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Konsiderata hematologjike për klasifikimin e ashpërsisë 
së sëmundjes tek pacientët me COVID-19 
 

Mesazhi kryesor: Limfopenia është tregues efektiv e i vlefshëm për përcaktimin e 

ashpërsisë së sëmundjes tek pacientët e hospitalizuar me COVID-19. Modeli TLM i 

elaboruar këtu ndihmon, nëse merret në konsideratë, në rafinimin e udhëzimeve për 

diagnozën e terapinë e pacientëve me COVID-19. 

 

Shpërthimi epidemik aktual nga koronavirusi i ri SARS-CoV-2 (ose 2019-nCoV)  dhe infeksionit të cilin 

ai shkakton (COVID-19) ka vendosur përpara pasigurisë së lartë vendime të caktuara klinike. Megjithatë, 

shtimi eksponencial i kuptueshmërisë dhe bashkëpunimi e komunikimi i shpejtë e i kohëduhur ndërmjet 

komunitetit shkencor (kryesisht epidemiologjik e klinik), ka mundësuar ndarjen e praktikave e modeleve 

më të mira, të cilat ndihmojnë në menaxhimin e pacientëve me COVID-19 në vende të ndryshme, 

përfshirë edhe vendin tonë. Manifestimet klinike të COVID-19, të përshkruara deri tani, përfshijnë 

ethet, kollën, këputjen, dhimbjet muskulore, diarrenë dhe pneumoninë – kjo e fundit me një potencial 

evident për tu shndërruar në sindromë të distresit respirator akut, acidozë metabolike, shok septik, 

disfunksion koagular dhe madje deri në insufiçiencë multiorganore (p.sh. e heparit, veshkave dhe zemrës) 

(për detaje shihni referencat [1-3]). Për momentin, edhe pse nuk ka një trajtim medikamentoz efektiv, 

veç suportit klinik standart gjithëpërfshirës, rastet e lehta me COVID-19 mund ta marrin veten në një 

kohë shumë të shkurtër pas ndërhyrjes klinike së përshtatshme e në kohë. Rastet e moderuara të 

pacientëve me COVID-19, veçanërisht të moshave geriartrike ose kategorisë me kushte shëndetësore 

ekzistuese, kanë më shumë gjasa të përjetojnë ashpërsim të simptomatologjisë,  të kalojnë në gjendje 

kritike e madje deri në vdekje (për detaje shihni referencat [2, 3]). Megjithatë, ende nuk kemi një 

karakterizim të kompletuar për treguesit e ashpërsisë së sëmundjes, reagimin (-et) ndaj terapisë (-ve) 

dhe pasojat afatgjata të infeksionit. Kërkimet vazhdojnë, e deri në momentin që do të ketë një 

konsensus të gjerë për këta indikatorë,  kujdesi dhe mjekimi i arsyeshëm, i bazuar në gjykimin klinik e 

epidemiologjik, mund të ndihmojë në reduktimin e ashpërsisë, komplikacioneve dhe vdekshmërisë nga 

COVID-19.  

 

Gjaku komplet është për momentin analiza me e disponueshme, efiçiente dhe ekonomike që 

ekziston në repertorin e ekzaminimeve rutinë, të cilat përfshijnë përveç gjakut komplet, profilin e 

koagulimit dhe testet serike biokimike (=përfshirë testet për funksionet renale e hepatike, kreatinë kinazën, 

laktat dehidrogjenazën dhe elektrolitet). Në këtë përditësim do të paraqesim gjetje të reja dhe një model 

të ri klinik, të cilat u përshtatën nga dhe bazohen në studimin e kartelave të pacientëve me COVID-

