UNIVERSITETI “FEHMI AGANI” GJAKOVË
FAKULTETI I MJEKËSISË
PROGRAMI: INFERMIERI

PUNIM DIPLOME
TEMA: KANCERI I GJIRIT

Kandidatja:

Edona Beqaj

Mentor:

Prof. Asist. Selami Sylejmani, MD, PhD

Gjakovë, Janar 2017

Punimi i temës së diplomës: “KANCERI I GJIRIT”, të kandidates: Edona Beqaj, u
punua në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë.

MENTOR I PUNIMIT:
Prof. Asist. Selami Sylejmani, MD, PhD
Profesor i Fakultetit të Mjekësisë i Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë.

Punimi përmban:
49 faqe
4 tabela
5 figura
1 grafikon

1

DEKLARATA E KANDIDATIT

Unë, Edona Beqaj, deklaroj se kjo temë e Diplomës, “KANCERI I GJIRIT”, e llojit të
studimit: Rishikim i literaturës, është punim i im origjinal.

E gjithë literatura dhe burimet tjera që i kam shfrytëzuar gjatë punimit janë të listuara në
referenca dhe plotësisht të cituara.

I gjithë punimi është punua dhe përgatit duke respektuar dhe mbeshtetur në këshillat dhe
rregullorën për përgatitjen e temës së diplomës të përcaktuara nga ana e Universitetit
“Fehmi Agani” Gjakovë.

2

FALËNDERIMET

Falenderim të posaçëm i shpreh udhëheqësit të këtij punimi:
-

Prof. Asist. Selami Sylejmani, MD, PhD, profesor i Fakultetit të Mjekësisë
i Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë, i cili me korrektësi maksimale,
gjithmonë dhe në çdo kohë ka qenë i gatshëm për të më dhënë këshilla,
sugjerime dhe mendime për realizimin dhe përfundimin e këtij punimi.

U jam mirënjohes të gjithëve, që në çfarëdo mënyre kontribuan
në
-

kryerjen dhe përfundimin e këtij punimi e sidomos:
Profesorëve, asistenteve, stafit udhëheqës dhe gjithë personelit e
Universitetit “Fehmi Agani”, Gjakovë, të cilët gjithmonë dhe në çdo kohë
kanë qenë të gatshëm për të më ofruar këshilla dhe motive studimi me
përkrahjen e tyre të pakursyer shkencore morale e profesionale.

-

Në fund, por jo edhe në vendin e fundit, falenderoj familjen time, dhe i
shpreh mirënjohje të thellë, të cilës i detyrohem shumë për fillimin dhe
finalizimin me sukses të këtij udhëtimi, sa të vështirë, aq edhe të bukur, për
mirëkuptimin, durimin, mbështetjen dhe përkrahjen që më kanë ofruar, për
çka për jetë u jamë mirënjohëse dhe falenderuese.

3

PËRMBAJTJA

Abstrakt ........................................................................................................................ 6
Abstract ........................................................................................................................ 8
Anatomia dhe fiziologjia e gjinjve......................................................................... 9
Zhvillimi i gjinjve .................................................................................................... 9
Ndryshimet në pubertet ............................................................................................ 9
1.2

Ndryshimet ciklike ....................................................................................... 11

1.3

Ndryshimet gjatë shtatzënisë ........................................................................ 12

1.4

Ndryshimet post-menopauzale ..................................................................... 12

Çka është kanceri i gjirit ...................................................................................... 13
Incidenca dhe etiologjia e kancerit të gjirit .......................................................... 14
Faktorët e riskut ................................................................................................... 14
4.1

Risqet definitive............................................................................................ 14

Metodat e vlerësimit ............................................................................................ 19
5.1

Marrja e anamnezës ...................................................................................... 19

5.2

Ekzaminimi klinik ........................................................................................ 19

5.3

Palpacioni ..................................................................................................... 19

5.4

Klasifikimi i etapave/stadeve ....................................................................... 25

5.5

Indikatori prognostik i Nottingham-it .......................................................... 28

Histopatologjia e kancerit të gjirit ....................................................................... 29
6.1

Tipet e kancerit të gjirit ................................................................................ 29

Trajtimi i kancerit të gjirit .................................................................................... 42
7.1

Ndërhyrja kirurgjikale .................................................................................. 42

7.2

Rrezatimi ...................................................................................................... 42

7.3

Kimioterapia ................................................................................................. 42

4

Të dhënat statistikore mbi incidencën e neoplazmave malinje të gjirit (C50-C50)
në Kosovë ....................................................................................................................... 43
Roli Infermieror ................................................................................................... 44
Referencat ........................................................................................................ 46
Biografi e shkurtër e kandidates – CV (Curriculum Vitae) ....................................... 49

5

Abstrakt
Hyrje: Gjinjtë, të njohur edhe si gjëndrat mamare, janë të pranishme si te meshkujt,
ashtu edhe te femrat, por rëndomë rriten vetëm te femrat.
Qellimi i punimit: është të paraqesim të dhënat mbi kancerin e gjirit, duke bërë
rishikimin e literaturës.
Të dhëna të përgjithëshme: Kanceri është sëmundje e shpeshtë me një risk jetësor
mbi 1 në 3. Nga të gjithë kanceret e diagnostikuar, kanceri i gjirit është kanceri më i
shpeshtë te femrat, duke përbërë rreth 31% të të gjitha rasteve të reja. Edhe pse duket se
incidenca e kancerit të gjirit shënon rritje, shkalla e mortalitetit shënon rënie. Ky reduktim
mendohet se është për shkak të diagnostikimit më të hershëm dhe përmirësimeve në
trajtim. Ende nuk është kuptuar në tërësi si shkaktohet kanceri i gjirit; megjithatë disa
faktorë të riskut janë identifikuar. Faktorët e riskut ndahen në dy grupe: risqet definitive
dhe risqet potenciale. Risqet definitive janë ato risqe që janë vërtetuar në hulumtime se e
rrisin mundësinë e zhvillimit të kancerit të gjirit. Metodat e vlerësimit të gjendjes së
gjinjëve mbeshtetën duke filluar në grumbullimin e të dhënave anamnestike, palpacioni
– prekja e sidomos vetkontrolli i gjinjeve ku merr pjese edhe inspeksioni, pastaj
vazhdohet me metodat imazherike si sonomamografija ose egzaminimi me ultratingull i
gjinjeve, mamografia, reyonanca manjetike, citologjia aspirative, core biopsia – ose
biopsia e qendres – berthamës. Nëse është diagnostikuar kanceri i gjirit, mund të
ndërmerret investigimi i fazës për vlerësimin e sëmundjes metastatike. Varësisht nga
nevojat dhe politikat individuale të spitaleve, mund të kërkohen: analizat e gjakut
(numërimi i plotë i rruzave të gjakut, urea dhe elektrolitet, funksioni i mëlçisë dhe profili
i eshtrave), rëntgen i kraharorit, skanim i eshtrave, ultratingull i abdomenit, tomografi e
kompjuterizuar (CT) apo MRI. Vazhdohet me vlerësimin e stadit të kancerit të gjirit, ku
patologu është përgjegjës për raportimin e gjetjeve histologjike. Rezultatet duhet të
diskutohen në takimin e ekipit multridisiplinar. Anëtarët kryesorë të këtij ekipi duhet të
përfshijnë: një konsultant histopatolog, një konsultant citolog, konsultant radiolog,
konsultant kirurg, konsultant onkolog mjekësor, konsultant onkolog klinik dhe
infermierja për kujdesin e gjinjve. Anëtarët e tjerë përfshijnë: një kirurg plastik,
radiografist, koordinator i ekzaminimeve dhe rezultateve, psikologu klinik, specialisti i
gjenetikës dhe stafi administrativ. Mjekimi i kancerit të gjirit varet nga lloji i kancerit të
gjirit dhe mbeshtetet në trajtimin kirurgjik, kemoterapi, terapi hormonale dhe terapi
jonizuese.
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Përfundim: Kanceri i gjirit është sëmundje heterogjene që përfshin një numër
karakteristikash dhe sjelljesh klinike të veçanta. Kanceri i gjirit shpesh është i
shërueshëm, në veçanti nëse diagnostikohet në stad të hershëm.
Fjalët kyç: Kanceri i gjirit, faktoret e riskut, diagnostikimi, klasifikimi, mjekimi
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Abstract
Introduction: Breasts, also known as mammary glands, are present in males, as well
as females, but usually grow in females.
The purpose of this paper: is to present data on breast cancer, by reviewing the
literature.
General information: Cancer is a frequent disease with a lifetime risk of 1 in 3. Of
all diagnosed cancers, breast cancer is the most frequent among women, consisting about
31% of all new cases. Although it appears that the incidence of breast cancer is increasing,
mortality rate is decreasing. This reduction is thought to be due to early diagnostication
and advancements in treatment. It is still not known how the breast cancer is caused;
however, some risk factors have been identified. Risk factors are divided into two groups:
definitive risks and potential risks. Evaluation methods of breasts condition are based on
family history data collecting, palpation especially breast self-examination where
inspection in included, it continues with imaging methods such as sonomammography or
ultrasound examination of breasts, mammography, magnetic resonance, aspiration
cytology, core biopsy. If breast cancer has been diagnosed, we may investigate the stage
for evaluation of metastatic disease. Depending on needs and individual policy of
hospitals, it may be required: blood analysis (total count of red blood cells, urea and
electrolytes, liver function and bone profile), X-ray of chest, bone scanning, abdominal
ultrasound, computerized tomography (CT) or MRI. It continues with evaluation of breast
cancer stage, where pathologist is responsible for reporting the histologic findings.
Results should be discussed in multi-disciplinary team meeting. The main members of
this team should include: one histopathologist consultant, one cytologist consultant,
surgeon consultant, medical oncologist consultant, clinical oncologist consultant and
nurse for breast care. Other members include: a plastic surgeon, radiographer, coordinator
of examinations and results, clinical psychologist, specialist of genetics and
administrative staff. Breast cancer treatment depends of type of breast cancer and it relies
on surgical treatment, chemotherapy, hormonal therapy and ionizing therapy.
Conclusion: Breast cancer is a heterogenous disease which includes a number of
distinct features and clinical behaviors. Breast cancer often is curable, especially if it’s
diagnosed at early stage.
Keywords: breast cancer, risk factors, diagnostication, classification, treatment
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Anatomia dhe fiziologjia e gjinjve
Zhvillimi i gjinjve
Gjinjtë, të njohur edhe si gjëndrat mamare, janë të pranishme si te meshkujt, ashtu
edhe te femrat, por rëndomë rriten vetëm te femrat. Gjinjtë fillojnë të zhvillohen në fetus
rreth javës së 7-të të shtatzënisë dhe kalojnë në fazën e gufimit rreth javës së 12-të. Ato
zhvillohen nga rrudhat ektodermave të embrionit që shtrihen në pjesën e përparme të
embrionit - nga aksial deri në ije ose nga gjymtyrët e përparme në drejtim të gjymtyrëve
të pasme, shpesh i referuar si vija e thimthit – ose e qumështit. Ndërmjet javëve 13-të dhe
20-të, gufimi epitelial degëzohet dhe kanalizohet për të formuar 16-20 kanale – dukte që
i hasin te gjinjtë e të rriturve.
Ka raste kur gjatë lindjes, nga gjiri i foshnjës të dalë një sasi e vogël e qumështit. Kjo
ndodh për shkak të niveleve të larta të hormoneve luteale dhe placentale që kalojnë nëpër
placentë dhe futen në qarkullimin fetal gjatë fazës së vonshme të shtatzënisë, kështu duke
i stimuluar gjinjtë fetalë. Gjatë lindjes, sistemi i qarkullimit të gjakut i frytit dhe i nënës
ndahen, duke rezultuar në rënie rapide të steroideve gjinorë në gjakun e foshnjës,
ndërkohë që gjëndra pituitare e foshnjës vazhdon të sekretojë prolaktinë. Nivelet e
prolaktinës te foshnja pastaj bien dhe sekretimi ndërpritet. Kjo konsiderohet si dukuri
normale fiziologjike. Thimtha shtesë mund të gjenden përgjatë rrudhës ektodermave –
shtegut të thimthave, më së shpeshti nën gjinjtë normalë. Ato janë të padëmshme dhe
duhet të largohen vetëm nëse i shkaktojnë shqetësime personit.

