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1. ABSTRAKT

Gjinjtë bëjnë pjesë në organet e jashtme gjenitale të femrës. Deri në periudhën e pubertetit kanë
zhvillim të njejtë si te meshkujt ashtu edhe te femrat. Pas pubertetit, te meshkujt pushojnë së
zhvilluari ndërsa te femrat vazhdojnë dhe zhvillohen. Përgjegjës kryesor për zhvillimin e gjinjve
te femrat janë hormonet të cilat tajohen në nivel të vezoreve.
Ky punim është realizuar me qëllim të zgjërimit të njohurive në lidhje me infeksionet e gjirit dhe
rolin e mamisë në këtë rast.
Të gjithë lexuesit mund ta shërbëjnë këtë punim si informatë në lidhje me infeksionet te gjiri,
disa nga metodat diagnostikuese dhe këshillat e kujdesin që duhet dhënë ndaj pacienteve, punimi
ynë është rishikim literature dhe përfshinë informacione në lidhje anatominë dhe fiziologjinë e
gjidhënjës, infeksionet që prekin gjirin si dhe informimin dhe këshillimin nga mamia.
Ky punim është bërë në Universitetin publik të Gjakovës ‘’Fehmi Agani’’ Fakulteti i Mjekësisë,
Programi – Mami.
Fjalë kyqe: Gjiri, infeksionet, ushqyerja, mjekimi.
Punimi përfshinë : 38 faqe, 3 tabela , 10 figura
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2. Hyrje
Gjinjtë janë organe ndihmëse, rëndom simetrik dhe çift i aparatit gjenital femëror. Gjinjtë bëjnë
pjesë në organet riprodhuese. Gjëndrat e qumështit hasen në të dy gjinjtë, por te meshkujt dhe
vajzat e reja, para pubertetit janë të pazhvilluara. Madhësinë normale gjiri e arrin në moshën 19
vjeç. Përgjegjës kryesor për zhvillimin e gjinjve te femrat janë hormone të cilat tajohen në nivel
të vezoreve.
Si çdo organ i organizmit të njeriut e që mund t’i nënshtrohen proceseve patologjike edhe gjinjtë
nuk mund të përjashtohen. Në grupin e sëmundjeve të gjirit bëjnë pjesë:






Çrregullimet e zhvillimit të gjinjve
Çrregullimet e funksionit
Ndryshimet regresive në gjinj
Ndryshimet inflamatore në gjinj
Displazitë e gjinjve

Në gjinjë hasen dy lloje të tumorëve: beninje dhe malinje, shumica e tumorëve të gjirit janë
beninje. Këto procese në një periudhë të caktuar të zhvillimit të tyre, përcillen rëndom me
ndryshime subjektive siç janë: dhembjet, ndjenja e fryrjes, me ndryshime objektive p.sh
ndryshimet në formë gunge ose i nyjave në gji, ndryshimet në lëkurën e gjinjve, shenjat e
pezmatimit të gjirit (i pjesshëm, apo i plotë i gjirit), përkatësisht rrjedhja e sekrecionit nga
thimthi etj. Gjatë jetës së gruas, tek çdo e dyta grua mund të ndodhin dukuritë e përshkruara.
Incidenca e këtyre ndryshimeve në gjinjë arrin maksimumin te femrat 30-50 vjeçare dhe mund të
jetë rezultat i stimulimit të estrogjenit në mungesë të formimit ciklik të korpus luteum-it dhe të
prodhimit ciklik të progesteronit.
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3. Qëllimi i punimit
Qëllimi i kësaj teme të diplomës është të zgjerohen njohuri rreth infeksionev të gjirit, kujdesit që
duhet bërë ndaj tyre dhe roli i mamisë në edukimin e pacienteve me këto infeksione. Në këtë
temë kemi paraqitur interesimin tonë rreth infeksioneve të gjirit duke rishikuar në libra të
ndryshme që mund t’i merrnim informatat e mjaftueshme rreth kësaj teme.

4. Metodologjia
Metodologjia e përdorur në punimin e kësaj teme të diplomes është metoda e rishikimit të
literaturës. Për ta realizuar këtë punim është shfrytëzuar literaturë e mjaftushme nga biblioteka e
Fakultetit të Mjekësisë në Gjakovë, burime të ndryshme shkencore nga interneti si dhe literatura
të ndryshme lidhur me këtë temë.
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KAPITULLI 1
1.1. Anatomia e gjirit
Zhvillimi i gjirit
Gjiri (lat. Mammae, greq. mastos) është organ ndihmës, rëndom simetrik dhe çift i aparatit
gjenital femëror. Gjinjtë bëjnë pjesë në organet riprodhuese. Ato kanë funksion shumë të
rëndësishëm për sigurimin e qumështit për foshnjën.