19, e në mënyrë të veçantë në ecurinë e parametrave hematologjik tek këta pacientë, qoftë për ata që 

janë shëruar apo ata që kanë humbur jetën (për detaje shihni referencat [4]). Do të trajtohet dhe 

shtjellohet një model i ri klasifikues dhe prediktues për evolucionin e sëmundjes COVID-19. Ky model 

bazohet në klasifikimin dhe parashikimin e gjendjes së pacientit, sipas përqindjes së limfociteve në gjak - 

një vlerë kjo e cila reflekton nivelin periferik të limfociteve, diçka që mund të dëftojë dinamikën e memories 

imunologjike (sidomos pas një kohe 2 javore kur fillon të krijohet përgjigja imunitare specifike) dhe mund të 

shërbejë si një tregues i prognozës dhe evolucionit të ashpërsisë së sëmundjes tek pacientët me COVID-19. Ky 

përditësim ka si qëllim pasurimin e kuptueshmërisë aktuale rreth indikatorëve kyç, që përshkruajnë 

avancimin dhe pasojat e ashpërsisë së sëmundjes, me qëllim përfundimtar informimin e vendimeve të 

praktikës klinike në Shqipëri, Kosovë dhe trevat shqipfolëse.  

 

Niveli i ulët i LYM% si tregues i prognozës tek pacientët me COVID-19 
 

Nga kartelat klinike të rasteve me COVID-19 të zgjedhura në mënyrë rastësore, u përzgjodhën pesë 

kartela të pacientëve të cilët kishin humbur jetën. Në këto kartela ishte ecuria e detajuar e ndryshimeve 

dinamike të obzervuara në analizat hematologjike, nga momenti i shfaqjes së simptomave e deri në 

vdekje. Megjithëse kursi i sëmundjes ishte i ndryshëm për secilin pacient, variacioni ndërditor i shumicës 

së parametrave të ekzaminuar ishte përgjithësisht konstant tek të pesta rastet (shihni Figurën 1).  
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Figura 1. Ndryshimet dinamike të indikatorëve rutinë në analizat e gjakut tek pacientët 

me COVID-19 

 

 
Shënim: (a-f) Ndryshimet dinamike të qelizave të kuqe (a), qelizave të bardha (b), pllakëzave (c), neutrofileve (d), 

monociteve (e) dhe limfociteve (f) në analizat e gjakut të pacientëve me COVID-19 që kanë humbur jetën. Kurbat 

përshkruajnë ecurinë për çdo pacient P1, P2, P3, P4 dhe P5 (n=5). 

 

Ndër gjithë parametrat e shqyrtuar, përqindja e limfociteve në gjak (LYM%) ishte treguesi me trendin 

më konsistent e të rëndësishëm klinikisht (shih Figura 1f) gjë që sugjeron se ky indikator mund të 

reflektojë më së miri progresimin e sëmundjes.  
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Megjithatë, për ta konfirmuar më tej lidhshmërinë ndërmjet LYM% e gjendjes klinike të pacientit, u 

shtua numri i kartelave të shqyrtuara dhe u përfshinë shtatë kartela të tjera të rasteve fatale, duke e 

çuar në 12 numrin e rasteve totale të shqyrtuara (mosha mesatare = 76 vjeç, kohëzgjatja mesatare e 

terapisë = 20 ditë)(shihni Tabelën 1 më poshtë për hollësi).  

 

Tabela 1. Karakteristikat bazë të 12 rasteve totale fatale me COVID-19 

Pacienti 
Mosha 
(vite) 

Gjinia 

Kohëzgjatja 

e terapisë 
(ditë) 

Simptomat 
fillestare 

Temperatura 

maksimale 
(°C) 

Imazheria CT Historia klinike 

P1 79 Mashkull 24 
Ethe; 

hipertension 
38.2 

Hijëzim me 

dukshmëri të 
paqartë (ground-
glass) në të dyja 

mushkëritë 

Hipertension; 
diabet; insuficience 

renale 

P2 93 Mashkull 20 Ethe; kollë 40 

Hijëzim me 
dukshmëri të 

paqartë (ground-

glass) në të dyja 
mushkëritë 

Diabet; 
hipertension; 

sëmundje të 

arteries koronare 

P3 96 Mashkull 10 Diarre 38.9 

Nuk u identifikua 

inflamacion në të 
dyja mushkëritë 

Hipertension; 
insuficience 
kardiake; 

