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ABSTRAKTI
Hyrje: Diabeti është sëmundje kronike e cila paraqet rritjen e nivelit të glukozës në gjak, si
pasojë e mungesës absolute apo relative të insulinës. Insulina është hormon anabolik,
endokrin që prodhohet nga qelizat Beta të pankreasit. Veprimi i shumë faktorëve etiologjik
siç janë: faktori gjenetik, infeksionet virale dhe proceset autoimmune, dëmtojnë qelizat beta
të pankreasit dhe prodhimin e insulinës.
Qëllimi: Qëllimi i këtij punimi është studimi i prevalencës në bazë të tipeve të diabetit në
mosha të ndryshme në zonat rurale të Gjakoves, si dhe identifikimi i faktorëve të riskut me
karakter demografik, social-ekonomik dhe të mënyrës së jetesës që ndikojnë në paraqitjen e
sëmundjes se diabetit. Objektiv tjetër është edukimi infermieror, këshillat dietike dhe
mjekimi adekuat i të sëmurëve me diabet në zonat rurale.
Rezultatet: Ne regjionin e Gjakovës me diabet melit tip I ishin 150, kurse tip II 205 të
sëmurë. Nga këta të sëmurë 175 ishin të gjinisë mashkullore dhe 180 ishin femra. Vlera
mesatare e sheqerit ishte 8.5mmol/l. Të sëmurë me diabet të tipit I dhe II kanë qenë të
përhapur pothuajse njësoj. Diabeti ka prekur më shumë moshat madhore se sa fëmijerore. Me
komplikime akute ishin 98 raste kurse me komplikime kronike ishin 257 raste.
Rekomandimet: Ndihma e strukturave shëndetësore, mjekëve, infermierëve për kujdesin dhe
monitorimin e të sëmurëve me diabet, bën që të ulet ndjeshëm sëmundëshmëria dhe
vdekshmëria nga kjo sëmundje bashkohore. Krahas kontrollit të diabetit duhet t’i kushtohet
vëmendje dhe kontrollit të aparatit kardiovaskular, urinar, neuromuskular, gastrointestinal,
me qëllim parandalimin e komplikimeve. Gjithashtu, konsultimi me mjekun për terapinë dhe
mënyren e mjekimit duhet të jetë konform vlerave të glikemisë, së paku njëherë çdo 6 muaj
dhe i rregullt. Duhet t’i kushtohet rëndësi dhe propagandës me qëllim që pacienti të
përkujtohet për mjekim të rregullt, racionet e ushqimit duhet të jenë të rregullta, kurse
injektimi i insulinës të jetë konform vlerave të glikemisë, vendit të injekitmit dhe kohës të
përkactuar për injketim.
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Materiali dhe metodat: Në këtë punim janë analizuar 355 të sëmurë me diabet të sheqerit në
periudhën kohore 2003 – 2008 të diagnostifikuar dhe shëruar në Qendrën Spitalore “Isa
Grezda” në Gjakovë. Diagnoza e sëmundjes është përcaktuar në bazë të anamnezës,
ekzaminimit fizik dhe provës së sheqerit në gjak. Prova konsiderohej pozitive kur glukoza në
gjak kalonte shifrën mbi 6.5mmol/l ose 120mg%.

Tabela Nr 1. Kriteret për vendosjen e diagnozës.

Përfundimi: Angazhimi edukativ i infermierit tek të sëmurët me diabet melit ka rëndësi të
madhe në mjekimin e diabetit, parandalimin e komplikimeve dhe përmirësimin e gjendjes së
përgjithshme shëndetësore të të sëmurëve.
Fjalë kyçe: diabeti i sheqerit, edukimi dhe monitorimi infermieror, diabeti insulino-vartës,
diabet joinsulino-vartës.
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1. HYRJE
Diabeti i sheqerit është një sëmundje që veçohet me ngritjen e nivelit të glukozës
(sheqerit) në gjak. Ngritja e nivelit të glukozes në gjak është shkaktuar nga paaftësia e
organizmit për të prodhuar insulinën e vetë për metabolizmin e sheqerin. Diabeti nuk është
një sëmundje e vetme dhe me një shkaktar të vetëm. Përkundrazi, ajo është një kompleks
sëmundjesh, disa prej të cilave janë shumë të vështira për t’u kontrolluar. Të gjitha format e
diabetit melit shkaktohen nga mungesa e hormonit të pankreasit, që quhet insulinë. Diabetikë
quhen të gjithë ata persona që ose kanë mungesë të insulinës, ose kjo e fundit nuk funksionon
si duhet. Si rezultat i këtyre defekteve, ushqimet e konsumuara në vend që të ruhen si energji
nëpërmjet insulinës, e ngrenë sheqerin në gjak, në vlera me të larta se normale. Nëse kjo nuk
kurohet, sheqeri në gjak mbetet i lartë dhe gjithmonë ekziston mundësia që të përkeqësojë të
gjitha organet dhe sistemet e trupit. Nëse kurohet në mënyrë dhe në kohën e duhur, problemi i
insulinës mund të zgjidhet dhe sheqeri në gjak mund të ulet ose të normalizohet. Në të
kundërt, pasojat janë të pakthyeshme. Në njeri me diabet mund të mbesë i shëndetshëm dhe
të gëzojë një jetë të gjatë, njëlloj si një person tjetër me shëndet normal, nëse ndjek terapinë e
caktuar.1
Incidenca e diabetit insulino-vartës është 7 në 100000 fëmijë nën 15 vjeç. Sëmundja
prek njësoj të dy gjinitë, me një predominim të lehtë te meshkujt. Piku i incidencës
konstatohet në moshën mbi 65 vjeç.2 Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSh),
diabeti prek afër 5% të popullsisë së botës dhe numri i të sëmurëve është vazhdimisht në
rritje, duke u dyfishuar çdo dhjetë vjet. Mjekët endokrinologë theksojnë se kjo sëmundje nga
viti në vit ka shtuar numrin e personave të prekur. Shtimi i rasteve me këtë sëmundje shtron
akoma më shumë nevojën për të njohur sëmundjen e diabetit dhe për të llogaritur riskun e
mundësisë së prekjes së çdo individi prej nesh nga kjo sëmundje.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë në botë sot numërohen 200 milion
diabetikë dhe në vitin 2025 supozohet që numri të jetë rreth 330 milionë diabetikë apo 6.3% e
popullsisë së botës. Sipas OBSh rreth 80% e njerëzve me diabet jetojnë në vendet me të
ardhura të pakta dhe të mesme. Në vendet e zhvilluara diabeti dhe numri më i madh i
diabetikëve haset në moshat mbi 45-46 vjeç. Prevalenca e diabetit në Kosovë në popullatën
adulte është 1.25 %, që do të thotë se në Kosovë ka afërsisht 40 mijë të sëmurë nga diabeti.
Por, numri mund të jetë edhe më i lartë, pasi në disa depistime të kryera në Kosovë (2004,
1
2