Figura 1.Format e ndryshme të gjirit, të kushtëzuara me shkallë të ndryshme të zhvillimit
riprodhues dhe moshës së gruas.1

Fig. 1 Dr.sc. Selami Sylejmani: “Sёmundjet e gjirit’’,Prizren faqe:33

1
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Gjëndrat e qumështit zhvillohen nga rrudhat ektodermale që formohen në sipërfaqen ventral të
embrionit. Ato zgjerohen anash nga gjymtyrët e sprasme, dhe formojnë të ashtuquajturën “rrugë
e qumështit’’. Këta sytha shfaqen çifte të shumëfishta dhe fillojnë të paraqiten rreth javës së
pestë të shtatzanisë. Shumica e tyre zhduken gjatë procesit të zhvillimit fetal, përveç një çifti në
regjionin e gjoksit, që do të zhvillohet në kohën e vet në dy gjëndrat e qumështit. Nëse sythat
përgjatë kanalit të qumështit nuk zhdukën plotësisht, ato kalojnë në ind gjëndror/glandular
ektopik. Ky ind ektopik i gjirit vërehet rëndom në skajet e rrudhave të gjirit dhe në nënsqetull,
apo tek të rriturat edhe në vulvë. Kjo mund të jetë si shfaqje e gjinjve shtesë (polymastia) apo
thimtha shtesë (polythelia). Indi dytësor i gjirit paraqitet në rreth 2-6% të grave.

Figura 2. Udha e qumështit2

2

Fig.2. Dr.sc. Selami Sylejmani: “Sёmundjet e gjirit’’Orbis,Prizren faqe:34
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Gjatë zhvillimit embrional, rreth mesit të shtatzënisë, dy sytha mamarë, që janë paracaktuar për
t’i formuar gjinjtë, fillojnë të rriten dhe të ndahen. Pesëmbëdhjtë deri 25 sytha dytësorë formohen
dhe në esencë janë sistemi i kanalit qumështor të gjirit tek të rriturat.
Kanalet e qumështit përmblidhen për të formuar gropëzën mamare. Pak para lindjes, evangjinimi
i gropëzës mamare formon thimthin. Faza më e hershme e zhvillimit të gjëndrës mamare fetale
nuk duket se është e varur nga hormonet steroide. Testosteroni ndikon, megjithatë në rritjen dhe
zhvillimin pas javës së 15-të të shtatzënisë.
Në javët e fundit të shtatzënisë, gjiri fetal reagon ndaj hormoneve steroide të nënës, atyre të
placentës dhe prolaktinës. Aktiviteti sekretor mund të jetë i nxitur nga kanalet mamare të gjirit.
Gjatë lindjes sekrecioni i kolostrumit (kolloshtrës) dhe thimtha (sytha) të rritur e të prekshëm
mund të vërehen tek të dy gjinjtë. Regresioni ndodh në mënyrë tipike gjatë 2 muajve të parë pas
lindjes, jetës neonatal.
Shtresa e jashtme e qelizave shndërrohet në mioepitel dhe shërben për mekanizmin e nxjerrjes së
qumështit jashtë. Gjëndrat e qumështit hasen në të dy gjinjtë, por te meshkujt dhe vajzat e reja
para pubertetit janë të pazhvilluara. Madhësinë normale gjiri e arrin rreth moshës 16-19 vjeçe.
Gjiri normal i femrës së zhvilluar është i vendosur në anën e përparme të krahërorit dhe zë vend
nga brinja e dytë deri tek brinja e shtatë .
Strukturën e gjinjve e përbën e tërë pjesa që përfshin dhe mbulohet me lëkurën e gjinjve, indin
lidhor dhe indin dhjamor.
Pesha mesatare e një gjiri të zhvilluar normalisht në periudhën riprodhuese të gruas sillet nga 200
deri në 300 gram. Nuk është e parëndomtë që njëri gji të jetë më i madh se tjetri (asimetria e
gjinjve) dhe kjo dukuri është krejt normale.3

