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Shkurtesat:
AP – Artriti Psoriatik
HLA-B13 – Serotip B13
HLA-B17 – Broad antigen serotype
HLA-CW6 –Human leukocyte antigen
HLA-B27 – Human leukocity antigen (test)
AR – Artriti rhmautoid
DIP – Nyjet
SE – Sedimentimi
FR – Faktori reumatoid (seronegativ)
AAN – American Academy of Neurology
DMARDs – Droga antireumatike që modifikojnë sëmundjet
EULAR – Lidhja Evropiane kunder Reumatizmit
FDA – Administrata e ushqimit dhe e droges
IL12 – Inhibidor
IL23 – Inhibidor
TNF-Faktori i nekrozës së tumorit
PDE4 – Fosfodieterazën4
UV – Rrezet ultravjollce
PCR – Reaksioni i zingjirit polimeraz
IgM –Faktori reumatoid
ESR – Shkalla e sedimentit të eritrociteve
CRP –(C-reaktives-Protein)
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ABSTRAKT:
Artriti Psoriatik është një sëmundje kronike që karakterizohet nga një inflamacion
specifik i lëkurës (psoriazis) dhe i kyçeve (artritet inflamatore). Psoriazis është një
sëmundje e lëkurës, e cila karakterizohet nga prezenca e pllakave të ngritura mbi
lëkurë (me ngjyrë të kuqe ose të argjendë me skuama në sipërfaqe), të cilat mund
të shfaqen në bërryl, gju, skalp, mbrapa veshëve, kërthizë dhe organe gjenitale.
Tek afërsisht 15-25% e njerëzve që vuajnë nga psoriazis, zhvillohet prekja e kyçeve
dhe artriti psoriatik.
Shenjat klinike të artritit psoriatik përfshijnë:
• Dhimbje mesi në orët e para të mëngjesit;
• Dhimbje të kyçeve me enjtje dhe ngurtësim në orët e para të mëngjesit;
• Kufizim të lëvizjes;
• Dhimbje të shputave;
• Prishje të thonjve;
• Enjtje të gishtave të duarve dhe të këmbëve;
• Irritim të syve.
Artriti Psoriatik bën pjesë në një grup sëmundjesh, të cilat prekin kolonën vertebrale
dhe shkaktojnë inflamacion të saj. Këto sëmundje quhen “Spondiloartropati”.
Artriti Psoriatik, gjatë ecurisë së tij, shoqërohet edhe me inflamacion të tendineve,
kartilagove, syve, mushkërive dhe (shumë rrallë) aortës. Ndonjëherë, diagnoza e
artritit psoriatik është e vështirë, sidomos në rastet kur fillon artriti pa shenja lëkure.
Mjekimi i artritit psoriatik kohët e fundit është përmirësuar shumë dhe me
diagnozën e hershme.ky mjekim ndalon ecurinë e sëmundjes dhe dëmtimet drejt
deformimeve të kyçeve.
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SUMMARY:
Psychiatric arthritis is a chronic disease characterized by a specific inflammation
of the skin (psoriasis) and the lining (inflammatory arthritis). Psoriasis is a skin
disease that is characterized by the presence of plaque on the skin (red or silver on
the surface), which may appear on the elbow, the knee, the scalp, the ears, the navel
and the organs genital.
Approximately 15 to 25% of people suffering from psoriasis develop joint swelling
and psoriatic arthritis.
Clinical signs of psoriatic arthritis include:
• Mouth pain in the early hours of the morning;
• Swelling and stiffening pain in the early hours of the morning;
• Movement restriction;
• Foot-Pain;
• Nailing;
• Swelling of the fingers;
• Eye irritation.
Psoriatic arthritis is part of a group of diseases that affect the vertebral column and
cause inflammation. These diseases are called "spondyloarthropathy".
Psoriatic arthritis, during its course, is also associated with inflammation of the
tendons, cartilagova, eyes, lungs and (very rarely) the aorta. Sometimes, the
diagnosis of psoriatic arthritis is difficult, especially in cases of arthritis without
signs of skin.
The treatment of psoriatic arthritis has recently improved greatly and with early
diagnosis this medication inhibits disease progression and damage to joint
deformities.
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1. Hyrje:
Artriti psoriatik është sëmundje e shoqëruar me psoriazë vulgare, rrallëherë
sëmundjes i paraprin poliartriti seronegativ me ndryshime destruktive,
proliferative, të nyjeve dhe me ndryshime në eshtra, si dhe dëmtime në shtyllën
kurrizore, ne formë të artritit sakroiliakal, ndryshimeve të shtyllës kurrizore dhe
osifikimeve paravertebrale.

2. Qëllimi dhe objektivat
Qëllimi i këtij punimi të diplomës është njohja me sëmundjen e Artriti psoriatik,
duke filluar nga etiologjija, patologjija dhe klinika.

Objektivat janë:

 Njohja me semundjen e Artritit psoriatik,
 Paraqitja klinike dhe ecuria e semundjes.
3. Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi është perdorur metoda e studimit retrospektiv.
Ky punim bazohet në të dhënat e regjistrave që janë siguruar në QKUK-Klinika
Reumatologjis.
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1. SHPESHTËSIA E PARAQITJES SË ARTRITIT PSORIATIK
Artriti psoriatik haset afërsisht 3-5% të pacientëve me psoriasis vulgaris.
Morbiditeti nga psoriasis vulgaris në popullatë të shëndoshë është 0.5-1%.
Në grupin e të ashtuquajtuarve poliartrite seronegative, artriti psoriatik paraqitet ne
20 %. Femrat sëmuren afërsisht njesoj si meshkujt. Sëmundja mund të paraqitet në
çdo moshë, por mosha më e shpeshtë e paraqitjes është mosha 20-40 vjeçare.1

1.1.