Diana W. Gathri, Richard A. Gathri. “Diabeti i sheqerit”. Faq. 6-7, 39-45, 151-163.
AURELA SALIAJ. “Pediatria”. Faq. 122. Viti i botimit 2010
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2006, 2008, 2009) prevalenca e diabetit të padiagnostikuar ka qenë 3-4 %, që do të thotë se
në realitet shifra e përafërt e diabetikëve duhet të jetë 120-150 mijë. Nga këta të sëmurë 810% janë me diabet tip I dhe mbi 90 % janë me diabet të tipit II.3
Dëmtimi karakteristik është shkatërrimi i qelizave të pankreasit që prodhojnë
insulinën. Në fillim të sëmundjes konstatohet një infiltrim limfocitar përreth dhe në brendësi
të ishujve të Langerhansit. Shkatërimi i qelizave është specifik (nuk i prek qelizat e tjera
pankreatike) dhe progresiv (brenda disa viteve çon në zhdukjen e të gjitha qelizave që
prodhojnë insulinë).4 Mungesa e sekretimit tё insulinёs qё karakterizon DIV lidhet me
reduktimin e masës insulinë - sekretore qё prek vetëm qelizat β pa ndryshim të ndjeshëm të
qelizave A, B dhe C (qё relativisht sekretojnё glukagonin, somatostatinёn dhe polipeptidet
pankreatike). Ky pakёsim i qelizave shoqёrohet me inflamacin lokal - insulit, qё
karakterizohet nga infiltrimi i ishujve nga qelizat mononukleare, sidomos nga linfocitet,
nganjëherë nga polinuklearёt. Ky insulit vihet re vetёm nё ishujt qё pёrmbajnё akoma disa
qeliza beta dhe nuk gjendet pas vitit tё parё tё diagnostikimit tё diabetit. Insuliti ёshtё njё
argument madhor nё favor tё zhvillimit tё njё faktori imunitar, nё ishujt e Langerhansit, nё
kohën e shfaqjes sё diabetit.5

1.1.

Etio-patogjeneza

Studimet e bëra nga Von Mering dhe Minkowski (1889) vunë në dukje rolin e pankreasit të
dëmtuar në lajmërimin e diabetit të sheqerit. Langerhans dhe Laguesse i përqendruan
studimet e tyre në pankreas, të cilat u kurorëzuan me zbulimin e insulinës. Por, nga studimet
u vu re fakti që në autopsitë e pacientëve të vdekur nga diabeti, pankreasi nuk gjendej
gjithmonë i dëmtuar. Ky mendim bazohet ne gjetjet dhe ekzaminimet mikroskopike të
zakonshme. Më parë mendohej se diabeti shkaktohej nga një pamjaftueshmëri e sekrecionit të
insulinës, kurse sot është vërtetuar se në fillim të sëmundjes nuk ka mungesë të këtij hormoni.
Por, ka edhe shumë paqartësi të tjera që lidhen me sëmundjen e diabetit por megjithatë ka
shumë argumente që bëjnë të mendosh se diabeti është një sëmundje komplekse metabolike,
ku hiperglikemia dhe glukozuria janë pasoja të mëvonshme të sëmundjes.6

www.standart.al/arkiva/index.php/jetё-shëndet/11679-diabeti-sëmundja-e-sheqeritnë–rrezik-dhe-fëmijët.html.
AURELA SALIAJ. “Pediatria”. Faq. 122. Viti i botimit 2010
5
G. PERLEMUTER, G. COLLIN DE L’HORTET. “DIABETOLOGJIA”. Faq. 100, 324- 325. Viti i botimit
1987
6
Prof. ADHAMI J. E. BAKALLI Q, DHIMITRI V. Prof. HOXHA F, Doc. RUSI H, Doc. SERANI D. “Traktati
i sëmundjeve të brendshme” Volumi III. Faq. 8-33. Viti i botimit 1974
3
4

9

Diabeti mellit ёshtё njё sёmundje auto-imune qё transmetohet gjenetikisht sipas
trashёgimisё shumёfaktoriale. Ekzistojnё anomali tё imunitetit humoral, kryesisht tё autoantikorpeve qarkulluese, autoantikorpeve anti-insulinike dhe auto-antikorpeve anti-qeliza β tё
pankreasit. Gjithashtu, ёshtё provuar lidhja e sёmundjes me disa grupe HLA tё klasёs sё II.
Studimet e bёra tek binjakёt identikё kanё treguar se gjurmёt e sёmundjes janё tё pranishme
shumё vite para fillimit tё manifestimit tё sёmundjes. Tek binjakёt homozigotё pёrqindja e
prekjes nga diabeti ёshtё 50%.7

1.2.

Faktorët predispozues te diabetit

Trashëgimia Kur merret anamneza e të sëmurëve vihet re që një nga prindërit, vëllezërit apo
dikush nga familja ka qenë diabetik, por është vështirë të përcaktohet saktë përqindja që zë
trashëgimia në shfaqjen e kësaj sëmundje. Në shkakun e shfaqjes së diabetit, përveç
trashëgimisë ndërhyjnë edhe faktorë të tjerë. Hulumtuesit që janë marrë me studime kanë
vënë re rëndësinë e faktorëve shoqëror, ushqimor, rolin e infeksioneve dhe të
intoksikacioneve, ndikimin e barrës, të obezitetit, të traumave fizike etj.

Obeziteti Të gjithë mjekët vënë re se diabeti tek të rriturit lajmerohet më shpesh tek obezët
ose tek ata që kanë mbipeshë. Voon Noorden e ka gjetur obezitetin në 35 % të të sëmurëve në
studimin e tij. Joslin në 1000 diabetikë ka gjetur se 772 prej tyre ishin mbi peshën normale.
Sipas këtij autori mbi 80% e diabetikëve janë ose kanë qënë obezë para shfaqjes së
sëmundjes. Kjo gjë e ka bërë autorin të thotë se obeziteti është një rrugë që çon shpesh herë
në diabetin e sheqerit. Në shumë raste vetëm ulja e peshës mund të jetë e mjaftueshme që të
zhduken të gjitha simptomat klinike dhe biologjike të sëmundjes.

