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ABSTRAKT
Hepatiti C është një sëmundje inflamatore e mëlçisë, e cila mund të përhapet shumë lehtë.
Mënyra më e shpeshtë e transmetimit janë transfuzionet e gjakut. Kjo është një sëmundje që
shpesh herë është “e heshtur”, dhe pa shenja klinike, por që mund të jetë dhe fatale për jetën e
pacientit. Infektimi me virusin e hepatitit C çon në sëmundje kronike të mëlçisë si: cirroza dhe
kanceri i mëlçisë. Njerëzit më të rrezikuar për tu prekur nga virusi i hepatitit C janë: personat që
kanë marrë gjak sidomos para 1992 (para fillimit të procedurave rutinë të kontrollit të gjakut) si
hemofilikët, të hemodializuarit, talasemikët. Po ashtu përdoruesit intravenozë të drogës, qoftë
dhe për një here të vetme. Personat që kanë kryer ndërhyrje dentare ose kirurgjikale. Të riskuar
janë edhe ata persona që kanë berë tatuazhe ose body piercing, fëmijët që lindin nga nëna e
infektuar. Të ekspozuar ndaj riskut të infektimit është dhe personeli shëndetësor, i cili është në
kontakt me këtë kontigjent të sëmurësh. Po ashtu mjaft në risk janë dhe personat që kryejnë
marrëdhënie seksuale me shumë partnerë.
Deri tani për mbrojtjen nga virusi i hepatiti C, nuk ekziston vaksinë e efektshme.
Qëllimi i këtij punimi është të njohim hepatitin C si sëmundje, trajtimin dhe parandalimin e tij.
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Kapitulli – l – Rishikim i literaturës
Hyrje
Hepatiti viral është sëmundje infektive, vetëm në 40 (dyzet) vitet e fundit është shfaqur
interesimi për shumëllojshmërinë e agjentëve infektivë, të cilët janë të aftë të shkaktojnë
sindromën klinike të hepatitit akut. Era e virologjisë moderne e lidhur me hepatitin, fillon me
gjurmimin e antigjenit Australian nga Blumbergu dhe kolegëve të tij në vitin 1965 dhe lidhjen e
mëtejshme të këtij antigjeni me hepatitin B. Që ga ajo kohë, njohuritë e reja të lidhura me këtë
ҫeshtje kanë vazhduar të rriten me shpejtësi dhe tani njihen gjerësisht së paku pesë viruse
dukshëm të ndryshëm (të klasifikuar nga hepatiti A deri te hepatiti E) si agjentët shkaktarë të
hepatitit viral akut dhe/ ose kronik.
Të gjitha viruset, virusi i hepatitit A (VHA), virusi i hepatitit B (VHB), virusi i hepatitit C
(VHC), virusi i hepatitit delta (VHD), dhe virusi i hepatitit E (VHE), kanë një tropizëm të
dallueshëm për heparin (mëlҫinë), pavarësisht ndryshimeve të thella që kanë ndërmjet tyre në
strukturën fizike, në patobiologji dhe në epidemiologji. Secili nga këta virusë është një shkaktar i
hepatitit akut që shfaqet klinikisht i lidhur me ikterin e qartë. Rëndësia e kësaj sëmundjeje të
mëlҫisë, e cila zakonisht shoqëron një infeksion akut të këtyre viruseve, zakonisht dallohet nga
citomegalovirusi dhe virusi Epstein-Barr, të cilët shkaktojnë në mënyrë tipike mosfunksionimin
shumë më të lehta gjatë infeksionit fillestare. Në Shtete e Bashkuara të Amerikës, pothuajse të
gjitha rastet me hepatit akut janë shkaktuar nga VHA-ja (51%), VHB-ja( 40%), VHC-ja (9%).
Këto infeksione nga viruset e hepatitit akut viral nuk mund të dallohen nga njëri- tjetri në
mungesë të testimeve serologjike. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sëmundja e hepatitit akut
mund të ketë një shtrirje të konsiderushme me 40.000- 60.000 raste klinike të shfaqura ҫdo vit
gjatë pesë viteve të fundit. Vetëm një pjesë e këtyre rasteve janë raportuar tek autoritetet e
shëndetit publik dhe një numër i konsiderushëm i infeksioneve të tjera nuk paraqiten pranë stafit
mjekësor sepse janë forma asimptomatike. Pamjaftushmëria e organit nga hepatiti fulminant dhe
vdekja ndodh në një pjesë të vogël të pacientëve me hepatit A ose B por këto përfundime lidhen
rrallë me infeksionin akut nga VHC –ja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Shtrirja e gjerë e sëmundjes, e cila i detyrohet infeksionit nga viruset e hepatitit, është pasojë e
dëmtimeve kronike të mëlҫisë që shfaqen tek individët në të cilët zhvillohet infeksioni persistent.
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Numri i personave të cilët zhvillojnë një infeksion persistent varet shumë nga virusi me të cilin
është infektuar. Infeksionet persistente nga VHA-ja nuk janë të dokumentuara dhe mund të mos
ndodhin kurrë. Nga ana tjetër, më shumë se 50%e personave të infektuar me VHC-në nuk arrijnë
ta eliminojnë plotësisht virusin dhe në shumicën e rasteve paraqesin evidenca biokimike dhe
histologjike të sëmundjes kronike të mëlҫisë. VHB-ja ka një tendencë të ndërmjetme për të qenë
persistent, risk ky që është në varësi të moshës në momentin e infektimit dhe kompetencës
imunologjike të individit.
Edhe pse këto janë infeksione sistemike që transmetohen edhe nëpërmjet rrugëve të tjera, VHBja është një infeksion i transmetuar seksualisht dhe aktiviteti seksual mund të influencojë
thellësisht në risqet për pervetësimin e VHA-së. Në një shtrirje jo kaq të gjerë, sjelljet seksuale
mund të influencojnë në riskun e infektimit me VHC dhe VHD. Tani janë të disponueshme
vaksinat për parandalimin e hepatitit B (dhe hepatitit D bashkë më të) dhe hepatitin A. Këto
vaksina sigurojnë një mënyrë unike parandalimi ndërmjet SST-ve dhe duhen të përdoren në
popullsi të cilat janë në risk ndaj ketyre infeksioneve.1

1.Metodologjia
Lloji i hulumtimit: Hulumtimi është retrospektiv. Burimi i të dhënave kanë shërbyer protokollet e
rregjistrimit nga Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë dhe Qendra Klinike
Universitare e Kosovës.

2.Qëllimi
Qëllimi i punimit të kësaj teme, qëndron në zgjerimin e njohurive rreth sëmundjes së Hepatiti C
në popullatë duke përfshirë: Etiologjinë e hepatitit C, Patologjinë, Diagnostifikimin, Mjekimin,
Kujdesin infermieror te pacientët me Hepatit. Njohja me numrin e të sëmurëve me Hepatit C në
Shqipëri dhe Kosovë.

1

Sëmundjet seksualisht të transmetushme KING K.HOLMES * P.FREDERICK SPARLING *WALTER E.STAMM*
PETER.PILOT * JUDITHN.WASSERHEIT * LAWRENCE COREY * MYRON S.COHEN * D.HEATHER WATTS. Kapitulli 36
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1.1 Virusi i hepatitit C dhe historia natyrale
Virusi i hepatitit viral C i zbuluar në vitin 1988, është virus me përmasa 55-56 mm.
VHC-ja është klasifikuar me gjininë Hepacivirus të familjes Flaviviridae, pjesërisht për shkak të
lidhjes së largët filogjenetike me virusin e etheve të verdha dhe flaviviruseve të tjerë klasikë.
Janë 6 gjenotipa madhore të hepatitit C, të cilat janë përcaktuar numerikisht nga 1-6. Gjenomi i
virusit përbëhet nga ARN një vargore, me afërsisht 9400 nukleotide. Proteinat virale të hepatitit
C ndahen në proteinat strukturore E1 dhe E2 dhe proteinat jostrukturore NS2, NS3, NS4, NS4A,
NS4B NS5, NS5A, NS5B. Proteinat strukturore dhe jostrukturore nxisin prodhimin e antitrupave
përkatëse përcaktimi i të cilave ka rëndesi për diagnozën serologjike të hepatitit viral C.2
Megjithatë, VHC-ja ka një numër tiparesh biologjike të pazakonta të cilat e diferencojnë atë nga
flaviviruset e tjerë. Kjo përfshin tiparin më të dukshëm, aftësinë për të dhënë infeksion persistent
në pjesën më të madhe të individëve të infektuar.
Historia natyrore e zhvillimit të infeksionit kronik nga VHC-ja është e gjatë. Pjesa më e madhe e
të sëmurëve janë zbuluar para shfaqjes së shenjave klinike. Në Mbreterinë e Bashkuar, pjesa më
e madhe e pacientëve, janë kontrolluar tani për shkak të mosidentifikimit të faktorëve të riskut
(përdorimit të mëparshëm të drogave intervenoze ose transfusion të gjakut). Mekanizmi me anë
të të cilit VHC-ja shkakton sëmundje të njeriut, është i paqartë. Pjesa më e madhe (rreth 80%) e
infeksioneve akute shkojnë deri në infeksione kronike dhe prognoza e infeksionit akut është e
ndryshme. Disa njerëz te infektuar kanë mëlҫi normale në egzaminimin histologjik, gjë që tregon
se VHC nuk është citopatogjen për qelizen e mëlҫisë.
Shpërndarja gjeografike e gjenotipeve është e kufizuar, kështu tipi 4 gjendet ne Lindjen e Mesme
ose mund të ndryshojë shumë sipas kohës dhe mënyrës së shpërndarjes. Ai është parë në Evropë,
i shoqëruar me gjenotipin 1 të individët në moshë të vjetër që kanë marrë transfuzione dhe së
bashku me gjenotipin 3, te perdorusit e drogave në moshë të re. Ka të dhëna se faktorët viralë
luajnë rol të rendësishem në ecurinë e infeksionit. Gjithashtu α (alfa) postulate që
ndryshueshmëria e infeksionit të VHC ndikon në përfundimin e tij. Prania e një numri të
konsiderueshëm speciesh, shkalla e ndryshueshmërisë gjenetike. Brenda popullatës virale, është
sugjeruar si një faktor i rendësishëm në shmangien e përgjegjësisë imunitare. Gjithashtu,
ndryshushmëria në një numër të konsiderueshëm speciesh ka treguar se mund të jetë e shoqëruar
me rritjen e shkallës së gravitetit të sëmundjes së mëlҫisë, ndërsa numri i specieve të pranishme
2

