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ABSTRAKTI

Trakti gastrointestinal është një sistem organesh që merr ushqim, bën tretjen e lëndëve ushqyese
dhe largon pjesët e mbetura si feces. Goja, ezofagu, stomaku dhe zorrët janë pjesë e traktit
gastrointestinal. Infeksionet gastrointestinale janë infeksione virale, bakteriale ose parazitare që
shkaktojnë gastroenterit, një inflamacion të traktit gastrointestinal që përfshin stomakun dhe zorrën
e vogël. Simptomat përfshijnë dijarre, të vjella dhe dhimbje barku. Dehidrimi është rreziku kryesor
i infeksioneve gastrointestinale, kështu që rehidratimi është i rëndësishëm, por shumica e
infeksioneve gastrointestinale janë të vetë-kufizuara dhe zgjidhen brenda pak ditësh. Sidoqoftë, në
një mjedis të kujdesit shëndetësor dhe në popullata specifike (porsalindur / foshnje, pacientë të
imunokompremetuar si dhe tek popullata e moshuar), ato janë potencialisht serioze. Prandaj,
diagnoza e shpejtë, masat e përshtatshme të trajtimit dhe kontrollit të infeksionit janë veçanërisht
të rëndësishme në këto kontekste.

Fjalë kyçe: Sistemi tretës, infeksionet, vjelljet, diarret.
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1.HYRJE

1.1Sëmundjet infektive të sistemit gastrointestinal

Në historin e njerzimit nuk besoj se ka pasur njeri i cili gjatë jetës së tij së paku një herë nuk ka
pasur të vjellura ose diarre. Infeksionet e traktit gastrointestinal janë ndër infeksionet më të
shpeshta në mbar botën. (1) Pesha e infeksionit varet edhe më shumë nga mosha ekstreme dhe në
personat e imunokomprimituar , kurse globalizmi i ka shtuar mundësit e përhapjes së shkaktarve
të këtyre infeksioneve përtej imagjinatës tonë. Infkesionet gastrointestinale munnd të shkaktohen
nga viruset, bakteriet ose parazitet. Simptomat gatroenterite ndërlidhen me infeksionet të
sipërfaqës së mukozes së zorreve deri në invazion direkt mikrobial në qelizen e mukozës
gastrointestinale ose në sistemin nervor apo enterik. Simptomat sistemike janë rezultat i përhapjes
mikrobiale përmes qarkullimit të gjakut, efekti sistemik të toksinave të prodhuara në traktin
gastrointestinal dhe/ose përgjegjës inflamatore të strehusit ndaj infeksionit. Patogjenët enterik
shpesh transmetohen përmes ujit dhe ushqimit në disa raste edhe në kontakt të direkt nga një person
në tjeterin. Shumica e infeksioneve janë vetkufizuese me simptoma që shfaqen mbrenda 7 ditëve,
në disa raste sëmudja infektive mund të jetë e rëndë dhe me karakter epidemik.

Termi

gastroenteritis shënon simptomet e diarres dhe vjelljës. Diarrea definohet si tre apo më shumë
heqje barku, mbrenda 24h konsiderohet akute kur ka kohëzgjatje me pak se 14 ditë. Ndërsa
persitente ose kronike mbi 14 ditë. (2)
Diarrea është shkatari më i rëndesishem i morbilitetit dhe mortalititeti në tërë botën, me së paku
se 1.4 milion vdekje në vitë. Ndikimi më i madh i sëmundjeve diarreale në vendet në zhvillim
është në mesin e fëmijëve më të vegjël së 5 vjeç, ku diarret janë shaktari i dytë ose i tretë me së
shpeshti për vdekjen e fëmijëve në këto vende, përqindja e vdekjeve prej diarres ka renë gjatë
viteve të fundit me përmisimin e higjenës, përdorimin e gjerë të tretjës së rehidrimit oral dhe futjës
së programit të vaksinimit kundër rotaviruseve. Infeksionet gastrointestinale shfaqin një model
sezonal si në klimën e butë po ashtu edhe në atë tropikale. Epidemiologjia dhe klinika e
infeksioneve enterike ndryshon me moshën ; fëmijet e vegjël dhe të moshuarit zakonisht janë me
të ndjeshem deri në komplikimet më të rënda. Në nivel global, janë fëmijet më të vegjël se sa 5
vjeç ata që vuajn nga mborbiliteti dhe mortaliteti më i lartë prej infeksioneve gastrointestinale .
7

Incidenca më e lartë në mesin e fëmijeve ( 4.5 epizoda te diarrese/fëmijë-vite) ndodh në 6-11 muajt
e parë të jetës në vendet me të ardhura mesatare. Rreziku i shtuar për fëmijet në këtë moshë mund
t’i atribuohet humbjës së antritupave maternale dhe ndërprerjës së ushqimit me gji, që është shumë
mbrojtës kundër sëmundjeve diarreale. (3)

8

1.2Diarretë virusale
Kjo është forma më e shpesht e diarres zakonisht shkakton diarre ujore të lehtë vetelimituese.
Viruset më të shpesht që shkaktojn diarre virale janë: rotaviruset , norovirushet, kalciviruset ,
adenoviruset enterike dhe astroviruset. (4)