Etiologjia

Shkaktaret e psoriasis vulgaris dhe artritit psoriatik janë të panjohura, në zonat e
sulmuara të lëkurës hasim histologjikisht një proliferim qelizor. Nga psoriasis
vulgaris sulmohen më shumë bartësit e antigjenit HLA-B13, HLA-B17 si dhe si
dhe HLA-CW6.
Tek artriti psoriatik, më përfshirje sakroiliakale dhe të shtyllës kurrizore, të sëmurët
në 60 % të rastëve janë bartës të antigjenit-HLA-B27.2

1.2.

Patologjia

Ndryshimet anatomo-patologjike të artikulacionit manifestohen nëpërmjet një
inflamacioni synovial të manifestuar më destruksion të kërcit dhe të eshtrave si dhe
proliferimit të indit lidhor.
Gjithashtu në pjesën ekstraartikulare, në pjesët e jashtmë të kapsulës, paraqiten
proceset osteoklastike dhe osteoblastike.3

1

Sylejman Rexhepi, Sëmundjet e Artritit Psoriatik, permbledhje.
Chandran V, Schentag CT, Brockbank JE, et al. Familial aggregation of psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis.
2009;68(5):664–667
3
Gladman DD, Schentag CT, Tom BD, et al. Development and initial validation of a screening questionnaire
for psoriatic arthritis: the Toronto Psoriatic Arthritis Screen (ToPAS). Ann Rheum Dis. 2009; 68(4):497–501.
2
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2. KLINIKA

Lëkura dhe ndryshimet në thonj-brinjëzimi dhe lëvorosja e lëkurës shpshherë i
paraprinë Artritit psoriatik. Ndryshimet lëkurore zakonisht i paraprijnë
ndryshimeve në nyje. Simptomat kryesore reumatike janë: dhembja, shtangimi
dhe edema e nyjeve. Të pranishme janë edhe dhembja e mesit dhe dhembjet në
kafazin e kraherorit. Semundja klinikisht karakterizohet me:

o Poliartrit,
o Spondilit,
o Polientezit,
o Daktilit,
o Artrit i nyjeve interfalangeale distale – Mono/Oligoartrit.

Pacientëve më ndryshime të vogla lëkurore si simptoma të hershme të artriti
psoriatik, nuk u kushtohet rëndësi e duhur.
Ndryishmet tipike të lëkures dhe të thonjve në një artrit psoriatik mund ta bëjnë të
lehtë percaktimin e diagnozës.Shtresa të lëkurës të ashpra, të skuqura dhe të
levurisura në madhësi të ndryshme në vendet predileksionuese, janë prezente si në
brryla dhe në nyje të gjunjëve si dhe në vënde të ndryshme të lëkures së kokës të
mbuluar më flokë.4

4

Remzi Zairi, Semundja Reiter, Artriti Psoriatik, reaktiv, postdizenterik.
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2.1. Format e paraqitjes dhe simptomatologjia
Artriti psoriatik paraqitet në forma të ndryshme me ecuri më të shpejt apo më të
ngadalshme.Këto forma janë të paraqitura në formë tabelore:5

o Arthirtis Psoriatica (AP) me prekje te artikulacioneve distale
interfalangeale (DIP) dhe më ndryshime adekuate të thonjeve,
o A.P me deformime të rënda dhe me mutilacione,

o Poliartriti simetrik i ngjajshëm me poliartritin kronik pa faktoret
reumatoid pozitivë dhe në të shumtën e rasteve me ecuri të favorshme të
sëmundjes,
o Monoarthritis ose oligoarthritis psoriatica

o Arthritis psoriatica me spondylitis psoriatica.

Tab.1.Ecuria e mundshme ne Arthritis psoriatica.

5

Remzi Zairi, Semundja Reiter, Artriti Psoriatik, reaktiv, postdizenterik.
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3. EKZAMINIMET RADIOLOGJIKE

3.1.

Destruksione të eshtrave dhe proliferacione

Në rëntgen gjejm ndryshime proliferative dhe destruktive të artikulacionit. Kështu
në gishtërinjë, përveç uzurave, gjejmë dhe ndryshime proliferative osteofitike në
formë të protuberancave kapsulare dhe ekstrakapsulare.
Më rrallë se të A. R mund të gjejmë demineralizëm te artikulacionit. Destruksionet
dhe sklerozimi i rritur janë shenja shpeshëherë të një sakroiliti të njëanshëm.

3.2.

Ekzaminimet laboratorike

Varësisht nga lloji i sëmundjes, eritrosedimentimi dhe parametrat e tjerë
inflamatorë janë pak, mesatar ose shumë të rritur.
Vlerat e kriperave të acidit urik te psoriaza janë të rritura, çka do të thotë se nuk
duhet të mendojmë automatikisht në gihitin. Fenomenet immune te A.P nuk janë të
shprehura, gjithashtu edhe faktorët reumatoidë zakonisht nuk mund të gjenden. 6

Foto.1. Imazhi radiologjik ne Artritin psoriatic.

6

Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, Mielants H. Classification Criteria for psoriatic
arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum. 2006; 54(8):2665–267.
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3.3.