Ndryshimet në pubertet
Gjinjtë femërorë fillojnë të pësojnë ndryshime gjatë kohës së pubertetit. Gjëndra
pituitare fillon të prodhojë gonadotropine, hormonin për stimulim folikular (FSH) dhe
hormonin luteinik (LH). Me rritjen e niveleve të hormoneve, folikulet të cilat ndodhën në
koren e vezoreve, fillojnë të prodhojnë estrogjene, i cili është përgjegjës për fazat e para
të zhvillimit të gjinjve. Rreth moshës 10 vjeçare, indi mamar prapa thimthave rritet, duke
shkaktuar fryrjen karakteristike së cilës i referohemi si gufim mamar, që shpesh mund të
jenë asimetrikë. Estrogjenet- po ashtu induktojnë indin lidhës dhe rritjen vaskulare që
nevojitet për ta mbështetur sistemin duktal. Indi lidhës në anën tjetër stimulon
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depozitimin e yndyrave. Me të filluar cikli i ovulacionit, prodhimi i rritur i progesteronit
e balancon prodhimin e estrogjenit, gjë që rezulton në maturimin e indit glandular.
Struktura e rritjes
Gjinjtë janë të vendosur në të dy anët e sternumit ndërmjet brinjës së dytë dhe të
gjashtë, duke kaluar përmbi muskulin pectoralis major. Forma e gjirit është hemisferike
me një zgjatje të indit që shkon deri te aksila, e njohur edhe si bishti/zgjatja e gjirit. Ato
janë të stabilizuar me një ligament mbajtës të njohur si ligamentet e Cooper-it. Madhësia
e gjirit lëkundet sipas fazave të zhvillimit dhe moshës dhe mund të ketë dallime ndërmjet
individëve të ndryshëm. Është krejt normale që një gji të jetë pak më i madh se tjetri.
Në pjesën qendrore të secilit gji gjendet kompleksi thimth-areola. Areola është zonë e
rrumbullakët e pigmentuar, me madhësi të përafërt 2.5 cm në diametër. Ngjyra shkon nga
roze e zbehtë te gratë e racës së bardhë deri në ngjyrë kafe në të mbylltë te gratë me lëkurë
të zezë, dhe kjo bëhet edhe më e erret gjatë shtatzënisë. Në sipërfaqe të areolës ka një
numër të caktuar të protuberancave të njohura si nyejt tuberkulet të Montgomerit
(Montgomery’s tubercles), të cilat janë gjëndra të modifikuara dhjamore qëllimi i të
cilave është të lubrifikojnë thimthin gjatë laktacionit. Thimthi shtrihet në qendër të areolës
dhe ka gjatësi të përafërt prej 6mm. Sipërfaqja e thimthit është e perforuar nga hapjet e
kanaleve qumështsjellëse (dactiferous ducts). Kompleksi thimth-areolë është i pasur me
fibra muskularë të lëmuar, të cilët janë përgjegjës për ereksionin/ngritjen e thimthave.
Struktura mikroskopike
Gjiri përbëhet nga indi fibroz, indi glandular dhe ai dhjamor, si dhe është i mbuluar
me lëkurë. Shiritat fibrozë e ndajnë indin glandular në përafërsisht 16-20 lobe. Brenda
secilit lob është sistemi për prodhimin e qumështit. Lobi përmban deri 40 lobula që
përmbajnë 10-100 alveola të cilat janë qeliza për sekretimin e qumështit. Alveolat janë të
lidhura me tubulat qumështsjellëse, të cilat në anën tjetër lidhen në kanalin qumështjellës,
që është i rrethuar me qeliza epiteliale. Kanali qumështjellës ngjitet përpjetë kah thimthi
dhe, kur i afrohet thimthit, zgjerohet për të formuar ampulë, që vepron si rezervuar për
ruajtjen e qumështit. Kanali qumështjellës pastaj vazhdon nga ampula për të dalë në
sipërfaqen e thimthit.
Indi glandular i gjirit është i rrethuar me dhjamë. Nëse pesha shtohet apo zvogëlohet,
do të ndryshojë edhe madhësia e gjinjve.
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Furnizimi me gjak
Furnizimi me gjak bëhet nga arteria aksilare dhe arteria e brendshme mamare.
Drenazha venoze bëhet nëpërmes enëve korresponduese të gjakut kah venat interne
mamare dhe aksilare.
Furnizimi nervor
Furnizimi nervor kah gjiri bëhet kryesisht nga nervat sensore somatike dhe nervat
autononike që i shoqërojnë enët e gjakut. Pjesa më sensitive e gjirit është kompleksi
thimth-areolë, i cili furnizohet nga nervat sensore somatike. Pjesa tjetër e gjirit furnizohet
nga furnizimi autonomik.
Furnizimi sensor somatik shërbehet nga nervat supra-klavikulare (C3, C4) në mënyrë
superiore dhe laterale nga degëzimet laterale të nervit interkostal torakik (3-të dhe 4-të).
Aspekti medial (mesor) i gjirit pranon furnizim nga degët anteriore të nervave interkostale
torakike, të cilat e penentrojnë muskulin pectoralis major për të arritur në lëkurë.
Furnizimi nervor për në kuadrantin e sipërm të jashtëm të gjirit ofrohet nëpërmes nervit
interkostobrakial (C8, T1).
Sistemi limfatik
Lëngu limfatik nga kuadrantët e jashtëm të secili gji rrjedh në nyjat limfatike
ipsilaterale aksilare përgjatë një zinxhiri që fillon tek nyjat anteriore aksilare dhe vazhdon
kah grupet e nyjave qendrore dhe apikale (kulmore). Lëngu limfatik nga kuadrantet
mesorë derdhen kah sternumi nëpërmes nyjave inframamarë.
Drenazhi kryesor limfatik i gjirit është kah aksila, dhe nyjat aksilare janë vendi i parë
në të cilat përhapet kanceri i gjirit. Nyjat aksilare janë të ndara në tri nivele.
Niveli I – nyjat shtrihen lateralisht ndaj kufirit lateral të muskulit pectoralis minor.
Niveli II – nyjat shtrihen mbrapa muskulit pectoralis minor.
Niveli III – nyjat janë të vendosura medialisht ndaj kufirit medial të muskulit pectoralis
minor.

1.2 Ndryshimet ciklike
Gjatë ciklit menstrual, gjinjtë kalojnë nëpër ndryshime ciklike për shkak të ndryshimit
të niveleve të hormonit prolaktin, i cili kontrollon sekrecionin e hormoneve ovariane,
estrogjenti dhe progesteronit. Këto hormone shkaktojnë rritjen e indit të gjirit dhe të
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kanaleve. Gjinjtë mund të ndryshojnë në madhësi dhe konzistencë dhe të bëhen më të
butë dhe nodularë, rëndomë 10-14 ditë para menstruacioneve. Këto simptome tërhiqen
me ardhjen e menstruacioneve.

1.3 Ndryshimet gjatë shtatzënisë
Ndryshimet në gjinj shpesh janë simptomat e para të shtatzënisë. Gruaja mund të
ankohet për fryrje, zbutje apo rritje të madhësisë. Venat bëhen më të spikatura - theksuara
për shkak të furnizimit të rritur me gjak dhe areola me thimthin marrin ngjyrë të errët.
Këto ndryshime ndodhin në radhë të parë për shkak të estrogjenit dhe progesteronit e më
pas për shkak të hormoneve të prodhuara në placentë. Estrogjeni stimulon kompleksin
thimth-areolë, duke shkaktuar errësimin e ngjyrës; progesteroni shkakton proliferimin e
alveolës në përgatitjen e prodhimit të qumështit. Placenta, duke u rritur, sekreton
laktogjenin placental human, i cili funksionon krahas estrogjenit dhe progesteronit për ta
stimuluar hipotalamusin për të sekretuar hormonin prolaktin-nxitës (PRH – prolactinreleasing hormone). Ky hormon stimulon gjëndrën pituitare anteriore për të sekretuar më
tepër prolaktik, dhe kjo është përgjegjëse për prodhimin e qumështit. Pas 12 javësh, një
lëng i kthjelltë ujor, i njohur si kolostrum sekretohet nga gjinjtë dhe shfaqet në thimtha.
Funksioni i tij kryesor është pastrimi i kanaleve qumështsjellëse dhe tubulat e qelizave të
vdekur epiteliale për t’i liruar rrugë rrjedhjes së lirë të qumështit.
Pas lindjes dhe largimit së placentës, shfaqet fluktacion në nivelet e estrogjenit dhe
progesteronit, duke rezultuar në lëshimin e prolaktinëns nga gjëndra pituitare anteriore.
Estrogjeni bllokon veprimin e prolaktinës, prandaj qumështi vjen jo më parë se pas 3
ditësh. Në ndërkohë, foshnja ushqehet me kolostrum (kulloshtër), i cili ka pak yndyrë dhe
përmban vitaminë A, proteina dhe minerale.