Figura 3.Pamja normale e gjinjve dhe asimetria e zhvillimit të gjinjve

3

Dr.sc. Selami Sylejmani ‘’Sëmundjet e gjirit’’ Prizren faqe 35
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Figure 4.Anatomia e gjirit4

4

Fig.4.Dr.sc. Selami Sylejmani: “Sёmundjet e gjirit’’,Prizren faqe:36
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1.2. Fiziologjia e gjirit
Nё mbarim tё shtatëzënisё zvogёlohet niveli i estrogjenit në gjak, ndёrsa rritet tajimi i
prolaktinёs nga lobusi i pёrparёm i hipofizёs. Tajimi i qumёshtit, nё radhё të parё, ёshtё i
kontrolluar me nivelin e prolaktinёs. Stimulim për tajimin e prolaktinёs ёshtё thithja e fëmijës,
varёsisht prej frekuencёs sё thithjeve, zgjatjes sё tyre si dhe forcёs me tё cilёn thithё fёmija.
Prolaktina ka edhe veprime tё tjera, siç janё: bllokimi i ovulacionit, retencioni i ujit nёpёrmes
veshkave dhe siç duket veprimin qendror e ka nё tru, duke ndёrruar psikologjinё e lehonёs, nё
aspektin e forcimit tё sjelljeve. Qumёshti fillon tё tajohet nё sasi tё mjaftueshme, te primiparet
ditёn e 4-tё pas lindjes, ndёrsa te multiparet nё ditёn e dytё ose të tretё pas lindjes. Edhe gjatё
ditёve kur nuk fillon tё rrjedhё qumёshti, i porsalinduri duhet tё vihet nё gji pёr stimulim tё
laktacionit.
Prej hormoneve tё tjera, ndikim në laktacion kanё: hormoni tireotrop dhe somatotrop. Tajimi i
kёtyre hormoneve ёshtё nёn ndikimin e hipotalamusit. Nё hipotalamus tajohet faktori prolaktin
inhibues dhe faktori rilizing prolaktin. Nё laktacion ndikon edhe thithja, e cila në mёnyrё
refleksive, stimulon tajimin e prolaktinёs dhe oksitocinёs. Gjatё aktit tё thithjes, inhibohet tajimi
i faktorit prolaktin inhibitor dhe vjen deri te rritja e tajimit tё prolaktinёs dhe oksitocinёs.
Prolaktina stimulon tajimin e qumёshtit, ndёrsa oksitocina bёn kontraktimin e qelizave
mioepiteliale, gjё qё sjell deri te zbrazja (tajimi) e qumёshtit.
Veҫanёrisht, duhet tё potencohet rёndёsia e zbrazjes sё shpeshtuar të gjirit, qoftё pёrmes
thithjes, ose nё mёnyrё manuele (me dorё), sepse në qoftёse mbetet pa u zbrazur sasia e
qumёshtit, ajo vepron nё mёnyrё jostimuluese nё laktacion. Tajimi i qumёshtit fillon pas lindjes
dhe njihet si kulloshtёr, e cila pas 5 ose 10 ditёsh, zёvendёsohet me tё ashtuquajturin qumёsht
kalimtar, nё tё cilin gradualisht bjen koncentrimi i proteinave dhe i mineraleve. Nga fundi i
muajit pas lindjes tajohet qumёshti pёrfundimtar, sekretimi i tё cilit zgjatё disa muaj, apo
nganjёherë disa vite. Nё ditёt e para tajimi i kulloshtrёs nuk ёshtё mё i madh se 50 ml në ditё, e
pastaj gradualisht, rritet por tajimi i qumёshtit nё sasi tё plotë arrihet vetёm nё ditёn e 10-tё apo
tё 12-tё, pas lindjes dhe mesatarisht tajohet rreth 500 ml qumёsht.5

