanceri i pankreasit

4. kanceri
I m lqisëë

sip rfaqjaë

p rmbajtjaë

Kanceri mund të ndodhet në secilin ind.
Kanceri më i shpeshtë kudo në botë është
kanceri i mushkërive, pastaj ai i lukthit,
kolonit, mëlqisë dhe kanceri i gjirit.

Njerëzit kudo në botë shpresojnë që shken-
cëtarët një ditë do të zbulojnë tretmanin,
përkatësisht mjekimin e kancerit.

Trupi ynë është ndarë në atë se
çfarëkonsiderohet dhesipërfaqësore
çfarë konsiderohet . Edhepërmbajtësore
pse organet tretëse, siç është lukthi ose
zorrët janë në brendi të trupit, ato konside-
rohen si sipërfaqësore. Kanceret që zhvill-
ohen në këto organe “sipërfaqësore”
quhen karcinome. Kanceret kanë emra të
tjerë varësisht nga vendi ku zhvillohen. P.
sh. kanceri i eshtrave dhe i muskujve
quhet sarcoma, ndërsa kanceri i limfocite-
ve emërtohet si limfoma.

Të gjitha këto kancere pushtojnë indet ose
përhapen nëpër trup në rrugë të njëjta, por
kanceret e indeve sipërfaqësore (karcino-
ma) janë më të shpeshta dhe ndodhin më
tepër te moshat e vjetra.
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nyja limfatike

qelizat T vras seë

qelizat dendritike

antigjeni kanceroz

qelizat kanceroze

Si punon sistemi

imunitar kundër

kancerit

Ne e dijmë se trupi përdorë sistemin imunitar që të njohë se
çfarë është e huaj, duke e dëbuar atë. Por siç mësuam këtu,
kanceret janë pjesë e trupit. Meqë është kështu,në çfarë mënyre
sistemi imun krijon marrëveshje me kancerin?

Nëse një kancer zhvillohet, atëherë sistemi imunitar ende
mund të shpëtojë derisa kanceri të jetë i vogël. Këtë e arrin
përmes mbikëqyrjes imunologjike.

Le të hedhim një vështrim se si punon sistemi
imunitar dhe të mësojmë pse nuk i mbron njerëzit
plotësisht nga të qenit i sëmurë.

Siç sqaruam më herët, qelizat kanceroze
janë pjesë e juaja, por ato sillen ndryshe nga
qelizat tjera të trupit tuaj. Ato shpesh
prodhojnë proteinë të dëmshme ose proteine
të cilat nuk prodhohen nga qelizat tjera.

Këto proteine që quhen ant ig jene
shoqëruese të kancerit, janë caku i sistemit
imun.



Sa më shpejt që sistemi imun zbulon një antigjen kancerogjen, qelizat fillojnë
menjëherë një sulm ndaj tyre.

Procesi është i njëjtë sikur në përgjigjen normale imune. Qelizat dendritike
gllabërojnë antigjenët e kancerit, duke dhënë informacion mbi ato tek qelizat T.
Qelizat T vrasëse i shkatërrojnë qelizat kanceroze, ndërsa qelizat T ndihmëse
udhezojnë për të punuar qelizat B antitrup prodhues që kanë për cak antigjenet
kancerogjene.

Antitrupat e lidhur për qelizat e kancerit aktivizojnë molekulat e gjakut të quajtura
complement, që të atakojnë qelizat e kancerit duke i mbytur ato. Duke iu shtuar
kësaj, një lloj i ri i qelizave imune të quajtura qeliza natyrore vrasëse ose NK qelizat

shfrytëzojnë faktin që qelizat kancero-
gjene prodhojnë proteinë abnormale si
marker për identifikimin e këtyre
qelizave duke i mbytur ato.

Por nuk ka ndonjë garanci që trupi do ta lirojë vetëvete plotësisht nga
qelizat kancerogjene. P. sh. qelizat kancerogjene që nuk prodhojnë
antigjene ose ato që janë krijuar, si qelizat cytokine-prodhuese që
kontrollojnë sistemin imun mund t'i shmangen mbikëqyrjes
imunologjike, të shumezohen dhe me në fund të zhvillojnë kancerin.

qelizat T ndihmëse

Qelizat B

Antitrupat

Eeee kjo
qenka ajo
si fitohet

qelizat kanceroze

pa antigjenët kaceroze



Trajtimi i kancerit
me imunoterapi

Terapia ndaj kancerit në formë vaksine

Terapia dendritike qelizore

Terapia me  qeliza T

antigjeni kanceroz

antigjenët kanceroze

antigjeni kanceroz

adjuvant
(nj imunostimulant)ë

qelizat dendritike
q I ka gelltiturë

antigjeni kanceroz

qelizat T vras seë
kancer-shkat rrueseë

Urraaa!
Urraaa!

qelizat T
vras seë

qelizat
T vras seë

Edhe pse qelizat kanceroze tentojnë t'u
shmangen mbikqyrjes imunologjike duke

tentuar që të shumëzohen, posedojnë disa lloje antigjenësh. Përgjigja imune kundër
këtyre antigjenëve mund të ofrojë një mjet për të mjekuar kancerin. Është pikërisht ky
qellimi i shumë hulumtimeve klinike që janë duke u bërë sot.