1.3Rotaviruset
Rotavirusi human në vitin 1973 është cilesuar si shkatri kryesor i gastroenteriteve akute tek
infantilet dhe fëmijet e vegjël në mbarë botën.
Etiologjia: rotaviruset i takoj familjes Reoviruseve janë grimca 75nm ka një strukturë tri-shtresore
me një bërtham. Bërthama e mbështjell gjenomin viral duke përmbajtur 11 segmente të ARNs dy
zingjirore.
Epidemiologjia: bartja e Rv kryesisht bëhet prej përsonit në person me rrugë fekalo-orale. Në nivel
global rotavirusi vlersohet se shkaton 111 milion epizode, 2 milion hospitalizuar dhe 600.000
vdekje ne vitë. Shumica e fëmijeve të prekur janë nën moshen 5 vjeç, ndërsa incidenca e arrin
piken në 6-24 muajsh.
Patogjeneza : rotavirusi infekton enterocitet e pjekura të zorrëve të holla, pastaj shumohen aty dhe
shaktojn ndryshim të entereociteve duke i kthyer nga epiteli cilindrik në atë kubik, si pasoj shkaton
ulje të vileve intestinale kjo çon në uljen e absorbimit të ujit , kriperave dhe dëmtim sekondar të
entoreociteve si pasoj pacienti shkon në malabsorbim të karbohidrateve dhe diarre osmotike
Klinika: sektri klinik i infeksionit me rv varion nga sëmundjet asmptomatike e deri të dehidrimi i
rëndë dhe vdekje, ndërsa shfaqja e simptomave dhe ashpërsia e virusit varet nga forcat imunitare
të pacientit dhe virulenca e virusit.
Diagnoza: zbulimi i sëmundjes të shkatuar nga rotoavirusi bëhet me testin imunoanalizes me
enzima dhe lateks aglutinimi dhe rt-prc etj.
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Parandalimi: kujdesi ndaj ujit ushqimit dhe higjienës. Vaksinimi për rotavirus është në dispozicion.
Ndër vite janë zbuluar disa kasina të cilat me kohë janë përmisuar ndërsa së fundmi është zbuluar
vaksina RV3-BB që rekomandohet të jepet që nga lindja ( dita 0 -5 pas lindjes). (5)

1.4Diarret tjera virusale
1.4.1Kalciviruset

Është pjestar i familjës kalciviridea, gjatë janë njohur për patogjenezen në shtazë por së fundmi
është parë virusi taxon (i pa njohur) human .

1.4.2Norwalk viruset

Ky virus i takon familjës së kalicivireuseve, ky virus është shumuar në njerëz vullnetar dhe është
vërejtur diarre e cila shoqerohet me ulje të vileve, malabsorbim të lehtë të ushqimit, dhe
transmetohet me ujë, ushqim dhe nga përsoni në përson, ky virus është rezistent në klor edhe mund
të përhapet edhe nga uji i bazeneve.

1.4.3Noroviruset

Është i njohur edhe si virus i vjelljës dimrore në Britani dhe Irland, është shaktari më i shpesht i
gastroenteriteve virale tek njerëzit. Prek të gjitha moshat. Virusi bartet me ushqim dhe uje të
kontaminuar, përmes të vjellave dhe siperfaqeve kontaminuese. Në vendet e zhvilluara
hospitalizohen rreth 1.1 milon raste dhe vdesin 218.000 vdesin. Infeksioni karakterizonet me
vjellje, nauze, diarre ujore, dhimbje abdominale në disa raste edhe humbje të shijes. Simptomat
zhvillohen mbrenda 12-48h ekspozimi, parandalimi bëhet: larja e duarve me ujë dhe sapun,
vaksinimi ka filluar në vitin 2007 në fazen inciale. Trajtimi është simptomatik.
10

1.4.4Astroviruset

Astroviruset janë shoqëruar me epidemi të gastroenteritit tek fëmijet e repartit të pediatris dhe të
shtëpit e pleqëve, prevalenca e këtij titpi të virusit është e dertiminuar. Simptomat më të shpeshta
janë diarret ujore, nauzea dhe vjellje, kokëdhimbje, dhimbje muskulore , dhembje e nyjave , ethe,
temperatur, enjtje, ngërçe abdominale, hubjen oreksi dhe humbje në pesh. Dagnostifikimi bëhet
me anë të ekzaminimit fizik, mikroskopin elektronik i feqeve, metoda PRC. Qëllimi kryesor i
parandalimit të dehidrimit është konsumimi i lëngjeve. Parandalimi i sëmundjes është marrja e
masave higjenike, larja e duarve pas tauletit dhe para pregaditjës së ushqimeve, pastrimi i mirë i
pemëve dhe perimeve para përdorimit dhe mos pirja e ujit të kontaminuar gjatë udhëtimeve. (6)