1.4 Ndryshimet post-menopauzale
Kur aktiviteti i vezoreve pushon gjatë menopauzës, duke shkaktuar rënie të niveleve
të estrogjenit dhe progesteronit, indi glandular në gjinj fillon të zvogëlohet dhe atrofojë,
që të zëvendësohet me dhjamë. Gjinjtë ndihen më të butë dhe bëhen më të varur. Nëse
është përshkruar terapia për zëvendësim hormonal (HRT – hormone replacement
therapy), gjinjtë bëhen më të plotë dhe të butë.
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Çka është kanceri i gjirit
Kanceri gjirit zhvillohet nga qelizat e vet gjirit, kur qelizat në një pjesë të gjirit bëhen
anormale dhe fillojnë të rriten dhe të përhapen jashtë kontollit. Këto qeliza grumbullohen
dhe formojnë një tumor i cili shtyp, përhapet dhe shkatërron indin normal të gjirit. Nëse
nuk trajtohet, këto qeliza anormale mund të përhapen dhe të dëmtojnë apo të shkatërrojnë
indet normale që ndodhen përreth. Ato mund të përhapen gjithashtu edhe në pjesët më
të largëta të trupit nëpërmjet sistemit të qarkullimit të gjakut ose nëpermjet sistemit
limfatik.
Shenjat dhe simptomat më të shpeshta të kancerit te gjirit janë:












Forcim
Erozion i lëkurës
Skuqje e lëkurës
Rrjedhje nga thimthi
Gropëza
Rrudhosje të lëkurës
Theksim i venave
Invertim i thimthit
Asimetri e gjinjve
Lëvorja e portokallit
Gungë e padukshme
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Incidenca dhe etiologjia e kancerit të gjirit
Kanceri është sëmundje e shpeshtë me një risk jetësor mbi 1 në 3. Nga të gjithë
kanceret e diagnostikuar, kanceri i gjirit është kanceri më i shpeshtë te femrat, duke
përbërë rreth 31% të të gjitha rasteve të reja.
Edhe pse duket se incidenca e kancerit të gjirit shënon rritje, shkalla e mortalitetit
shënon rënie. Ky reduktim mendohet se është për shkak të diagnostikimit më të hershëm
dhe përmirësimeve në trajtim. Në Britani të Madhe, shkalla e mbijetesës 5-vjeçare për
gratë me kancer të gjirit llogaritet të jetë 82%, në krahasim me 50% gjatë viteve 19711975.

Faktorët e riskut
Ende nuk është kuptuar në tërësi si shkaktohet kanceri i gjirit; megjithatë disa faktorë
të riskut janë identifikuar. Faktorët e riskut ndahen në dy grupe: risqet definitive dhe risqet
potenciale.

4.1 Risqet definitive
Risqet definitive janë ato risqe që janë vërtetuar në hulumtime se e rrisin mundësinë e
zhvillimit të kancerit të gjirit.
Gjinia
Vetë të qenit femër është faktor risku për kancerin e gjirit. Siç është cekur më parë,
edhe meshkujt mund të kenë kancer të gjirit, por shumë rrallë.
Mosha
Duke u plakur, rriten gjasat për sëmurjes nga kanceri i gjirit. Kanceri i gjirit është i
rrallë në mesin e grave të moshës nën 35 vjeçe: megjithatë, pas kësaj moshe, incidenca
fillon të rritet. Më tepër se 80% e rasteve shfaqet te gratë mbi 50 vjeçare.
Anamneza familjare
Anamneza familjare me kancer të gjirit rrit riskun për zhvillimin e kancerit të gjirit.
Janë bërë hulumtime të shumta për identifikimin e gjeneve përgjegjëse që ndërlidhen me
riskun e rritur. Deri tash janë identifikuar dy gjene: BRCA1 dhe BRCA2.
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Jo secili që ka anamnezë familjare me kancer të gjirit do të jetë në risk më të lartë se
popullata tjetër për zhvillimin e kancerit të gjirit.
Anamneza familjare mund të konsiderohet si faktor i rëndësishëm në situatat vijuese:


Një i afërm i brezit të parë dhe një i afërm i brezit të dytë janë diagnostikuar me
kancer të gjirit para moshës mesatare 50 vjeçe;



Dy të afërm të brezit të parë ose të brezit të dytë janë diagnostikuar në cilëndo
moshë;



Tri apo më tepër të afërm të brezit të parë ose të dytë janë diagnostikuar në cilëndo
moshë;



Një i afërm mashkull i brezit të parë është diagnostikuar me kancer të gjirit në
cilëndo moshë:



Një i afërm i brezit të parë me kancer bilateral të gjirit, ku i pari është
diagnostikuar para moshës 50 vjeç;



Një i afërm i brezit të parë ose të dytë me kancer të vezoreve në cilëndo moshë
dhe një i afërm i brezit të parë ose të dytë me kancer të gjirit në cilëndo moshë
(njëri duhet të jetë i afërm i brezit të parë)
Ekspozimi ndaj hormoneve

Numri i cikleve menstruale të cilave i nënshtrohet një grua është determinant i riskut
për kancer të gjirit. Gruaja që ka menarkë të hershme dhe menopauzë të vonshme ka risk
të rritur për zhvillimin e kancerit të gjirit. Është vërejtur se një grua që i nënshtrohet
oofrektomisë – largimit të vezoreve - kastrimit para moshës 50 vjeçe, ka 50% reduktim
të kancerit të gjirit deri në 9 vjet pas operacionit. Një grua që e ka lindur fëmijën e parë
pas moshës 35 vjeçe, ose është nulipare, po ashtu bart risk më të lartë për zhvillimin e
kancerit të gjirit.
Këtë gjetje sugjerojnë se estrogjeni me qarkullim të papenguar (pa shtatzëni) rrit
mundësitë që indi i gjirit t’i nënshtrohet riskut të faktorëve të tjerë të kancerit të gjirit.
Sëmundjet beninje të gjirit
Shumë studime janë marrë me gjetjen e korrelacionit ndërmjet kancerit të gjirit dhe
sëmundjeve beninje të gjirit. Janë tre klasifikime kryesore: pa risk, risk i ultë dhe risk
mesatar.
Në riskun e ultë (1.5-2 herë) përfshihen: hiperplazi e moderuar ose floride pa atipi,
papilloma intraduktale.
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Në grupin me risk mesatar (5 herë) futen: hiperplazia atipike lobulare ose duktale. Në
një hulumtim të vonshëm të kryer në SHBA, është studiuar një grup i madh i grave me
sëmundje beninje të gjirit dhe është ardhur në konkluzione të ngjashme1. Risku relativ i
asocuar me atipi ka qenë 4.24, krahasuar me riskun relativ prej 1.88 te ndryshimet
proliferative pa atipi, dhe 1.27 te lezionet joproliferative.
Radioacioni jonizues
Ekspozimi ndaj radiacionit jonizues dihet se rrit riskun për zhvillimin e kancerit të
gjirit, ashtu siç është konkluduar në studimet mbi përdorimin e radiacionit në trajtimin e
gjendjeve beninje, siç janë ringworm dhe thymus i rritur.2 3
Gratë që i janë nënshtruar radioterapisë në kraharor për limfomën e Hodgkin-it para
moshës 30 vjeçe të hershme, kanë risk të shtuar për kancerit e gjirit dhe duhet t’u
rekomandohet skrining i hershëm i gjirit4.
Duhet të theksohet se sasia e radiacionit që lirohet gjatë mamografisë është shumë e
vogël, dhe përfitimet potenciale e tejkalojnë riskun e vogël.
Pilulat kontraceptive orale
Grupi Kolaborativ i Faktorëve Hormonalë në Kancerin e Gjirit (CGHFBC, 1996) ka
ndërmarrë një meta-analizë të rezultateve të 54 studimeve që kanë përfshirë 53.297 raste
të kancerit të gjirit dhe 100.239 kontrolla. Është gjetur se gratë që kanë përdorë
kontraceptivë oralë (edhe të kombinuar edhe ato me vetëm progesteron) kanë risk të vogël
por statistikisht sinjifikant, e që zhduket 10 vjet pas ndërprerjes. Megjithatë, është me
rëndësi të merret parasysh se këto studime kanë përdorur pilulat kontraceptive të modelit
të vjetër, të cilat kanë pasur dozë më të lartë të estrogjenit. Nuk është e qartë nëse pilulat
moderne të kombinuara që përmbajnë preparate në doza të ulëta bartin risk të njëjtë për
kancer të gjirit sikurse ato të vjetrat me preparate në doza të larta.
Është me rëndësi të mbahet në mend se kanceri i gjirit është jo i rëndomtë tek gratë e
reja (pra, mosha që ka më shumë gjasa të përdorë kontraceptivë oralë), dhe kjo mund të
çojë në vetëm disa ekstra raste në vit. Pilulat e kombinuara po ashtu reduktojnë riskun për
kancer të vezoreve5.
Terapia Zëvendësuese Hormonale
Disa studime janë marrë me Terapinë Zëvendësuese Hormonale (HRT - Hormonal
Replacement Therapy) dhe efektin e saj në riskun e kancerit të gjirit. Në vitin 2003, janë
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publikuar rezultatet e Million Women Study, të cilat tregojnë se nëse është marrë HRT e
kombinuar, risku relativ është 2.00 krahasuar me 1.30 nëse është marrë preparati me
vetëm estrogjen. Risku kthehet në nivelin e njëjtë sikur tek gratë që kurrë nuk kanë marrë
HRT, 5 vjet pas ndërprerjes. Në terma realë, kjo do të thotë se 10 vjet të përdorimit të
HRT do të kontribuojë në 19 raste shtesë në 1000 përdorues dhe 5 raste shtesë në 1000
përdorues nëse janë përdorur preparatet me vetëm estrogjen (Million Women Study
Collaborators, 2003).
Obeziteti
Shumica e studimeve kanë treguar se obeziteti është faktor mbrojtës tek gratë në
paramenopauzë, por e rrit riskun te gratë në postmenopauzë6. Kjo ndodh për arsye se te
gratë në postmenopauzë, burimi kryesor i estrogjeneve vie nga aromatizimi periferal i
adrogjeneve adrenale në dhjamë. Prandaj, obeziteti rrit riskun e kancerit të gjirit7.
Konsumimi i alkoolit
Në një analizë të studimeve mbi efektet e konsumimit të alkoolit në riskun e kancerit
të gjirit, Smith-Warner et al. (1998) ka gjetur se ai është i ndërlidhur me riskun e rritur.
Tipi i alkoolit të konsumuar nuk ka ndikuar fort në vlerësimin e riskut.
Risqet potenciale
Risqet potenciale janë ato nuk janë dëshmuar por që i kanë shtyrë shkencëtarët të
hulumtojnë më tej.
Dieta
Ende nuk ka dëshmi shkencore mbi ndërlidhjen e dietës me kancerin e gjirit8. Është
studiuar konsumimi i yndyrnave në ushqim, duke mos treguar ndonjë risk sinjifikant.
Hunter et al. ka analizuar rezultatet e 8 cohort studimeve kryesore dhe ka treguar se
konsumimi i yndyrnave nuk ka efekt në riskun për kancer të gjirit9. Ka treguar edhe se
gratë që konsumojnë yndyrna më pak se 20% të kalorive të konsumuar, nuk kanë pasur
ulje të riskut. Prandaj, nëse gratë perëndimor e ulin konsumimin e yndyrnave, ka pak
gjasa që kjo t’iu ulë në ndonjë mënyrë sinjifikante riskun e kancerit të gjirit.
Nuk ka dëshmi konkluzive që do të sugjeronin se një dietë e pasur me fruta dhe perime
e ul riskun e kancerit të gjirit10.
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Gjatësia
Ka pasur inkonzistencë sa i përket gjetjeve në hulumtime që janë marrë me ndikimin
e gjatësisë së personit në riskun e kancerit të gjirit. Në studimet ku gjatësitë janë vetëregjistruar, nuk është identifikuar risk i shtuar, por në studimet ku janë bërë matjet e
gjatësisë – është gjetur një lidhje pozitive ndërmjet gjatësisë së rritur dhe riskut të kancerit
të gjirit11. Nuk ka dëshmi të fortë që sugjeron pse gjatësia mund të ketë ndonjë rol në
riskun e kancerit të gjirit.
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Metodat e vlerësimit
5.1 Marrja e anamnezës
Para ekzaminimit të pacientit, duhet të merret anamneza e detajuar. Kjo ndihmon në
përcaktimin e diagnozës dhe identifikimin e faktorëve të riskut.
Detajet që duhet të sigurohen janë si vijon:


Mosha e pacientit



Sëmundjet në të kaluarën



Anamneza familjare e kancerit të gjirit dhe të vezoreve



Mosha e menarkës / Mosha e menopauzës



Data e periodës së fundit menstruale (LMP – last menstrual period)



Përdorimi i kontraceptivëve të kombinuar oralë dhe terapisë së zëvendësimit
hormonal



Numri i shtatzënive



Mosha në shtatzëninë e parë



Nëse pacientja e ka dhënë gji foshnjeve të saj



Natyra e simptomit të prezantuar dhe kohëzgjatja e tij

5.2 Ekzaminimi klinik
Është shumë me rëndësi që të sigurohet një ambient sa më i këndshëm të jetë i mundur.
Të sigurohet një veshje – fustan i përshtatshëm, perdet rreth shtratit të ekzaminim duhet
të jenë të lëshuara dhe dyert duhet të jenë të mbyllura për të siguruar privatësinë e
pacientit. Një përcjellëse duhet të jetë prezente, varësisht nga politikat individuale të
spitaleve.
Ekzaminimi klinik ndahet në dy pjesë:
1. Palpacioni;
2. Inspekcioni.

5.3 Palpacioni
Pacienti së pari ekzaminohet i shtrirë në shtrat, me krahë të ngritur mbi kokë. Kjo e
rrafshon indin e gjirit për ta bërë më të lehtë ekzaminimin. Klinicisti, pasi t’i ketë larë dhe
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ngrohur duart, duhet me pjesën e brendshme të gishtave të palpojë tërë gjirin duke
përdorur në vazhdimësi shtypje mesatare. Çdo abnormalitet i gjetur më pastaj
ekzaminohet me maja të gishtave për të vlerësuar mobilitetin dhe fiksacionin. Është me
rëndësi që të kontrollohen të dy gjinjtë për krahasim dhe idealisht, gjiri “normal” duke të
ekzaminohet i pari. Gjinjtë po ashtu duhet të ekzaminohen në pozitë ulur.
Nyjet aksilare gjithashtu duhet të palpophen qoftë në pozitë të shtrirë apo ulur. Krahu
duhet të suportohet për t’u siguruar se muskuli është i relaksuar. Është shumë lehtë të
huqet nyja në një aksillë të dhjamosur dhe është gjetur se korrelacioni ndërmjet
ekzaminimeve klinike dhe patologjive është i varfër12. Përdorimi i ultratingullit gjen
përdorim gjithnjë në rritje në ekzaminimin e aksilës.
Derisa pacienti është i ulur, nyjet supraklavikulare duhet të palpohen dhe ekzaminuesi
duhet të kalojë me duar nëpër murin e kraharorit për të hetuar ndonjë nyje inframamare
të rritur.
The Royal College of Nursing13 dhe The Department of Health14 kanë rekomanduar
që infermieret të mos merren me palpimin e gjinjve. Po ata kanë bërë me dije se një numër
i infermiereve me trajnim specialistik dhe të cilët punojnë brenda një njësie specialistike
për gjinj, mund ta kryejnë ekzaminimin e gjirit.
Inspekcioni
Pacienti duhet të jetë në pozitë ulur. Ka 3 pozita të ndryshme për inspektimin e gjirit:
1. Duart e relaksuara anash
2. Duart në ajër
3. Duart e mbeshtetura në bel dhe duke kontraktuar muskulin pectoralis major.
Shenjat që kërkohen janë:


Madhësia dhe kontura e gjinjve – a është njëri gji më i madh se tjetri, a ka qenë
gjithmonë ashtu?



Ndryshimet në lëkurë ne forme te “lekures se shpuar”, vaskularitet i shtuar dhe
lezione të lëkurës.



Ndryshime më thimtha siç janë ndryshimet ekzematoze, rrjedhjet, formimi i kores
dhe futje brenda e thimthit.
Investigimet

Pas ekzaminimit dhe inspekcionit, klinicisti mund të organizojë investigime të
mëtejshme. Rëndomë bëhet këto investigime:
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5.3.2.1 Mamografia
Mamografia është incizim i gjinjve që bëhet me rreze X të dozes së ultë. Doza e
radiacionit është më pak se 1 Gy. Mamogramët në përgjithësi nuk bëhen te gratë nën
moshën 35 vjeçare meqenëse indi i gjirit është relativisht i dendur.
5.3.2.2 Ultratingulli - sonomamografia
Ultratingulli është procedurë pa dhimbje që përdor valë të zërit të frekuencës së lartë.
Është i dobishëm tek gratë sidomos nën 35 vjeçe, si një ndihmesë mamografisë, për
matjen e lezioneve dhe diferencimin ndërmjet masës cistike e asaj solide.
5.3.2.3 Rezonanca Magnetike (MRI)
Rezonanca magnetike e gjirit gjen përdorim gjithnjë e më të madh në vlerësimin e
gjinjve edhe pse ende nuk përdoret në mënyrë rutinore. Përdoret si shtesë për
mamogramët dhe incizimet ultrasonografike në rastet komplekse. MRI i gjinjve është
teknika më e mirë për incizimin e implanteve dhe gjirin post-operativ ku duhet të
përjashtohen rekurencat lokale. Po ashtu, MRI është i dobishëm në vlerësimin e përpahjes
së karcinomës lobulare në gji apo për sëmundjen multifokale. MRI i gjirit tash
rekomandohet për skriking të pacientëve me anamnezë familjare të riskut të lartë dhe të
atyre me mutacione gjenetike të njohura15.
Për incizimin e gjirit, pacienti duhet të qëndrojë përmbys – në bark dhe kërkohet edhe
një kontrast intravenoz.
5.3.2.4 Citologjia aspirative me gjilpërë të hollë
Citologjia aspirative me gjilpërë të hollë (FNAC – Fine-needle aspiration cytology)
mund të performohet me dorë të lirë nga ana e klinicistit, me apo pa udhëheqje me
ultratingull. Rëndomë përdoret një shiringë 10-ml me gjilpërë 21G ose 23 G. Lëkura
pastrohet dhe gjilpëra insertohet në gungë. Materiali i mbledhur shpërndahet në shtresë
të hollë në një pllakëz dhe lihet të thahet në ajër. Pllakëzat pastaj interpretohen nga ana e
citologut16. Rezultatet klasifikohen sipas sistemit numerik: C1 = joadekuat,


C2 = beninj,



C3 = i papërcaktuar e me gjasë beninj,



C4 = i papërcaktuar e me gjasë malinj,



C5 = malinj.
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5.3.2.5 Core Biopsy
Nëse rezultatet e FNAC nuk janë konkluzive, ose kërkohet histologjia, duhet të kryhet
core biopsia. Gjithnjë e më tepër core biopsia është duhet e zëvendësuar FNAC-in.
Core biopsia mund të kryhet me dorë të lirë ose nën udhëheqje imazherike. Anestetiku
lokal injektohet në gji, bëhet një prerje e vogël me skalpel dhe një gjilpërë e biopsisë futet
derisa maja ta prekë gungën. Shkrepet revolja e biopsisë e cila merr pak material nga
thelbi i indit. Motra reprezentative fitohet në disa kalime. Ky material pastaj dërgohet në
histologji. Duhet të aplikohet shtypja për të parandaluar nxirjen. Kujdes i veçantë duhet
t’u kushtohet pacientëve që marrin warfarin, meqë ata së pari duhet ta marrin IRN-në e
tyre.
Biopsitë e thelbit janë të klasifikuara/shkallëzuara njëjtë sikurse rezultatet citologjike,
por me shkronjën B si prefiks, si për shembull B1, B2.
5.3.2.6 Investigimi i fazës
Nëse është diagnostikuar kanceri i gjirit, mund të ndërmerret investigimi i fazës për
vlerësimin e sëmundjes metastatike. Varësisht nga nevojat dhe politikat individuale të
spitaleve, mund të kërkohen: analizat e gjakut (numërimi i plotë i rruzave të gjakut, urea
dhe elektrolitet, funksioni i mëlçisë dhe profili i eshtrave), rëntgen i kraharorit, skanim i
eshtrave, ultratingull i abdomenit, tomografi e kompjuterizuar (CT) apo MRI.
5.3.2.7 Përkrahja psikologjike
Të kuptuarit se vuan nga kanceri i gjirit, për një grua paraqet ngarkesë të madhe
psikike. Për gratë të cilat këtë e kuptojnë gjatë programeve të skriningut, ky është shok i
vërtetë meqë ato nuk kanë pasur simptome. Ndërsa, ato gra tek të cilat është prezent
ndonjë prej simptomeve, mund të kenë të qenë në hamendja a kanë apo s’kanë kancer.
Prandaj, është e rëndësishme që infermeret të jenë disponabël për t’iu dhënë përkrahje
dhe këshilla gjatë procesit të diagnostikimit.
5.3.2.8 Vlerësimi i stadit të kancerit të gjirit
Patologu është përgjegjës për raportimin e gjetjeve histologjike. Rezultatet duhet të
diskutohen në takimin e ekipit multridisiplinar. Anëtarët kryesorë të këtij ekipi duhet të
përfshijnë: një konsultant histopatolog, një konsultant citolog, konsultant radiolog,
konsultant kirurg, konsultant onkolog mjekësor, konsultant onkolog klinik dhe
infermierja për kujdesin e gjinjve. Anëtarët e tjerë përfshijnë: një kirurg plastik,
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radiografist, koordinator i ekzaminimeve dhe rezultateve, psikologu klinik, specialisti i
gjenetikës dhe stafi administrativ. Faktorët histologjikë do të ndihmojnë në
determinizmin e trajtimit adekuat për pacientin.
Patologu raporton mbi karakteristikat e ndryshe të tumorit, duke përfshirë:
Madhësia
Madhësia e tumorit është një ndër indikatorët më sinjifikant prognostikë. Sa më i vogël
të jetë kanceri, aq më e mirë do të jetë prognoza.
Klasifikimi/shkallëzimi
Tumori klasifikohet sipas diferencimit qelizor, respektivisht, të shkallës në të cilën
qelizat e kancerit i përngjajnë atyre të indit të tyre të origjinës 17. Një sistem klasifikimi i
përdorur më shpesh, është sistemi i modifikuar i Bloom dhe Richardson18. Përdor 3
shkallë: Shkalla I, Shkalla II dhe Shkalla III.
Shkalla I është kanceri që rritet më se ngadalti; tumor i diferencuar mirë me qeliza që
shumë u përngjajnë atyre të indit të origjinës.
Shkalla II është tumor me diferencim të moderuar, ku qelizat përngjajnë më pak atyre
të indit të origjinës.
Shkalla III është tumor dobët i diferencuar, qelizat e të cilët duken shumë ndryshe nga
ato të indit të origjinës, dhe paraqet shkallën më agresive të kancerit të gjirit.
Shkalla në vete është indikator i rëndësisëm prognostik. Është i njohur fakti se 85% e
pacientëve me shkallën I të tumorit mbijetojnë edhe pas 5 vjetësh. Kjo përqindje është
45% tek ata me shkallën e III-të të tumorit19.
5.3.2.9 Invasioni vaskular dhe limfatik
Nëse tumori e ka invaduar enët e gjakut apo ato limfatike, prognoza nuk është aspak e
mirë.
5.3.2.10 Statusi i nyjeve limfatike
Numri i nyjeve limfatike të përfshira me qeliza të kancerit përcakton gjasat e
mbijetesës për personin dhe është një ndër indikatorët më kryesorë të prognozës. Nëse
indetifikohen nyje pozitive, kjo do të ndikojë në tipin e trajtimit që do të ofrohet.
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5.3.2.11 Statusi i receptorit hormonal
Tumori analizohet për të testuar prezencën e receptorëve hormonalë steroidë,
estrogjenit (ER) dhe progesteronit (PR). Prezenca e receptorëve të tillë do të determinojë
edhe efektivitetin e terapisë endoktrike siç janë tamoksifeni dhe inhibitorët e aromatazës.
Është treguar se tumoret me receptorë pozitivë estrogjenik kanë rezultat më të mirë.
Për mbi 30 vjet, tamoksifeni ka qenë standard i artë në terapinë endokrine, i përdorur
për kanceret e gjirit receptor pozitive estrogjenike, dhe ende është për gratë në periudhën
pre-menopauzale. “The Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group”20 ka kryer
meta-analizë e cila ka treguar se nëse tamoksifeni merret për 5 vjet, ai e redukton shkallën
e rekurencës për 50%. Megjithatë, për tamoksifenin dihet se e rrit riskun e eventeve
tromboembolike dhe kancerin endomtrial.
Që nga 2005, përdorimi i inhibitorëve të aromatazës është rritur, pas publikimit të disa
studimeve21
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. Tri inhibitorët më të përdorur të aromatazave janë (Arimidex),