Pediatria kapitulli V autor: Eli Foti; Gjeorgjan Kuli; Raida Petrela.
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në serum, është më i lartë në format akute të infeksionit se në ato kronike. Shoqërimi i sistemit
HLA me pastërtinë virale evidentohet nga prania e testeve pozitive për antitrupa dhe negative për
gjenomën virale qarkulluese (me metodën e PCR). Veҫ kësaj, pacientët që kanë infeksion nga
virusi i hepatitis C të shoqeruar me HIV kanë një sëmundje më të rendë dhe një zhvillim më të
shpejtë progresiv të sëmundjes së mëlҫisë, sesa pacientet e ifektuar nga virusi i hepatitis C gjatë
trajtimit immunoglobulinë të hipogamaglobu.3

Figura 1: Futja e hepatiti C në mëlҫi

3

4

Sëmundjet seksualisht të transmetushme KING K.HOLMES * P.FREDERICK SPARLING *WALTER E.STAMM*
PETER.PILOT * JUDITHN.WASSERHEIT * LAWRENCE COREY * MYRON S.COHEN * D.HEATHER WATTS. Kapitulli 36
4
https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-hepatitis-c-de-introductie-van-het-hepatitisc-virus-de-leverimage72790597
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1.2 Struktura dhe replikimi i virusit

Gjenoma ARN e VHC-së është një molekul ARN-je njëvargore që është një sens mesazher.
Ndërmjetësi replikativ zinxhirit-negativ ështe demostruar në mëlҫi dhe në serum. Megjithatë,
deri tani, është ditur pak në lidhje me ciklin e replikimit të VHC-së, sepse tipi i egër i virusit
kalon vetem nëpër replikime të kufizuara në ҫdo sistem të qelizave në kulture të studiuara.VHCja replikohet në nivele të ulëta të kulturat e hepatociteve të shimpazeve dhe të disa linja qelizore
limfoide të derivuara nga qelizat B- dhe T- që mund të jetë tolerant për replikimin në nivele të
ulëta të VHC-së. Megjithatë, duke folur në përgjithësi, niveli i replikimit është i pamjaftushëm
për karakterizimin e virusit dhe replikimin e tij. Klonet e plota të AND-së së gjenomës së VHCsë u ndertuan duke ndjekur indentifikimin dhe infektivitetin i ARN-së së transkriptuar nga disa
nga këto klone gjatë demonstrimit të lidhjes së hepatitit me vireminë të shimpazet të cilat ishin
infektuar invivo nëpërmjet injektimit intrahepatik direkt. Këto klone kanë përmirësuar shumë
nga aspektet e kërkimeve në lidhje me VHC-në, duke përfshirë këto kërkime për sisteme
kulturash qelizore më të plota. Në vitin 1999 u përshkrua replikimi i ARN-së së VHC-së që është
përgjegjës për replikimin të qelizat njerzore. Këto ARN-s shprehin proteinat, jostrukturore të
virusit dhe përmbajnë pjesët fundore autentike 5‟dhe 3‟. Ata i nënshtrohen amplifikimit
autonomi të efektshëm duke ndjekur infektimin te kulturat qelizore tolerante. Replikonet rritën
interesin dhe shtyjnë më tej studimet, të cilat përshkruan shumë nga aspektet e replikimit të
ARN-së virale. Megjithatë, vetëm në vitet 2005 – 2006, u përshkrua virusi i parë infektiv i
kulturës qelizore, ku përshkruan vetëm 2 zinxhirë të virusit për momentin, por shfaqet premtues
për të zbuluar tipare të panjohura të ciklit jetësor viral, duke përfshirë aspekte të hyrjes në qelizë,
agregimit dhe ҫlirimit viral. Zinxhiri pozitiv i ARN-së së gjenomës të VHC-së ka një regjion
relativisht të patranslatuar 5, me gjatësi përafërsisht 342 baza, të cilat përmbajnë një IRES, e cila
drejton fillimin e translatimit viral të pavarur nga 5. Kjo ndiqet nga një kornizë e hapur leximi e
gjatë, që kodon një poliproteinë të vetme. Poliproteina i nënshtrohet procesit të kotranslatimit, të
drejtuar nga të dya proteinazat, ajo e strehusit dhe ajo e koduar nga virusi. Shumë nga ҫarjet e
drejtuara nga sinjalet polipeptidike të qelizës strehuse, prodhojnë një seri të proteinave
strukturore të cilat përfshijnë proteinën e nukleokapsidit (thelbit), dy proteinat e mbështjellëses
(E1 dhe E2) dhe një proteinë që lidhet me një membranë të vogël ( p7). Sekuencat sinjalizuese në
pjesën e tretë amino-fundore të poliproteinës drejton sekretimin e proteinave të mbështjellses në
lumeninë e ER, ndërsa proteina nukleokapsidit mbetet në citoplazmë. E1- shi dhe E2-shi u
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shtohen radikaleve të glikozilit (glikozilohen), benda ER-së dhe aparatit të Golxhit. Këto
proteina kanë mbajtje të forte të sinjaleve të ER-së dhe detaje të proceseve të agregimit dhe
sekretimit, të cilat janë akoma të paqarta. E2-shi përmban një domen shumë të ndryshueshëm në
afersi të pjesës amino-fundore (domeni HVR-1), i cili ka të ngjarë të formojë një lak imunogjetik
në sipërfaqen e verionit dhe që mund të bashkëveprojë me antitrupat e neutralizuar dhe si i tillë,
ai mund te jetë analog në lakun V3 të HIV-it. Ai mund të luajë gjithashtu rol në përcaktimin e
bashkëveprimit të proteins E2 me CD81-shin, një koreceptor që supozohet të jetë i rendësishem
për hyrjen e virusit në qelizë. Së fundmi, gjashtë proteina jo strukturore jane derivuar nga pjesa
mbetëse e polopriteinës. Secila prej tyre duket se ka funksion të shumfishtë, shumë nga të cilët
janë kuptuar vetëm pjesërisht. Ato përfshinë NS2, të cilat përfshinë në zonen C-fundore një
cisteinë proteazë me aktivitet unik që kapërcen lidhjen NS2B/ NS3 e ҫahet në këtë zonë dhe që
gjithashtu luan rol në agregimin viral; NS3, një proteaze serin / NTP/azë /ARN helikazë
përgjegjëse për proceset e tjera të mbetura në poliproteinë; NS4a, një faktor shtesë i proteazës
NS3 që është në strukturën e proteazës NS3 mature dhe që gjithashtu ndihmon në ngjitjen e NS3/
4A në membranën qelizore po ashtu si dhe në proteina të tjera virale, duke ndihmuar kështu
replikazën; NS4B, një proteinë hidrofobike e cila është përgjegjëse për riorganizimin e
membranës brendaqelizore, në një rrjetë merimange që ndihmon replikimin e ARN-së virale;
NS5A, një proteinë shumëfaktorëshe që duket se luan rol të rendësishëm si në rezistencën ndaj
interferonit dhe në replikimin e ARN-së virale; NS5B, aktiviteti ARN i së cilës varet nga ARNpolimerazë e cila formon thelbin katalitik të replikazës.
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Figure 1 struktura e virusit të hepatiti C

5

1.3 Patogjeneza dhe përgjigjia imunitare
HCV shkakton fillimisht dëmtime me mekanizmin citopatogjen, por dëmtimi ndodh edhe nga
mediatoretimun.6
Spektri i sëmundjes varion nga infeksioni pa simptoma në hepatite të rrufeshme akute (shumë
rrallë). Periudha e inkubacionit për infeksion HCV akut simptomatik (hepatit C), duke ditur
ekspozimin (p.sh transfuzioni i gjakut, shiringat), është mesatarisht 6-7 javë, por mund të
variojnë në 2-26 javë.