1.4.5Adenoviruset

Janë virione të pjekura që në brendin e tyre përmbajn AND virale. Adnvirusi human i takon gjinisë
së Mastadenivirus. Adenoviruset shkakton një numër të madhë të simpomave klinike dhe varet
krejt nga porta hyrse e virusit. Infeksionet e adenoviruseve është infeksion kosmopolit shumica e
individeve kanë të dhëna serologjike të infeksionit të para moshës 10 vjeç. 50% të rastet
infeksionet me adenovirus shkaktojnë simptoma sublkinike dhe shumica e infeksioneve
simptomatike janë të lehta dhe vetë-limituse. Transmetimit bëhet nëpërmjet pikëzave respiratore,
fekalo-oral dhe nga personi postinfeksioz. Dhe rrall transmetimi bëhet nëpërmjet sekrecioneve
cervikale në të cilat janë dokumentuar tek neonatalet, klinika e kësaj sëmundje mund të jenë prej
asimptomatike deri tek diarret ujore së paku 8-12 ditë të shoqëruara me temperaturë dhe vjellje.
Diagnoza bëhet me anë të kultures virale , analizës antigjene specifike dhe serologjike, metoda me
PRC. Tash për tash nuk ka terapi për trajtimin e kësaj sëmundeje. Parandalimi bëhet në anë të
vaksinës së gjallë orale për tipet 4 dhe 7 të adenoviruseve e zbuluar në vitin 1970 dhe është
ndërprerë në vitet 1999 dhe është rivendosur për përdorim në vitin 2011. (7)
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1.5Diarret bakteriale
Tri shkaqe më të shpeshta të diarreve bakteriale akute infektive janë: Salmonella, Shigella dhe
Campylobakter. Secili nga këto patogjen i ka karaketeristikat e veta unike të virulencës, patogjentet
tjera më të rëndesishem janë: E.Coli enterocolita, Vibro cholera etj. (6)

1.5.1Salmonelloza

Është sëmundje akute infektive, kozmopolite e shkatuar në salmonella bacil aerob gram negative,
mundet të rritet leht në mediume të thjeshta, është lëvizshme dhe shume shtame nuk e fermentojn
laktazen. Burim infeksionit janë: shtazët, njeru, dhe helmimi me ushqim përkatësi me mishra.
Faktoret të cilët favorizojn këtë sëmundje është mosha e re e fëmijes, infeksionet kronike të lukthit,
doza e madhe e shkaktarit, hieraciditeti i lukthit, imunodeficenca etj. (8)
Patogjeneza. Baktera së pari konolizon zorrët e holla e rrall zorrën e trash dhe prej aty kalojnë në
gjak.
Manifestmet klinike i ka në 4 forma :


Gastroenteriti acut
Është njëra nga format e manifestimit të sëmundjes së salmonellozës, periudha e
inkubacionit zgjat 8-24h, dhe ka tri forma të veta; forma tipike e cila karakterizohet me
temperatur, ethe , anoreksi, të vjella ,diarre ( ndonjeher edhe me gjak), koha që shërohet
vetvetiu është 3-4 ditë. Ndonjëherë dehidrim i rëndë dhe çrregullim i balancit acidobazik ,
trubullirë dhe konvulzone. Nëse nuk mjekohet mund ta dërgoj pacientin në shok
hipovolemik dhe cirkulator në të cilen pason vdekja. Forma dizenteriforme karakterizohet
me temperaturë, ethe, feçe të paformuara dhe të përgjakura, kolika abdominale, që qojnë
në dyshime për abdomenit akut. Forma e protrahuar , kjo është si një sëmundje e zgjatur(
disa javë apo muaj ), i cili shoqërohet me 3-5 herë heqje barku të pa formuara në ditë,
temperaturë subfibrile, fëmijet janë të disponuar, humbje në peshe dhe bie në anemi . (8)
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Ethja enterike ( tifoide)

Është sëmundeje akute infetive e shkatuar nga salmonella typhy dhe s. paratyphi. Salmonella
vepron nëpërmjet endotoksines së saj .
Patogjeneza; Periudha e inkubacionit është 8-14 ditë. Salmonella pasi mirret nga ushqimi ajo
shumohet në zorrët e holla përkatsisht në pllakat e PEYERIT ku aty kalon në gjak dhe shkakton
bakteremi parsore pastaj infeksioni lokalizohet në mëlçi, shpretk duke depërtuar sërish në gjak
dhe duke shkaktuar bakteremi dytësore që manifestohet me fillimin e simtomave .
Manifestimet klinike; kjo sëmundje i ka tri stade: Stadin inkrement, stadin acmis,