Barra Rastet kur diabeti shfaqet tek shtatëzanat janë të rralla por kur tek një grua shtatëzanë
shfaqet glukoza në urinë duhet dyshuar për mundësinë e një diabeti. Efekti diabetogjen i
barrës shpjegohet me shtimin e hormoneve të hipofizës. Për shkak të nevojës së shtuar të
metabolizmit të fetusit që ndodh nështazenat, shkaktohet një shtim i sekrecionit të hormoneve
të rritjes dhe të glukokortikoideve. Këto ndikojnë që të shtohet sheqeri në gjak dhe të ketë një
mbingarkesë funksionale të pankreasit.

7
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Faktorët medikamentozë Është vërejtur se përdorimi i diuretikëve tiazinikë dhe derivateve te
tyre mund të shkaktoj diabetin e sheqerit. Por nga studimet e ndryshme ka rezultuar se këto
preparate nuk ndikojnë drejtpërdrejt si shkak për shfaqjen e diabetit por vetëm ndikojnë në
lajmërimin e diabeti latent. Është fakt se kur të sëmurëve diabetik u aplikohet një terapi me
diuretikë tiazinikë nevojat e tyre për insulinë shtohen.
Traumat fizike dhe streset emotive. Traumat nuk mund të konsiderohen si shkaktarë primarë
në shfaqjen e diabetit por mund të konsiderohen si shkaktarë sekondarë të cilat bëjnë të
mundur shpejtimin e shfaqjes së shenjave klinike të sëmundjes.8 Edhe streset emotive nuk
ndikojnë drejtpërdrejt në shfaqjen e sëmundjes, por ndikojnë shumë në rëndimin e sëmundjes.

1.3.

Manifestim klinik
Diabeti mund të manifestohet në çdo moshë, por rastet më të shumta lajmërohen në të

rriturit mbi moshën 35-40 vjeç. Te këta sëmundja zhvillohet në mënyrë progresive, të
ngadalshme dhe i sëmuri nuk mund të përcaktojë më saktësi kohën kur i është shfaqur
semundja. Rrallë herë diabeti mund të jetë edhe në mënyrë akute, të menjëhershme. Ai mund
të manifestohet me: etje të madhe (polidipsia), të sëmurët e ndjejnë gojën e thatë, pinë 4-5
litra ujë në ditë e më tepër, hanë shumë (polifagia) dhe megjithatë humbasin në peshë.
Lajmërohet astenia fizike dhe asteni gjenitale e cila te burrat mund të shkaktojë një ulje të
libidos deri në impotencën seksuale të hershme, kurse tek gratë ftohtësi seksuale.
Simptomat urinare Të sëmurët kanë poliuri. Sasia e urinës të 24 orëve është jo e
zakonshme dhe shkon deri në 4-5 litra. Glukozuria është një nga simptomat më karakteristike
të sëmundjes. I sëmuri mund të mos eliminojë glukozë, megjithëse mund të jenë diabetik.9 Në
shumë raste janë komplikacionet e diabetit që e zbulojnë sëmundjen. Komplikacionet
kryesore janë: lezionet vaskulare, retinopatia diabetike, nefropatia, pielonefriti, neuropatia
diabetike, çrregullime gjenitale, turbullime atrofike, komplikimet në zemër, komplikacionet
në arteriet e ekstremiteteve të poshtme, komplikacionet në gojë, në lëkurë, nga infeksionet, e
barrës te gruaja diabetike.10 Poashtu, mund të lajmerohen shenja në sistemin nervor qendror
siç janë: pamundësia për tu përqendruar, turbullime të kujtesës, gjendjet depresive etj.

Prof. ADHAMI J. E. BAKALLI Q, DHIMITRI V. Prof. HOXHA F, Doc. RUSI H, Doc. SERANI D. “Traktati
i sëmundjeve të brendshme” Volumi III. Faq. 8-33. Viti i botimit 1974
9
Prof. ADHAMI J. E. BAKALLI Q, DHIMITRI V. Prof. HOXHA F, Doc. RUSI H, Doc. SERANI D. “Traktati
i sëmundjeve të brendshme” Volumi III. Faq. 8-33. Viti i botimit 1974
10
Prof. ADHAMI J. E. BAKALLI Q, DHIMITRI V. Prof. HOXHA F, Doc. RUSI H, Doc. SERANI D.
“Traktati i sëmundjeve të brendshme” Volumi III. Faq. 8-33. Viti i botimit 1974
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1.4.

Materiali dhe metodat
Në këtë punim janë analizuar 355 të sëmurë me diabet të sheqerit, të cilët janë mjekuar

në Qendrën Spitalore “Isa Grezda”-Gjakovë, në Repartin e Endokrinologjisë, në përiudhën
kohore 2003-2008. Me diabet të tipit I ishin 150 të sëmurë; prej tyre meshkuj ishin 95, kurse
femra 55. Nga këta persona 10 raste kanë qenë të moshës fëmijerore dhe 140 raste të moshës
madhore. Me diabet të tipit II ishin 205 raste, prej të cilëve 22 ishin të moshës fëmijerore dhe
183 raste të moshës madhore. Prej tyre të gjinisë mashkullore ishin 145 raste, kurse të gjinisë
femërore kanë qenë 60 raste. Të sëmurët me diabet të tipit I janë mjekuar me insulinë.
Insulinën në formën e stilolapsit e kanë aplikuar vetë pacientët. Të sëmurët me diabet të tipit
II janë mjekuar me hipoglikemike oral si Metaformin, Fenformin etj.