insuficience renale 

P4 90 Mashkull 15 Kollë; sputum 39 
Nuk u identifikua 
inflamacion në të 

dyja mushkëritë 

Hipertension; 

insuficience 
kardiake; 

insuficience renale 

P5 96 Mashkull 17 
Ethe; frikë nga 
i ftohti; kollë 

39.3 

Hijëzim me 
dukshmëri të 

paqartë (ground-

glass) në të dyja 
mushkëritë 

Diabet; 

hipertension; 
sëmundje e 

arteries koronare 

P6 31 Femër 25 
Dhimbje 

muskujsh 
39.5 

Hijëzim me 

dukshmëri të 
paqartë (ground-
glass) në të dyja 

mushkëritë 

Pa kushte 
ekzistuese 

shëndetësore 

P7 91 Mashkull 15 Ethe; kollë 38.6 

Hijëzim me 
dukshmëri të 

paqartë (ground-
glass) në të dyja 

mushkëritë 

Hipertension; 

sëmundje e 
arteries koronare 

P8 76 Mashkull 15 
Ethe; dhimbje 

muskujsh 
38.5 

Hijëzim me 
dukshmëri të 

paqartë (ground-

glass) në të dyja 
mushkëritë 

Cirrozë hepatike; 
osteoporozë 

P9 40 Mashkull 20 Ethe; kollë 40.2 

Hijëzim me 
dukshmëri të 

paqartë (ground-
glass) në të dyja 

mushkëritë 

Steatozë hepatike 

P10 73 Mashkull 26 Ethe; kollë 38.7 
Infeksion në të 

dyja mushkëritë 
Steatozë hepatike 

P11 67 Mashkull 28 
Ethe; dhimbje 

muskujsh 
38 

Infeksion në 

mushkëri në 

pjesën e 
poshtme të anës 

së djathtë 

Kolecistektomi; 
reseksion hepatik 

P12 84 Mashkull 28 Ethe 38.2 

Hijëzim me 
dukshmëri të 

paqartë (ground-

glass) në të dyja 
mushkëritë 

Diabet; 

hipertension; 
sëmundje e 

arteries koronare 

Shënim: numri i pacientëve =12; meshkuj/femra =11:1; mosha mesatare =76 vjeç; kohëzgjatja mesatare e terapisë: 20 ditë. 
 

Shumica e rasteve patën një rënie të LYM% deri në më pak se 5% brenda më pak se dy javëve nga 

fillesa e infeksionit (shihni Figurën 2 më poshtë).  
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Figura 2. Ndryshimet dinamike të LYM% tek rastet fatale, të rënda-të kurueshme, dhe 

të moderuara-të kurueshme me COVID-19 

 

 
 
Shënim: (a) Ndryshime dinamike të LYM% në rastet fatale (n=12). (b) Ndryshime dinamike të LYM% në rastet e rënda 

– të kurueshme (n=7). (c) Ndryshime dinamike të LYM% në rastet e moderuara – të kurueshme (n=11). Të dhënat për 

çdo pacient janë të paraqitura me kurbat me ngjyra. 

 

Megjithatë, përveç rasteve fatale, u përzgjodhën në mënyrë rastësore edhe shtatë kartela mjekësore 

të tjera, të pacientëve me simptomatologji të klasifikuar si ‘të rëndë’ (mosha mesatare = 49 vjeç, 

kohëzgjatja mesatare e terapisë = 35 ditë)(shihni Tabelën 2 më poshtë për hollësi) dhe njëmbëdhjetë 

kartela  të pacientëve me simptomatologji ‘të moderuar’ (mosha mesatare = 49 vjeç, kohëzgjatja 

mesatare e terapisë = 26 ditë)(shih Tabelën 3 për hollësi).  