stadin

dekrement dhe stadin e rekonvaleshences .
1. Stadi inkrement karakterizohet me temperatur 39-40 ‘C në manifestimin e parë dhe
infeksioni e imiton sëmundjen si grip karakterizohet me kokëdhembje të vazhdushme
frontale, dhimbje të gjeneralizuar plogështi, anoreksi, latergji, përqindja më e madhe kanë
koll jo produktiv, dhe obstipacion ( 3-4 heqje ujore).
2. Stadi acimis: temperatur e qendrushme, kokëdhimbje e vazhdushme, edem e shpretkes,
metorizëm, rozeola në regjonin abdominal deri në 8 sosh, se në sistemin kardiovaskular e
karakterizon bradikadia. Shumica e pacienteve ankohen nga dhimbjet e lehta abdominale
dhe konstipacion që shpesh edhe pas diarres me gjak gjatë javes së dytë dhe pacienti shpesh
bëhet shumë i sëmur, kemi përkeqësime të dhimbjeve abdominale distenzion dhe
përkeqsim të statusit metal. Shumica e pacienteve shërohen në javen e tret mirëpo 10%
vdesin nga shoku septik ose përforimet e zorrëve.
3. Stadi decrement – java e 4 në këtë stad pacenti fle mirë, ka apetit, fecesi normalizohet,
temperatura bie .
4. Stadi rekonvaleshences java e 5-te; apetit të jashtëzakonshem, fiton në peshë, fle mirë,
astenia mbetet me gjatë, flokët bijen por dalin prap . (10)
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Paratifoja abdominalis
Karakterizohet si bakteremi gram negative, ka simptoma gastrointestinale, rozeola trakeo
–abdominale, ngjanë me tifon abdominale por ka ecuri me të leht dhe me të shkurter.



Forma e septiket e salmonellozes me vatra septike
Paraqitet tek fëmijet e vegjël me sëmundej të zorreve dhe të përsona me imunitet të
komprimuar, shkaktohet nga s.paratyfy A,B , s. choleraesuis etj
Dominon me shenjat nga lokalizimi sekondar i infeksionit dhe vatra septike të qelbëzuara
të cilat lokalizohen në çdo organ, kërkon trajtim konzillar, sëmundja mund të manifestohet
si meningjit, osteomielit, artrit, endokardit.

Dagnoza: kultura mikrobike, testi i Widalit, urinokultura, koprokultura .
Ndërlikimet përforimi i zorrës, gjakderdhje intestinale, metastaza septike.
Mjekimi me antibiotik ( kloranfenikol, ampicilin, cefalosporina te gjenerates se trete ceftirakson,
dhe terapi simptomatike
Parandalimi; higjena e mirë, menagjimi i mikrobajtesit, vaksina perorale – për salmonellen typhy,
e cila nuk guxon të filloj para moshës 6 mujore. (11)

1.5.2Shigeloza – Dizenteria Acute

Është sëmundje infetive akute e cila shkatohet nge bacili Shigella. Ky bacil gram negativ nuk lëviz
dhe nuk fermenton laktozën. Rritet leht në mediumet standarde. Shigella ka 4 forma disenterike :
shigella dysenteriae, shigella flexneri, shigella boydi dhe shigella sonnei.
Kjo sëmundje karakterizohet me sindromen klinike: dhimbje abdominale, temenza, jashqitje me
gjak, inflamacion hemorragjik në kolon.
Epidemiologjia: Mënyra e transmetimit është analo-oral, dhe zakonisht raportohen këto sëmundje
në vendet ku shëndeti publik është i dobët, njeriu gjatë rekonvaleshences, mikrobartsit (
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mirombartesiazgjat deri në 1 vit ). Shigella është mjaft rezitente ndaj acidit të lukthit për të cilën
mjafton 200 shigella për të shkaktuar infeksion .
Patogjeneza: Shigella prodhon toxinen Shiga e cila e nxitë vdekjen e qelizes premature të
infektuar. Në ç'rast shtarrimin e qelizave të mukozes dhe krijimin e ulçeracioneve dhe mikro
abcese në sipërfaqen e zorrëve dhe nxitjen e përgjigjjes inflamatore.
Manifestimet klinike; fillimi i sëmundjës është i shpejt me temperaturë, ethe, lodhje, molisje,
mialgji, smptomat të TGI janë dhimbje të forta abdominale pas 12-24h në form të kolikave, diarre
njëherë të pa formuara pastaj me gjak, pastaj diarre të përgjakura deri në 40 herë në ditë dhe
temenza. Fëmiju humbë vetëdije, ka konvulzone, nëse fëmiju është më i vogël se 5 vjeç të fëmiu
shfaqet dehidrimi, çrregullim të balancit acido-bazik gjë që qonë në kolaps cirkular vdekje
mbrenda 24-48h ( dezenteria toksike). Diagnoza me koprokultur (+).
Mjekimi simptomatik që përfishin rehidrim, higjen dietike, korigjim të balansit acido bazik,
antipiritik dhe nga antibiotiket mund të japim: trimetoprim sulfametoksazol, aminoglukozide,
kloranfenikol, tetraciklin (rrall). (11)