5

https://www.researchgate.net/figure/HCV-model-structure-and-genome-organization-Notes-A-Model-structureof-HCV-B_fig1_311784847
6
Pediatria kapitulli V autor: Eli Foti; Gjeorgjan Kuli; Raida Petrela.
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Pjesa më e madhe e personave (60-80%) të sapoinfektuar me HCV nuk shfaqin simptoma dhe
vetëm 15-30% sëmuren nga verdhza. Sëmundja klinike te personat me hepatit C akut është e
ngjashme me atë të vezhguar te hepatitet e tjera me etiologji virusale dhe diagnostifikimi
hepatitit C është i mundshëm vetëm nëpërmjet testeve serologjike të duhura.
Një veҫori dalluese e infeksionit HCV është një infeksion persistent zhvillohet deri tek 85% e të
rriturve dhe e femijëve të sapoinfektuar dhe mund të shfaqë ose joevidencë të hepatitit kronik.
Ndërsa pjesa më e madhe e të infektuarve nuk shfaqin simptoma, një studim i hollësishëm ka
treguar që personat me sëmundje akute simptomatike kanë me shumë mundësi ta pasojnë
infeksionin HCV në mënyrë spontane, sesa individët që nuk shfaqin simptoma. Nga përsonat me
infeksion kronik HCV, mesatarisht 67% e tyre (varion 58-81%) zhvillojnë hepatit kronik me
enzima të larta të mëlҫisë (alanine aminotransferase [ALT]) brenda gjashtë muajve pas
infeksionit akut dhe nuk ka karakteristika epidemiologjike që të parashikojnë avancimin drejt
hepatitit. Midis personave me hepatit kronik të zhvilluar nga HCV dhe të zbuluar me anë të
biopsive, ka një spekter të gjerë modelesh ALT-së, duke variuar me një rritje të vazhdueshme
deri në periudha të zgjatura (12 muaj) të aktivitetit normal.
Avancimi ose ecuria e sëmundjes kronike të mëlҫisë, që lidhet me infeksionin kronik te HCV-së,
nuk është i njohur plotësisht. Kjo për arsye se të dhënat bazohen vetëm në një numër të kufizuar
pacientësh në momentin e fillimit të infeksionit akut,si dhe në studime retrospektive të gjendjeve
të kombinuara të përsonave që nga infeksioni kronik HCV. Veҫ kësaj, studimet që marrin
parasysh vetëm pasojat e sëmundjes, mund ta nënvlersojnë ashpërsinë ose avancimin e
infeksionit HCV, meqenëse personat me sëmundje mëlҫie relativisht të rënda të vërtetuara me
anë të biopsisë (ashtu si, cirroza, hepatitit aktiv kronik), mund të mos shfaqin simptoma për
shumë vjet.
Faktorët që lidhen me avancimin e shpejtë të sëmundjes së mëlҫisë kronike të lidhur me HCV,
përfshijnë përdorimin e alkoolit, infektimi në moshë madhore, gjinia mashkullore dhe mungesa e
imunitetit. Edhe pse ngritja e vazhdushme e nivelit të ALT-së shpreh një dëmtim të
vazhdueshëm të mëlҫisë, është bërë i mundur dokumentimi i disa dëmtimeve të rendësishme të
hepatitit tek disa persona të infektuar kronikë dhe pa shfaqje simptomash, të cilët kishin nivele
persistente normale të ALT-së.
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Kur cirroza konsolidohet (zakonisht te rasteve me sëmundje kronike mbi 20-30vjet), norma e
zhvillimit të VHC-së mund të jetë 1-4% në vit. Infeksionet HVC lidhet me sëmundjet ekstra
hepatike, përfshin krioglobulinemia e miksuar mirë (tipi II). Disa sëmundje johepatike kanë
lidhje me infeksionin HCV (p.sh tiroidet autoimune likeni i kuq i sheshtë, fibrozë pulmonare
idopatike), por nuk kanë shfaqur lidhje përfundimtare.
Faktorët iminologjikë që lidhen me patogjenezen e infeksionit të vazhdueshëm te HCV-së dhe
me sëmundje kronike të mëҫisë që lidhen me HVC-në, nuk njihen shumë për shkak të
mungesave të sistemeve eksperimentale të infeksionit si: kultivimi qelizor, modelet e vogla të
kafshëve.
Pavarësisht se prania e limfociteve në përbërjen e parenkimave të hepatitit mund të jetë një fakt i
dëmtimit të shkaktuar nga imuniteti i ndërmjetësuar në pastrimin e virusit dhe në plagët e
mëlҫisë nuk është identifikuar ende.7

Figura2: Kursi kohor i progresit me infeksionin kronik të hepatitit C

7

8
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1.4 Diagnoza e hepatitit C
Për diagnozën e hepatitit C kërkohen teste seriologjike të gjakut për të gjetur antikorpe anti
HCV.
Anti HCV rezulton pozitiv në 97% të pësonave të infektuar, por testimi i antitrupave nuk mund
të dallojë infeksionin në fazën akute ose kronike te tij. 9
Gjate ecurisë së infeksionit HCV-së aktiv, prodhohen antitrupa për pjesën më të madhe të
proteinave virusale. Gjithsesi, egzistenca e antitrupave për antigjene jospecifike lidhet me
shpërndarjen e infeksionit. Antitrupat e proteinave jostrukturore dhe atyre bërthamore janë
përdorur për provat iminologjike diagnostikuese dhe nuk mund ta bëjnë dallimin ndërmjet një
infeksioni aktiv dhe atij të shpërbërë. Antigjenet e HCV-së janë zbuluar në mëlҫinë e përsonave
të infektuar; kurse antigjenet që qarkullojnë dhe që janë të lidhura me viruset që janë zbuluar
gjatë ecurisë së infeksionit. Iminoprovat që përdoren për zbulim nuk janë licensuar ende. Kjo gjë
e ka limituar zbulimin e infeksioneve HCV aktive në identifikimin e ARN HCV nga metoda e
amplifikimit të acidit nukleik, siҫ është reaksioni zinxhirë i polimerazës (RZP).
Testet diagnostifikuese për infeksionin HCV përfshijnë provat serologjike për antitrupa të HCVsë dhe teste të acidit nukleik për të zbuluar ARN HCV. Testet e egzaminimit anti-HCV, të
licensuar aktualisht për përdorim në SHBA, përfshijnë dy imuno prova me enzima ku përfshihen
(EIA, Abbtt HCV EIA 2.0, ORTHO HCV Version 3.0 ELISA) dhe një iminoprovë e avancuar
me kemioiluminishencë (CIA, Prova VITROS Anti-HCV). Të dy tipet e imunoprovave përdrorin
antigjene të koduara rekombinante nga pjesa bërthamore dhe strukturore dhe kanë një ndjeshmëri
shumë të lartë, duke identifikuar më shumë se 95% të personave të infektuar. Gjithësesi ashtu si
me gjithë imunoprovat e përdorura për qellime egzaminimi ose diagnostifikimi, vlera e
parashikimit të një testi pozitiv varet nga mbizotërimi i kushteve te popullsia e testuar. Veҫ kësaj,
teste shtesë të molekulave të acideve nukleike (TANe), janë aprovuar për diagnostifikimin
cilësor të zbulimit të ARN HCV duke përdorur amplifikim të transkriptimit të kundërt RZP (TKRZP) ose amplifikim të transkriptimit të ndermjetësuar (ATN).
Këto teste kanë limit të ulët të zbulimit të afërsisht 50IU/mL(RZP) dhe të 5-10 IU/Ml (ANT)
dhe kërkojnë që serumi dhe plazma të mblidhen dhe të mbahen në mënyrë të veҫantë. TAN-e të
tjera për teste sasiore dhe cilësore janë të mundëshme për përdorimin kërkimor.10

9

Pediatria:Prof.Dr Eli Foto; Tiranë 2014

18

1.5 Biopsia e mëlҫisë
Vlerësimi i nevojës për mjekim në rastet me hepatit C është i vështirë. Kjo është sëmundje që ka
një histori natyrore të gjatë dhe përfundim të papërcaktuar. Biopsia e mëlҫisë është metoda e
vetme për vlerësimin e drejtpërdrejtë të shkallës së inflamacionit të mëlҫisë dhe shkallën e
sëmundjes së mëlҫisë (shkallen e fibrozës). Të gjithë pacientët, të cilët kanë të pranishëm në gjak
virusin me nivel jonormal të transaminazave, e kanë të nevojshëm vlerësimin me anë të biopsisë
së mëlҫisë. Ka një grup të vogël pacientësh, të cilët kanë të dokumentuar praninë e virusit në
gjak dhe ka një nivel normal të qëndrushëm të transaminazave. Në këtë grup incidenca për
zhvillimin e sëmundjeve serioze të mëlҫisë nga të dhënat e biopsisë duket e ulët. Megjithatë
shkalla e rritjes së alanine aminotransferazës (ALT) te pacientët me infeksion nga HCV, shpesh
është e vogël dhe me luhatje. Prandaj shumë pacientë, fillimisht me nivel normal të
transaminazave, në qoftë se ndiqen rregullisht, do të kenë nivel jonormal të tyre. Në përgjithësi
duket e arsyeshme egzistenca e të dhënave të biopsisë për stadet e sëmundjes te të gjithë
pacientët viremik (që kanë të pranishëm virusin në gjak). Terapitë e përdorura mund ta
ndryshojnë këtë kërkesë. Te pacientët e infektuar me gjenotipa të caktuara të virusit me një nivel
shumë të lartë shërimi nga trajtimi i tyre me mjekimet më të fundit, nevojat për kryerjen e
egzaminimit histologjik të mëlҫisë mund të zvogëlohet, veҫanërisht te pacientët e rinj që nuk
kanë faktorë të tjerë rreziku për zhvillimin e sëmundjes fibrotike të mëlҫisë. Shumica e
udhëzuesve të mjekimit, aktualisht në dispozicion, mbështeten ende në vlerësimin e të dhënave
të egzaminimit histologjik të mëlҫisë.11

10
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1.5.1 Vlerësimi i biopsisë së mëlҫisë
Gjenden dy veҫori të rëndësishme në vlerësimin histologjik të hepatitit C.
 E para është stadi i sëmundjes së mëlҫisë ( fibroza );
 E dyta është shkalla e ndryshimeve nekroinflamatore.
Për të përmirësuar mënyrën e ribërjes së vlerësimit, ka një numër sistemesh pikëzimi Ishak, që
është modifikim i modelit Knodell. Këto dy sisteme pikëzimi, kombinojnë dy elemente të
vlerësimit të sëmundjeve kronike të mëlҫisë, stadin e fibrozës dhe inflamacionit. Diferenca midis
pikëzimit Knodell dhe Ishak është se Ishak e zgjeron stadin e pikëzimit duke lejuar një
diferencim më të madh të ndryshimeve minore të fibrozës.12