Diagnoza diferenciale

Te lokalizimet tipike ne artikulacionet gjegjëse dhe me një psoriasis vulgaris
paraprirëse nuk do të kemi vështirësi në percaktimin e diagnozës.
Diagnoza dalluese te rastet atipike të një A.R seronegativ më ënjtje simetrike të
nyjeve dhe ënjetje në nyjet DIP dhe të format e tjera të artritit do të jetë më e
vështirë.7

Foto.2.Diagnoza dalluese rentgnmorfologjike e osteofiteve verebrale (sipas
Dihlamann-

7

Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, Mielants H. Classification Criteria for psoriatic
arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum. 2006; 54(8):2665–267.
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4.1. Ekzaminimet

4.4.1. Salmonelat

laboratorike

-Salmonela typhi murium,

-SE I rritur

-Salmonela enteritidis,
-Salmonela paratyphi,

-FR negative

-Salmonela hiderberg.

-AAN negativ

4.4.2. Campylobakteret

4.2. Ekzaminimet

-Campyllobactere jejujni.

radiologjike
-artriti eroziv,

4.4. Shigellat

-protuberanca, sklerozime të
nyjeve,
-sakroiliti i një anshëm,

-Shigellat flexneri,

-sindenzmofite (atipike), dhe

-Shigella disnterialis.

-parasindezmofite.

4.5. Shkaktarët e
4.3. Shkaktarët e

uretritit

enteriteve

-Chlamydia trachomatis,

-Yersimia enterolitica,

-Chlamydia psitaci,

-Yersinia pseudotuberculosis,

-Ureaplasma urealiticum.
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5. TRAJTIMI
Trajtimi i artritit psoriatic është i ndryshueshëm në varësi të ashpërsisë dhe
manifestimit të sëmundjës.Trajtimi përfshinë përdorimin e një shumëllojshmerie
medikamnetësh për të kontrrolluar inflamacionin dhe dhëmbjen, si dhe
manifestimet ekstra-artikale të sëmundjes.Identifikimi i hershëm dhe trajtimi i
artritit psoriatik është i rëndësishëm. 8 Fillimisht mendohet si një formë e butë e
artritit inflamator, hulumtimi ka treguar ndryshe.Në një studim të madh në vitin
2003 përpara përdorimit të gjerë të terapisë biologjike për artrit psoriatik,47% e
pacientëve, më sëmundje të hershme të trajtuar me ilaqe antireumatike
(DMARDs)që modifikonin sëmundjet, zhvilluan dëme radiografike brenda dy
viteve të para të shfaqjes së sëmundjes.Që nga lirimi i 2012 i udhëzimeve të trajtimit
EULAR, ka pasur dy medikamente shtesë të miratuara nga FDA për trajtimin e
artritit psoriatik.Ustekinumab është nje inhibitor IL-12 dhe IL-23 që është treguar
të reduktoj të dyja lezionet psoriatike të lëkurës, si dhe të zvogëlojë dhimbjen dhe
enjtjen e përbashkët.Siç është rasti me terapitë e tjera biologjike (duke përfshirë
edhe terapitë anti-TNF),Ustekinumab është një terapi imuno supresante që është
gjetur të rrisë rrezikun e infeksionit (përfshirë infeksionin opurtunist si
tuberkulozi).9

8

Kane D, Stafford L, Bresnihan B, FitzGerald O. A prospective, clinical and radiological study of early psoriatic
arthritis: an early synovitis clinic experience. Rheumatology (Oxford). 2003; 42(12):1460–1468.
9

Olivieri I, de Portu S, Salvarani C, et al. The psoriatic arthritis cost evaluation study: a cost-of-illness study on
tumour necrosis factor inhibitors in psoriatic arthritis patients with inadequate response to conventional
therapy. Rheumatology (Oxford).
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Apremilas është një terapi orale që pengonë fosfodiesterazën4,ose PDE4,dhe është
gjetur të zvoglojë simptomat e përbashkëta dhe të lëkures të lidhura me artritin
psoriatik.Pacientet dhe kujdestaret duhet të monitorojnë për shfaqjen ose
përkeqësimin e depresionit,dhe ka pasur njoftime për humbje të pashpjegueshme të
peshës.Përveq kësaj, apremilast nuk duhet të përdoret njekohësisht me induktoret
enzimëP450.35.Megjithëse nuk diskutohet në udhezimet EULAR, kirurgjija e
zevendësimit të përbashkët mbetet një opsion vlefshëm për trajtimin e pacientevë
më dëmtim të përbashkët të fazës së fundit, gjë që mund të ndihmojë në zbutjen e
dhëmbjes dhe përmirsimin e funksionit.10

10

Saad AA, Symmons DP, Noyce PR, Ashcroft DM. Risks and benefits of tumor necrosis factor-alpha inhibitors in
the management of psoriatic arthritis: systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. J
Rheumatol.
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Bari

Doza

Efektet ansore

20mg 40 mg

Kolle e thatë, gulçim,
diarre, arna te bardha ose
plagë Brenda gojës ose
në buzët tuaja, gjak në
urine, ethe, urinim më
pak se zakonisht ose
aspak, te dridhura.
Rënie oreksi, dhimbje
koke, dhimbje
barku.kruarje, të vjella.
Dhimbje barku, anoreksi,
fryrje marramendje,
diarre, të vjella.
Dhimbje koke, diarre,
gazra, konstipacion.

Advil

200mg (3x1)

Marramendje, dhimbje
koke, nervozizem etj.