exemestane (Aromasin) dhe letrozole (Femara). Këto mund të jepen si trajtim paraprak,
si terapi alternative pas 2-3 vjet përdorimi të tamoksifenit apo si terapi të zgjatur pas 5
vjetësh tamoksifen. Është me rëndësi të kihet parasysh se këto janë të përshtatshme vetëm
për gratë në post-menopauzë.
5.3.2.12 Onkogjenet
Ndryshimet në gjenet e qelizës normale mund të rezultojnë në proliferimin qelizor dhe
proliferimin malinj. Proto-onkogjenet janë të përfshira në stimulimin e qelizave nëpër
ciklin normal qelizor duke rezultuar në proliferim, gjersa gjenet ndaluese të tumorit e
ndalojnë proliferimin e tepruar të qelizave. Megjithatë, qoftë mutacioni, qoftë amplifikimi
i proto-onkogjeneve, dhe deaktivizimi po humbja e gjeneve ndaluese të tumorit rezulton
në proliferim të pakontrolluar qelizor dhe formimin e kancerit24.
Shumë proto-onkogjene i enkodojnë receptorët e faktorit të rritjes epidermale, dhe dy
faktorët më të rëndësishëm të rritjes që janë zbuluar deri më tash janë receptori i faktorit
të rritjes epideramale humane – 1 (HER1) dhe faktori i rritjes epidermale humane -2
(HER2). Këtyre ndonjëherë u referohemi si c-erb1 dhe c-erb2, dhe janë të vendosura në
kromozomin 17.
HER2 është treguar si i tejshprehur në 25-30% të të gjitha kancereve të gjirit human,
dhe gratë tumoret e të cilave kanë HER2 të tejshprehur, kanë interval më të shkurtër të
mbijetesës pa sëmundje dhe shkallë të përgjithshme të mbijetesës më të ultë25 26.
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Në vitin 2005, janë publikuar rezultatet e “Trastuzumab after Adjuvant Chemotherapy
in HER2-positive Breast Cancer”, ku shihet përmirësim sinjifikant i mbijetesës pa
sëmundje ndër gratë me kancer të gjirit HER2-pozitiv27. Është treguar se nëse është dhënë
trastuzumab për 1 vit, pacientët HER2-pozitivë që kanë kryer kemoterapinë adjuvante,
kanë pasur reduktim të shkallës së rekurencës, në veçanti të rekurencës distante në rreth
50%.
Prandaj, nëse pacienti ka tumor HER2 të tejshprehur, ata do të konsiderohen HER2pozitivë dhe do të jenë të trajtuar me trastuzumab (Herceptin).
Janë duke u zhvilluar barna të reja që targetojnë receptorët e faktorit të rritje
epidermale, si për shembull lapatinib (Tykerb) – një inhibitor dual i tirosin kinazës – që
targeton edhe HER1, edhe HER2.
Terapitë e targetuara janë zhvillimet të reja në trajtimin e kancerit të gjirit, dhe
hulumtimet në të ardhmen mund të rezultojnë me zhvillimin e terapive të reja të
targetuara.

5.4 Klasifikimi i etapave/stadeve
Etapat u referohen grupimit të pacientëve sipas shkallës së përhapjes së sëmundjes së
tyre. Qëllimi i këtij grupimi është si vijon:


Ta ndihmojë klinicistin në planifikimin e trajtimit



Të japë indikacione rreth prognozës



Të ndihmojë në vlerësimin e rezultateve të trajtimit



Të lehtësojë shkëmbimin e informatave ndërmjet qendrave për trajtim



Të kontribuiojë në hulumtimet e vazhdueshme të kancerit te njerëzit

Në përdorim janë disa sisteme të klasifikimit, e më së shpeshti përdoret UICC
(International Union Against Cancer) TNM sistemi dhe Nottingham Prognostic Indicator.
Sistemi TNM
Sistemi TNM është zhvilluar në Francë ndërmjet viteve 1943 dhe 1952 dhe është
përdorur për të gjitha tipet e tumorëve jo ekskluzivisht të tumorëve të gjirit. Sistemi TNM
bazohet në tri komponente kryesore:
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Tab. 1: Sistemi TNM

1

T

Shkalla e përhapjes së tumorit primar

2

N

Mungesa apo prezenca dhe shkalla e përhapjes së metastatave regjionale
të nyjave limfatike

3

M

Mungesa apo prezenca e metastazave distante

TNM sistemi është përmbledhur në Tab. 2. TNM kategoritë e klasifikimit mund të
jetë relativisht të ndërlikuara dhe, për të punuar më lehtë, ato mund të kondensohen për
të formuar grupe më të menaxhueshme të stadeve që japin indikacion mbi mbijetesën.
Janë 5 stade (Tab. 3).
Gruaja që prezantohet me tumor 3cm me nyje të lëvizshme në aksilën e saj ipsilaterale
(anën e njëjtë), por që nuk ka dëshmi të metastazës, e ka kancerin invaziv të gjirit T2 N1
M0, që është stadi IIB. Sa më i ultë stadi, aq më e mirë është prognoza.
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Tab. 2: Klasifikimi TNM

Stadi
TX
T0
Tis

T1

T2
T3
T4

NX
N0
N1
N2

N3

MX
M0
M1

Karakteristikat
T – Tumori primar
Tumori primar nuk mund të vlerësohet
Nuk ka dëshmi të tumorit primar
Carcinoma in situ:
Tis (DCIS): Ductal carcinoma in situ
Tis (LCIS): Lobular carcinoma in situ
Tis (Paget): Sëmunda e Paxhetit e thimthit, s’ka tumor
Tumori 2.0 cm apo më i vogël në dimensionin më të madh
T1mic: Mikroinvazion 0.1 cm apo më pak në dimensionin më të madh
T1a: Më tepër se 0.1 cm, por jo më tepër se 0.5 cm në dimensionin më të madh
T1b: Më tepër se 0.5 cm, por jo më tepër se 1 cm në dimensionin më të madh
T1c: Më tepër se 1 cm, por jo më tepër se 2 cm në dimensionin më të madh
Tumor më tepër se 2 cm, por jo më tepër se 5cm në dimensionin më të madh
Tumor më tepër se 5 cm në dimensionin më të madh
Tumor i cilësdo madhësi, me zgjatje direkte në murin e kraharorit ose lëkurë
T4a: Zgjatje kah muri i kraharorit
T4b: Edema (përfshirë “lëvoren e portokallit”), apo ulcerim të lëkurës së gjirit,
ose nodule satelite të kufizuara në gjirin e njëjtë
T4c: Edhe 4a edhe 4b, si më sipër
T4d: Kancer inflamator
N - Statusi nodal
Nyjat limfatike regjionale nuk mund të vlerësohen (dmth janë larguar më parë)
Nuk ka metastaza të nyjave limfatike regjionale
Metastaza në nyjën/nyjat e lëvizshme ipsilaterale aksilare
Metastaza në nyjën/nyjat ipsilaterale aksilare të fiksuara
N2a: Metastazë në nyjat limfatike aksilare të fiksuara ndaj një tjetre apo
strukturave tjetra
N2b: Metastataza vetëm në nyjën/nyjet limfatike mamare aparente vetëm
klinikisht dhe në mungesë të metastazave të dëshmuara klinikisht të nyjave
limfatike aksilare
Metastazë kah nyjat limfatike ipsilaterale interale mamare
N3a: Infra-klavikular
N3b: Mamare interne dhe aksialare
N3c: Supra-klavikular
M-metastazat distante
Prezenca e metastazave distante nuk mund të vlerësohet
Nuk ka metastaza distante
Metastazat distante prezente
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Tab. 3: Pesë stadet e TNM klasifikimit

T
Stadi 0
Stadi I
Stadi IIa

Stadi IIB
Stadi IIIA

Stadi IIIB
Stadi IIIC
Stadi IV

N

Tis
T1
T0
T1
T2
T2
T3
T0
T1
T3
T4
Cilido T
Cilido T

N0
N0
N1
N1
N0
N1
N0
N2
N2
N1, N2
N0, N1, N2
N3
Cilido N

M
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

5.5 Indikatori prognostik i Nottingham-it
Indikatori prognostik i Nottigham-it është indeks i integruar prognostik që kombinon
madhësinë e tumore, statusin e nyjave limfatike dhe gradën. Indeksi llogaritet si vijon:
0.2 × madhësia e tumorit (cm) + grada (1-3) + statusi i nyjës limfatike (1 = nuk ka
nyja; 2 = 1-3 nyja; 3 = 3 ose më tepër nyja të përfshira). Kjo mundëson ndarjen e
pacientëve të 3 grupe prognostike:


Mirë (rezultati 3.40)



Moderuar (rezultati 3.4 – 5.4)



Keq (rezultati > 5)
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Histopatologjia e kancerit të gjirit
Kanceri i gjirit është sëmundje heterogjene që përfshin një numër karakteristikash dhe
sjelljesh klinike të veçanta. Kanceri i gjirit shpesh është i shërueshëm, në veçanti nëse
diagnostikohet në stad të hershëm. Për këtë nevojitet diagnostikim i hershëm dhe njohuri
mbi të gjitha llojet e sëmundjes, përfshirë këtu edhe format e rralla të kancerit të gjirit.