1.5.3Infeksionet me Campylobacter jejumi

Është zoonaze, e cila shakton gastroentorokolite febrile në fëmijëri. Këto mikroorganizma janë
shkopinjë në form presje, gram negativ. Është sëmundje e cila mund të shkaktoj qoft diarre ujore,
apo diarre e përgjakur, apo syndromen dizenterike, apo infeksione sistemike. Transmetohet fekalooral dhe mund të shkaktoj epidemi hidrike. Është sëmundje që gjendet ndër kafe psh. Pula dhe
nder human. Zakonisht shfaqet në pranveren e vonë, verë, dhe vjeshten e hershme.
Patogjeneza ky bakter bën infektim të qelizave të murit të zorrëve nxit vdekjen e tyre duke
shkaktuar nekroz të indit, ulçerime dhe inflamacion intensiv akut. Shtami i campylobakter fetus
mund të shkaktojë bakteremi dhe fare pak diarre, bakteria mund të presistoj të qoj në infeksione
vaskulare, abcese të indeve të buta dhe meningjit . (11)
Manifestimet klinike periudha e inkubacionit është 2-11 ditë. Simptomatologjia e kësaj sëmundje
është me temperatur 40’C, delirum, ethe, lodhje, molisje, mialgji intenzive, anoreksi,
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kokëdhembje, dhimbje barku periumbilikal, të vjella, diarre të lëngeta më erë të rënd, ndonjëherë
me gjak, ndonjëherë edhe kolit akut .
Diagnoza; koprokulturë pozitieve,
Mjekimi simptomatik dhe me antibiotik si eritromicin, ceftriakson, klindamicin.
Infekisont nga shtmet e Escherichia coli (11)

Janë shumë shtame të E.coli që mund të shkaktojnë diarre. Këto shtame nuk dallohen leht nga
shtamet jopatogjen të cilat e kolinizojn zorrën.
1. Shtamet eteritoksigjenik ( ETEC) kolinizojn zorrën e hollë dhe prodhojn toksinën e
ngjajshme me koleren. Janë mirkoorgjenizma më të shpesht në vendet në zhvillim dhe
transmetohen përmes ujit të kontaminuar me ujra të zeza.
2. Shtamet enteropatogjenike (EPEC) ngjiten për zorrën e hollë dhe shoqërohet me
inflamacion të mesëm dhe zakonisht shkakton diarre ujore. Këto shtame transmetohen
përmes ushqimit dhe ujit të kontaminuar dhe nga përsoni në person.
3. Shtamet enterohemorragjike (EHEC) prodhon verotoksinën ose citotoksinen të ngjajshme
me toksinë. Shiga që inhibon sintezën e proteinave dhe shkakton vdekje të qelizave.
Toksina shkatrron epitelin e zorreve duke shkaktuar kolit hemorragjik dhe sindromin
hemolitiko uremik. Ky infeksion është primar gjatë vendeve të industrializuar dhe ndodh
gjatë verës, por gjendet edhe te verat e mollës të pa përpunuara mirë, majoniezi dhe qumshti
i pa pasterizuar.
4. Shtami enteroinvaziv (EIEC) pushtojn qelizat e kolonit me shtame të njejta si të shigelles,
si epidemi edhe mëtë ralla dhe zakonisht shoqërohet me ushqime të kontaminuara në vende
në zhvillim.
5. Shtamet etero AGREGUES (EaggEC) ngjiten në sipërfaqet e mëdha të mukozës së kolonit
të njeriut dhe prodhojn enterotoksina me peshë të vogël molekulare që shkakton diarre
ujore, shtamet perhapen permes ujit të kontaminuar.
Diagnoza izolimi i shkatarit në koprokultur
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Mjekimi; vetem të e.coli enteropatogjen japim antibiotik gentamicin dhe neomicin.

1.5.4Kolera

Është sëmundej akute e indetive e shtkatuara nga Vibro cholera, baktere gram negative një
flagjelar. Vepron nëpërmjet ekzotoksinës. Ky shtame futet në zorrën e hollë nga konsumimi i ujit
të kontaminuar, shtamet që prodhojnë toksinen e kolerës, ky mikroorganizem është në gjendje të
prodhoj epidemi të mëdha ose pandemi, epidemit kryesore janë në Indi dhe Banglandesh, epidemit
gjithashtu janë raportuar edhe në Azi, Afrikë dhe Evropë. Epidemia zakonisht fillon gjatë muajit
të nxeht të verës, inkubacioni zgjat deri në 3 ditë.
Manifestimet klinike: shakton diarre të pa numërta, pa dhimbje abdominale, vjellje, dehidrim,
çrregullime të elektroliteve dhe balansit acidobazik, mialgji të fortë, afoni, kolaps dhe anuri. (12)
I ka disa forma klinike.
1) Forma e lehtë; karakterizohet si gastroenterit akut por diagnoza dallohet në koprokutur,
2) Forma kalsike; diarre të ujshme si lëng orizi dhe vjellje pa nauze, dhe ka 3 stade;
A) Stadi I evakuimit 5-12 h e para, humbje e konsiderushme e lëngjeve dhe elektokiteve
acidozë, temperatur e ultë.
B) Stadi algjid – karakterizohet me humbje më të mëdha e lëgjeve hipotension, kolaps
cirkulator, latergjik, fytyra merr pamjen e faces abdominalis ( sy te groposur, hunda
prominuese, bark i gruposur, lëkur e lagesht e ftoft dhe e ngjitshme dhe cianoz)
C) Stadi i reakcionit jashtqitjet bëhen fekulente me përmbajtje të bilës, normalizohet tensioni,
temperatura normalizohet dhe kjo gjendje kalon për 24h.
3) Kolera pediatrike karakterizohet me çrregullime të theksuar me SNQ, konvulzone shpesh
shenja e parë por më vonë si pasoj e uljes së glikemis, dhe shpesh temperatur e rritur.
Diagnoza të dhënat epidemiologjike dhe koprukultura pozitive,
Prognoza; vdekshmeria 9-30% te rastet të cilat hospitalizohen me vones.
Mjekimi simptomatik dhe antibiotik tetraciklina.
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1.5.5Helmimet me ushqim – infeksionet alimetare