1.5.2 Mjekimi me interferonin –α (alfa)
Mjekimi i licencuar për trajtimin e hepatitit C është kombinim i interferonit –α me ribavirin.
Është e mundur të parashikohet shkalla e përgjigjes së pacientëve ndaj mjekimit, por janë vënë re
ndryshime të mëdha midis grupeve të pacientëve. Përgjigjia ndaj mjekimit të bazuar të
interferoni është përcaktuar nga matja e dy parametrave: të transaminazave dhe përcaktimit të
ARN-së VHC-së në serum. Shumë studiues kanë egzaminuar efektet e mjekimit me interferon në
përparimin e ndryshimeve histologjike të sëmundjes së mëlҫisë.
Në vitin 1980 interferoni-α (alfa) është përdorur për mjekimin as A dhe as B. Me identifikimin e
VHC që në vitin 1988 një numër i madh informacioni ka qenë në dispozicion për efektëshmerinë
e terapisë me interferon në infeksion të shkaktuar nga VHC-ja dhe mangesit e saj. Ka disa të
dhëna se në infeksionin e hepatitit C interferoni natyror mund të ketë efekt antiviral lehtësisht më
të dobët se interferoni rekombinant. Megjithatë, kjo diferencë është shumë më e paktë dhe në
praktikë ka pak diferenca për sa i përket efektëshmerisë ose efekteve anësore me cilindo variant
komercial të disponushëm. Këto interferone standarde janë frenuar nga mbërritja e interferonit të

12
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përbërë, që tani mund të konsiderohet si mjekim standard për infeksionin nga VHC kur jepet i
kombinuar me ribavirinë.13

1.5.3 Përcaktimi i përgjigjes ndaj mjekimit
Ka tri përgjigje të fuqishme ndaj mjekimit bazë me interferon α (alfa ) te pacientët me infeksion
HCV:
•

Nuk ka përgjigje të markuesve biokimikë dhe virologjik (nuk reagojnë);

•

Frenim të ARN-së VHC-së dhe normalizim të nivelit të ALT gjatë mjekimit, por ka
përseritje pas ndërprerjes së mjekimit (përsëritje);

•

Zhdukje te ARN-së VHC-së dhe normalizimin e ALT që ruhet pas ndërprerjes së mjekimit
(përgjigje e gjatë).

Në përgjithësi, mundësitë e një përgjigje të gjatë ndaj mjekimit me interferonin α, si një terapi e
vetme në trajtimin e infeksionit nga VHC-ja, ishte afërsisht 20%.
Ribavirina (1-b-D-ribofuranosyl- 1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide) është analoge nukleosid nga
goja, i cili frenon shumëzimin një numri, studimet e mëparshme me interferon dhe ribavirin, për
6 muaj mjekim për pacientët me infeksion nga gjenotipi 2 ose 3 dhe 12 muaj mjekim për
infeksionin nga gjenotipi 1. Eksperimentet për të vërtetuar këtë fakt mjekimi në praktiken
klinike. Interferoni me peshë molekulare 40kDa është provuar për 6 muaj kundrejt 12 muajve të
miratuar. Këto të dhëna vërtetojnë që me këtë lloj mjekimi nuk ka epërsi për ta vazhduar
mjekimin mbi 6 muaj në gjenotipat që përgjigjen mirë ndaj tij, por një terapi më e gjatë jep
përfitime të vlefshme në infeksionin nga gjenotipi 1 ose 4. Përsëri këto të dhëna ende nuk janë
publikuar plotësisht.
Një përmirësim i madh në efektshmerinë e mjekimit ka të nxitur shumë pacientë ta provojnë këtë
mjekim. Profili i efekteve anësore ndryshon shumë pak nga mjekimi me interferon dhe
ribavirinë; i vetmi ndryshim është shkalla e lartë e reaksionit në vendin e injektimit. Ky mbetet i
vetmi shkak për kundërshtimin e mjekimit nga pacientët. Miratimi i pacientit tregon se ka qenë i
13
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rendësishem. Në analizën e interferonit me peshë molekulare 12kDa të kombinuar me ribavirinë,
pacientët që ishin në gjendje të pajtoheshin me këtë mjekim (duke marrë 80% të mjekimit të tyre
në 80% të kohës ) kishin një përqindje më të lartë përgjigjeje ndaj mjekimit në krahasim me ata
që nuk pajtoheshin me të. Prandaj nxitja e pacientëve për të plotësuar kohën e duhur të mjekimit
është e rendësishme. Kjo është disi më e lehtë për pacientet e infektuar nga gjenotipi 2ose 3, të
cilët kanë mundësi të madhe shërimi, nëse trajtohen vetëm për 6 muaj me mjekimin e duhur. Kjo
është më e vështirë për pacientët e infektuar nga gjenotipi 1 ose 4, të cilët duan 12 muaj mjekim
për të fituar rezultate më të mira. Rreth 15% e pacientëve nuk reagojnë ndaj mjekimit me
interferon të përbërë dhe ribavirin; tani ka të dhëna të mira që tregojnë se rezultatet në javën e
12-të të mjekimit janë në gjendje të përcaktojnë këta individë. Kinetika e përgjigjes virale tregon
se fillimisht një rënie të shpejtë të ngarkesës virale, shpesh e kompletuar në javën e parë ose të
dytë të mjekimit. Në përqindje, fillimisht kjo rënie është e ngadaltë dhe në fazën e dytë fillon një
rënie më graduale. Së bashku me PEG-interferonin, nëse virusi nuk zhduket nga serumi në javën
e 12-të ose së paku të zvogëlohet me 2 log nga mostrat e paratrajtuara, ateherë mundësia për
përgjigje të vazhdueshme është pothuajse zero (0% për molekulat 12kDa, 2%për molekulat
40kDa71). Kjo i lejon pacientët, të cilët nuk duan të përfitojnë nga mjekimi i mëtejshëm, të
identifikohen në muajin e tretë të mjekimit dhe në këtë kohë mjekimi mund të ndërpritet.14

1.6 Patologjia e hepatitit C
Në hepatitin C, lezioni histologjik shpesh theksohet nga një inflamacion i dobët, nga një rritje e
theksuar në aktivizimin e qelizave veshin sinusoidet, nga agregatët limfoidikë, nga prania e
yndyrnave ( më e shpeshtë në gjenotipin 3) dhe e lidhur, në të cilat qelizat epiteliale biliare duke
se grumbullohen pa shkëputje të mëmbranës bazë. Ndonjëher, në hepatitin D ka një shfaqje të
steatozës mikrovezikulare. Në hepatitin E, një tipar histologjik i zakonshëm është kolestaza e
theksuar. Gjithashtu është përshkruar edhe një variant kolestatik i hepatiti A akut që zhduket pak
nga pak.

14
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Një lezion histologjik më i rëndë, nekroza hepatike urëzuese, e quajtur gjithashtu edhe nekroza
subakute apo konftuente ose edhe hepatiti ndërkufitar, shpesh vërehet te disa pacientë me hepatit
akut C „Formimi i urave‟ midis lobulave rezulton nga zona të mëdha të shpërbërjes së qelizave
hepatike, me shkatërrim të struktures retikuline. Në mënyrë karakteristike, ura përbëhet prej
retikulit të dendur, nga mbeturinat inflamatore, nga qelizat hepatike degjenerative që shtrihen në
zonat e afërta portale, nga venat portale në ato qendrore, ose nga njëra venë qendrore në tjetrën.
Ky lezion është menduar se ka një rëndësi prognostike; të shumë prej pacientëve të përshkruar
fillimisht me këtë lezion, një ecuri subakute ҫoi në vdekje nga një periudhë disajavore në një
periudhë disamujore, ose në zhvillimin e hepatiti kronik C dhe të cirrozës pasnekrotike.
Hetimet e mëtejshme nuk kanë arritur të mbështesin lidhjen midis nekrozës në formë ure dhe një
prognoze të tillë të keqe te pacientet me hepatit akut C. Megjithatë, edhe pse paraqitja e këtij
lezioni te pacientët me hepatit kronik ka një rëndësi prognostike kjo paraqitje gjatë hepatitit akut
është më pak e kuptushme, ndërsa biopsitë për të identifikuar këtë lezion nuk kryhet më nga
egzaminimet rutinë të pacientët me hepatit akut.
Studimet imunohistokimike dhe me anë të mikroskopisë elektronike kanë lokalisuar HbsAg në
citoplazëm dhe në mëmbranën hepatike të qelizave hepatike të infektuara. Në mënyrë të
anasjelltë, HbcAg mbizotëron në bërthamë, por ndonjëherë, sasi të vogla shihen edhe në
citoplazmën apo në mëmbranën qelizore.
Antigjeni I HDV-së lokalizohet në membranën hepatocitare, ndërsa antigjenët e HAV-it, HCVsë dhe HEV-it lokalizohen në citoplazëm.15

1.7 Epidemiologjia e Hepatiti C
Hepatiti C është një ndër shkaktaret kryesorë të cirrozës së mëlçisë dhe kancerit hepatocelular.
Është një arsye e zakonshme mjekësore për transplantimin e mëlçisë për shkak të ndërlikimeve të
rënda. Është vlerësuar se 71 milion njerëz në botë janë të prekur me nga kjo sëmundje. Në
rajonet në zhvillim të ulët të Afrikës, Azisë dhe Amerikës së Jugut, prevalenca mund të jetë deri
në 10% të popullsisë.