Trajtimi me kombinimin e antigjenëve kancerozë
dhe stimulimi i sistemit imun është premtues si një
vaksinë kundër kancerit.

Kjo metodë bazohet në marrjen e qelizave
dendritike nga trupi, duke inkorporuar antigjenët në
to, si dhe duke i rikthyer ato sërish në trup për të
luftuar kancerin.

Qelizat T vrasëse dhe qelizat dendritike tërhiqen nga trupi
dhe stimulohen me antigjene kanceroze. Qelizat vrasëse T të
aktivizuara pastaj rikthehen në trup kështu që tani ato
atakojnë kancerin.
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Terapia me antitrupa

kanceri primar

pjesë të vogla
nga metastazët

e kancerit

largimi
kirurgjik

qelizat dendritike
që përmbajne

antigjene kanceroze, etj

imunoterapija

nuk kthehet
(kanceri nga pastrimi)

qelizat T vras seë

qelizat
dendritike

qelizat kanceroze

antitrupat
kunder antigjenëve

kanceroze

Vetëm imunoterapia nuk është e mjaftueshme për t'i shkatërruar
kanceret e mëdha. Këto kancere duhet të largohen kirurgjikisht së pari, e
pastaj imunoterapia mund të përdoret për të pastruar çdo pjesë të vogël të
metastazës ose pjesë të mbetur.

Duke u përdorur në këtë mënyrë, tretmani premton që të jetë efektiv në
parandalimin e përseritjes së kancerit.

Terapia me antitrupa inkorporon
tretmanin me antitrupa që kanë si cak
antigjenet kanceroze.

Shumica e imunoterapisë është në fazën eksperimentale. Megjithatë,
disa lloje të tyre, siç është terapia me antitrupa për disa lloje të ancerit, kanë
filluar që të përdoren praktikisht.

Në të kaluarën asgjë nuk ka qenë e
mundur të bëhet për pacientë te të cilët
kanceri ka përfshirë tërë trupin. Në të tilla
raste imunoterapia potencialisht mund të
ndihmojë.

Ne besojmë se e ardhmja është shumë
shpresëdhënëse.



Pasthënia e botimit japonez

Ky libër përbën një pjesë të aktiviteteve të Shoqatës Japoneze të Imunologëve.
E përpiluam këtë, sepse Shoqata jonë beson se çdokujt që nga shkolla fillore e deri te të

rriturit duhet t'ia ofrojmë një libër që iu ofron qasje për hyrje në botën e imunologjisë.
Duke kombinuar një përmbajtje strikte në një format të akceptueshëm, qëllimi ishte që
juve t'u ofrojmë një brumë të kësaj çështjeje me shpresën që të zgjojmë interesimin tuaj
për eksplorim më të detajuar.

Projekti filloi me krijimin e ekspozitave të paneleve si dhe librave udherrëfyes të Meneki
Fushigi Mirai-t si një ngjarje e organizuar në terren publik nga Shoqata vitin e kaluar. Duke
i vendosur të gjitha së bashku për opinionin e gjerë, është një përpjekje jona e re, siç e
dijmë një organizim joprofitabil, duke bashkuar kështu të kuptueshmen me shpërndarjen
e informatës, që ka rëndësi të madhe. Në këtë aspekt publikimi i këtij libri mund të shihet
si testim se si organizatat, siç është ajo e jona, të mund të gjejnë rolin e tyre në botën e
sotme. Ne gjithashtu besojmë se këto aktivitete ju ofrojnë shkencëtarëve një mundësi të
mirë për të rishqyrtuar rolin e tyre publik. Nëse publikimi i këtij libri do t'i sjellë ndonjë
përfitim Shoqatës dhe anëtarëve të saj, si dhe do të ndikonte në progresin e imunologjisë
dhe të Shoqatës, atëherë vërtet do të isha i lumtur.

Do të dëshiroja t'i falënderoja nga zemra të gjithë anëtaret e Shoqatës Japoneze të
Imunologjisë, duke filluar nga presidenti dr. Masayuki Miysasaka-n për udhëzimet dhe
mbështetjen e tij në punën e këtij projekti. Falënderojmë gjithashtu dr. Hiroshi
Kawamoto-n, kryetarin e komitetit edukues dhe dr. Toshiaki Ohteki-n, dr. Noriko
Sorimachi-n, dr. Shinsuke Taki-n dhe Sachiko Miyake-n nga Komiteti për Çështje Publike
për punën e tyre të palodhshme në lidhje me përmbajtjen, formatin dhe tekstin e këtij libri.
Përveç kësaj, i falënderohem shumë zotëri Shinobu Yamashita-s nga Shtëpia Botuese
“Yodosha” për ilustrimet, si dhe përgjigjes ndaj kërkesave tona të shumta.
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