 

LYM% e pacientëve të klasifikuar si të rëndë, pati një rënie fillestare dhe një rritje në më shumë se 10% 

deri në momentin e shërimit. 
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Tabela 2. Karakteristikat bazë të 7 rasteve të rënda-të kuruara me COVID-19 

Pacienti 
Mosha 
(vite) 

Gjinia 

Kohëzgjatja 

e terapisë 
(ditë) 

Simptomat 
fillestare 

Temperatura 
maksimale (°C) 

Imazheria 
Historia 
klinike 

P1 77 Femër 37 Ethe; kollë 38.2 
Hijëzim me dukshmëri 

të paqartë (ground-glass) 
në të dyja mushkëritë 

Hipertension 

P2 62 Femër 41 
Ethe; frikë 

nga i ftohti 
40 

Hijëzim me dukshmëri 
të paqartë (ground-glass) 
në të dyja mushkëritë 

Diabet; 

hipertension 

P3 48 Mashkull 34 
Ethe; frikë 

nga i ftohti 
38.9 

Hijëzim me dukshmëri 
të paqartë (ground-glass) 
në të dyja mushkëritë 

Hipertension; 
steatozë 
hepatike 

P4 56 Mashkull 37 Ethe 39 
Hijëzim me dukshmëri 

të paqartë (ground-glass) 
në të dyja mushkëritë 

Tuberkuloz 

P5 29 Femër 39 
Ethe; frikë 
nga i ftohti 

39.3 
Hijëzim me dukshmëri 

të paqartë (ground-glass) 

në të dyja mushkëritë 

Pa kushte 
ekzistuese 

shëndetësore 

P6 31 Mashkull 30 Ethe; kollë 39.5 

Hijëzim me dukshmëri 

të paqartë (ground-glass) 

në të dyja mushkëritë 

Pa kushte 

ekzistuese 

shëndetësore 

P7 41 Mashkull 27 Ethe; kollë 38.6 
Hijëzim me dukshmëri 

të paqartë (ground-glass) 

në të dyja mushkëritë 

Pa kushte 
ekzistuese 

shëndetësore 

 Shënim: numri i pacientëve =7; raporti meshkuj/femra = 4:3; mosha mesatare =49 vjeç; kohëzgjatja mesatare e terapisë: 35 ditë;  

 

Ndryshe nga pacientët me klasifikim ‘rëndë’, vlera e LYM% tek kategoria e pacientëve të klasifikuar 

‘raste të moderuara’ luhatej shumë pak pas fillesës së sëmundjes dhe ishte më shumë se 20% pas lirimit 

nga spitali (shihni Figurën 2c për hollësi).  

 

Tabela 3. Karakteristikat bazë të 11 rasteve të moderuara të kuruara me COVID-19 

Pacienti 
Mosha 
(vite) 

Gjinia 
Kohëzgjatja e 
terapisë (ditë) 

Simptomat 
fillestare 

Temperatura 
maksimale (°C) 

Imazheria 
Historia 
klinike 

P1 40 Femër 24 
Ethe; kollë; 

këputje 
37.5 

Infeksion në rrugët e 
poshtme respiratore 

Pa kushte 
ekzistuese 

shëndetësore 

P2 69 Femër 24 Ethe 38 
Hijëzim me dukshmëri të 
paqartë (ground-glass) në 

të dyja mushkëritë 

Pa kushte 
ekzistuese 

shëndetësore 

P3 51 Femër 29 Ethe 38.5 
Hijëzim me dukshmëri të 
paqartë (ground-glass) në 

të dyja mushkëritë 

Hipertension 

P4 31 Mashkull 26 
Dhimbje 

muskujsh 
38.5 

Hijëzim me dukshmëri të 
paqartë (ground-glass) në 

të dyja mushkëritë 

Pa kushte 
ekzistuese 

shëndetësore 

P5 55 Mashkull 32 
Ethe; dhimbje 

muskujsh 
37.7 

Hijëzim me dukshmëri të 
paqartë (ground-glass) në 

të dyja mushkëritë 

Pa kushte 
ekzistuese 

shëndetësore 

P6 56 Femër 23 
Ethe; dhimbje 

muskujsh 
38.5 

Hijëzim me dukshmëri të 

paqartë (ground-glass) në 
të dyja mushkëritë 

Pielonefrit 

P7 61 Femër 27 
Ethe; kollë; 
Dhimbje 
muskujsh 

38 
Hijëzim me dukshmëri të 
paqartë (ground-glass) në 

të dyja mushkëritë 

Pa kushte 
ekzistuese 

shëndetësore 

P8 54 Femër 23 
Ethe; kollë; 