2. PËRKUFIZIMI I DIABETIT
Sipas ekspertëve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSh) diabeti mellit është një
çrregullim metabolik me etiologjitë e shumta që karakterizohet nga rritja e nivelit të glukozës
në gjak, dhe që shoqërohet me çrregullime të metabolizmit të karbohidrateve, yndyrave dhe
proteinave, të cilat vijnë si rezultat i defektit të sekretimit të insulinës, defektit të veprimit të
insulinës apo të dyja së bashku.11 Hiperglikemitë kronike në diabet shkaktojnë ndërlikime
akute që vijnë si rezultat i uljes dhe rritjes së menjëhershme të nivelit të glukozës në gjak, e
cila mund të çojë në shfaqjen e komës hipo dhe hiperglikemike si dhe ndërlikime kronike
afatgjata vaskulare dhe nervore, të cilat shkaktojnë dëmtim të strukturës dhe funksionit të
organeve të ndryshme të organizmit, që domosdo çojnë në invalidizimin dhe në dëmtimin e
cilësisë së jetës të pacientëve diabetikë.12

11

American Diabetes Association (2013), Standards of medical care in diabetes-2013, Diabetes Care January
2013 vol. 36no., Supplement 1S67-S74, doi: 10.2337/dc13-s067
12
Powers c Alvin. Diabetes Melitus in Harrison’s Endocrinology Second Edition Derived from Harrison’s
Principles of Internal Medicine, 17 edition 2010 by J. Larry James chapter 19 267 ISBN 978-0-07-174144-6
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2.1.

Klasifikimi etiologjik i diabetit
Duke u bazuar tek klasifikimi i Harrisonʺs Endocrinology, second edition 2010 dhe

tek Shoqata Amerikane e Diabetit (American Diabetes Association – ADA) e vitit 2014,13
Diabeti mellit klasifikohet etiologjikisht në:

2.1.1. Diabeti mellits tip 1 (Në këtë grup ndodh shkatërrimi i qelizave ß të pankreasit, duke
çuar në mungesë absolute të insulinës).
2.1.2. Diabeti Mellitus
Diabeti është një çrregullim i metabolizmit të karbohidrateve, yndyrnave dhe proteinave dhe
karakterizohet nga rritja e vlerave të glikemisë në gjak. Diabeti mellit (DM) shkaktohet nga
dëmtimi i sekretimit të insulinës nga pankreasi (DM tip1) ose nga prania e faktorёve qё
kundёrshtojnë veprimin e saj (DM tip II). Sipas Organizatёs Botёrore te Shёndetёsisë14, njё
individ mund të diagnostikohet me diabet mellitus nёse plotësohet njё nga kriteret e
mёposhtme:
- Glikemia para ngrёnies ≥ 126mg/dl;
- Glikemia dy orё pas ngarkesёs me glukozё ≥ 200mg/dl;
- Glikemia të rastit ≥ 200mg/dl dhe shoqёruar me shenja klinike.
Vlerёsimi i glikemisё para ngrёnies mbetet metoda mё e mirё diagnostike e diabetit mellit.
Megjithatё, dozimi i glikemisё pas ngarkesёs me glukozё bёn tё mundur të diagnostikohen
rreth 30% e pacientёve të padiagnostikuar nёpёrmjet glikemisё esёll si dhe ata me tolerancё
tё dёmtuar ndaj glukozёs. Sipas OBSH, matja e hemoglobinёs së glukozuar (HbA1c)
rekomandohet si metodё depistimi dhe diagnostikimi për diabetin.15
Diabeti mellit tip1 karakterizohet nga një mungesё absolute e sekretimit të insulinёs si
pasojё e shkatёrrimit autoimun tё qelizave beta të pankreasit (tip 1A) të ndёrmjetёsuar nga
limfocitet T. Megjithatё nё disa pacientё, shkatёrrimi i qelizave beta tё pankreasit mund të
jetë nga faktorё tё panjohur dhe njihet si diabet idiopatik.
Diabeti mellit tip 2 ёshtë tipi mё i shpeshtë i diabetit qё haset nё pacientёt dhe
karakterizohet kryesisht nga rezistenca ndaj veprimit tё insulinёs. Megjithatё, nё disa raste
ёshtё e vёshtirё tё bёhet dallimi midis diabetit tip1 dhe prezantimeve atipike tё diabet tip2. Nё
13

American Diabetes Association, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, Diabetes Care January
2014 vol.37 no. supplement 1 S81-S90, doi: 10.2337/dc14-S081
14
Ebe D'Adamo dhe Sonia Caprio. Diabeti i Tipit 2 në Rini: Epidemiologjia dhe Patofiziologjiagy. Diabetes
Care Maj 2011 vol. 34no. Shtesa 2 S161-S165, doi: 10.2337/dc11-s212.
15
Hilary King, Ronald E Aubert dhe William H Herman. Barra globale e Diabetes, 1995-2025: Përhapja,
Vlerësimet Numerike , dhe Projekt Dorëzimet Diabetes CaRe shtator 1998vol. 21 nr. 9 1414-1431
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disa pacientё me diabet tip 2 vёrehet rёnie e funksionit tё qelizave beta tё pankreasit dhe
fillimi i trajtimit me insulinё ёshtё i nevojshёm pёr kontrollin e glicemisё.
Pёrveç DM tip 1 dhe 2, njihen dhe lloje tё tjera specifike tё diabetit si: diabeti nё
shtatzani, diabeti nga dёmtimet gjenetike, sёmundje tё pankreasit, sёmundje endokrine, apo
nga pёrdorimi i medikamenteve.

Diabeti melit tip 1 autoimun është diabeti në të cilën shkatërrimi i qellizave ß ndodh si
pasojë e disa reaksioneve autoimune. Sistemi imunitar i organizmit përbëhet nga qeliza të
gjakut të serisë së bardhë (leukocite), të quajtura limfocitet B dhe T, të cilat aktivizohen kur
në organizëm futen substancat e huaja, duke prodhuar antikorpe specifike të caktuara, që në
rastin e diabetit tip 1 godasin qelizat ß të pankreasit. Këto quhen antikorpet ICA të cilat janë
antitrupa ndaj vetë insulinës që prodhon pankreasi (IAA) dhe antikorpe ndaj një substance që
quhet acidi glutamic - dekarboksilazë (GAD).16
Në diabetin tip 1, histologjia e pankreasit ndryshon thellësisht. Ky ndryshim bazohet në
reduktimin e 80% të numrit të qelizave β të pankreasit në gjirin e ishujve, arkitektura e të
cilëve prishet dhe nga infiltrimi me qeliza mononukleare, të përbëra kryesisht nga limfocitet
T (insulitis).
Insuliti zhvillohet njëkohësisht më shfaqen e shenjave klinika të sëmundjes. Limfocitet T
manifestojne antigenet HLA të klasës II, të cilat u përkasin të dy llojeve të popullatës T4 dhe
T8 të limfociteve. (45)

2.1.2. Diabeti mellit tip 2 karakterizohet nga mbizotërimi i rezistencës insulinike, më
mungesë relative të insulinës ose më dëmtimin e sekretimit të saj.
Diabeti tip 2 Diabeti është diabeti që prek më tepër (80% të rasteve) personat mbi 40 vjeç
dhe që karakterizohet nga rezistenca insulinike apo nga mungesa relative e insulinës.17

16

Rejonen H. et al Gjenetikë e diabetit të tipit 1 në diabetin e Joslinit, Mellitus.14th, Edicioni redaktuar nga
C.Ronald Kahnet dhe al.Lippincot Williams dhe Wilkins, 2005, 355-369
17
Leahy JLType 2 Diabetes në: Menaxhimi Mjekësor i Diabetit, Mellitus.Edited nga Jack L Leahy dhe
al.Marcel Dekker , Inc.2000; 115-150
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2.2.