Janë infeksione të sistemit gastrointestinal si pasoj e konsumimit të ushqimit të kontaminuar.
Zakonisht ushqimi duhet të ruhet në frigorifer në temperaturen 4’C dhe të ringrohet në
temperaturen 75’C. (13)


Helmimet me enterotoksina stafilokoksike

Është helmim ushqimor i cili shkaktohet nga enterotoksina stafilokoksike, inkubacioni është 26h. Burimi i infeksionit është njeri i helmuar me ushqime si: akullore, krem, mish, majonez, sallat
të patateve etj. Simptomatologjia karakterizohet me peristaltik të shtuar, marramendje, vjellje
intenzive, temperatur jo. Ngjason me ‘’sëmundjen e detit‘’.
Diagnoza gjetja e toksinës në ushqim.


Helmimi me clostridum perfringens tipi A

Është helmim i shpesht dhe shkaktohet nga sporet termostabile, periudha e inkubacionit është 824h. Zakonisht këto spore gjenden te mishi, pasul, dhe vegjetatojn në temperaturen e dhomës për
disa orë. Toksina vepron në zorret e holla duke penguar reasorbimin e ujit, shkakton heqje të pa
formuara dhe kalon 1-2 vite vetvetiu.
Diagnoza duhet dyshuar në rastet epidemike, dhe pas konsumimit të ushqimit me proteina.
Bëhet edhe elisa test


Helmimi me Bacilus cereus

Është bakterie gram pozitieve dhe ka dy toksina 1. Toksinen termostabile përgjegjse për vjellje
dhe 2. Toksinen përgjegjse për diarre. Më e shpesht është në Azi, Amerikë, Australi, Europen
Perindimore. Shkaktohet nga ushqimi si orizi i papërpunuar ose i ndejtur në temperaturen e
dhomës, ngrohja e serishme nuk e shkatrron toksinën, shërohet vetvetiu pas 12-24h.
Diagnoza; dyshojm te pacientet të cilet kanë ngrën oriz dhe janë paraqitur të vjellurat pas 1-6h.
dhe ngjyrosja e ushqimit sipas gramit.
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1.5.6Botulizmi

Është sëmundje infektive e shkatuar nga helmimi me ushqim i shkaktuar nga ekzotoksina
(nurotoksina) e bakterit Clostridum botulinum gram pozitiv. Karakterizohet me lodhje ekstreme
të muskulatures së lëmuar dhe tërthorovijore. Ka prognoz të keqe vdekshmëri deri 65% të rasteve.
Patogjeneza: ekzotoksina mirret nga konsumimi i ushqimeve të konservuara ( shumicën e rasteve)
dhe thithet në duoden ku krejt aty neurotoksina lokalizohet në mbarestat nervore përkatsisht në
pllakat neuromuskulare duke shkaktuar bllokimin e acetil-kolinës si neurtransmitues , dhe krejt
kjo qonë në çrregullim të sistemit automom dhe nëse nuk ndalohet shkakton paralizë të muskujve
të frymëmarrjes dhe vdekje. (13)
Manifetimet klinike; inkubacioni zgjat 12-36h dhe deri në 8 ditë pas inkubacionit paraqiten tuga
dhe heqje të pa formuara të barkut, shenja e parë e këtij helmimi është paraliza e nervave kranial
të III , IV,VI, duke shkaktuar ptoze, diplopi, midriaz, strabizem dhe anizokoria. Simptomat të tjera
janë; marramendje, kokdhembje, tharje e gojës, pengesa në të folur, dhe opstipacion . Kur burimi
i infeksionit është plaga, mungojn simptomat e tubit digjistive. Te të porsalindurit shfaqet
opstipacioni, fëmija nuk thith , nuk ka forcë të qaj.
Diagnoza tabloja klinike, gjetja e toksinës në serum dhe feqe, EMNG – e cila e dokumenton
përqueshmerin nervore dhe potencalin aksional dhe ky prove është povitive në 85% të rasteve.
Mjekimi serumi trivalent antibotulinik (ABE) jepet në diten e parë, duhet të i pastrohet lukthi, të
japim laksativ që të eliminohet toksina e pa thithur, nuk guxojm të japim antibiotik sepse nxit
lirimin e toksines më shumë. Mjekimi simptomatik përfshin ushqimimin me sond nazogastrike,
trakeotomia, nëse bëhet mjekimi i sukseshëm kërkon 1 vit hospitalizim. (14)
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1.6Sëmundjet parazitare të sistemit gastrointestinal