5

Dr.sc. Selami Sylejmani: “Sёmundjet e gjirit’’,Orbis, Prizren faqe:33
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KAPITULLI 2
2.1. Mastalgia – mastodinia (Dhimbjet në gji)
Dhimbja e gjoksit është simptoma më e shpeshtë që shtyn një grua të shkoj tek mjeku.
Megjithëse shumica e rasteve me dhimbje kanë etiologji beninje, rreth 10% e pacianteve me
kancer kanë dhimbje shoqëruese, shpesh me masë gjiri. Dhimbja beninje e gjoksit mund të jetë
ciklike ose jo. Dhimbja ciklike maksimale është zakonisht premenstruale dhe qetësohet me
fillimin e menstruacioneve, mund të jetë unilaterale ose bilaterale. Dhimbja ciklike e gjoksit
iradiohet në aksilën ose krahun e të njëjtës anë. Dhimbja jo-ciklike e gjoksit mund të vijë nga
shkaqet të ndryshme, si luhatje hormonale, adenoma të forta, ekstazia e duktuseve dhe
makrocistet. Dhimbja jo-ciklike mund të vijë edhe nga formacione muskulo-skeletike si psh.
Dhimbja e muskujve pektoralë nga lodhja ose trauma. Shkak tjetër i dhimbjes së gjoksit është
osteokondriti. Sidoqoftë, në shumë raste të dhimbjes jo-ciklike, nuk gjendet shkaku. Megjithëse
kanceri i gjirit mund të ketë si fillim vetëm dhimbjen, kjo ndodh shumë rrallë. Vlerësimi për
raste të tilla duhet të përfshijë një anamnezë dhe egzaminim fizik të hollësishem, sikurse edhe një
mamografi për gratë me moshë mbi 35 vjeç për të përjashtuar një imazh të dyshimtë, me
intensitet të lartë si burim i dhimbjes. Në rast se nuk vërehet, pacientja mund të jetë e qetë 8590% dhe nuk kërkojnë terapi të mëtejshme. Nëse nevojitet, ajo duhet specifikuar. Rreth 80% e
rasteve me dhimbje ciklike dhe 40% e atyre me dhimbje jociklike, i përgjigjen mjekimit
medikamentoz si vitamin E, danazol apo ndërprerje e kafeinës.
Në rast se dhimbjet paraqiten në gjirin e majtë, mund të interpretohen gabimisht si dhimbje me
prejardhje nga sëmundjet e zemrës.
Dhimbjet në gji që duhet të merren seriozisht dhe të kërkojnë ekzaminime të plota janë këto:



Dhimbjet e lidhura me traumën e gjirit (si pasojë e lëndimit mekanik) kur vërehen shpesh
mavijosjet e lëkurës në atë regjion.
Dhimbjet që janë të lidhura me proceset inflamatore (Mastitis).

Kur dhimbjet përcillen me prekjen e ndryshimeve në gji në formë të nyjave-gungave apo të
ndonjë ngurtësimi tjetër në gji.
Kur dhimbjet ndjehen në regjion të cisteve më të mëdha dhe të tendosura, atëhëre duhet të bëhet
punksioni, dhe në këtë rast hiqet materiali i grumbulluar në formacionin cistik, që është shkaktar
i dhimbjes. Nëse gruaja vëren ndonjë nga këto simptoma, duhet të lajmërohet te mjeku i vet i cili
do ta drejtojë në institucionet përkatëse shëndetësore ku do të ndërmerren masat e nevojshme.
Duhet të dihet se dhimbja në gji paraqitet jashtzakonisht rrallë si shenjë e sëmundjes malinje
(kancerit) të gjirit, sepse kanceri, sipas rregullit nuk shkakton dhimbje, bile as në fazat e
avancuara. 6

6

Manual- Obstetrikë- gjinekologji- “The Johns Hopkins” faqe 293
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2.2. Mastiti
Një variant i ndryshimeve inflamatore dhe reaktive mund të shihen në gjinj. Përderisa disa nga
këto ndryshime janë rezultat i agjentëve infektive, të tjerat nuk kanë etiologji të kuptuar mirë dhe
mund të përfaqësojnë reaksion lokal ndaj ndonjë sëmundje sistematike ose reaksion të lokalizuar
antigjen- antitrup dhe klasifikohen si idiopatike.