këputje 
37.4 

Hijëzim me dukshmëri të 
paqartë (ground-glass) në 

të dyja mushkëritë 

Pa kushte 
ekzistuese 

shëndetësore 

P9 50 Femër 27 
Ethe; kollë; 

këputje 
38 

Hijëzim me dukshmëri të 
paqartë (ground-glass) në 

të dyja mushkëritë 
Gjinopati 

P10 17 Mashkull 23 
Ethe; dhimbje 

muskujsh 
38.5 

Hijëzim me dukshmëri të 
paqartë (ground-glass) në 

të dyja mushkëritë 

Obezitet 

P11 53 Femër 28 
Kollë; 

Dhimbje 

muskujsh 

37.8 
Hijëzim me dukshmëri të 
paqartë (ground-glass) në 

të dyja mushkëritë 

Pa kushte 
ekzistuese 

shëndetësore 

Shënim: numri i pacientëve =11; raporti meshkuj/femra = 3:8; mosha mesatare =49 vjeç; kohëzgjatja mesatare e terapisë: 26 ditë;  

 

javascript:;
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Këto rezultate sugjerojnë se limfopenia është një tregues i dobishëm i prognozës tek pacientët me 

COVID-19. Megjithatë, duke bërë përmbledhjen e të gjitha rasteve fatale dhe atyre të kuruara, shohim 

kurbën në funksion të kohës së LYM% (Figura 3a). Kjo kurbë mund të shihet si modeli kohor i LYM% 

(ose për shkurt TLM) dhe mund të përdoret për të klasifikuar dhe prognostikuar rastet (Figura 3b). 

Modeli TLM- mund të kuptohet më mirë duke u nisur nga fakti që pacientët kanë vlera të ndryshme 

të LYM% pas fillesës së COVID-19. Në momentin e parë kohor (TLM-1), 10 deri në 12 ditë pas shfaqjes 

së simptomave, pacientët me LYM% > 20% klasifikohen fillimisht si ‘raste të moderuara’ dhe mund të 

kurohen relativisht shpejtë. Pacientët me LYM% < 20% duhet të klasifikohen fillimisht si ‘raste të rënda’. 

Në momentin e dytë kohor (TLM-2) rreth 17-19 ditë pas shfaqjes së simptomave: 

 

(1) Pacientët me LYM% > 20% janë drejt shërimit,  

(2) Pacientët me 5% < LYM% < 20% janë ende në rrezik dhe kanë nevojë për supervizim, dhe 

(3) Pacientët me LYM% < 5% janë raste në gjendje kritike, me nivel mortaliteti të lartë dhe nevojë 

për kujdes intensiv. 

 

Figura 3. Paraqitje e procesit të krijimit e validimit të modelit kohor të LYM% (TLM) 

tek pacientët me COVID-19 

 
Shënim: a) Ndryshimet dinamike të LYM% tek rastet fatale (n=15), rastet e rënda të kuruara (n=15) dhe rasteve të 

moderuara të kuruara (n=40). Të dhënat janë paraqitur si mesatare ± gabimi standart i mesatares. Dy pikëprerje kohore të 

këtyre tri kurbave janë shënjuar si momenti i parë kohor (dita 10-12) dhe momenti i dytë kohor (dita 17-19). b) Përshkrimi i 

TLM-së: momenti i parë kohor (TLM-1) dhe momenti i dytë kohor (TLM-2) përcaktohen si momentet, respektivisht, e pas 10-

12 ditëve dhe 17-19 ditëve pas shfaqjes së simptomave. Pacientët e konfirmuar me COVID-19 me LYM% > 20% në pikën 