Baza gjenetike e diabetit tip 2
Mutacionet poligjenike kanë manifestimin e tyre fenotipik me prodhimin e pakët të

disa enzimeve që janë substancë shumë të domosdoshme për metabolizmin e karbohidrateve.
Mutacionet poligjenike shoqërohen me mungesën e enzimes hekszokinazë, e cila është e
domosdoshme për shëndrrimin e glukozës në glukozë – 6 fosfat, duke bërë të mundur futjen e
glukozës në qeliza dhe metabolizmin e saj.
Metabolizmi i glukozës në qeliza bëhet në dy rrugë:
 rruga anaerobe, ku prodhohet pak energji (A.T.P );
 rruga aerobe, në të cilën prodhohet shumë energji (A.T.P ).18
Mutacioni poligjenik shoqërohet me mosprodhim në sasinë e duhur të disa enzimëve
të cilat, në kushte normale, e kthejnë klukozën në glikogjen si dhe mbështesin prodhimin e
disa substancave që transportojnë glukozën nëpër qeliza (GLUT1), (GLUT2), (GLUT3),
(GLUT4) dhe (GLUT5).19
Mutacionet poligjenike çojnë në ulje të ndjeshmërisë së qelizave ndaj veprimit të
insulinës që prodhohet nga qelizat ß, si pasojë uljet e ndjeshmërisë së receptorëve ku vepron
insulina apo edhe e pakësimit të numrit të këtyre receptorëve.20

2.3.

Etiologjia
Përveç bazës gjenetike, faktorë rrisku që ndihmojnë në shpërthimin e diabetit tip 2

janë:
 Obeziteti, rritja e të cilit në mbarë botën paralajmëron një epidemi në rritje të diabetit
mellit tip 2 dhe pasojave të tij siç janë sëmundjet kardiovaskulare. AHA në studimet e saj,
referon se obeziteti është faktor i madh rrisku për sëmundjet kardiovaskulare tek pacientët me
diabet mellit tip 2.21

18

Fuqitë C Alvin.Diabetes mellitus ine në Endocrinolog Harrison 's dhe E dytë Editio n, E nxjerrë nga Parimet e
Harrisonit të Brendshëm Medicine, 17 th Botimi 2010 ng J.Larry Jameson
kapitulli 19; 274276 277 ISBN 978 – 0 – 07 – 174144 – 6
19
Doria A.Genetics të Lloji 2 Diabetes.in Joslin's Diabetes Mellitus .14th, Edicioni i redaktuar nga C.Ronald
Kahnet dhe al.Lippincot Williams d, Wilkins, 2005: 371-397
20
Doria A.Genetics të Lloji 2 Diabetes.in Joslin's Diabetes Mellitus .14th
21
Kumanyika SK, Obarzanek E, Stettler N, Bell R, Fusha AE, Fortmann SP, Franklin BA, Gillman MW, Lewis
CE, Poston WC 2, Stevens J, Hong Y; Këshilli i Shoqatës Amerikane të Zemrës në Epide miologji dhe
Parandalim, Komisioni dërdisiplinor për parandalimin Popullatë-Bazuar Parandalimi i trashje. TaiNevoja për
Gjithëpërfshirës Promovimi i Ushqimit të Shëndetshëm , Aktiviteti Fizik dhe Bilanci i Energjisë .
A Shkencore Sarim ore nga American Heart Asociimit Këshillit të Epidemiologjia dhe Parandalimi, Komisioni
Ndërdisiplinor për Parandalimin (formerly exper t panel në të popullsisë dhe parandalimin e shkencës).
Qarkullimi. 2008 22 korrik ; 118 (4): 428-64.
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 Hipertensioni arterial dhe diabeti se l bashku përbëjnë rrezik për rritje të sëmundjeve
kardiovaskulare. Prevalenca e hipertesnionit arterial në diabetin millet tip 2 është më e lartë
se në popullatën e përgjithshme. Përqindja e hipertensionit rritet në moshat > 75 vjeç, duke
bërë të mundur që të rritet rreziku për sëmundje kardiovaskulare dhe për ndërlikime
mikrovaskulare si; retinopatia dhe nefropatia.22
 Dislipidemia është faktor i rëndësishëm në shfaqien e ndërlikimeve makrovaskulare tek
pacientët me diabet mellit tip 2.23
 Ushqimi hiperkalorik ndihmon në shfaqjen e diabetit melit tip 2, vetëm nëse shkakton
mbipeshë, duke u shoqëruar edhe më faktor të tjerë sijeta sedentare dhe obeziteti.
 Mungesa e aktivitetit fizik.
 Disa endokrinopati (akromegalia, Sindromi Kushing G, Sindromi Konn) feokromacitoma
etj.
 Disa medikamente si kortikoidët, kontraceptivët, propanololi, phenytoina të cilat,
nëpërmjet efektit anti insulinik bllokojnë sekretimin e ti ose veprimin në periferi.

2.4.

EPIDEMIOLOGJIA
Organizata Botёrore e Shёndetёsisё vlerёson tashmë diabetin si një pandemi botërore.