Figura 5.Mastiti7

1.Mastiti puerperial është një celulit akut i gjirit tek një grua që ushqen me gji. Po që se nuk
mjekohet në kohë, ai mund të avancojë në formim abcesi. Mastiti ndodh zakonisht në javët e
para të laktacionit. Në inspekcion kemi pamjen e një celuliti në formë trekëndëshi në një pjesë të
lëkurës që mbulon gjirin. Zona e prekur është e nxehtë , e skuqur, dhe shumë e dhimbshme .
Zakonisht nuk ka rrjedhje pusi nga thumbi, sepse infeksioni është më shumë përreth sesa në
brendësi të duktusëve. Shpesh shoqërohet me temperature të lartë, ethe dhe dhimbje trupore.
Shkaktari më i shpeshtë është stafilokokus-aureus dhe mjekimi duhet të mbulojë këtë mikrob.
Antibiotiku i rekomanduar është dicloxacilin, 230-500 mg çdo 6 orë, ose nafcillin apo oxacillin,
2gr çdo 4 orë për 10 ditë. Pacientja duhet të inkurajohet të vazhdojë ushqyerjen me gji ose të
thithi gjoksin me pompë për të siguruar drenazh të mirë për segmentet e infektuara. Influencojnë
të ngrohtat dhe presionet me dorë mbi zonën e ënjtur.

7

Fig.5. https://www.cancercarewny.com/content.aspx?chunkiid=11684
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Po qe se mastitis nuk trajtohet herët ose nuk i përgjigjet terapisë, mund të çojë në formim abcesi.
Fluktuacioni mund të mungojë ose të jetë e vështirë të kapet për arsye të septave fibrotike në
brendësi të gjirit. Po qe se mastiti puerperial nuk shërohet shpejt, ai duhet të inçizohet, drenohet
dhe të kërkohet kulturë.

2.Mastiti jo puerperial përfaqësohen më shpesh nga abcesi i gjirit. Pacientja jo gjithmonë
ndjehet keq. Kjo është zakonisht infeksion polimikrobik, përfshirë edhe anaerobe. Duhen
përdorur antibiotikë me spektër të gjerë. Në fazën akute mund të trajtohet me aspirin, drenim,
mund të riakutizohet në 50-70% të rasteve. Në këto kushte duhet bërë incision i gjërë.

2.3. Gjendja fibrocistike
Gjendja fibrocistike është sëmundja më e shpeshtë beninje e gjirit. Ajo ndodh në rreth 10% të
grave me moshë më pak se 21 vjeç dhe është më i shpeshtë në periudhen premenopauzale.
Shenjat më të shpeshta janë dhimbja dhe fryrja bilaterale, më të lokalizuara në zonën subareorale
ose në periferi të gjirit, këto simptoma janë të theksuara midis ditëve 7 dhe 14 para
menstruacioneve. Dhimbja është e mundshme t’i dedikohet edemës stromale, dilatacionit të
duktuseve si dhe inflamacionit, por etiologjia e vërtetë është e paqartë. Kjo patologji duhet të
konsiderohet një variacion i normës dhe jo në sëmundje e vërtetë, ndonëse disa paciente ndjehen
të sëmura nga simptomat që përsistojnë.
Mund të përdoren kontraceptivët orale që zbusin simptomat në 70% - 90% të pacientëve. Mund
të jenë të efektshëm, analgjezikët si acetaminophen, aspirina dhe antiinflamatorët jo-steroide.
Përmirsimi mund të ndihet dhe nga paksimi i marrjes të methylxanthinës. Kjo arrihet duke
ndërprerë nga ushqimi kafen, çajin, çokollatat, dhe sodën e kafeinuar.
Një pjesë e pacientëve mund të përfitojë dhe nga terapia me diuretikë. Shpesh për gruan mjafton
ta sigurojmë se simptomat që ka nuk janë të lidhura me ndonjë patologji serioze të gjirit.8

8
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2.4. Fibroadenomat
Fibroadenomat janë lezionet më të shpeshta që takohen tek gratë e moshës nën 30 vjeç. Rritja e
tyre është graduale dhe në ndonjë rast mund të ketë dhimbje ciklike. Për rastet kur lezioni është i
palpueshëm, ai rritet në përmasa dhe pacientja është e acaruar nga gjëndja psikologjike, duhet të
bëhet biopsia me incision. Për fibromiomat me përmasa të vogla që nuk janë të palpueshme dhe
që janë diagnostifikuar vetëm me mamografi, eko ose aspirin me age, rekomandohet qëndrim
konservativ. Ka rëndësi që këto raste të ndiqen në mënyre rigoroze. Gjatë shtatzanisë dhe
laktacionit (dhënjes gji) mund të ndodh zmadhimi i fibroadenomes në llogari të pjesës së saj
gjendërore, pa apo me prodhim të qumështit në kanalëzat e fibroadenomes.
Fibroadenomat janë të ndërtuara nga indi gjendëror dhe indi lidhor. Për nga lokalizimi mund të
jenë:



Intraduktal, që do të thotë se gjenden në kanalin e qumështit
Periduktal, që do të thotë që gjenden në rrethinën e kanalit të qumështit

Karcinoma në brëndësi të një fibromiome ndodh shumë rrallë. Një variant i rrallë malinj i
fibromave quhet cystosarcoma phyllodes trajtohet me rezeksion të gjërë.9

Figure 6.Ultrasound, Mamografi, Biopsi me ultrasound10

9
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Fig.6. https://kanserdeyenitedaviler.com/en/dt_portfolio/fibroadenomas/

10
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2.5. Adenoza e gjirit
Adenoma nënkupton një tërësi ndryshimesh brenda lobuluseve, të cilat fillojnë me shumëzimin e
qelizave gjëndërore në lobules, të përcjella shpesh me zhvillimin e indit lidhor dhe shtresimin e
kripërave - kalcifikateve. Nëse ndryshimi manifestohet në formë të ngurtësimeve quhet tumor
adenoz. Adenoza haset relativisht shpesh në kompleksin e sëmundjeve fibrocistike të gjirit në
formë të tumorit, pak a shumë të pllakzuar kryesisht elastik dhe jo i kufizuar qartë nga rrethina.
Nganjëhere paraqet problem të madh diagnostifikues dhe kërkon terapi kirurgjike. Nëse me
mamografi dhe ultrasonografi konstatohet në mënyrë të padyshimtë se nuk egziston dyshimi për
ndonjë proces malinj në adenoz, pacientet vazhdojnë të kontrollohen rregullisht (jo më rrallë se 4
herë në vit).

2.6. Cistet e gjirit
Cistet paraqesin ndryshimet më të shpeshta që hasen tek gratë ndërmjet moshës 40-50 vjeçare.
Cistet janë hapsira të mbushura me lëng që krijohen nga kanalet e zgjeruara dhe të mbyllura të
qumështit. Mund të jenë si të veçuara, apo disa sosh njëkohësisht në njërin gji, por shpesh edhe
në të dy gjinjtë.
Madhësia e tyre është e ndryshme: nga ajo mikroskopike, kur nuk mund të hetohen me prekje,
deri në madhësinë e disa centimetrave. Cistet e vogla nuk përcillen rëndom me shqetësime të
mëdha, por ato mund të rriten dhe të shkaktojnë dhembje para fillimit të ciklit menstrual.
Cistet duhet dalluar nga tumoret solide të rrumbullakët (fibroadenomat) por gjithashtu edhe nga
tumoret cistike. Në rastet e cisteve të vogla që nuk shkaktojnë shqetësime të veçanta, përcjellja
bëhet me kontrolla të rregullta specialistike, me ekzaminime të kohëpaskohshme
ultrasonografike (jo më rrallë se njëherë në vit), ndërsa cistet e mëdha dhe ato që shkaktojnë
dhimbje, mund të punktohen ose të operohen. Punksioni i cisteve nënkupton veprimin e nxjerrjes
së përmbajtjes me gjilpërë dhe shiringë, pas së cilës më së shpeshti cisti zhduket plotësisht. Në
qoftëse cisti paraqitet sërish, punktimi përsëritet shpesh, veçanërisht kur cistet janë të tendosura
dhe për këtë arsye shkaktojnë dhimbje.
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Figure 7.Punksioni – aspirimi i përmbajtjes së cisteve të gjirit

Gjatë punktimit përfitohet më së shpeshti një përmbajtje e verdhë në të gjelbërt, paksa e turbullt.
Cistet aq rrallë shëndrrohen në sëmundje malinje, sa përmbajtja e punktuar shpesh as që dërgohet
për analiza. Mirëpo, shfaqja e gjakut të freskët apo të vjetër në përmbajtjen e punktuar të cistës
mund të jetë shenjë për mjekun specialist që do të kërkojë analizen citopatologjike të lëngut të
tillë (analizën e qelizave të përmbajtjes së cistit) në këtë rast aplikohet si metodë e trajtimit dhe
nxjerrja kirurgjike e cistit .11
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2.7. Nekroza dhjamore
Nekroza dhjamore shoqëron shpesh traumën e gjirit. Ndodh që të takohet shpesh pas biopsisë së
gjirit, infeksionit, ektazisë të duktuseve, dhe operacioneve plastike në gji, sikurse dhe pas
lumpektomisë e radioterapisë për karcinomë të gjirit.
Nekroza dhjamore mund të ndodhë kudo por, është më e shpeshtë në zonën subareolare. Ky
lezion është vështirë të diferencohet me anë të egzaminimit fizik ose mamografisë. Shpesh ajo
paraqitet si masë jo e dhimbshme, me kontura jo të rregullta, e fortë, pak e lëvizshme dhe që
shoqërohet me lëkurë të trashur dhe të retraktuar. Në rast se pacientja ka pasur traumë të gjirit
dhe vërejmë ekimoza, rasti lihet në observim. Në mungesë të traumës ose kur masa persiston
gjatë, duhet të bëhet biopsia ekcizionale për të përjashtuar një malinjitet.12