TLM-1 klasifikohen si raste të moderuara dhe ata me LYM% < 20% në pikën TLM-1 janë raste të klasifikuara ndërmjet ‘të 

moderuara’ e ‘të rënda’, të cilat më vonë do të duhet të klasifikohen më qartë në pikën TLM-2. Nëse LYM% > 20% në pikën 

TLM-2, rastet e klasifikuara ndërmjet ‘të moderuara’ e ‘të rënda’ (shkurt: para-të-rënda), riklasifikohen si të moderuara, por 

nëse 5% < LYM% < 20% në pikën TLM-2, këto raste janë vërtet raste të rënda.  Nëse LYM% < 5% në pikën TLM-2, këta 

pacientë rekomandohet të klasifikohen menjëherë si ‘në gjendje kritike’. Rastet e klasifikuara si ‘të moderuara’ dhe ‘të rënda’ 

janë të kurueshme parimisht, ndërkohë që rastet kritike kanë nevojë për kujdes intensiv dhe zakonisht kanë një prognozë jo të 

favorshme. c) Nëntëdhjetë pacientë me COVID-19 të hospitalizuar e të klasifikuar sipas Programi të Diagnostikimit të 

Pneumonisë së Koronavirusit të Ri (versioni 5) (e gjeni këtu): 55 pacientë të moderuar, 24 rëndë dhe 11 në gjendje kritike. Në 

TLM-1, LYM% në 24 nga 55 raste të moderuara ishte më e ulët se 20%; në TLM-2, LYM% në të gjithë këta pacientë (n=24) 

ishte mbi 5%, gjë që indikon se këta pacientë janë të kurueshëm. Për sa i përket 24 pacientëve të tjerë të klasifikuar si rëndë, 

LYM% e tyre në TLM-1 ishte më pak se 20% në 20 nga 24 raste, dhe në TLM-2 LYM% ishte më pak se 5% në 6 raste – 

indikacion për prognozë të pafavorshme. Në të 11 rastet kritike, LYM% në TLM-1 ishte më pak se 20%, kurse në TLM-2 në 6 

raste kishte LYM% më pak se 5%, gjë që sugjeron një prognozë të pafavorshme. d) Konsistenca ndërmjet udhëzimeve dhe 

klasifikimit të ashpërsisë së sëmundjes në bazë të (c) u testua me kapa test (Kappa = 0.48; p<0.005) 

https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/radiol.2020200490
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Vlefshmëria e TLM-së në klasifikimin e ecurisë së sëmundjes tek pacientët e 
shtruar me COVID-19 

 

Modeli TLM u validua paraprakisht në një mostër prej 90 pacientësh të hospitalizuar me COVID-19, 

të klasifikuar sipas udhëzimeve të Programi të Diagnostikimit të Pneumonisë së Koronavirusit të Ri (versioni 

5) (e gjeni këtu) u riklasifikuan me modelin TLM. LYM% në 24 pacientë nga 55 raste të moderuara ishte 

më pak se 20% në TLM-1; LYM% e të gjithë këtyre pacientëve ishte më shumë se 5% në TLM-2, gjë që 

indikon se këta pacientë ishin drejt shërimit. LYM% në pikën TLM-1 ishte më pak se 20% në 20 nga 24 

raste të rënda; LYM% në TLM-2 ishte më pak se 5% në 6 nga këto raste, gjë që sugjeron prognozë të 

pafavorshme (Figura 3c). Për më tepër, testi Kappa tregoi konsistencë ndërmjet TLM-së dhe 

udhëzimeve ekzistuese (Figura 3d). 