1.6.1Askaridoza

Është sëmundje parazitare e fëmijeve e shkatuar nga paraziti ascaris lumbricoide (Nemantod) i
gjatë 15-35 cm. Ky parazit qendron në jenum rreth 1 vitë. Njeru infektohet përmes vezeve të
pjekura të ascarides, ushqimi i kontaminuar, duart e pa pasterta, në botë është e infetuar ¼ e
popullsis, mund të jetë asimptomatikes. Kur shfaqen simptomat karakterizohet me fyrje barku,
dhimbje barku, anemi, molisje, metorizem, nevozizëm i fëmijes dhe me koll, temperatur, ethe,
ezonifili nëse shkaktari migron në mushkri. Toksina e cila e liron është shkaktar për bronkit
spastik, urtikara, gerqe abdominale, konjuktivit , jashqitje të pa formuara. Ndërlikimet janë të
rralla, ilus vermiformis .
Diagnoza: izolimi i shkatarit në feqe.
Mjekimi: metronidazol 3 ditë, albemdazol. (13)

1.6.2Oxirius ( enterobius vermicularis ) shkrraja e femijeve

Është helmitoz, parazit i vogël, te femra 6-13 cm mashkulli 2-5 cm. Paraziti lidhet për murin distal
të zorrës së hollë dhe cekumit, paraziti ushqehet nëpermjet himus dhe mukus nga epiteli i zorrëve
kohë pas kohe duke shkatuar ulçerime të imta të zorrës. Femra del natën në anus dhe leshonë vezë
dhe vdes. Infeksioni pothuajse autoinfeksioni mirret nga duart e pa papastëra, ndërresave të
mbrenshem dhe mbulesat e shtratit. Infeksioni më i përhapur është në çerdhe , shkolla, familje të
mëdha.
Simptomat janë krujatja natën e anusit, ndonjëherë fëmijet kanë nervozizëm, nerotik, gjumë të pa
rahatshem, dhe urimim natën. Shkrraja e fëmijeve rrallë mund të jetë shkaktar i apendicitit akut
ose kronik. (11)
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Diganoza: strisho anale me celofan në mëngjes 4-5 ditë radhezi, dhe koprokutuj veret anemi dhe
ezinofili
Mjekimi: mebendazol ose pirantel pamoati
Parandalimi: higjen e duarve.

1.6.3Tenia saginata – shiriti i gjedhit

Janë parazit të zorreve, kanë dukje si zorrë e gjatë deri në 3 mm e deri në disa metra. Nuk kanë
aparat tretës ushqyes, ushqimi e bujtsit e thithin në tërë sipërfaqen e trupit të tyre. Anvisi i
përkohshem është gjedhi, derri, rrall devja e delja. Gjenden në zorrët e holla njeru infektohet
përmes mishit ku ka ciste te inkasuluara të gjedhit, në zorrë të holla paraziti fiksohet përmes
skolleksit dhe për 2-3 muaj rritet për 4-12 m dhe proglotidet e tij i lëshon nëpërmjet anusit. Njeriu
infektohet me mish të infektuar.
Diagnoza: zbolimi i vezeve në feqe.
Mjekimi : niklozamid , prazikvantel , albendazol.
Parandalimi: zirja e mirë e mishit. (14)

1.6.4. Tenia solium sherriti i derrit

Është sëmundje kozmopolite. I vetmi bartës është njeru, ndërsa cistet gjenden në derrin e butë, të
egër, delja, qent, macet, është i gjatë 2-8 metra. Nga organizmi i njeriut lirohen proglotidet
mbrenda së cilës kanë vezë. Kur i gelltit derri këto vezë në muskujt e tij formohet cistet.
Manifestimet klinike janë dhimbje barku, anoreksi, anemi, fyrje barku, lodhje, molisje.
Ndelikimet : apendiciti , cholangiti , pankreatiti.
Diagnoza zbulimi i vezeve në feqe.
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Mjekimi niklozamid , prazikvantel , albendazol.
Parandalimi zirja e mirë e mishit.

1.6.5 Ekinokokoza

Është sëmundje parazitare e cila karakterizohet me zhvillimin e vezeve të ekonikokut nëpër
organe. Cistat mund të vijn nga kafshet si qeni, dhelpra, mishngrënsit e eger. Shpesh me të madhe
e ka sheriti i qenit. Njeriu i gëlltit vezët, ku vezët depërtojn në mukozë dhe kalojnë në gjak ku
invadojn në organe të ndryshme si mëlçi 60% mushkëri 25% , organe tjera 10-15 % .
Zakonisht njeru dagnostifikohet për cista 1-10cm ose deri ne 20 cm të cilat janë asmptomatike dhe
mujt të bjen shypje ne organe tjera. Njeriu mund të jetë aspimptomatik për 20-3- vjet. Nëse cistat
ruptojn shkaktojn shok anafilaktik ( dhe infeksion sekondar nëse rupton në mëlçi) nëse i sëmuri
mbijeton cistat mund të bijen në kavitetin abominal dhe të shaktojn cista multipe.
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2. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllim kryesor i këtij punimi është paraqitja e sëmundjeve ngjitëse të traktit
gastrointestinal, si vater mjaft e rrezikshme si dhe qëllimi tjeter ishte vetëdijësimi i popullatës për
kujdes apo preventiva të këtyre sëmundjeve.