Numri i rasteve me diabet edhe në vendet në zhvillim është gjithnjë në rritje. Sipas
International Disease Atlas, në vitin 2000, në botë numëroheshin afërsisht 171 milion
diabetikë apo një prevalenc prej 2.8%. Parashikohet që deri më 2030 të ketë një dyfishim të
rasteve me diabet në vendet në zhvillim (ne grupmoshat 45-64 vjeç), dhe një rritje deri në
40% në vendet e industrializuara (veçanërisht në individët mbi 65 vjeç). Pra, numri i
diabetikëve në botë pritet të arrijë në 552 milion apo një prevalencë prej 9.9% . Vëndet me
numrin më të lartë të pacientëve të diagnostikuar me diabet janë India, Kina dhe Shtet e
Bashkuara të Amerikës
Aktualisht në Europë janë 55 milion diabetikë dhe parashikohet që ky numër të arrijë në 64
milion deri më 2030, apo 8.4% e popullsisё sё saj.

22

K Prospective Diabetes Study Group.tigh t Kontrolli i presionit të gjakut dhe rreziku i Macrovaskular dhe
icrovascular
Komplikimet në Tipin 2 Ddiabeti: UKPDS 38. BMJ. 1998 12 shtator ; 317 (7160): 703-13.
23
Udawat H, Goyal RK lipidet - Uljen Efekti i Simvastatin në pacientët e Lloji 2 Diabet Është M ellitus. Indian
Heart Journal 2001, 53 (2): 172-176
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2.5.

Diabeti në Kosovë
Në Kosovë, sipas IDF Diabetes Atlas (edicioni 5), prevalenca e diabetit është 3%,

pёrafërsisht 66 mijё persona. Sipas IDF parashikohet që kjo prevalencë të rritet në 3.6% deri
në vitin 2030. Mosha më e prekur nga diabeti është grupmosha 40-65 vjeç, që përbën gati
40% të rasteve. Por diabeti tip 2 po haset gjithnjë e më shpesh edhe në moshat 30-40 vjeç, qё
ёshtё edhe grupmosha mё aktive.
Numri i pacientёve me diabet mellit nё Kosovë ёshtё gjithnjё nё rritje. Tё dhёnat nga
Instituti i Sigurimeve Shoqёrore tregojnё se gjatё dekadёs sё fundit ka njё rritje tё numrit tё
pacientёve tё diagnostikuar me diabet sikurse edhe rritje të atyre qё trajtohen pёr diabet.
Kjo rritje e ndjeshme e prevalencës së diabetit në vitet e ardhshme do të shoqërohet
gjithashtu me rritje të prevalencës së nefropatisë diabetike, e cila shfaqet përafërsisht në 30%
të pacientëve me diabet. Nefropatia diabetike është një nga komplikimet më të shpeshta në
pacientët me diabet dhe shoqërohet me rritje sinjifikative të sëmundshmërisë kardiovaskulare dhe vdekshmërisë. Në vendet e zhvilluara, nefropatia diabetike është aktualisht
shkaku më i shpeshtë i sëmundjes renale kronike (SRK), duke sjellë dhe një rritje të theksuar
të shpenzimeve për trajtimin e këtyre pacientëve.
Ashtu si edhe nё vendet e tjera, nё Kosovë vёrehet njё rritje e numrit tё pacientёve
diabetik qё kanё nevojё pёr fillimin e terapisё renale zёvendёsuese. Kjo mund tё lidhet si me
rritjen e numrit tё pacientёve diabetikё nё dekadat e fundit, me rritjen e jetёgjatёsisё po ashtu
edhe me pёrmirёsimin e politikave shёndetёsore nё trajtimin e pacientёve me sёmundje
renale kronike nё “end-stage”. Kёshtu, manifestohet njё tendencё e nё rritje te pacientёve nё
dializё, tek tё cilёt nefropatia diabetike ёshtё si shkak i sёmundjes renale kronike.

2.5.1. Epidemiologjia e nefropatisё diabetike
Njohja e kohёzgjatjes sё sёmundjes nё pacientёt me diabet tip1 ka bёrё tё mundur qё
epidemiologjia e nefropatisё diabetike (ND) tё studiohet mё shumё nё kёtё grup pacientёsh.
Afёrsisht, 15 vjet pas diagnostikimit tё diabetit, mikroalbuminuria do tё shfaqet nё rreth 2030% tё pacientёve me DM tip1. Mikroalbuminuria, nё njё pjesё tё kёtyre pacientёve do tё
progredojё drejt proteinurisё klinike ose do tё qёndroj nё keto vlera. Kjo mund tё jetё pasojë
e kontrollit tё mirё tё glikemisё dhe tё presionit arterial. Studime tё realizuara mё parё kanё
treguar se, nё mungesё tё njё kontrolli dhe trajtimi intensiv, pёrqindja e pacientёve qё do tё
zhvillojonë ND arrin deri nё 45% nё pacientёt me DM tip1. Incidenca e SRK nё “end-stage”
17

arrin deri nё 16% pas 30 vjet tё sёmundjes. Megjithatё, disa studime kanё treguar se
prognoza e ND nё DM tip 1 si dhe shkalla e progresionit drejt SRK nё “end-stage” ёshtё
pёrmirёsuar shumё nё dekadat e fundit. Nё DM tip1, nefropatia klinike shfaqet rreth 10-15
vjet pas diagnostikimit tё sёmundjes. Pacientёt tё cilёt nuk kanё albuminuri deri pas 20-25
vitesh tё diagnostikimit kanë pak tё ngjarё tё zhvillojnë nefropati klinike.
Nё pёrgjithësi, studimet tregojnё se prevalenca e nefropatisё diabetike ёshtё e
ngjashme nё DM tip 2 dhe nё pacientёt me DM tip1. Megjithatё, pёrdorimi i terapisё dhe
kontrolli i mirё i presionit arterial dhe glikemisё ka bёrё qё incidenca e SRK “end-stage” tё
ulet edhe nё grupin e pacientёve me risk te lartё. Gjatё dekadёs sё fundit ёshtё vёnё re njё
ulje e numrit tё pacientёve diabetikё me SRK qё fillojnё trajtimin me terapi renale
zёvendёsuese. Ky pakёsim i numrit tё rasteve tё reja nё dializё mund tё lidhet me trajtimin
mё tё mirё tё pacientёve diabetikё me SRK, kontrollin mё tё mirё tё presionit arterial dhe
pёrdorimit tё inhibitorёve tё sistemit renin-angiotensin.

2.5.2. Dëmtimi i organeve tek diabetikët dhe manifestimet klinike
Komplikimet më të shpeshta që hasen në pacientët diabetikë janë: dëmtimet
mikrovaskulare, makrovaskulare dhe neurologjike.