6.1 Tipet e kancerit të gjirit
Kanceri i gjirit nuk është një sëmundje, por janë në pyetje tipe të ndryshme të kncereve
të gjirit me karakteristika të ndryshme prognostike. Kanceri i gjirit krijohet në njësinë
duktal lobulare terminale. Klasifikimi i tyre bëhet në bazë të tipit të indit ku janë krijuar
dhe në bazë të pamjes së tyre nën mikroskop. Kur merren vendime mbi mënyrën e
trajtimit, tipi i kancerit merret në konsiderim.
Sëmundja in situ
Qelizat e karcinomës që janë të kufizuara brenda njësisë duktale lobulare terminale
dhe duktet fqinje, por të cilat nuk e kanë pushtuar membranën e bazamentit, quhen
karcinoma in situ. Janë identifikuar 2 tipe:


Karcinoma duktale in situ (DCIS), dhe



Karcinoma lobulare in situ (LCIS)

6.1.1.1 DCIS
DCIS ka tendencë të prezantojë mikrokalcifikime që janë të identifikueshme në
mamografi. Pacientët me DICS simptomatik prezantohet me masë të gjirit, rrjedhje nga
thimthi apo sëmundja e Paxhetit.
DCIS karakterizohet me duktë dhe duktula të zgjeruara nga qeliza të mëdha të
parregullta me bërthamë të madhe të parregullt.
Janë përdorur disa sisteme të klasifikimit për ta përshkruar DCIS-in.
DCIS i shkallës së lartë (comedo)
DCIS i shkallës së lartë (comedo) është tipi më i shpeshtë i DCIS, dhe përbën 85% të
të gjitha lezioneve. Në mamogram, prezantohet si mikrikalcifikim linear i degëzuar, si
një masë e parregullt apo si sëmundja e Paxhetit e thimthit. Ka tendencë të shkallës së
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lartë të proliferimit, amplifikim të gjenit HER2 ose tejshprehje proteinike, dhe klinikisht
është më agresiv.
DCIS i shkallës së ultë (non-comedo)
DCIS i shkallës së ultë (non-comedo) shpesh është gjetje incidentale gjatë biopsisë së
lezionit beninj. Rrallë prezantohet si lezion i palpueshëm dhe pamja mamografike është
më granulare. DCIS i shkallës së ultë është më pak agresiv se ai i shkallës së lartë.
DCIS i shkallës mesatare
DCIS i shkallës mesatare është grupim i DCIS që nuk mund të futet në asnjërën prej
klasifikimeve të lartcekura. Karakteristikat e tij janë mesatare të këtyre dy klasifikimeve.
Rrjedha natyrale e DCIS
Studimet kanë treguar se rreth 40% e rasteve me DCIS kalojnë në kancer invaziv në
një periudhë 30 vjeçare, me shumicën e tyre duke u zhvilluar gjatë dekadës së parë.
6.1.1.2 LCIS
LCIS është marker i riskut të lartë të kancerit të gjirit, por vetë nuk klasifikohet si
lezion para-malinj. Shpesh është gjetje incidentale meqenëse nuk veçohet me
karakteristika mamografike apo klinike. Rreth 70% të grave me LCIS janë paramenopauzale, dhe kjo gjendje është prezentë në 1% të lezioneve të detektuara me
imazheri dhe 0.5% të rasteve të detektuara në mënyrë simptomatike. LCIS ka tendencë
që të jetë multifokale dhe bilaterale dhe predispozon në karcinomë invazive28. Frykberg
(1999) ka kalkuluar riskun relativ për zhvillimin e kancerit invaziv të jetë 12 herë më i
lartë se i popullatës së përgjithshme. LCIS prezantohet si zgjerim i një lobule të tërë nga
qeliza të vogla të rregullta me bërthamë të rregull, të rrumbullakët apo oval.
Rrjedha natyrale e LCIS
Ka dëshmi bindëse që demonstrojnë se te 10-20% e pacientëve të identifikuar me
LCIS, që kanë ngelur pa u trajtuar, kanceri i gjirit u zhvillohet 15-25 vjet pas
diagnostikimit fillestar29.
Haagensen et al.30 dhe Andersen31 e përshkruajnë këtë si rritje në shkallë vjetore 1-2%
pas diagnostikimit të LCIS, apo 30-40% rritje mbarëjetësore të riskut.
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Te rreth 15-20% të grave me LCIS, kanceri i gjirit do të zhvillohet në gjirin ipsilateral;
10-15% të tjerë do të zhvillohen në gjirin kontralateral.
Sëmundja Paxhet e thimthit
Sëmundja e Paxhetit prezantohet ngjashëm me ekzema të thimthit, është prezent në
2% të të gjitha rasteve të kancerit të gjirit, dhe shoqërohet me frekuencë më të lartë të
kancerëve multicentrikë të gjirit32.
6.1.2.1 Diagnostikimi i sëmundjes së Paxhetit
Karakteristikat më të shpeshta të sëmundjes së Paxhetit janë ndryshimet në thimth,
shoqëruar me skuqje, ekzemë, gjakderdhje, kruarje apo ulceri. Nëse pacienti prezantohet
me çfarëdo lezioni të tipit ekzematoid të thimthit, duhet të bëhet mamografi për të
përcaktuar nëse ka lezion që nuk mund të ndihet, dhe shkallën e përfshirjes së tij me
pjesën tjetër të gjirit.
Megjithatë, te shumë pacientë, mamografia është krejtësisht normale. Rreth 40-50% e
pacientëve janë diagnostikuar me sëmundjen e Paxhetit pa gungë klinike (clinical lump)33
34

. Mënyra më e sigurt e diagnostikimit është me anë të biopsisë lëkurore.

6.1.2.2 Trajtimi i sëmundjes së Paxhetit
Historikisht, trajtimi standard ka qenë me mastektomi, sepse qëllimi është që të
sigurohemi se margjinat e ekscisionit kirurgjik do të jenë të pastra. Megjithatë, ka gjithnjë
e më tepër raport të përdorimit të suksesshëm të teknikave për ruajtjen/konservimin e
gjirit që përfshin largimin e thimthit dhe areolës.
Janë përdorur edhe radioterapia apo ekscisioni qendror parcial i gjirit dhe thimthit35 36
37 38

. Dixon et al.39 sugjeron se në rastet e sëmundjet e Paxhetit pa gungë, si te femrat

ashtu edhe te meshkujt, mund të kemi zerultate të mira nëse bëhet ekscision lokal, i pasuar
me radioterapi.
Karcinoma invazive duktale
Karcinoma invazive duktale është tipi më i shpeshtë i kancerëve invazivë, dhe
përfshijnë rreth 75% të të gjithë rasteve me kancer të gjirit.
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6.1.3.1 Karakteristikat biologjike
Karcinoma invazive duktale rëndomë prezantohet si gungë e palpueshme ose si ind i
butë me formë të parregullt gjembore në mamografi. Karcinomat invazive duktale
krijohen në epiteliumin duktal dhe dalin nga duktet në indin rrethues të gjirit. Atje takohet
me gjakun dhe sistemin limfatik, dhe ka potencial të depërtojë në këto enë (invazion
vaskular dhe limfatik) dhe të metastazohet në një lokacion sekondar.
Karcinoma invazive duktale nuk tregon karakteristika të veçanta, por diagnostikohet
kur tumori nuk mund të futet në asnjë kategori tjetër, respektivisht në atë lobular ose
tubular. Prandaj, disa këtë kancer e quajnë “jo të tipit special”.
Karcinomat invazive duktale diagnostikohen në mënyrë të njëjtë si të tjerat, duke bërë
vlerësimin e trefishtë. Qeliza e tumorit aranzhohen grupe, korda dhe struktura që duken
si gjëndra. Karcinoma duktale infiltruese e diferencuar mirë (stadi I) do të ketë numër më
të vogël të figurave mitotike se tumoret jo mirë të diferencuara (stadi III).
6.1.3.2 Trajtimi i karcinomës invazive duktale
Intervenimi kirurgjik rëndomë është trajtimi i parë për karcinomën invazive duktale,
edhe pse kemoterapia, radioterapia apo trajtimi endoktrin mund të jepet para intervenimit
kirurgjik nëse është e nevojshme.
Karcinoma invazive lobulare
Karcinoma invazive lobulare shfaqet më rrallë se karcinoma invazive duktale, duke
përbërë rreth 5-10% të kancereve të gjirit. Tumori ka tendencë të infiltrohet në stromën e
gjirit në formë të vargjeve të njëpasnjëshme të qelizave (single files, “Indian files”) dhe,
më shpesht se karcinoma duktale, manifestohet si trashje asimetrike ose nodularitet më
parë se si gungë diskrete. Si rezultat, pacientët që prezantohen me karcinomë invazive
lobulare në mënyrë simptomatike kanë tumore shumë më të mëdhenj kur krahasohen me
pacientët me kancerë simptomatikë duktalë. Karakteristikë e veçantë është se këto qeliza
kanë mungesë të molekulave adhezive E-cadherin. Ato kanë më pak gjasa të përfshijnë
mikrokalcifikime dhe kështu mund të mos regjistrohen fare në mamografi.
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Fig. 1: Karcinoma invazive lobulare

Karcinomat inflamatore
Karcinomat inflamatore janë nëntipe të kancerëve duktale që shfaqen në rreth 1% të
rasteve të kancerit të gjirit40.
6.1.5.1 Karakteristikat biologjike
Kanceri inflamator i gjirit ka karakteristika të veçanta klinike. Këto përfshijnë:


Gropëzimin e lëkurës



Edema të lëkurës, ose



“Lëvore të portokallit”, ku lëkura është e trashë dhe e forcuar

Karakteristikat tjera përfshijnë ngjyrë të ngrohtë të kuqe të gjirit, dhe përfshirjen
limfatike dermale nga tumori, ku kjo e fundit është prezente në së paku 80% të grave41.
Këta kancerë shoqërohen me pasqyrë klinike që duket si inflamacion dhe më shumë
gjasa të kenë stad të lartë (kancer jo mirë i diferencuar). Biologjikisht janë shumë agresivë
dhe kështu shfaqen më spesh si sëmundje e avancuar lokale.
6.1.5.2 Trajtimi i kancerit inflamator të gjirit
Kancerët inflamatorë rëndomë përfshijnë një zonë të gjerë të gjirit, përfshirë edhe
lëkurën.
Kirurgjia për ruajtjen e gjirit shpesh herë nuk është adekuate aty ku kanceri e ka
përfshirë lëkurën. Ka dëshmi se, tek sëmundja e avancuar lokale, rekomandohet trajtimi
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primar mjekësor (kemoterapi para intervenimit kirurgjik) për të induktuar tkurrjen e
kanceri, meqenëse kanceri inflamator i gjirit është treguar se është i shoqëruar me shkallë
të reduktuar të mbijetesës42.
Pas marrjes së kemoterapisë, merret në konsiderim mastektomia me largim/pastrim
aksilar, si opsion më i sigurtë. Radioterapia normalisht jepet për ta reduktuar shkallën e
rekurencës lokale.
Karcinoma mucinoze
Karcinoma mucinoze, e referuar edhe si kancer mucoid, zhelatinoz apo koloidal, për
shkak se përmban mucin (material si xhel) në sasi të bollshme. Ato paraqesin rreth 2-3%
të kancerit invaziv të gjirit dhe kryesisht paraqitet te gratë e moshuara.
6.1.6.1 Karakteristikat biologjike
Kancerët mucinozë krijohen në indin duktal. Përbëhen nga fole të vogla dhe korda të
qelizave të tumorit, që tregojnë pak pleomorfizëm, janë të futura në sasi të madhe të
mucinës. Për shkak të mungesës së stromës së dendur, këta kancerë rëndomë kanë skaje
mirë të definuara dhe të rrumbullakëta. Krahasuar me kancerët e tjerë të gjirit, karcinomat
puro mucinoze kanë prognozë të mirë, me shkallë mbijetese prej 70-90% në 10 vjet.
Karcinomat medulare
Karcinomat medulare rëndomë shfaqen te gratë post-menopauzale dhe kanë shkallë
mbijetese më shumë të mirë se të karcinomave invazive duktale.
6.1.7.1 Karakteristikat biologjike
Kancerët medularë janë mirë të kufizuar dhe shpesh të mëdhenj, dhe janë shumë
celulare me pak stromë. Skajet shpesh janë më të rrumbullakosura dhe diskrete, kur
palpohen ndihen më të butë. Kanë trakt të madh të qelizave konfluente (rrjedhëse) me pak
stromë ndërmjet. Figurat mitotike janë shumë dhe qelizat tregojnë pleomorfizëm të
shënuar të bërthamës (marked nuclear pleomorphism). Një infiltrat i limfociteve e rrethon
grupin e madh të qelizave të tumorit.
Karcinomat tubulare
Karcinomat tubulare paraqesin 2% të kancereve të gjirit por përbëjnë një numër të
madh të lezioneve të detektuara me imazheri.
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Fig. 2: Karcinomat tubulare

6.1.8.1 Karakteristikat biologjike
Karcinomat tubulare janë mirë të diferencuara, me qeliza të organizuara si tubula.
Shpesh janë të vogla me kontura granulare, të forta dhe të parregullta. Qelizat shfaqin
aktivitet të vogël mitotik dhe shtrihen brenda stromës së dendur. Këta tumore kanë faktorë
më të mirë prognostikë se kancerët invazive duktalë.
Karcinoma intracistike papilare
Kancerët instracistikë papilarë janë tumore të rrallë që shfaqen te gratë postmenopauzale.

Fig. 3: Karcinoma intracistike papilare
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6.1.9.1 Karakteristikat biologjike
Karcinoma intracistike papilare është entitet e veçantë. Aktualisht ka kundërthënie
nëse këto janë kancerë in-situ apo invazivë. Duhet të dallohen mirë nga karcinomat insitu apo DCIS karcinomat papilare. Kanceri intracistik papluar është tumor invaziv
brenda një kaviteti të trashë cistik. Rëndomë këta kancerë janë të vegjël (ndërmjet 1 dhe
3 cm). Sekretimi i mucinit mund por edhe mund të mos shihet. Tipet puro të karcinomave
intracistike papilare sillen si të stadit të ultë dhe rrallë metastatzojnë.
Karcionoma invazive papilare
Karcinoma invazive papilare është entitet i veçantë dhe ekstremisht i rrallë dhe ka
prognozë relativisht të mirë.
Karcinoma kribriforme
Karcinoma kribriforme (Cribriform carcinoma) ka disa karakteristika të përbashkëta
morfologjike me karcinomën tubulare dhe po ashtu ka prognozë të favorshme.

Fig. 4: Karcinoma kribriforme

6.1.11.1 Karakteristikat biologjike
Karcinomat kribriforme karakterizohen me qeliza të tumorit që invadojnë stromën me
njëfarë modeli kribriform (në formë site) apo model të rritjes të fenenstruar (në formë të
dritareve). Rëndomë ka përzierje të modeleve histologjike, ndonëse për ta definuar si
kribriformë, duhet të ketë mbi 50% të karakteristikave kribriforme brenda tumorit.
Shumica e karcinomave invazive kribriforme shoqërohen me komponentë të bollshëm të
karcinomës kribriforme in situ43.
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Tumorët filoidë
Tumorët filoidë janë neoplazma të rralla fibroepitaliale që nga sjellja e tyre variojnë
nga beninje deri te malinje.

Fig. 5: Tumor filoid beninj

6.1.12.1 Karakteristikat biologjike
Sjellja e tumoreve filoide ndryshon në varësi prej madhësisë dhe karakteristikave të
caktuara mikroskopike duke përfshirë celularitetin, atipinë dhe mitozat (mitoses). Edhe
pse të ngjashme me fibriadenomën, ata prezantohen si tumore të përzier epitelial stromal
të cilët, për dallim nga fibroadenmat, tregojnë tejrritje. Ka tri nëntipe të filoideve:


Beninje



Në vijë kufitare (borderline)



Me veti malinje (frankly malignant)