3. METODOLOGJIA E PUNËS
Materiali bazohet në rishikim literature. Të dhënat janë marrë nga literatura mjekësore, ku janë
shfrytëzuar bibliotekat në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Gjakovës Fehmi Agani si dhe
ajo e qytetit të Gjakovës Ibrahim Rugova.
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4. DISKUTIMI
Gjatë analizimit të këtij punimi kuptuam se sëmundjet prekin të gjitha grupmoshat, duke treguar
kështu se mosha nuk luan ndonjë rol me rëndësi në shfaqjen e këtyre infeksioneve. Natyrisht
përparesi i jepet edukimit të popullatës për rritjen e vetëdijës së këtyre sëmundjeve infektive po
ashtu si të vërejn disa simptoma të këtyre sëmundjeve të konsultohen me mjekun. Pastertia dhe
higjiena është e domosdoshme për parandalimin e këtyre sëmundjeve infektive.

Informimi dhe edukimi i pacientit
Edukimi dhe këshillimi i pacientit është shumë i rëndësishëm pasi që kjo ndikon në
lehtësimin e ballafaqimit të pacientit me këto sëmundje infektive. E rëndësishme është që të
informohet pacienti me diagnozën , duke pasur gjithashtu parasysh historinë e sëmundjes, pacienti
duhet të jetë i informuar se do ketë reduktim të lëvizjes që më pas kjo mos të vështirsojë punën e
ekipit mjekësor. E nevojshme është edhe të inkurajojmë pacientin që të ndihet komod dhe të
komunikojë me mjekun për interesat e tij shëndetsore , si p.sh terapinë e nevojshme. (3)
Rreziku nga sëmundjet infektive për përsonelin shëndetësorë

Ekipi shëndetësor është i rrezikuar për shkak të ekspozimit ndaj sëmundjeve të ndryshme
ngjitëse, të cilat mund ti atakojnë dhe të përhapen më tej tek punonjësit e tjerë shëndetësor apo
tek të sëmurët. Ky rrezik mund të evitohet përmes zbatimit të rregullave bazë të asepsisë,
imunizimi i personelit, menaxhimi pas ekspozimit në punë si dhe hulumtimet shkencore në
këtë fushë.

Masat e parandalimit për familjarët që përkujdesen për të sëmurin
Një rëndësi ka edhe edukimi i familjarëve dhe për këtë duhet të punojë përsoneli shëndetësor
në drejtim të mbajtjes së higjenës personale dhe të të sëmurit.
Vlerësoni njohuritë që posedon pacienti rreth sëmundjes dhe sidomos vlerësoni nevojën që ai
ka për të marrë sa ma shumë njohuri të tjera rreth sëmundjes dhe menaxhimit medikal dhe
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intervenimit kirurgjikal. Kontrolli mental i pacientit është i domosdoshëm sidomos kur kemi
të shfaqur shkakun e acarimit. Sigurojini pacientit informacion të saktë rreth menaxhimit të
ushqimit. Një dietë e pasur me proteina,kalori dhe vitamina si dhe një ushqim i ushqyeshëm
dhe i shijshëm, do të lehtësonte simptomat dhe do të pakësonte ritmin e diaresë. Pacientit i
shpjegohet qëllimi i përdorimit të steroideve, agjentëve antiinflamator, medikamenteve
antibakteriale dhe antidiareike si dhe antispazmatikët. Theksoni që medikamentet duhet të
merrën sipas përshkrimit dhe udhëzimit të mjekut dhe nuk duhet të ndërpriten menjëherë
(veçanërisht steroidet, të cilat mund të shkaktojnë probleme serioze nëse ndërpriten në mënyrë
të menjëhershme. (17)

-
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REZYME
The gastrointestinal tract (digestive tract, digestional tract, GI tract, GIT, gut, or alimentary canal)
is an organ system which takes in food, digestsit to extract and absorb energy and nutrients, and
expels the remaining waste as feces. The mouth, esophagus, stomach and intestines are part of the
gastrointestinal tract. Gastrointestinal infections are viral, bacterial or parasitic infections that
cause gastroenteritis, an inflammation of the gastrointestinal tract involving both the stomach and
the small intestine. Symptoms include diarrhea, vomiting, and abdominal pain. Dehydration is the
main danger of gastrointestinal infections, so rehydration is important, but most gastrointestinal
infections are self-limited and resolve within a few days. However, in a healthcare setting and in
specific populations (newborns/infants, immunocompromized patients or elderly populations),
they are potentially serious. Rapid diagnosis, appropriate treatment and infection control measures
are therefore particularly important in these contexts.

Key words: Digestive system,infection,vomiting,diarrhea
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