Nexium

20mg-40mg

MTX

Sulfasalazina
Naklofen
Pantropazole

Nalgasin forte
Folan

10mg, 12.5mg,20mg

500mg,1000mg

25 mg ,50mg,75 mg

550mg

5mg

Goje e thate, i përgjumur,
dhimbje barku, gazra,
diarre, dhimbje koke.
Marramendje, dhimbje
koke, përgjumje, dhimbje
stomaku.
Humbje oreksi, mërzitje
gastrointestinale, diarre,
vështirësi në gjumë.

Tab.3.Barërat të cilat përdoren si terapi standarde te Artriti Psoriatik.
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Duke pasur parasysh kompleksitetin e diagnozës psoriatrike të artritit për shkak të
popullsisë së pacientëve heterogjen dhe mungesës së kritereve diagnostikuese të
validuara dhe të pranuara gjerësisht, u zhvilluan kriteret e klasifikimit CASPAR
për artriti psoriatik. Kriteret CASPAR kanë një specifikë 98, 7% dhe ndjeshmëri
91, 4%. Për të përmbushur kriteret CASPAR, pacienti duhet të ketë artrit inflamator
(të përbashkët, shtyllë kurrizore, ose entheses) me më shumë ose të barabartë me 3
pika nga kategoritë e mëposhtme:

Psoriasis aktuale (2 pikë)

- Psoriasis prezent nga historia (1 pikë) ose
- Historia familjare e psoriasis, nëse pacienti nuk është prekur (1 pikë)


Ndryshimet e thonjve (distrofia e thonjve si onikoliza, pitting) (1 pikë)



Daktiliti (1 pikë)



Faktor negativ reumatoid (1 pikë)



X-ray që tregon formimin e kockave të reja afër një të përbashkët (duart ose
këmbët) (1 pikë)11

Foto 3. Kriteret CASPAR
11

Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, Mielants H. Classification Criteria for psoriatic
arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum. 2006; 54(8):2665–2673.
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6. IMPLIKIMET PËR INFERMIEREN E PRAKTIKËS SË
AVANCUAR
Menaxhimi efektiv i pacientëve me artrit psoriatik kerkon një qasje në artrit
psoriatik kërkon një qasje në ekip që përfshin kujdes të koordinuar me kujdesin
primar.Njohja e herëshme dhe referimi tek nje reumatolog ose mjek tjeter i
kualifikuar ne trajtimine artriti psoriatik të shoqeruar me menaxhimin agresiv
terapeutik ndihmon ne parandalimin e demtimeve dhe aftësisë së kufizuar të
pakthyeshmë.12

Pacientët me artrit psoriatik zakonisht kanë disa gjendje komorbide që prekin
shëndetin e tyre të përgjithshme dhe kufizojnë mundësitë terapeutike.
Pacientët me artrit psoriatik janë gjithashtu në rrezik më të lartë për depresion,
madje edhe më shumë së në psoriasis,artriti reumatoid.Kjo ndihet si pasojë e
vështirësive e psikosociale në jetesën më një gjëndje të shemtuar të lëkurës,cilsinë
e zvogluar të jetës, si dhe ndryshimet në neurotransmetuesit që lidhen më dhimbjen
kronike.13

Trashja është një faktorë i pavarur i rrezikut për zhvillimin e artriti psoriatik.Përveç
kësaj, është gjetur se pacientët e dhjamosur kanë më pak gjasa të arrinë remission
ose afer remizionin dhe kanë më pak gjasa t`u përgjigjen agjentëve antiTNF.Mendohet se yndyra e tepertë trupore ka efekt proinflamator.14

12

Husted JA, Thavaneswaran A, Chandran V, Gladman DD. Incremental effects of comorbidity on quality of life in
patients with psoriatic arthritis. J Rheumatol. 2013; 40(8):1349–1356.
13

Horreau C, Pouplard C, Brenaut E, et al. Cardiovascular morbidity and mortality in psoriasis and psoriatic
arthritis: a systematic literature review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013; 27 (suppl 3):12–29.
14

Russolillo A, Iervolino S, Peluso R, et al. Obesity and psoriatic arthritis: from pathogenesis to clinical outcome
and management. Rheumatology (Oxford). 2013; 52 (1):62–67.
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Trashja është e modifikueshme, dhe reduktimi i peshës / barkut të yndyrës është i
rëndësioshëm me artrit psoriatik dhe duhet të inkurajohet në çdo takim me
pacientet.Pacientet me artrit psoriatik kanë një rrezik në rritje të kancerit të lëkurës
që bësohet të jetë për shkakë të ekspozimit ndaj rrezatimit UV të
trajtimit.Rekomandohet që pacientet me artrit psoriatic të veshin paisje mbrojtëse
gjatë trajtimit me dritë UV,të përdorin mbrojtesin e diellit kur të hapen për të ulur
këtë rrezik t`i nenshtrohen një ekzaminimi të plotë të lëkurës çdo vit.15

6.1.

Menaxhimi i Infermierisë

Administroni medikamente të përshkruara, të cilat mund të përfshijnë terapinë
reumatike dhe kortikosteroidet aktuale.