15
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Transmetimi i VHC-së ndodh në të dy ekspozimet, atë perkutan dhe atë mukozal. Që kur
transmetimi nëpërmjet gjakut dhe derivateve të plazmës është eliminuar nëpërmjet testimit të
dhuruesve dhe procedurave inaktivizuese, faktori i riskut mbizotërues te pothuajse të gjitha
studimet në shtetet e industrializuara është një histori për përdorimin e drogave ilegale të
injektushme.
Meqenëse infeksionet aktive nga VHC-ja janë shumë të përhapura te IUDs, ekspozimi ndaj
VHC-së ndodh që në fillimet e hershme të një IDU-je dhe lehtësohet nëpërmjet ndarjes së
fernalias me të tjerët për përgaditjen e drogave, pavarësisht nga përdorimi i përbashkët ose jo i
gjilpërave dhe mjeteve të injektushme. Për rrjedhojë, VHC-ja është një nga infeksionet e para të
hasura në shumicën e IDU. Ekspozimi perkutan ndaj mjeteve infektuese është një burim
infeksioni për punonjësit e sistemit shëndetësor, ndonëse prevalenca e infeksionit në këtë grup
zakonisht është e ngjashme më atë të pjesës më të madhe të popullates. Ashtu si VHB-ja edhe në
shtetet e zhvilluara ndodh transmetimi pacient-pacient i VHC-së nëpërmjet injeksioneve
terapeutike me mjete josterile dhe procedura të tjera gjatë përkujdesjes shëndetësore, duke
ndimuar në ngarkesën e sëmundjes në vendet në zhvillim. VHC-ja mund të mbetet infektiv në
sipërfaqet e mjeteve për së paku 16 orë nën kushtet mjedisore. Procedurat kozmetike të tilla si
tatuazhet dhe vendosja e prisingeve nuk është lidhur me rritjen e riskut për infeksion nga VHC.
Në kundërshtim me ekspozimet e medha ose të përsëritura ndaj gjakut, aktiviteti seksual duket të
jetë një rrugë joefikase për transetimin e virusit. Në ndryshim ngaVHB-ja apo HIV-I, nuk është
treguar se MSM-të janë në risk më të lartë sesa heteroseksualët dhe se sjellja seksuale ka një rol
dytësor në përcaktimin e riskut të infeksionit ndaj VHC-së. Megjithatë, ka një numër studimesh
të cilat tregojnë lidhje mes praktikave seksuale ose numrit të partnerëve seksualë me infektimin
nga VHC-ja. Në lidhje me këtë, shpërthimi i fundit i hepatitis C është identifikuar te MSM-të të
bashkëinfektuar me VHC-në dhe me HIV-in
Transmetimi nga nëna te fëmija i VHC-se, gjithashtu ndodh në një shkallë më të ulët sesa VHBja por kjo shkallë rritet kur nëna e bashkëinfektuar me HIV.
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16

Figure 4 Përqindja e rrugëve të përhapjes

1.8 Menaxhimi i hepatitit C
Vitet e fundit janë bërë përparime të rendësishme për menaxhimin e infeksionit kronik HCV-ja.
Trajtimi rekomandohet për pacientet, të cilët kanë nivel të lartë të alanine aminotransferazës
(ALT) HCV ARN e zbulueshme në serum dhe demtimet të moderuara ose të rënda gjatë biopsisë
së melҫisë. Në vitin 1998, dy studime kryesore treguan efikasitetin e terapisë së kombinuar me
interferon –α -2b (3MU/[million unite] tre herë në javë) dhe ribavirinë ( 1000-1200 mg cdo ditë),
për infeksionin nga HCV-ja tek pacientët HIV-negativ. Përqindje të qendrueshme të përgjigjes
virologjike u vunë re tek 38-43% e pacientëve për 48 javë me përmirësim në infamacionin e
mëlҫisë gjatë egzaminimit histologjik. Gjenotipat 2 dhe 3 shfaqin përgjigje më të favorshme ndaj
trajtimit. Alfa –interferonet me ҫlirim të ngadaltë, lidhet në mënyrë kovalente polietilenglikolin
(PEG), nje polimer jotoksik janë zhvilluar dhe lejojnë injeksione të volitshme një herë në javë.
Interferoni pegiluar ribavirine është tani standardi i kujdesit për trajtimin e infeksionit kronik nga
HCV-ja me ritëm të përgjithshëm të përgjegjësisë virologjike prej 54-56%.
Deri tani të dhënat janë të kufizuara për trajtimin e pacientëve të infektuar dhe me HIV dhe me
HCV. Interferon-a-2a pregiluar plus ribavirinë është raportuar kohët e fundit se cojnë në
përgjigje të konsiderushme të trajtimit në krahasim me interferon a-2a plus ribavirinen tek
16

http://ksusentinel.com/2018/01/29/health-promotion-wellness-raises-sti-awareness/

25

pacintët e infektuar me HIV dhe HCV njëkohësisht. Tek pacientët me bashkëinfeksion, avancimi
i sëmundjes së mëlҫisë lidhet me një numër limfocidesh CD4 * për më pak se 400 qeliza/mm3
dhe pacientet që kanë një numër limfocidesh CD4 më të lartë shfaqen ritme me të mëdha
përgjigje ndaj trajtimit nga HCIV-ja. Prandaj, tek pacientët me bashkëinfeksion

trajtimi me

HCV-ne duhet të merret parasysh para se të shfaqet rënia e konsiderushme në funksionin imun,
ose tek ata që kanë numër të ulët CD4 * terapia antiretrovirale duhet të jetë një perioritet para
trajtimit te HCV-së.17

Hepatiti C

Programi i dozimit

Përgjigje/ komente

Interferon α-2b dhe ribaverina

Interferon-α-2bdhe 3MU

SRV në 38-43%

( milion unite), 3 herë në javë,

Ritem më të larta përgjigjeje

Ribavirinë 100-1200mg ҫdo

me gjenotipat 2 dhe 3

24orë për 6-12 muaj

Interferon i pegiluar dhe

Ribavirinë 800-1200 mg ҫdo

SRV në 54-56%

ribavirina

24 orë; interferon-α2b i

Ritem më të larta përgjigjeje

pegiluar (Peg-Intron)1.5µg/kg

me gjenotipat 2dhe 3

ose interferon-2α-i pegiluar

SRV44% tek pacientet e

(Pegasys)180µg/kg në javë

infektuar dhe me HIV dhe
HCV (pegasys plus ribavirinë)

Tabela1 Opsionet e trajtmit për infektimin kronik nga hepatiti C te pacientët e infektuar dhe pa
infektuar me HIV.

17

Atlasi bazë sëmundjeve infektive Kapitulli 8 Infeksione intraabdominale, hepatitis dhe gastrointeriti
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Kapitulli – II – Kujdesi infermieror te pacientët me Hepatit
2.1 Vlerësimi infermieror
Kur sigurohet një informacion, nga një pacient i prekur me hepatit viral, infermieri pyet pacientin
nëse ai ose ajo ka qenë i ekspozuar ndaj ndonjë personi më hepatit A ose B. Infermieri zbulon
nëse pacienti ka administruar kohët e fundit transfusion gjaku apo i është nënshtruar
hemodializës.
Infermieri pyet pacientin për:


Aktivitetin seksual, duke përfshirë preferencat seksuale (heteroseksual, biseksual,
dhe homoseksual);



Medikamentet I/V të përdorura;



Tatuazhet apo shpime të veshëve kohët e fundit;



Kushtet e strehimit, si në barakat ushtarake, apartamentet e mbipopulluara etj;



Pyet pacientin për historin e punësimit. Infermieri pyet në mënyrë specifike për
punen;



Nëse punon në shëndetësi, si teknik laburant;



Nëse punon si infermier në një shërbim me rrezik të lartë, si reanimacion, sallë
operacioni, sallë urgjence, hemodializë;



Në një qender për zhvillimin e paaftësive.

Infermieri pyet për udhtimet e fundit në vendet e huaja apo në zonat me kushte të varfëra sanitare
apo mungesë uji. Pacienti pyetet nëse ka pirë ujë nga burimet e kontaminuara apo ka ngrënë fruta
deti. 18

18

-E. Peka, L.Neçaj, E. Rustami, D. Bego, A. Imami-Lelçaj, M. Çela, A. Dërvishi, V. Zanaj, V.Mane: " Infermieristika në
specialitete ".
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2.2 Vlerësimi fizik / manifestimet klinike
Ecuria dhe prezantimi i manifestimeve klinike për të gjitha tipet e hepatitet janë të ngjashme.
Infermieri vlerëson ankesat e përgjithshme subjektive të pacientit duke zbuluar nëse simptomat
janë akute (hepatitit A dhe E) apo janë të fshehta (hepatiti B dhe C). Pacienti mund të shprehë
me fjalë ndjenjën e lodhjes dhe humbjes së oreksit. Infermieri bën vlerësimet e mëtejshme për të
zbuluar nëse ka:
•

Këputje të përgjithshme;

•

Dobësi;

•

Myalgia (dhimbje të muskujve);

•

Arthritis- si dhimbje të kyҫeve;

•

Dhimbje koke;

•

Irritushmëri;

•

Depresion;

•

Nauze.