Mikroangiopatia
Dy format e dëmtimit mikrovaskular janë retinopatia dhe nefropatia diabetike që kanë
një rol shumë të rëndësishëm në sëmundëshmërinë e pacientëve.

Retinopatia diabetike
90-95% e pacientëve me diabet tip 1 dhe mbi 60% e pacientëve me tip 2 do të
zhvillojnë retinopati diabetike rreth 20 vjet pas shfaqjes së diabetit. Retinopatia diabetike
përfshin një gamë të gjerë të ndryshimeve në enët e gjakut të retinës si:
- Edemë makulare
- Neo-vaskularizimi: me rritje të permeabilitetit vaskular (stadi i retinopatisë diabetike jo
proliferative), shfaqja e rivaskularizimeve (stadi i retinopatisë proliferative).
Hiperglikemia është faktori kryesor që shkakton dëmtime anatomike dhe funksionale
në nivel të kapilarëve të retinës dhe hipoksi të indeve përreth. Këta faktorë çojnë në rritje të
prodhimit të faktorëve endoteliale dhe në formimin dhe shfaqjen e vazave të reja.
18

Nefropatia diabetike
Nefropatia diabetike është një problem madhor tek pacientët diabetikë. Ajo
karakterizohet nga një dëmtim specifik i glomerulave nga diabeti. Dëmtimi glomerular
karakterizohet nga një proçes progresiv i sklerozës dhe hialinozës së glomerulave, si pasojë e
mikro dhe makroangiopative, iskemisë dhe hipertensionit. Këto dëmtime ҫojnë në zhvillimin
e sëmundjes renale kronike, me ulje progresive të klirensit të kreatininës deri në stadin
terminal apo të terapisë renale zëvendësuese. Diabeti është tashmë shkaku kryesor i fillimit të
terapisë renale zëvendësuese në vendet e zhvilluara.

Makroangiopatia
Patologjitë

kardiovaskulare

janë

shkaku

kryesor

i

vdekjeve.

Dëmtimet

makrovaskulare më të shpeshta vërehen në: arteriet karotide, ne aortë, arteriet e gjymtyrëve të
poshtme dhe arteriet koronare.

Kardiopatia ishemike
Kardiopatia ishemike është shkaku kryesor i vdekjeve në pacientët diabetikë. Studimi
Framingham ka treguar se patologjitë kardiake janë dy herë më të shpeshta në meshkuj se në
femrat diabetike dhe 3-5 herë më shumë në krahasim me jo-diabetikët. Prekja kardiake tek
diabetikët mund të shfaqet si: iskemi e heshtur e miokardit, angina apo infarkti.

Arteriopati të gjymtyrëve të poshtme
Incidenca e prekjes së arterieve periferike të gjymtyrëve të poshtme është 0.12% në
popullatën e përgjithëshme dhe rreth 3 herë më e lartë tek diabetikët (4%). Arteriti shfaqet
klinikisht me klaudikacio intermitent. Depistimi realizohet nëpërmjet matjes së indeksit të
presionit sistolik.

19

3. REZULTATET

Grafiku 1. Incidenca e diabetit tip 2 sipas viteve 2010-2013 për 1000 banorë.24
Tabela 2. Karakteristikat e përgjithshme të pacientëve me diabet tip 2.25

24
25

Burimi: OBSH-Raporti për vitet 2010-2013
Burimi: Spitali Rajonal “Isa Grezda”- Gjakovë, me dt. 10.04.2018
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Në studim gjithsej janë 355 pacientë të diagnostikuar me diabet
mellitus tip 2. Në tabelën 2 paraqiten karakteristikat e përgjithshme të
pacientëve të diagnostikuar me tipin e diabetit 2.
Në lidhje me shpërndarjen sipas gjinisë, kemi një mbizotërim
sinjifikant të gjinisë femërore (32.39% vs.67.615, p <0.05).
Mosha mesatare në momentin e diagnostikimit ka qënë 58.9, më
deviacion standard 9.2 vite.
Ka një mbizotërim në mënyrë sinjifikative të grupmoshës 50-59.
Në lidhje me vendbanimin, pjesa më e madhe e pacientëve i përkasin
vendbanimit urban (bbvs 12% , <0,05) dhe në shumicën e rasteve i
përkasin rrethit të Gjakovës (94.6 %, p <0.05).
Afërsisht 1 në 4 pacientë ka histori familjare për diabet dhe në gati
12% të rasteve pacientët referojnë të kenë bashkëshortin/en të
diagnostikuar me diabet.
Mesatarisht pacientët kanë 3.9 vjet të diagnostikuar me diabet më
deviacion standard 3.5.
Në pjesën më të madhe të rasteve (dy në tre pacientë), pacientët
kanë më pak se 5 vjet të diagnostifikuar me diabet (67.2 vs 32.8%
p<0.05).
Sipas mjekimit të marrë, në pjesën më të madhe të rasteve
pacientët janë në mjekim vetëm me terapi perorale (65.1 vs 34.9% , p
<0.05).
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Grafiku 2. Shpërndarja e pacientëve sipas gjinisë. Rezulton se 240
pacientë (67.61%) janë meshkuj dhe 115 paciente (32.39%) janë
femra.
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Grafikë 3. Shpërndarja e pacientëve sipas vendbanimit. Vihet re se
është 110 pacientë (30.99%) jetojnë në Ponoshec, 55 (15.50%)
jetojnë në Shishmon, 55 pacientë (25.35%) jetojnë në Babaj Bokës
dhe 100 pacientë (28.17%) jetojnë në Smolicë.