1. Diskutoni dhe ndihmoni me administrimin e trajtimeve mjekësore shtesë, të
cilat mund të përfshijnë shamponët e katranit të qymyrit, terapinë
intralezionale (dmth, injektimin e ilaçeve drejtpërdrejt në plagë),
medikamentet citotoksike sistemike, fotokemoterapinë, veshjen okluzive,
2. Rritja e integritetit të lëkurës,
3. Parandalimi i infeksionit,
4. Sigurimi i mësimdhënies së klientit dhe familjes.16

15

Armstrong AW, Coates LC, Espinoza LR, Ogdie AR, Rich P, Soriano ER. Infectious, oncologic, and
autoimmune comorbidities of psoriasis and psoriatic arthritis: a report from the GRAPPA 2012 annual meeting. J
Rheumatol. 2013; 40(8):1438–1441.
16

https://www.rnpedia.com/nursing-notes/medical-surgical-nursing-notes/psoriasis-nursing-management/
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Këshillojeni klientin që të marrë terapi sistematike citotoksike (p.sh.
metotreksat), e cila pengon sintezën e acidit deoksiribonukleik në qelizat
epidermale për të shpejtuar zëvendësimin e qelizave psoriatike, për të
vazhduar marrjen e medikamenteve, për të rritur marrjen e lëngjeve për të
parandaluar nefrotoksicitetin shmangni pijet alkoolike.



Udhëzoni klientin për të shmangur ekspozimin e diellit gjatë
fotokemoterapisë. Ky regjim i fototerapisë me dritën ultravjollcë A (PUVA)
ul proliferimin qelizor.



Terapia PUVA rezulton me ndjeshmëri të dritës dhe klienti duhet të
shmangë ekspozimin ndaj rrezeve të diellit gjatë kësaj kohe.

Kini njohuri për trajtimin dhe jepni udhëzimet e shkruara të klientit.17

17

Shoqata e Infermjereve të Dermatologjisë në: Infermierinë e Dermatologjisë, East Holly Avenue Box 56,

Pitman, NJ 08071-0056
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6.2.Roli i infermierit të dermatologjisë
Të gjithë ofruesit e kujdesit shëndetësor që trajtojnë sëmundjet inflamatore duhet
të njohin proceset patologjike dhe mundësitë e reja të trajtimit për AP.Infermieret
dermatologjike luajnë një rol integral dhe vital në këtë përpjekje. Në një studim të
fundit të Fondacionit Kombëtar Psoriasis, dhimbje të vazhdueshme ose ngurtësi u
gjetën në 31% të pacientëve me psoriasis, duke treguar se shumë pacientë mund të
jenë të pavetëdijshëm për sëmundjen e tyre (NPF, 2002).Megjithatë, njohja e
hershme dhe trajtimi mund të kursejnë nyjet, funksionin e muskujve dhe të
parandalojnë shkatërrimin progresiv.18

Infermieret administrojnë injeksione MTX dhe udhëzojnë pacientët se si të vetëadministrojnë etanercept. Infermieret mësojnë pacientët se si të kryejnë detyrat e
përditshme të jetesës, pavarësisht nga PsA e tyre.Udhëheqja e infermjereve në
edukimin e pacientëve për zbulimin e hershëm të sëmundjes është thelbësor për
ndërhyrjen dhe trajtimin e suksesshëm të hershëm të kësaj sëmundjeje, e cila deri
vonë ka pasur pak mundësi trajtimi.Është e domosdoshme që infermierët të
mësojnë më shumë rreth imunologjisë bazë të psoriasis dhe PsA dhe rolin e
imunomodulimit në trajtimet e tyre19.

Infermierët duhet të jenë të vetëdijshëm dhe vigjilentë për simptomat artritit që
shoqërojnë psoriasis. Infermieret luajnë një rol integral si edukatorë të pacientëve,
dhe në sigurimin e informacionit praktik dhe mbështetjes emocionale për pacientët
e tyre.Rezultatet optimale janë të mundshme me njohjen e hershme dhe
ndërhyrjen.20

18

19

Dermatology Nursing. 2003; 15(2) © 2003 Jannetti Publications, Inc.

Shoqata e Infermjereve të Dermatologjisë në: Infermierinë e Dermatologjisë, East Holly Avenue Box 56,

Pitman, NJ 08071-0056
20

Dermatology Nursing. 2003; 15(2) © 2003 Jannetti Publications, Inc.
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6.3.Kujdesi infermieror
Kur një pacient paraqitet në ambientin spitalor dhe i jepet diagnoza përfundimtare
ne jemi të detyruar të japim një kujdes të veqant për të parandaluar çdo
komplikacion të mëtutjeshm.
Infermieria duhet të adresoj nevojat individuale të pacientëve dhe rëndësinë e
monitorimit të rregullt për të siguruar sigurinë dhe efikasitetin e trajtimeve.
Nevoja për edukim efektiv të pacientëve është theksuar për të siguruar që përsoni
është më mirë në gjendje të menaxhojë progresin e sëmundjes dhe gjdo regjim
trajtimi .
Roli i infermierëve duhet të shihet në kontekstin e ekipit multidisiplinor për të
siguruar përmbushjen e të gjitha nevojave të pacientëve.
Gjatë sëmundjes duhet rregullisht të aplikohet terapia përkatëse, si dhe të merret
shpeshherë gjaku për analiza.
Ne si infermiere duhet të kemi kujdes gjatë dhënies së terapis në kohë,te japim
dozen e duhur gjithashtu te kemi kujdes ne vendin e dhënies së medikamentit.Duhet
te kemi kujdes që pacienti të ushqehet në mënyr të rregullt për arsye sepse ushqimi
luan një rol të rëndësishem gjatë trajtimit të pacientit.Gjithashtu pacienti udhëzohet
që të kete kujdes që mos tu ekspozohet rrezeve të diellit.
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7. KUADRI KLINIK
Artriti psoriatik shfaqet të rreth 10% të të sëmurëve me psoriazë, më shpesh te
meshkujt se sa te femrat. Në shumicën e rasteve fillon ndërmjet moshave 30-40
vjeçare. Artriti zakonisht shfaqet pas psoriazës (10-20 vjet), jorrallë bashkë më
të, ndërsa të 10-15% tërasteve ai mund t`i parapri psoriazës (1-10 dhe më teper vjet),
por mund të jetë gjithmonë manifestim i vetëm i sëmundjes.
Psoriaza mund të ketë formë të ndryshme, intensitet dhe lokalizem. Disa here është
minimale ose e fshehur, prandaj mund të parashikohet. Psoriaza pustuloze
zakonisht përcillet me artrit më të rëndë.