2.8. Rrjedhja nga thimthi (thelbi i gjirit)
Me këtë gjendje nënkuptohet shfaqja e sekrecionit nga thimthi jashtë periudhës së shtatzanisë,
apo gjidhënies.
Meqë gjiri është gjënder, sekrecioni nga thimthi i gruas në moshën e pjekurisë nuk është dukuri e
rrallë dhe nuk paraqet medoemos shenjë të sëmundjes së gjirit. Gjendjet e caktuara beninje në gji
mund të shkaktojnë simpotome të tilla. Përshembull sasia e vogël e sekrecionit të thimthit
konstatohet rregullisht tek gratë, që marrin tableta kontraceptive, ilaçe për qetësim (sedativë) apo
ilaçe të tjera. Ky sekrecion rrjedh më shpesh nga dy gjinjtë, ndonëse mund të ndodhë vetëm nga
njëri.
Sekrecioni i thimthit mund të jetë i ndryshëm, si për nga ngjyra, ashtu edhe nga cilësia. Gratë në
gjendje fibrocistike në gjinjë kanë shpesh sekrecion më ngjyrë si të gjelbërt apo të kaft.
Sekrecioni i gjirit me ngjyrë të verdhë e të tejdukshme në të bardhë apo në të gjelbërt rëndom
nuk është shenjë e ndonjë gjendjeje brengosëse në gji. Në këto raste mjeku mund të vendos sipas
nevojës për marrjën e strishos së sekrecionit për analizë citilogjike. Ky sekretim shpesh nuk
kërkon kurrfarë terapie, shpesh vërehet edhe ndërprerja spontane e sekretimit nga thimthi.
Sekrecioni i dendur i verdhë në të gjelbërt mund të paraqes shenjë të ndryshimeve inflamatore në
gji, ku nevojitet trajtim me antibiotikë , në raste të rralla ai kirurgjik.13
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Sekrecioni që sipas rregullit kërkon trajtim kirurgjik është aj i cili përmban pak a shumë gjak.
Ngjyra e sekrecionit të tillë mund të jetë variacion nga rozë e qiltër gjer te e kuqja e plotë, ngjyrë
kafeje apo edhe plotësisht e zezë. Shkaktarët më të shpeshtë të gjendjeve të tilla janë tumorët
beninje-papilomat brenda kanalit të qumështit, apo edhe gufimi i theksuar i qelizave brenda
kanalit të qumështit. Duke marrë parasysh se këto gjendje mund të tregojnë në një përqindje të
vogël të rasteve praninë edhe të kancerit, është i domosdoshëm ekzaminimi citologjik e në raste
të dyshimta edhe intervenimi kirurgjik-eleminimi i sistemit të kanaltheve, ku gjendet sekrecioni i
përzier me gjak, e bashkë me të edhe analiza patohistologjike.