Madhësitë e tyre mund të variojnë në madhësi prej 2 deri 10 cm dhe normalisht janë
mbi 5 cm dhe mund të rriten në mënyrë rapide. Kryesisht shfaqen te gratë në moshën e
mesme apo të shtyrë, apo te ato që janë 10-15 më të vjetra se ato te të cilat zhvillohen
fibroadenomat. Karakteristikë mikroskopike kanë komponentat stromale që formojnë
struktura në formë të gjetheve.
Shpeshherë është vështirë të bëhet dallimi ndërmjet një fibroadenome, tumor i
shpeshtë beninj i gjirit, dhe filoideve beninje. Në mamografi, filoidet prezantohen si masa
beninje dhe mund të përmbajnë kalcifikime të mëdha. Citologjia rëndomë është e
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dyshimtë rritet numri i elementeve stromale qelizore apo nëse janë prezentë qelizat e
izoluara abnormale. Biopsia e thelbit (core biopsy) mund të ofrojë diagnozë definitive,
por shpesh është e nevojshme biopsia ekscisive. Kjo është ndër arsyet kryesore përse
specialistët këshillojnë ekscisionin e “fibroadenomatave” të mëdha.
6.1.12.2 Trajtimi i tumoreve filoide
Duke qenë se lezionet paraqesin kërcënim për rekurencë lokale (rreth 20%), është me
rëndësi që ka margjina të qarta kirurgjike, e kështu një ekscision lokal me margjina
negative është qasja kryesore për menaxhimin e këtyre tumoreve44.
Sikurse edhe me kancerët e tjerë stromalë siç janë sarkomat, shtegu i preferuar i
përhapjes është nëpërmes enëve të gjakut kah mëlçia apo eshtrat (Kessinger et al., 1972).
Këta tumore rrallë ndikojnë në sistemin limfatik, që do të thotë se nuk ka indikacione për
kirurgji të nyjës aksilare.
Fenotipi bazal
Kancerët e gjirit që ngjajnë në ato bazale i referohen një nëntipi të tumoreve të gjirit,
që në studimet e ADN-së i gjejmë si modele të mbivendosura të ekspresionit të gjeneve
(overlapping gene-expression patterns) dhe që paraqesin profil bazal/mioepitelial të
ekspresionit të gjeneve (basal/myoepithelial gene-expression profile)45. Citokeratinet
bazale janë të shprehura si kancere që ngjajnë në ato bazale, dhe citokeratina 5 dhe 6
(Cleator et al., 2007) në qelizat bazale të epiteliumit pllakëzor (squamous) apo glandular
(Chu and Weiss, 2002).
6.1.13.1 Karakteristikat biologjike
Kancerët që ngjajnë në ato bazale karakterizohen me stad të lartë histologjik, indeks
të lartë mitotoik, zonë të nekrozës qendrore dhe infiltrat limfatik. Sortie et al.46 raportojnë
se kancerët e gjirit që ngjajnë në ato bazale janë të asociara me prognozë të pavolitshme.
Rreth 90% të kancerëve të gjirit që ngjajnë në ato bazale janë negative për ER, PR dhe
HER2 ose fenotipin negativ të trefishtë (Triple Negative phenotype), dhe janë treguar se
kanë shkallë të lartë të faktorit të rritjes epiteliale (EGFR); të quajtur po ashtu HER147.
Këta tumore bartin shkallë më të lartë të metastazave viskerale (të organeve të brendshme)
siç janë truri dhe mushkëritë më parë se eshtrat dhe mëlçia. Ato janë të asocuara me
shkallë të lartë të relapsit lokal dhe kanë tendencë të shfaqjet te gratë para-menopauzale.
Këta tumore janë të asocuar me mutacione të BRCA1.
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6.1.13.2 Trajtimi i fenotipit bazal
Për momentin, nuk ka ndonjë regjim specifik trajtimi për kancerët e gjirit të tipit bazal.
Një studim ka treguar përgjigje komplete ndaj kemoterapisë primare paclitaxel, kur është
dhënë në mënyrë sekuencionale me cyclophosphamide, doxorubicin dhe fluorouracil.
Cleator et al.48 sugjerojnë se kancerët që ngjajnë në ata bazalë (basal-like cancers) kanë
më shumë mundësi të jenë tipe më kemosensitive të kancerit të gjirit.
Karcinoma apokrine
Karcinoma apokrine definohet si tumor i qelizave të tipit apokrin.
6.1.14.1 Karakteristikat biologjike
Modeli predominant arkitektural i karcinomave apokrine është modeli solid i rritjes
(solid growth pattern), edhe pse mund të përfshijë një spektër modelesh. Karcinoma
apokrine është tumor i rrallë, në mënyrë karakteristike i përbërë nga qeliza të mëdha të
citoplazmën eosinfilike (eosinophilic cytoplasm).
Sarkoma e gjirit
Sarkomat janë tepër të rralla në gji; tipet më të shpeshta janë angiosarkoma dhe
limfangiosarkoma.
6.1.15.1 Karakteristikat biologjike
Sarkomat e gjirit shfaqen në stromë apo indet lidhëse të gjirit dhe enëve të gjakut; janë
vaskularë dhe rriten shpejtë. Mund të shfaqen 5 vjet pas radioterapisë të gjirit apo në
mënyrë sporadike.
Sarkomat e gjirit shpesh janë prezentë me një gungë të madhe që është rritur shpejtë
në madhësi. Mamografia zakonisht është jospecifike.
6.1.15.2 Trajtimi i sarkomës së gjirit
Qasja kirurgjike ndaj sarkomës varet nga madhësia e tumorit. Nëse është i madh, mund
të nevojitet të bëhet mastektomi; përndryshe më adekuat është ekscision i gjerë lokal.
Sarkomat janë rëndomë agresive lokalisht dhe përhapen nëpërmes gjakut me përgjigje të
dobët ndaj kemoterapisë. Pacientët rëndomë udhëzohen në njësitë e specializuara të
kancerit që kanë ekspertizë në menaxhimin e sarkomave.
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Angiosarkomat
Angiosarkomat janë sarkomë kanceret më të shpeshtë të gjirit, më së shpeshti të
vërejtura pas radioterapisë paraprake. Shkalla e përgjithshme e mbijetesës 5 vjeçare është
33%.
6.1.16.1 Karakteristikat biologjike
Angiosarkomat rëndomë shfaqen tek pacientët më parë të trajtuar me radioterapi, për
shembull për limfomë.
Angiosarkomat shpesh prezantohet si gungë e pashoqëruar me dhimbje, me madhësi
variabile prej 1 deri 11 cm, edhe pse ndonjëherë ka rritje difuze të gjirit, pa masë, në njërin
apo të dy gjinjtë. Vendet më të shpeshta të përhapjes janë mëlçia, mushkëritë, lëkura dhe
gjiri kontralateral.
Limfangiosarkoma (Lezioni Stewart-Treves)
Limfangiosarkomat janë të asocuara me limfoedemat pas trajtimit (post-treatment
lymphoedema). Limfangiosarkomat janë ndërlikim i rralë i mastektomisë radikale
rëndomë duke u zhvilluar 10 vjet pas operacionit, dhe shpesh duke e involvuar vetëm
krahun. Këto sarkoma janë shumë agresive, me përhapje rapide duke prodhuar
limfoedema në një zonë, e përcjellur me përhapje të gjerë të sëmundjes nëpër trup.
Prognoza 5 vjeçare e mbijetesës është e pavolitshme.
6.1.17.1 Karcinoma sekretore
Karcinomat sekretore janë të rralla (më pak se 0.01% të të gjithë kancereve të gjirit)
dhe së pari herë janë vërejtur tek fëmijët49 por paraqiten tek të gjitha grupmoshat.
6.1.17.2 Karakteristikat biologjike
Karcinomat sekretor rëndomë prezantohen si gungë e madhësisë më pak se 2 cm. Tek
fëmijët, karcinoma sekretore ka prognozë të shkëlqyeshme, por ka dëshmi të kufizuara
në dispozicion për të sugjeruar nëse te të rriturit është po aq e favorshme50.
Karcinoma luspore qelizore
Puro karcinoma luspore qelizore (squamous cell carcinoma) është ndër tumoret më të
rrallë.
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6.1.18.1 Karakteristikat biologjike
Karcinomat luspore qelizore kanë mungesë të lidhjes me epidermisin e mbishtruar
(overlying epidermis) dhe mungesë të ndonjë kanceri tjetër koekzistues të gjirit.
Karakteristikat mikroskopike përfshijnë stratifikimin, urat ndërqelizore, prodhim të
keratinës dhe zona të acantolisës (acantholysis).
Metaplazioni i qelizave ngushta e të zgjatura (spindle cell metaplasia) mund të jetë
dominonte, duke kërkuar mostra imunohistokimike (immunohistochemical stains) për ta
përcaktuarën natyrën e saj epiteliale.
Karcinoma metaplastike
6.1.19.1 Karakteristikat biologjike
Karcinomat metaplastike janë të përbëra nga qelizat epiteliale dhe mezenkimale
(mesenchymal) me shkallë variabile të diferencimit51.
Karcinoma adeno-luspore e shkallës së ultë (Low-grade adenosquamous
carcinoma)
Karcinoma adeno-luspore e shkallës së ultë është tip jo i rëndomtë i karcionomës
metaplastike duktale që është morfologjikisht i ngjashëm me karcinomën adeno-luspore
të lëkurës.
6.1.20.1 Karakteristikat biologjike
Karcinomat adeno-luspore e shkallës së ultë janë të forta, me nodule të verdha me
kufinj jo mirë të definuar dhe kanë tendencë të rriten ndërmjet dukteve dhe brenda
lobulave52.
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Trajtimi i kancerit të gjirit
Tipi i ndërhyrjeve për kancerin e gjirit varet nga stadi i tumorit dhe mosha e pacientes.
Mënyrat më të zakonshme për trajtimin e kancerit te gjirit janë:


Ndërhyrja kirurgjikale



Rrezatimi dhe



Kimioterapia

7.1 Ndërhyrja kirurgjikale
Është ndërhyrja primare për kancerin e gjirit. Tipat e kirurgjisë së përdorur mund të
jenë:


Mastektomi radikale



Adenomastektomi (hiqet indi i gjoksit, ndërsa lekura dhe thithi mbeten)



Mastektomi e thjeshtë



Mastektomi parciale

7.2 Rrezatimi
Është trajtimi kryesor për stadin e parë dhe të dytë të sëmundjes si një ndihmës i
ndërhyrjes kirurgjikale ose kur gruja nuk e toleron dot operacionin. Studimet kanë treguar
se ky trajtim ka bërë të mundur një zgjatje të jetës së këtyre pacienteve 5-10 vite, kur
është përdorur si trajtim fillestar pas mastektomisë radikale. Rrezatimi mund të jetë i
jashtëm ose i brendshëm. Rrezatimi i jashtëm bëhet çdo ditë për 5 javë i shoqëruar me 2
javë rrezatim të brendshëm me iridium.

7.3 Kimioterapia
Eshte terapi sistemike qe zbatohet me barna citostatikë. Qëllimi është të redukohet
rreziku i paraqitjes së sërishme të kancerit të gjirit (recidivit) si dhe të zvogëlimit të
vdekshmërisë nga kanceri i gjirit. Kimioterapia zbatohet në mënyrën neoadiuvante (para
se te bëhet kirurgjia) dhe ne formën adiuvante (pas kryerjes së ndërhyrjes kirurgjike).
Medikamentet antineoplazike që mund të përdoren, sidomos në kancerin e avancuar
të gjoksit janë: citoksinë, metrotraksat, S-fluorici të cilat përdoren më vete ose të
kombinuara.
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Të dhënat statistikore mbi incidencën e neoplazmave
malinje të gjirit (C50-C50) në Kosovë

Tab. 4: Incidena e neoplazmave malinje të gjirit (C50-C50) në Kosovë

N
218
431
266

2013
2014
2015

Femër
%
97%
97%
97%

N
6
7
8

Mashkull
%
3%
2%
3%

Gjithsej
N
224
443
274

Fig. 6: Neoplazmat malinje të gjirit 2013-2015
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Të dhënat janë marrë nga Raporti i sëmundjeve malinje për periudhat përkatëse
(201353, 201454 dhe 201555), publikuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të
Kosovës.
Burim i të dhënave janë institucionet shëndetësore nga sektori publik dhe privat të
Kosovës dhe Departamenti i Sistemit të Informimit Shëndetësor në Institutin Kombëtar
të Shëndetësisë Publike të Kosovës.
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Roli Infermieror
Roli i infermierëve dhe profesionisteve të tjerë shëndetësorë është të ofrojmë shërbime
profesionale shëndetësore për të gjithë pacientet njësoj pa dallim race, gjinie, feje, etj.
Të kuptuarit se vuan nga kanceri i gjirit, për nje grua paraqet ngarkesë të madhe
psikike. Prandaj është e rendësishme që infermieret të jenë pranë tyre, për t’i përkrahur
dhe këshilluar gjatë gjithë procesit të diagnostifikimit dhe trajtimit të tyre


Pacientja duhet të mbështetet nga familja dhe personeli mjekësor, sepse
gjithçka çka i nevojitet nje gruaje me kancer te gjirit ështe mbështetja dhe
inkurajimi



Për menaxhim më të mirë të kancerit të gjirit duhet që pacientja të jetë mirë e
informuar dhe të jetë më e ndërgjegjshme për ruajtjen e shëndetit



Të promovojë me këshillat e veta vetëkontrollin e gjinjve



Duhet t’i shpjegojë pacientes gjithçka rreth procedurës dhe ta përgatisë
pacientin për procedurë.



Gjithashtu infermierja duhet të flasë me pacientin për efektet anësore të
rrezatimit dhe mënyrën e menaxhimit të tyre



Roli infermieror për pacientet që bëjnë kimioterapi përfshijnë instruktimin e
pacientes rreth medikamenteve dhe përgatitjen e saj për menaxhimin e efekteve
anësore



Roli i infermieres te pacientet që i nënshtrohen operacionit ne gjoks sidomos
te grate me mastektomi radikale është shumë i rëndësishëm



Gjendja psikologjike e pacientes në lidhje me humbjen e gjoksit është shumë
e rënduar, prandaj mbështetja emocionale në ketë rast është më se e
domosdoshme



Infermierja planifikon me pacienten dhe familjen e saj gjithë kujdesjet, nga
momenti i vendosjes së diagnozës deri në daljen nga spitali



Infermierja duhet të diskutojë kursin post-operativ me pacienten dhe të fitojë
bashkëpunimin e saj në periudhen e shërimit



Infermierja demostron dhe pastaj observon pacienten se si i praktikon ushtrime
të tilla si ndryshimin e pozicionit , frymëmarrjen e thellë, kollitjen, etj.



Infermierja duhet t’i shpjegojë pacientes rreth përdorimit të medikamenteve
qetësuese, nëse ajo ndjen dhimbje dhe ka nevojë për to
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Përpara se të shkojë pacientja në shtëpi, infermieria duhet të instruktojë gruan
për praktikat e higjienës, të cilat do të parandalojnë infeksionët



Të ju sqaroj pacinteve për kontrollet e rregullta te mjeku, dhe në qofte se shohin
ndonjë ndryshim te konsultohen me mjekun



Është e rendesishme poashtu informimi për mënyrën e të ushqyerit e cila duhet
të jetë e pasur me shumë pemë dhe perime
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