Artriti mund të fillojë mjaft me vrull, por ai zakonisht zhvillohet ngadalë. Në fillim
është oligoartrikular dhe asimetrik i lokalizuar vetëm në disa nyja të gjymtyrëve të
poshtme dhe (ose) të epërme. Karakterizohet me lokalizim në nyjat distale
interfalangeale të duarve dhe te këmbëve, në nyjat proksimale interfalangeale të
këmbëve dhe në nyjen interfalangeale të gishtit të madhë të dorës ose të këmbës.
Enjtje difuze e një ose më shumë gishtave të këmbës, (rrallë të dorës) (“gishti në
formë të suxhukut”) shkaktohet nga artriti i nyjave interfalangeale dhe
metatarsofalangeale, përkatësisht nyjave metakarpofalangeale (daktilitis).

Në ecurinë e mëvonshme konstatohet ankilozë e nyjave interfalangeale.Në format
e rënda dhe të gjata mund të takohet artriti mutilant i duarve ose i këmbëve.Te rreth
30% të të sëmurëve shfaqet artriti sakroiliak te 10-20% të sëmurëve edhe spondiliti,
zakonisht atipik (fokal, unilateral ose asimetrik, me sindesmofite të parregulta dhe
të gjera ose me ura kockore osifikime parspinale),më shpesh shfaqet te meshkujt
sesa te femrat.Sakroiliti dhe spondiliti mund të jenë manifestimet e para e
nganjëherë edhe të vetmet të artriti psoriatik, por mund të shfaqen edhe para
psoriazës.21

21

Remzi Zairi Sindroma Reiter (Sëmundja Reiter artriti psoriatic reaktiv postdizenterik),Permbledhje
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7.7. Të dhënat laboratorike
Të dhënat laboratorike nuk janë specifike. Rritja e SE, fibronogjenit, alfa 2 dhe beta
globulinave dhe shfaqja e PCR, shkaktohen nga artriti dhe janë në korelacion me
shkallën e inflamacionit dhe me numrin e nyjave të prekura.Faktori reumatoid IgM
zbulohet te rreth 3% të të sëmurëve, siç ngjet edhe të njerëzit e
shëndoshë.Ndryshimet radiologjike shfaqen më vonë.

Ndryshimet karakteristike per artritin psoriatik janë:
 Erozionet në nyjat distale interfalangeale të duarve dhe (ose) të këmbëve,
 Ndryshimet destructive në nyjat interfalangeale me zgjerim të hapësirës artikulare,
 Artriti destruktiv nënyjat metatarsofalangeale ose interfalangeale me resorpcion
dhe me tëhollim të pjesës distale të falangës në formë të lapsit, përkatësisht të
kockës metatarsale,
 Akroosteoliza,
 Ankiloza e nyjave interfalangeale,
 Artriti mutilant,
 Sakroilitisi dhe spondiliti afipik si dhe,
 Osifikimet paraspinale.22

22

Remzi Zairi Sindroma Reiter (Sëmundja Reiter ,artriti psoriatic .reaktiv postdizenterik),Permbledhje
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8. DIAGNOZA
Diagnoza vihet në bazë të artritit seronegativ te të sëmurëve me psoriazë,
posaçërisht kur ka karakteristika klinike dhe radiologjike të artriti psoriatik.
Nuk ka auto-antitrupa specifike për artriti psoriatik, kështu që nuk ekziston një test
i drejtpërdrejtë i testimit të antitrupave, pasi ka për artriti reumatoid ose sëmundje
të tjera autoimune.
Si rezultat, diagnostikimi i artritit psoriatik, veçanërisht në fillim të procesit të
sëmundjes, mund të jetë një sfidë. Arthritis inflamator në një pacient me një histori
psoriasis bën diagnozën e artritit psoriatik, veçanërisht nëse ka ndryshime
radiografike shoqëruese. Megjithatë, kushtet e tjera mund të imitojnë artrit
psoriatik, siç janë artriti reumatoid, spondilititi ankyloz, osteoartriti.Mund të ketë
të dhëna në laborator dhe në përpunimin e imazhit që mund të ndihmojnë në
udhëzimin e diagnozës.23

Markerët e inflamatorëve, të tilla si shkalla e sedimentimit të eritrociteve (ESR)
ose proteina C-reaktive (CRP), mund të rriten në pacientët me sëmundje akturore
psoriatike - veçanërisht nëse sëmundja është polyarticular ose e përhapur me një
barrë të madhe të inflamacionit. Megjithatë, ESR dhe CRP mund të jenë normale
në deri në 50% të pacientëve me artriti psoriatik aktiv që nuk mund të ngrejë një
barrë inflamatore sistemike të konsiderueshme. Mund të ketë leukocitoza që
reflekton aktivizimin e sistemit imunitar ose dëshmi të anemisë së sëmundjes
kronike me një hematokrit i butë dhe i ulët.24

23

Reveille JD, Hirsch R, Dillon CF, Carroll MD, Weisman MH. The prevalence of HLA-B27 in the US: data from
the US National Health and Nutrition Examination Survey, 2009. Arthritis Rheum. 2012; 64(5):1407–1411.
24

Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, Mielants H. Classification Criteria for psoriatic
arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum. 2006; 54(8):2665–2673.
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Një faktor negativ reumatoid është një nga kriteret e kritereve të klasifikimit për
kriteret e artritit psoriatik (CASPAR) të diskutuara më poshtë. Ajo është përfshirë
si një mjet për të parandaluar pacientët me artrit reumatoid nga të qenët keq
klasifikuar me artrit psoriatik.Megjithatë, ndërmjet 2% dhe 16% të pacientëve me
artrit psoriatik kanë një faktor pozitiv reumatoid.Një HLA-B27 negativ mund të
jetë çorientues dhe mund të çojë në një vonesë në diagnostikimin e artritit psoriatik;
prandaj është jopraktike si një test i shqyrtimit.25

25

Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, Mielants H. Classification Criteria for psoriatic
arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum. 2006; 54(8):2665–2673.
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9. USHQIMI (QË NUK DUHET TË HAMË)
Nëse vuani nga artriti psoratik, ka shumë arsye përse duhet të ushqeheni
shëndetshëm. Sëmundja autoimunitare, që prek 30% të njerëzve që vuajnë nga
psoriaza, mund të shkaktojë dhimbje, enjtje dhe tendosje të kyçeve. Duke qenë se
kilet shtesë shtojnë edhe më shumë presion në kyçe – duke përkeqësuar kështu
simptomat e artritit psoriatik dhe shkaktuar dëmtim të kyçeve me kalimin e kohës
– pacientët duhet patjetër të mbajnë një peshë normale.
Pacientët me psoriazë duhet të marrin gjithashtu në konsideratë se ajo rritë rrezikun
për zhvillimin e problemeve të tjera shëndetësore, si: tensioni i lartë i gjakut, nivelet
e larta të kolesterolit, obeziteti dhe diabeti etj.
Kjo e bën më të rëndësishme për pacientët me artrit psoritaik, të cilët vuajnë
gjithashtu edhe nga psoriaza (që zë 85%, sipas Shoqatës Kombëtare të Psoriazës),
të konsumojnë ushqime që mbrojnë zemrën dhe mbajnë nën kontroll nivelet e
kolesterolit. Në të njëjtën kohë, ata duhet të shmangin ushqime që shkaktojnë
inflamacion, përmbajnë kalori boshe që mund të çojnë në peshë ose kanë përmbajtje
të lartë në kolesterol.Ja çfarë (nuk) duhet të hani nëse vuani nga artriti psoriatik.26

26

http://shekulli.com.al/artriti-psoriatik-cfare-nuk-duhet-te-hame/
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9.1 Rregullimet e ushqimit
Ushqimin e duhur dhe të balancuar në artrit psoriatik luan një rol të veqantë në
trajtimin. Pacienti është i rekomanduar për të përdorur një numer të madhë të:
lëngjë frutash dhe perimësh, peshk, mish veqanerisht të bardhë, mish pule, mish
qengji, elb, theker, qull, oriz, boronice, salmon si dhe fruta të thata. Përveq nga
ushqimi bazë duhet të konsumohen mollë, shalqin si dhe banana. 27
9.1.1

Ushqimet e pasura me shumë sheqer:

Ëmbësirat kanë shumë pak vlera ushqyese dhe mund të shkaktojnë shtim në peshë,
rritje të niveleve të kolesterolit dhe tensionit të gjakut, si dhe rrezik më të madh për
t’u prekur nga diabeti, kanceri apo sëmundjet e zemrës. Për më tepër, konsumimi i
ushqimeve të përpunuara të pasura në niseshte dhe sheqer mund të rrisë prodhimin
e molekulave që shkaktojnë inflamacion.Mund të ëmbëlsoheni duke ngrënë fruta
të freskëta.28
9.1.2

Pijet e gazuara:

Ashtu si ëmbëlsirat, edhe pijet e gazuara shtojnë numrin e kalorive boshe dhe janë
të pasura në sheqer (gati 3 lugë gjelle në një kanoçe 350 ml). Pijet dietike gjithashtu
nuk janë më të mira: versionet dietike, që përmbajnë ëmbëltues artificialë, rrisin
rrezikun për zhvillimin e diabetit të tipit 2, sëmundjeve të zemrës, depresionin dhe
gërryerjen e dhëmbëve.29

27

https://shendeti.com.al/artriti-psoriatik-cfare-nuk-duhet-te-hame/

28

https://shendeti.com.al/artriti-psoriatik-cfare-nuk-duhet-te-hame/
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https://shendeti.com.al/artriti-psoriatik-cfare-nuk-duhet-te-hame/
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9.1.3. Ushqimet e përpunuara:
Biskotat, ushqimet e konservuara, picat e ngrira dhe produkte të tjera të prodhuara
në fabrikë kanë gjithmonë përmbajtje të lartë në sheqer, kripë dhe konservues. Të
gjitha këto nuk do t’u bëjnë asnjë favor kockave, lëkurës apo zemrës. Prandaj është
e rëndësishme që të minimizoni konsumin e ushqimeve të përpunuara.30
Njerëzit që vuajnë nga artriti psoriatik ose çdo problem tjetër me kockat, duhet të
kufizojnë konsumin e mishit me dhjamë për të mos shtuar në peshë dhe mbajtur
inflamacionin nën kontroll, ‘kufizuar’ nuk do të thotë ‘eliminuar’.
9.1.4. Produketet e qumështit:
Produktet e qumështit mund të përkeqësojnë simptomat tek disa njerëz që vuajnë
nga artriti psoriatik. Nëse nuk vëreni përkeqësim të simptomave edhe pse
konsumoni produkte të qumështit, atëherë mund të vazhdoni t’i hani pa problem,
vetëm se mundohuni të zgjidhni qumësht me yndyrë që përmban vlera ushqyese të
rëndësishme dhe kose me probiotikë.31