Grafika 4. Shpërndarja sipas grupmoshës në momentin e diagnostikimit.
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Në grup moshën 10-14 vjeç është diagnostikuar me diabet mellitus tip 2
1 pacient (0.28%).
Në grup moshën 25 - 34 vjeç janë të diagnostikuar me diabet mellitus tip 2
2 pacientë (0.56%).
Në grup moshën 35-44 vjeç janë të diagnostikuar me diabet mellitus tip 2
19 pacientë (5.35%).
Në grup moshën 45-54 vjeç janë të diagnostikuar me diabet mellitus tip 2
42 pacientë (11.83%).
Në grup moshën 55-64 vjeç j janë të diagnostikuar me diabet mellitus tip 2 111
pacientë (31.27%).
Në grup moshën mbi 65+ vjeç j janë të diagnostikuar me diabet mellitus tip 2
180 pacientë (50.70%).
Nga ky grafik duket mjaft qartë se kemi një mbizotërim të grup moshës
mbi 65+ vjeç me 50.70% të rasteve.
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4. REKOMANDIME
Numri i të sëmurëve me diabet varet shumë dhe nga disa faktorë si ai gjenetik, mosha,
gjinia, ushqyerja dhe faktorët socio-ekonomik. Diabeti është jo vetëm një problem serioz
shëndetësor, por edhe një problem ekonomik-shoqëror.
Roli i infermierit në trajtimin e të sëmurëve me diabet është i madh. Ajo duhet patjetër të
tregojë kujdes të veçantë për këta pacientë, të monitorojë ecurinë e sëmundjes.
Gjithashtu dhe konsultimi me mjekun për dozat e mjekimit çdo 6 muaj duhet të jetë i
rregullt. Duhet t’i kushtohet rëndësi dhe propagandës me qëllim që pacienti të mos harrojë
asnjëherë mjekimin, racionet e ushqimit duhet të jenë të rregullta, injektimi i insulinës mos të
bëhet në të njëjtin vend, asnjëherë nuk bëhet zëvendësimi i insulinës me tableta dhe sasia e
frutave që merr pacienti duhet të jetë e ekuilibruar.
Këshillime Trajtimi i diabetit, përbëhet nga tre pjesë: ushqimi, aktiviteti fizik dhe
mjekimi. Një ekuilibrim i këtyre tre pjesëve, sjell një përballim të mirë të diabetit. Është
shumë e rëndësishme që pacientet të konsumojnë një ushqim të larmishëm brenda ditës.
Trupi i çdo njeriu punon shumë mirë, nëse aplikoni një dietë të ekuilibruar ku futen sasitë e
duhura të vitaminave, mineraleve, karbohidrateve dhe proteineve dhe yndyrave. Zarzavatet e
gjelbra duhet të përdoren çdo ditë, në drekë dhe në darkë në sasi të bollshme. Zarzavatet e
gjelbra përmbajnë antioksidantë, vitamina, kripëra, minerale dhe fibra.
Parimi apo çelësi kryesor i zëvendësimit të ushqimeve është ky: mund të zëvendësohen
midis tyre vetëm ato ushqime që kanë pak a shumë të njëjtën përbërje, që i takojnë të njëjtit
grup ushqimor, pra sheqeri me sheqernat, proteinat me proteinat dhe yndyrat me yndyra.
Ushqimet me brumëra mund të zëvendësojnë njëra- tjetrën. Ato mund të zëvendësohen edhe
me zarzavatet të cilat përmbajnë sheqer që thithet ngadalë. Mishi dhe veza mund të
zëvendësojnë shumë mirë njëra - tjetrën ose të dyja mund të zëvendësohen nga gjiza, djathi,
sallami, peshku, qumështi. etj që kanë afërsisht po atë përbërje.
Frutat mund të zëvendësohen me bukë apo me brumëra të tjerë sepse sheqeri i tyre, duke
u thithur nga zorra më ngadalë, është më i përshtatshëm për diabetikët. Frutat mund të
zëvendësohen shumë mirë edhe me njëra - tjetrën. Gjalpi mund të zëvendësohet vetëm me
yndyrat e tjera si dhjami, ose me margarinë dhe vajrat bimore kurse vetë gjalpi nuk mund të
zëvendësojë asnjë lloj ushqimi sepse ai përmban vetëm yndyrë dhe nuk përmban aspak
proteinë.26
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Sipas një studimi të kryer vitet e fundit është arritur në përfundim se ushqimi i foshnjave
me qumësht gjiri ndihmon jo vetëm për mirërritjen e tyre por edhe për pakësimin e rrezikut të
diabetit tek nënat. Mbipesha trupore është një nga shkaktarët e diabetit dhe shkencëtarët
mendojnë se përdorimi i qumështit të gjirit parandalon mbipeshën trupore tek nënat, sepse
çdo nënë përdor 500 kalori në ditë për të ushqyer fëmijën e saj me qumësht gjiri.
Është e këshillueshme respektimi i rregullave të higjienës së trupit (higjiena e lëkurës së
duarve, dhëmbëve, thonjve, këmbëve dhe organeve gjenitale), ruajtja nga lagështia, të ftohtit,
korrentet e erës etj. Së dyti: vaksinimi i rregullt kundër të gjitha sëmundjeve infektive duke
përfshirë dhe gripin. Së treti: mjekimi i rregullt e i përpikte i diabetit, ruajtja e ekuilibrit të
vazhdueshëm të tij. Lufta më e mirë ndaj infeksioneve është parandalimi i tyre. Nga ana tjetër
nuk duhet shpresuar se infeksionin do ta mposhtë vetëm mjekimi me antibiotikë apo ilaçe të
tjera antiinflamatore. Që të mposhtet një infeksion në të sëmurët me diabet, përveç
antibiotikëve apo inflamatorëve të tjerë duhet bërë patjetër edhe trajtimi rigoroz dhe i
përpiktë i diabetit. Pacientët me diabet duhet të kontrollojnë peshën. Duhet të kufizojnë
sheqernat e rafinuara. Duhet të rrisin sasinë e fibrës në dietë. Duhet të ecin sa më shumë.
Duhet të hanë në mënyrë të shëndetshme e duke pirë sa më pak lëngje frutash të konservuara,
pasi ato kanë më shumë sheqer. Duhet të rrinë sa më pak ulur, të bëjnë një jetë aktive.27
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5. KONKLUZION
 Prevalenca e diabetit në këtë studim ka një rritje graduale në të gjitha
vitet e shtrirjes studimore, duke arritur vlerën e tij më të lartë në vitin
2013.
 Vendin e parë në sëmundjet shoqëruese të diabetit e zë hipertensioni
arterial e ndjekur nga dislipidemia.
 Nga komplikimet makrovaskulare në vend të parë është SKV.
 Vendin e parë në komplikimet mikrovaskulare zënë retinopatia.
 Diabeti trajtohet në pjesën më të madhe të rasteve me tableta.
 Hipertensioni arterial lidhet ngushtë me gjininë femërore, vendbanimin,
dislipideminë, obezitetin, profilin lipidik gliemik, moshën e pacientit,
kohëzgjatjen e diabetit dhe nuk lidhet me një mjekim të diabetit.
 AVC lidhet me gjininë mashkullore, faktorët e riskut, dhe kohëzgjatjen e
diabetit.
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