 

LYM% si tregues i ashpërsisë së sëmundjes tek pacientët me COVID-19 
 

Klasifikimi i ashpërsisë së sëmundjes tek pacientët me COVID-19 është një aspekt thelbësor i orientimit 

e përshkallëzimit të terapisë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rrethanat ku një shpërthim 

epidemik ka ndodhur dhe burimet e koha janë të kufizuara, rrjedhimisht lipset një shkallë vlerësuese 

për të lehtësuar përcaktimin e ashpërsisë dhe trajtimit, në mënyrë që të optimizohet alokimi i burimeve 

dhe parandalimi i fenomeneve të mbi- ose nën-trajtimit. Bazuar në burimet më të fundit dhe versionin e 

5-të të udhëzimeve të trajtimit të publikuar në Radiology (e gjeni këtu), COVID-19 mund të klasifikohet 

në katër nivele ashpërsie. Imazheria pulmonare është baza e klasifikimit dhe ekzaminime të tjera 

ndihmëse mund të përdoren për të dalluar ashpërsinë. Analizat e gjakut janë të thjeshta, të shpejta dhe 

kosto-efektive. Megjithatë, asnjë prej indikatorëve të analizave të gjakut nuk u përfshi në klasifikimet 

fillestare të ashpërisë apo atë të Radiology, që përdoret si referencë. Kjo analizë sugjeron se LYM% 

mund të përdoret si një tregues i besueshëm dhe i vlefshëm për klasifikimin e rasteve të moderuara, 

rënda dhe kritike, pavarësisht indikatorëve të tjerë ndihmës.  

 

Arsyetimi fizpatologjik i limfopenisë tek pacientët me COVID-19  
 

Limfoctiet luajnë një rol vendimtar në ruajtjen e homesotazës imunitare dhe ecurinë e përgjigjes së 

përgjithshme inflamatore. Kuptueshmëria më e thelluar e mekanizmave nëpërmjet të cilëve shkaktohet 

reduktimi i niveleve të limfociteve në gjak do të ofrojë strategji efektive për trajtimin e COVID-19. 

Megjithatë, për momentin ekzistojnë disa spekulime të informuara dhe këtu do të paraqesim katër prej 

mekanizmave potencial më të mundshëm që mendohet se shkaktojnë defiçiencën limfocitare tek 

pacientët me COVID-19: 
 

(1) Virusi mund të infektojë drejtpërdrejtë limfocitet, duke sjell asgjësimin e tyre. Limfocitet 

shprehin receptorin ACE2 nëpërmjet të cilit koronavirusi i ri ndërvepron – gjë që i vendos limfocitet në 

shënjestër të SARS-CoV-2 (për detaje shihni referencën [5]). 
 

(2) Virusi mund të shkatërrojë drejtpërdrejtë organet limfatike. Pakësimi akut i limfociteve mund 

të lidhet me disfunksionin limfocitik dhe dëmtimin e drejtpërdrejtë që koronavirusi i ri shkakton në 

organe të tilla si timusi dhe shpretka – ngjarje që nuk mund të përjashtohen. Megjithatë kjo hipotezë 

duhet të konfirmohet nëpërmjet diseksionit patologjik në të ardhmen (për detaje shihni referencën [4]).  
 

(3) Citokinat inflamatore në rastin e COVID-19 janë të çrregulluara e ndoshta shkaktojnë 

apoptozë limfocitare. Kërkime të thelluara kanë konfirmuar se faktori i nekrozës tumorale alfa (TNF-α), 

interleukina (IL)-6 dhe citokina të tjera pro-inflamatore mund të induktojnë defiçience limfocitare (për 

detaje shihni referencën [6]).  
 

(4) Inhibimi i limfociteve prej molekulave metabolike të prodhuara si pasojë e çrregullimeve 

metabolike, të tilla si acidemia hiperlaktike. Rastet e rënda me COVID-19 kanë nivele të shtuara të 

acidit laktik, gjë që mund të supresojë proliferimin e limfociteve (për detaje shihni referencën [7]).  
 

Shumë prej mekanizmave të përmendur më sipër (ose të tjerë të papërmendur) mund të punojnë më 

vete ose në kombinime të ndryshme me njëri-tjetrin, për të shkaktuar limfopeni, por është e qartë se 

ka nevojë për kërkime të mëtejshme që të konfirmojnë mekanizmin ekzakt. 

https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/radiol.2020200490
https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/radiol.2020200490
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