Infermieri pyet pacientin nëse humbja e oreksit ndodh vonë gjatë ditës, nuk mund të tolerojë
ushqimet e yndyrshme apo nga aroma e fortë e tyre. Pirësit e duhanit, raportojnë se kanë
ndërprerë pirjen e duhanit. Infermieri palpon kuadratin e sipërm të djathtë të abdomenit për të
vlerësuar një fortësi dhe dhimbje të heparit. Pacienti mund te raportojë për dhimbje të heparit.
Inspektohen lëkura, sklerat dhe membranat mukoziale për prezencën e ikterit, një kolorim i
verdhë. Pacienti mund të paraqitet për trajtimin medikamentoz vetëm pas shfaqjes së ikterit,
duke neglizhuar dhe duke i lidhur simptomat e tjera të paqarta me influencën etj.
Ikteri në hepatit rezulton nga obstruksioni intrahepatik dhe është shkaktuar edema e kanaleve të
bilës. Shpesh nga pacienti raportohet për një urinë të errët dhe një fece në ngjyrë argjili.
Infermieri siguron një kampion urine dhe fece për një inspeksion vizual dhe i dërgon në laborator
për t‟iu nënshtruar ekzaminimeve të ndryshme. Infermieri njëkohësisht vlerëson edhe lëkuren për
prezencën e rasteve në pacientët me hepatit B dhe C. Nga inspeksioni rezulton prezenca e
njollave të kuqe, eritimeve. Pacientët shpesh raportojnë për prurit dhe mund të kenë abrasion të
lëkurës nga kruarjet.
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Pacientët me hepatit A zakonisht kanë temperature, e cila mund të varioi nga 3

-40 C. Në

hepatitin C dhe B temperatura është e ulët ose mund të mungojë. Hepatiti i shkaktuar nga
medikamentet dhe toksikët. Pamja klinike varet nga agjenti i cili i shkakton.19

2.3 Vlerësimi psikosocial
Hepatiti viral zakonisht ndodh si një sëmundje akute. Simptomat e hepatitit mund të jenë të lehta
dhe qetësohen shpejt ose nuk zbulohen. Manifestimi klinik i hepatitit B mund të jetë persistente
për 6 muaj. Problemet emocionale që prekin pacientin janë të lidhura me ndjenjën e zemërimit që
vjen prej faktit i të qenurit sëmurë dhe i lodhur. Këputja e përgjthshme, pamundësia për të kryer
aktivitete, ankesat e paqarta kontribojnë në depression dhe dëshperim. Këta pacientë shqetësohen
për efektet e zgjatura dhe komplikacionit.
Pacientët me hapatit viral shpesh ndiejnë një ndjenjë faji që kanë ekspozuar të tjerët ndaj virusit.
Pacientët mund të ndihen të mërzitur ndaj izolimit dhe masava higjenike që zbatohen në spital
dhe që janë të nevojshme të zbatohen edhe në shtëpi. Kjo mërzitje mund të shkaktojë një kufizim
të pjesëmarrjes së pacientit në interveprimet sociale. Kufizimi i vizitorëve mund të ndërmerret
nga vetë pacienti nga frika për të mos trasmetuar virusin tek familjarët apo shokët tij.
Anëtarët e familjes janë shpesh të frikësuar për marrjen e sëmundjes dhe mund të distancojnë
veten e tyre nga pacienti. Infermieri lejon pacientin dhe familjarët të shprehin këto ndjenja dhe
zbulon shkaktarët për këtë frikë. Masa parandaluse të izolimit evitojnë frikën për pacientët dhe
familjarët. Pacientet nuk janë në gjendje të kthehen në punë derisa rezultatet e testit të gjakut për
egzaminimin serologjik të jenë negative.

19

E. Peka, L.Neçaj, E. Rustami, D. Bego, A. Imami-Lelçaj, M. Çela, A. Dërvishi, V. Zanaj, V.Mane: " Infermieristika në
specialitete ".
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2.4 Diagnoza infermierore
Diagnoza infermierore të zakonshme për pacientët me hepatit viral përfshijnë:
 Intoleranca ndaj aktiviteteve e lidhur me këputjen e përgjithshme.
 Ndryshime në ushqyerje; më pak se kërkesat ushqimore e lidhur me anoreksin, nauzen
dhe të vjellat.
Diagnoza të tjera plotësuese:
Pacienti me hepatit viral mund gjithashtu të paraqesë edhe problemet të tjera sekondare. Këtu
përfshihen:


Ankth e lidhur me hospitalizimin dhe kohën e zgjatur të sëmundjes;



Dhimbje e lidhur me inflamacionin e heparit;



Ndryshime në kryerjen e aktiviteteve e lidhur me izolimin social;



Rrezik i lartë për prishjen e integritetit të lëkurës e lidhur me prezencën e ikterit dhe
pruritit;



Izolimi social e lidhur me rrezikun për transmetimin e infeksionit.20

20

E. Peka, L.Neçaj, E. Rustami, D. Bego, A. Imami-Lelçaj, M. Çela, A. Dërvishi, V. Zanaj, V.Mane: " Infermieristika në
specialitete ".
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2.5 Planifikimi infermieror


Rritja e tolerancës ndaj aktiviteteve;



Sigurimi i një ushqyerje normale;



Pushim fizik;



Pushim psikologjik;



Përmirësim i marrjeve ushqimore dhe kalorive;



Dietat;



Terapia medikamentoze;



Masat e konfortit;



Paraprëgaditja për kujdesin në shtëpi;



Edukimi shëndetësor;



Parapërgaditja psikosociale.

2.7 Vlerësimi i arritjeve
Në bazë të diagnozave infermierore dhe ndërhyrjeve, infermieri vlerëson kujdesin e kryer për
pacientin me hepatit viral. Arritjet e pritura mund të jenë se pacienti:


Mbështet kufizimet fizike dhe aktivitetet;



Identifikon se cilat masa parandaluese izoluese janë të nevojshme dhe i zbaton ato;



Miraton rritjen marrjeve ushqimore dhe ka kthim të oreksit;



Mbështet dhe zbaton kujdesin mjekësor dhe analizat laburatorike për egzaminime
serologjike.21

21

E. Peka, L.Neçaj, E. Rustami, D. Bego, A. Imami-Lelçaj, M. Çela, A. Dërvishi, V. Zanaj, V.Mane: " Infermieristika në
specialitete ".
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Kapitulli – III – Statistikat te pacientët e sëmurë me Hepatit C
Rezultatet

Tab.2 Personat e diagnostifikuar me Hepatit C në QSUT Tiranë dhe QKUK Prishtinë në
bazë të grup moshës dhe gjinisë për vitin 2012

Viti
2012

Grup Mosha dhe gjinia QSUT
(1-19)

(20-29)

(30-39)

(40-49)

(50-59)

(60-69)

(70-99)

Gjithësej

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

0

0

1

3

5

1

1

0

3

4

3

3

1

0

14

11

Viti

Grup Mosha dhe gjinia QKUK

2012 (1-19)

(20-29)

(30-39)

(40-49)

(50-59)

(60-69)

(70-99)

Gjithësej

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

0

2

0

1

0

2

0

4

4

3

1

0

0

0

5

12

Në këto tabela tregohet numri përsonave me Hepatit C të paraqitur në QSUT dhe QKUK gjatë
vitit 2012, ku gjithësej janë 42 raste. Ku mosha më e prekur tek femrat në QSUT është 30-39 vjet
ndërsa tek meshkujt është 50-59 vjeҫ. Në QKUK mosha më e prekur tek femrat është 50-59
ndërsa tek meshkujt është mosha 40-49 vjeҫ. Në këtë vit mosha e femrave në QKUK të prekura
me hepatit C është e njëjtë me moshën e meshkujve në QSUT.

32

Tab.3 Personat e diagnostifikuar me Hepatit C në QSUT Tiranë dhe QKUK në Prishtinë
në bazë të grup moshës dhe gjinisë për vitin 2013
Viti

Grup Mosha dhe gjinia QSUT

2013 (1-19)

(20-29)

(30-39)

(40-49)

(50-59)

(60-69)

(70-99)

Gjithësej

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

2

2

3

4

0

28

16

37

14

5

3

9

2

1

40

86

Viti

Grup Mosha dhe gjinia QKUK

2013 (1-19)

(20-29)

(30-39)

(40-49)

(50-59)

(60-69)

(70-99)

Gjithësej

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

1

0

1

3

1

4

3

6

5

4

2

3

2

1

15

21

Nga këto tabela tregohet numri përsonave me Hepatit C të paraqitur në QSUT dhe QKUK gjatë
vitit 2013, ku gjithsej janë 162 raste. Ku mosha më e prekur në QSUT për dy gjinitë ka qenë
mosha 40-49 vjeҫ. Në QKUK mosha më e prekur tek meshkujt ka qenë mosha 40-49 vjeҫ, ndërsa
tek femrat mosha 50-59 vjeҫ. Në këtë vit kemi pasë numrin më të madh të pacienteve për pesë
vitet e fundit ku në QSUT gjithësej janë paraqitur 126 pacientë dhe në QKUK janë paraqitur 36
pacientë.
Tab.4 Personat e diagnostifikuar me Hepatit C në QSUT Tiranë, dhe QKUK Prishtinë në
bazë të grup moshës dhe gjinisë për vitin 2014
Viti

Grup Mosha dhe gjinia QSUT

2014 (1-19)

(20-29)

(30-39)

(40-49)

(50-59)

(60-69)

(70-99)

Gjithsej

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

1

1

10

4

9

18

5

12

11

12

5

7

0

3

41

57

Viti

Grup Mosha dhe gjinia QKUK

2014 (1-19)

(20-29)

(30-39)

(40-49)

(50-59)

(60-69)

(70-99)

Gjithsej

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

1

1

4

6

0

2

2

4

3

1

5

1

3

2

18

17
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Nga këto tabela tregohet numri përsonave me Hepatit C të paraqitur në QSUT dhe në QKUK
gjatë vitit 2014, ku gjithsej janë 133 raste. Ku mosha më e prekur në QSUT te femrat ka qenë
mosha 50-59 vjeҫ, ndërsa tek meshkujt ka qenë mosha 30-39 vjeҫ. Po ashtu mosha më e prekur
në QKUK tek femrat ka qenë mosha 60-69 vjeҫ, ndërsa tek meshkujt ka qenë mosha 20-29 vjeҫ.
Gjatë vitit 2014 mosha më e re e prekur me hepatit C në të dy vendet kanë qenë meshkujt.