30

Armstrong AW, Coates LC, Espinoza LR, Ogdie AR, Rich P, Soriano ER. Infectious, oncologic, and autoimmune
comorbidities of psoriasis and psoriatic arthritis: a report from the GRAPPA 2012 annual meeting. J Rheumatol.
2013; 40(8):1438–1441.
31

http://shekulli.com.al/artriti-psoriatik-cfare-nuk-duhet-te-hame/
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10.PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË JETËS
Artriti psoriatik është një gjendje kronike autoimmune e zakonshme që shkakton
lezione të lëkurës të dukshme psoriatike, ënjtje të përbashkët, dhimbje të indeve
përreth dhe dhimbje kronike të ulët mbrapa, që mund të çojë në dëmtime dhe
paaftësi të pakthyeshme. Njohja dhe menaxhimi agresiv mund të ndihmojnë në
rikthimin e funksionit dhe cilësisë së jetës. Trajtimi i komorbiditetit, veçanërisht
ato që kontribuojnë në rrezikun CV, mund të përmirësojnë cilësinë e jetës.32

11.PROGNOZA
Prognoza zakonisht është e keqe, sepse sëmundja në shumicën e rasteve përparon
duke lënë deformitete ose ankliozë të nyjave.Sëmundja mund të shkaktoj edhe
artritin mutilant.Gjate sëmundjes janë të mundshme remisionet e plota ose jo të
plota, të shkurtëra ose të gjata, disa here edhe sherimi spontan.33

12.AFTËSIA PËR PUNË
Aftësia për punë varet nga lokalizimi i artritit, nga numri i nyjave të prekura, nga
aktiviteti i procesit, nga shkalla e dëmtimit të nyjave dhe vlerësohëhet në të njejtën
mënyre sikurse të artriti reumatoid.34

32

https://journals.lww.com/tnpj/Fulltext/2015/04000/Management_of_patients_with_psoriatic_arthritis.5.aspx

33

https://journals.lww.com/tnpj/Fulltext/2015/04000/Management_of_patients_with_psoriatic_arthritis.5.aspx

34

Remzi Zairi (Sëmundja e Artriti Psoriatik “Përmbledhje”).
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13.ANALIZA STATISTIKORE
Rastet e regjistruara me Artrit Psoriatik në QKUK tek klinika e Reumatologjis. Për
periudhën kohore Janar-Nëntor 2018 janë gjetur 8 raste ndermjet moshës 19511992. Meshkuj dhe femra.
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Komenti: Në tabelë janë paraqitur të dhënat që janë marrë në spitalin
Reumatologjik Prishtinë, ku janë marrë 8 raste për 11 muajtë e vitit 2018.

Muajt:

Numri i pacienteve:

JANAR

1

SHKURT

1

MARS

2

PRILL

1

MAJ

0

QESHOR

0

KORRIK

1

GUSHT

1

SHTATOR

0

TETOR

1

NENTOR

0
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Numri i pacienteve

Vendbanimi

5

Rurale

3

Urbane

Tab.3.Struktura e ndarjes së pacientëve sipas vendbanimit.

Graf.1. Të dhënat statistikore sipas vendbanimit të pacientëve të prekur nga kjo
sëmundja e Artritit Psoriatik.

Sipas vendbanimeve

27%
Urbane
Rurale

73%

Komenti: Në grafikon janë paraqitur rastet me Artrit Psoriatik sipas vendbanimit.
Në zonat rurale kemi një përqindje më të madhe prej 73% ndërsa në zonat urbane
27%.
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14.Diskutim
Obligimi infermieror është kujdesi dhe siguria e pacientit ashtu që njerëzit duhet të
jenë në gjendje që të i`u besojnë jetën dhe shëndetin e tyre.
Ne duhet të përmbahemi themeleve bazë të kujdesit shëndetësor për kujdes të
vazhdueshëm, përkushtim të plotë dhe të bëjmë përpjekje për mbrojtjen dhe ruajtjen
e humanitetit.
Gjithashtu ne si infermier duhet të jemi më të kualifikuar sepse kemi të bëjmë me
pacient të moshave të ndryshme me gjendje emocionale të ndryshme Trajtimin e
duhur për pacient, shumë njohuri profesionale dhe gjithashtu të plotësojmë nevojat
e pacientëve.

Ne si infermier duhet të kemi:


Barazi mirëkuptim,



Respekt për preferencat e tyre,



Respekt për dinjitetin dhe intimitetin,



Informin dhe llogaridhënie,



Suport emocional,



Efikasitet,



Kosto-efektivitet.

Gjithashtu pacientëve ju ndalohet pirja e duhanit, largimi i droges, alkoolit, ekspozimit ndaj
diellit, infeksioneve, sa ma larg stresit, lendimeve ne trup (plaget e hapura).
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15.Rekomandimet
Të mos konsumojnë duhan,
Të mos konsumojnë alkool,
Ekspozimi ndaj rrezeve të diellit,
Sa më larg stresit,
Lendimet ne trup (plagët e hapura),
Infeksionet,
Të mos konsumojnë droge,
Ushqimet që krijojnë alergji,
Bërja e vizitave sistematike tek mjeku,
Të kenë kujdes maksimal në ushqim.
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