Tab.5 Personat e diagnostifikuar me Hepatit C në QSUT Tiranë dhe në QKUK Prishtinë
në bazë të grup moshës dhe gjinisë për vitin 2015.

Viti

Grup Mosha dhe gjinia QSUT

2015 (1-19)
F

M

(20-29)
F
M

(30-39)
F
M

(40-49)
F
M

(50-59)
F
M

(60-69)
F
M

(70-99)
F
M

Gjithësej
F
M

0

0

0

0

2

0

2

0

4

2

Viti

1

2

4

1

0

10

Grup Mosha dhe gjinia QKUK

2015 (1-19)

(20-29)

(30-39)

(40-49)

(50-59)

(60-69)

(70-99)

Gjithësej

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

0

0

2

1

2

1

3

7

4

10

6

3

2

0

17

24

Në këto tabela tregohet numri përsonave me Hepatit C të paraqitur në QSUT dhe QKUK gjatë
vitit 2015, ku gjithsej janë 55 raste. Në këtë viti në QSUT kemi pasë gjithsej 4 femra 2 të moshës
40-49 dhe 2 të moshës 60-69 vjeҫ, ndërsa mosha më e prekur tek meshkujt është 50-59 vjeҫ. Në
QKUK mosha më e prekur tek femrat ka qenë mosha 60-69 vjeҫe, ndërsa tek meshkujt ka qenë
mosha 50-59 vjeҫ. Në këtë vit kemi pasë një numër më të madh pacientësh në QKUK me 41
pacientë kurse në QSUT kemi pasur 14 pacientë.
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Tab.6 Personat e diagnostifikuar me Hepatit C në QSUT Tiranë dhe QKUK Prishtinë në
bazë të grup moshës dhe gjinisë për vitin 2016
Viti

Grup Mosha dhe gjinia QSUT

2016 (1-19)
F
M
0
2

(20-29)
F
M
4
0

(30-39)
F
M
16 12

Viti

(40-49)
F
M
7
5

(50-59)
F
M
9
5

(60-69)
F
M
3
4

(70-99)
F
M
0
1

Gjithësej
F
M
39 29

Grup Mosha dhe gjinia QKUK

2016 (1-19)

(20-29)

(30-39)

(40-49)

(50-59)

(60-69)

(70-99)

Gjithësej

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

0

0

0

1

0

1

1

1

4

1

6

3

1

0

12

7

Në këto tabela tregohet numri përsonave me Hepatit C të paraqitur në QSUT dhe QKUK gjatë
vitit 2016, ku gjithsej janë 87 raste. Ku mosha me e prekur në QSUT si tek meshkujt ashtu edhe
tek femrat ka qenë mosha 30-39 vjeҫ. Në QKUK ka qenë mosha 60-69 vjeҫ për dy gjinitë.

Tab.7 Personat e diagnostifikuar me Hepatit C në QSUT Tiranë dhe QKUK Prishtinë në
bazë të grup moshës dhe gjinisë për vitin 2017
Viti

Grup Mosha dhe gjinia QSUT

2017 (1-19)
F

M

(20-29)
F
M

(30-39)
F
M

(40-49)
F
M

(50-59)
F
M

(60-69)
F
M

(70-99)
F
M

Gjithësej
F
M

0

0

1

2

1

1

1

0

6

1

Viti

3

6

3

5

1

19

Grup Mosha dhe gjinia QKUK

2017 (1-19)

(20-29)

(30-39)

(40-49)

(50-59)

(60-69)

(70-99)

Gjithësej

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

0

1

0

0

1

2

1

5

2

7

4

3

2

0

10

18

Në këto tabela janë paraqitur numri i personave me Hepatit C të paraqitur në QSUT dhe QKUK
në vitin 2017, ku gjithsej janë regjistruar 53 pacientë. Mosha më e prekur në QSUT tek femrat ka
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qenë mosha 30-39 vjeҫe, ndërsa tek meshkujt ka qenë mosha 40-49 vjeҫ. Në QKUK mosha më e
prekur tek femrat ka qenë mosha 60-69 vjeҫe, ndërsa tek meshkujt ka qenë mosha 50-59 vjeҫ.
Grafiku 1

Grafiku 1: Në këtë grafik kemi paraqitur përqindjen e pacientëve me HCV të hospitalizuar në
QSUT në periudhen 2012-2017, ku rezulton një numër më i madh pacientësh meshkuj 60%,
ndërsa femrat me 40%.
Gafiku 2

Grafiku 2: Në këtë grafik kemi paraqitur përqindjen e pacientëve me HCV të hospitalizuar në
QKUK në periudhen 2012-2017, ku rezulton se përqindja më e madhe është tek meshkujt prej
55% ndërsa tek femrat prej 45%.
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Grafiku 3

Grafiku 3: Këtu kemi paraqitur gjininë e dy qëndrave QSUT dhe QKUK ku vërejmë se gjinia
mashkullore prin me një përqindje prej 58%, ndërsa gjinia femërore prej 42%. Në të dy vendet
gjinia më e prekur ka qenë gjinia mashkullore.
Grafiku4:

Grafiku 4: Numri i rasteve me hepatit C të rëgjistruara në QSUT dhe QKUK në periudhën 2012
– 2017
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Në këtë grafik kemi paraqitur me lakore numrin e pacientëve me hepatit C në QSUT dhe QKUK
për vitet 2012 – 2017. Ku numri më i madh i rasteve është paraqitur në QSUT gjithsej kanë qenë
356 pacient, ndërsa në QKUK kanë qenë 176 pacient. Viti më i prekur në QSUT ka qenë viti
2013, ndërsa viti më pak i prekur ka qenë viti 2015, në krahasim me QKUK-në ku viti 2015 ka
qenë viti më i prekur, ndërsa viti më pak i prekur në QKUK ka qenë viti 2012.
Këtu vërejmë se viti 2015 në QSUT ka qenë viti më me pak të prekur në krahasim me QKUK-në
ku viti 2015 ka qenë viti më i prekur.
Grafiku 5:

Grafiku 5:Shpërndarja në bazë të grupmoshave (1–19), (20–29), (30–39), (40–49), (50–59), (60–
69), (70–99) në QSUT dhe QKUK.
Në këtë grafik kemi paraqitur me lakore numrin e pacientëve të prekur me hepatit C në QSUT
dhe në QKUK në bazë të grupmoshave. Këtu vërejmë se në QSUT grupmosha më e atakuar ka
qenë ajo prej (30 – 39 ) vjeҫ, ndërsa në QKUK grupmosha më e atakuar ka qenë grupmosha (50
– 59) vjeҫ . grupmosha më e atakuar në dy qendrat ka qenë grupmosha prej (40 – 49) vjeҫ.
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Shpërndarja gjeografike e pacientëve me Hepatit C të paraqitur në QSUT sipas qyteteve të
Shqipërisë

174 – Raste të evidentuara
33 – Raste të evidentuara
26 – Raste të evidentuara
22 – Raste të evidentuara
13 – Raste të evidentuara
10 – Raste të evidentuara
9 – Raste të evidentuara

7 – Raste të evidentuara
6 – Raste të evidentuara
5 – Raste të evidentuara
3 – Raste të evidentuara
2 – Raste të evidentuara
1 – Raste të evidentuara

Në këtë shperndarje vërejmë se qyteti më i prekur në Shqipëri për 5 (pesë) vitet e fundit ka qenë
Tirana me 174 raste, ku më pas vijojnë qytetet Kukësi me 33 raste, Vlora me 26 raste, Elbasani
me 22 raste, Durrësi me 13 raste, Shkodra me 10 raste, Pogradeci me 9 raste. Numër i njejtë
rastesh janë regjistruar në Berat dhe Lushnje me nga 7 raste, po ashtu numër të njejtë rastesh ka
pasur edhe Laҫi, Korҫa, Rrësheni dhe Fieri me nga 6 raste. Numër i njejtë rastesh janë regjistruar
edhe në Peshkopi, Lezhë dhe Librazhd me nga 5 raste. Me 3 raste janë regjistruar qytetet e
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Bajram Currit, Bulqizës dhe Krujës. Kurse me 2 raste janë regjistruar qyteti i Ballshit dhe
Burrelit. ndërsa me nga 1 rast janë regjistruar 3 qytete, Tepelenë, Ersekë dhe Kavajë.
Shpërndarja gjeografike e pacienteve me Hepatit C të paraqitur në QKUK sipas qyteteve
të Kosovës

36 – Raste të evidentuara

33 – Raste të evidentuara
16 – Raste të evidentuara
13 – Raste të evidentuara
12 – Raste të evidentuara
9 – Raste të evidentuara

6 – Raste të evidentuara
5 – Raste të evidentuara
4 – Raste të evidentuara
3 – Raste të evidentuara
2 – Raste të evidentuara

Në ketë shpërndajrje vërejmë se Prishtina ka qenë qyteti më i prekur me Hepatit C me 36 raste
në Kosovë, ku më pas vijojnë Vushtria me 33 raste, Gjakova me 16 raste, Gjilani me 13 raste,
Ferizaj me 12 raste, Peja me 9 raste, Fushë Kosova me 6 raste dhe Shtime me 4 raste. Numër të
njëjtë të rasteve kemi pasur në qytetet Mitrovic, Prizren dhe Viti me nga 5 raste. Me numër të
njejtë të rasteve janë regjistruar edhe qytetet Deҫan, Drenas, Malishevë, Kamenicë, Lipjan,
Obiliq, Skenderaj dhe Suharekë, me nga 3 raste. Me nga 2 raste janë qytetet Kaҫanik, Klinë,
Podujevë dhe Rahovec.

40

Diskutim
Sipas hulumtimeve të bëra në Republiken e Shqipërisë dhe atë të Kosovës duke u bazuar në
regjistrimin e protokolleve në klinikat infektive në QSUT dhe QKUK për vitet 2012 – 2017 të
pacientet e prekur me hepatit C në të dy vëndet janë regjistruar 532 raste.
Në QSUT Tiranë janë regjistruar 356 raste me hepatit C, ndërsa në QKUK Prishtinë janë
regjistruar 176 raste me hepatit C.
Sipas statistikave të fundit të regjistrimit të popullsisë dhe të prekurve me hepatit C, rezulton se
në Republiken e Shqipërisë nga 2.876.591 banorë 1 / 8080 është i prekur me hepatit C. Në
Republikën e Kosovës nga 1.771.604 banorë 1 / 10.065 është i prekur me hepatit C. Nga kjo del
që në Kosovë numri i të prekurve mbi bazën e numrit të popullsisë së përgjithshme është më i
vogël së në Shqipëri.Qytetet më të prekura në Shqipëri janë Tirana me 174 raste dhe Kukësi me
33 raste, ndërsa në Kosovë janë Prishtina me 36 raste dhe Vushtria me 33 raste.
Krahasimi tek rastet e reja me Hepatitit C në Shqipëri dhe Kosovës vërejm se incidenca më e
shprehur në Shqipëri për 5 vite ka qenë në vitin 2013 me 0.04, ndërsa në Kosovë në vitin 2015
me 0.02.
Prevalenca për 5(pesë) vitet e fundit në QSUT ka qenë 0.12, ndërsa në QKUK ka qenë 0.09
Sipas grupmoshave në Shqipëri, më të prekur janë moshat 30 – 39 vjeҫ, ndërsa në Kosovë më të
prekur janë moshat 50 – 59 vjeҫ, pra në Kosovë të prekurit me hepatit C është mosha më e vjetër
se në Shqipëri.
Sipas hulumtimit të mësipërm, gjinia më e prekur në dy vendet është gjinia mashkullore me 58%
kundrejt atyre femërore me 42%.
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REKOMANDIMET
Hepatiti C është një sëmundje serioze e që kërkon kujdes shëndetësor maksimal nga personeli
shëndetësor. Kjo sëmundje ende nuk ka një mjekim bazë, andaj rekomandojme.
Promovimin dhe edukimin shëndetësor i stilit të shëndoshë të jetes;
Vizitat sistematike për diagnostifikimin e hershëm të sëmundjes;
Mardhenie seksuale të mbrojtura;
Marrjen e medikamenteve intravenoze sterile;
Shmangia e tatuazheve dhe piercingeve;
Trajnimi adekuat i personelit shëndetësor per trajtimin e kësaj sëmundje.
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Përfundimi
Në këtë punim u synua të tregohet se ҫfarë është hepatiti C dhe rëndësia e tij diagnoza dhe
mjekimi . Po ashtu u nxorën edhe të dhënat statistikore sa i përket pacientëve të shtrirë në QSUT
dhe QKUK.
Sa i përket rezultateve për pacientet gjatë përiudhes 5 (pesë) vjeçare 2012 – 2017, rezulton se;
pacientët me hepatit C në QSUT dhe QKUK janë regjistruar 532 pacient.
Gjinia më e atakuar në të dy vendet është gjinia mashkullore me 309 pacient. Më pakë të prekur
nga kjo sëmundje për pesë vitet, ishte gjinia femrore me 223 femra.
Viti 2012 gjithsej kemi pasur 42 raste, 25 raste janë regjistruar në QSUT dhe17 raste janë regj
istruar në QKUK.
Viti 2013 ka qënë viti më i prekur me 162 pacient, ku në QSUT janë regjistruar 126 pacient,
ndërsa në QKUK janë regjistruar 36 pacient
Në vitin 2014 gjithsej janë regjistruar 133 pacient, ku në QSUT janë regjistruar 98 pacient,
ndërsa ne QKUK janë regjistruar 35 pacient.
Viti 2015 ka pasur gjithsej 55 pacient, ky viti ka qenë më i prekur në QKUK me 41 pacient, dhe
viti më pak i prekur në QSUT me 14 pacient.
Në vitin 2016 janë regjistruar gjithsej 87 raste, ku në QSUT janë regjistruar 68 pacient, ndërsa në
QKUK janë regjistruar 19 pacient. Në këte vit ka qenë gjinia femrore më e prekura.
Në vitin 2017 janë regjistruar gjithsej 53 raste, në QSUT janë regjistruar 25 pacient, ndërsa ne
QKUK janë regjistruar 28 pacient.
Mosha më e prekur në QSUT është grupmosha 30-39 vjeҫ, ndërsa në QKUK është grupmosha 50
– 59 vjeҫ. Në të dy vëndet mosha më e prekur është grupmosha 40 – 49 vjeҫ.
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REZYME
Hyrje - Hepatiti viral është sëmundje infektive, vetëm në 40 (dyzet) vitet e fundit është shfaqur
interesimi për shumëllojshmërinë e agjentëve infektivë, të cilët janë të aftë të shkaktojnë
sindromën klinike të hepatitit akut. Shtrirja e gjerë e sëmundjes, e cila i detyrohet infeksionit nga
viruset e hepatitit, është pasojë e dëmtimeve kronike të mëlҫisë që shfaqen tek individët në të
cilët zhvillohet infeksioni persistent. Personat e infektuar me VHC-në nuk arrijnë ta eliminojnë
plotësisht virusin dhe në shumicën e rasteve paraqesin evidenca biokimike dhe histologjike të
sëmundjes kronike të mëlҫisë.
Qëllimi i punimit - Qëllimi i punimit të kësaj teme, qëndron në zgjerimin e njohurive rreth
sëmundjes së Hepatitit C në popullatë duke përfshirë: Etiologjinë e hepatitit C, Patologjinë,
Diagnostifikimin, Mjekimin, Kujdesin infermieror te pacientët me Hepatit. Njohja me numërin e
të sëmurëve me hepatit C në Shqipëri dhe Kosovë
Metodologjia - Lloji i hulumtimit: Hulumtimi është retrospektiv. Burimi i të dhënave kanë
shërbyer protokollet e rregjistrimit nga Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë dhe
Qendra Klinike Universitare e Kosovës.
Rezultatet – Në vitin 2012 janë paraqitur 42 raste, dhe në vitin 2013 janë paraqitur 162 raste
me hepatiti C në vitin 2014 janë regjistruar 133 raste, në vitin 2015 janë regjistruar 55 raste,
ndërsa në vitin 2016 janë regjistruar 87 raste, ndërsa në vitin 2017 janë regjistruar 53 raste me
hepatit C. Rezultatet tregojnë se mosha më e atakuar për vitet 2012-2017, për të dy vendet është
mosha 40-49 vjeçare, me gjithsej 127 raste. Gjithsej janë regjistruar 532 ku gjinia mashkullore
është më e prekur me 309 raste.
Përfundim – Hepatiti C është sëmundje e përhapur në të gjithë botën dhe ҫdo ditë e më shumë
po bëhet një nga problemet më të mëdha të mjekësisë së sotme, qoftë nga përhapja apo mjekim.
Fjalë kyҫe; Hepatiti C, mëlҫi, cirrozë, kancer, kujdesi infermieror.
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RESUME
Introduction - Viral hepatitis is an old disease, onlz for the past 40 (forty) zers has shown an
interest in the varietz of infectious agents that are capable of causing clinical acute hepatits
syndrome. The vast extent of the disease, which is dur to imfection with hepatitis viruses, is a
consequence of chronic liver injury that occurs in individuals who develop persistent infection.
People infected with VHC can not completely eliminate the virus and in most cases present
biochemical and histological evidence of chronic liver disease.
Purpose of the work - The purpose of this thesis is to expand knowledge about hepatitis C in the
population including: Hepatitis C Ethiology, Pathology, Diagnosis, Treatment, Nursing Care
with Hepatiti.
Methodology - Type of research: The research is retrospective. As data sources have served the
protocols from the University Hospital Center "Mother Teresa" Tirana, and the University
Clinical Center of Kosovo.
Results - In 2012, 42 cases were sreported, and in 2013 there were162 cases with hepatitis C, in
2014 there were registered in 133 cases, in 2015 there were registered 55cases, in 2016 there
were registere 87 cases, and in 2017 have been recorded 53 cases with hepatitis C. the results
show that the most striking age for 2012-2017, for both countries is 40-49 years, with a total of
127 cases. A total of 532 were reported,where male grnder is most affected by 309 cases.
Conclusion - Hepatitis C is a common disease all over the world and is becoming more and
more one of the major problems of todays medicine, either by spreading or by medication.
Keywords; Hepatitis C, liver, cirrhosis, cancer, nursing.
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