2.9. Inflamacioni i gjirit
Inflamacioni i gjirit jashtë periudhës së dhënjës gji është dukuri më e rrallë. Proceset inflamatore
mund të kaplojnë indin e gjirit (mastitis) ose vetëm thimthin. Shkaktarët më të shpeshtë janë
bakteriet gram pozitive, si streptokokët dhe stafilokokët, që karakterizohen për shenja
karakteristike të proceseve inflamatore.
Edhe nëse shfaqet inflamacioni, ai është rëndom i kufizuar në një pjesë më të vogël të gjirit,
kryesisht në pjesën përreth areoles. Manifestohet me ënjtje, skuqje të kufizuar mirë, me dhimbje
në atë regjion, jo rrallë me rrjedhje qelbi nga thimthi. Rritja e temperaturës trupore nuk është
domosdo shenjë e mastitit, por edhe mungesa e temperaturës së ngritur nuk do të thotë mungesë
e mastitit.
Në faza fillestare përshkruhet trajtim me antibiotikë, me aplikim të njëkohshëm të fashove me
acid boric apo alkool. Në rast të paraqitjes së zbutjes, më së shpeshti në pjesën qëndrore të
procesit inflamator që tregohet edhe prania e qelbit, rekomandohet trajtim kirurgjik dhe heqja e
qelbit. Kjo ndërhyrje kryhet me prerjen e lëkurës mbi regjionin e zbutur në një anestezion lokal
afatshkurtër, heqjen e përmabjtjes së qelbit dhe shpërlarjen disa ditore në ambulant.
Nëse mastitis shfaqet, gjë që ndodh shpesh, këshillohet trajtim kirurgjik, i cili nënkupton
largimin e regjionit në të cilin përsëritet inflamacioni. Me gjithë trajtimin e tillë, ndodh
ndonjëherë që të përsëritet inflamacioni. Futja brenda e thimthit në rastin e mastitit të kufizuar,
veçanërisht kur zhvillohet në rrethinë apo nën areolë është rast i shpeshtë, por duhet dalluar nga
futja brenda e thimthit që shkaktohet nga tumori.
Mbretëron një ide e gabuar edhe ndër profesionistë se gjatë procesit inflamator të gjirit, foshnjës
nuk duhet dhënë gji. Po ashtu është i gabuar edhe mendimi se në këtë faze, foshnjës duhet t’i
ndërpritet gjidhënia. E vërteta është se gjatë procesit inflamator, përpos mbrojtjes me antibiotikë,
në fazën kur nuk ka grumbullim qelbi, foshnjës duhet dhënë gji në mënyre që gjiri të zbrazët
sepse grumbullimi i gjirit e favorizon procesin inflamator. Nuk ka të dhëna se dhënia gji mund ta
dëmtojë shëndetin e foshnjës, pos që duhet pasur kujdes tek të porsalindurit pasi që antibiotikun
që e merr nëna kalon edhe tek fëmija.14
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2.10. Fibroza e gjirit
Nënkupton shumëzimin e indit lidhor në gji, gjersa pjesa gjendërore me atë rast zvogëlohet.
Krahas numrit, zvogëlohet edhe diametri i lobuluseve. Rrallë është i pranishëm në tërë gjirin në
ndonjë shkallë më të gjerë. Fibroza fokale-e kufizuar, mund të manifestohet si tumor i cili
hetohet në prekje, ndonjëherë shumë i fortë dhe i pakufizuar qartë nga rrethina, apo konstatohet
gjatë mamografisë si abnormalitet i shkallës së caktuar të ndërtimit të gjirit. Një lloj i caktuar i
fibrozës në gji mund të shfaqet tek pacientet me diabet të varur nga insulina, të cilat trajtohen një
kohë të gjatë nga ajo sëmundje.

2.11. Lipomat e gjirit
Janë tumore të indit dhjamor, të kufizuar mirë të cilët mund të zhvillohen në çdo pjesë të gjirit.
Vështirë mund të hetohen me prekje. Nëse hetohen, janë të butë, të lëvizshëm, të lëmuar dhe të
kufizaur mirë. Shfaqen shpesh në kuader të lipomatozës së përgjithshme (kur janë të pranishëm
më shumë tumorë dhjamorë me karakteristika identike në pjesë të ndryshme të trupit).
Këta tumorë operohen më rrallë. Kjo bëhet kryesisht kur kanë rritje të përshpejtuar kur
shkaktojnë dhimbje spontane apo kur përcillen me ndryshime dytësore (shkaktohen nekroza në
një pjesë të indit,e përcjell me shtresimin e kripërave gëlqerore) në këto raste si klinikisht ashtu
edhe me mamografi dhe ultrasonografi, mund të lënë përshtypjen e tumoreve të tjerë beninje,
bile edhe atyre malinje.

2.12. Papilomat intraduktale të gjirit
Papilomat paraqesin ndryshime beninje në gji në formë të qelizave të gufuara të brendësisë së
kanalzave, të cilat formojnë tumore papilomatozë. Këto papiloma shfaqen më së shpeshti në
kanalet përfundimtare të qumështit nën areolë. Manifestimi i tyre më i shpeshtë është sekrecioni i
përzier me gjak nga thimthi.
Tumorët janë shpesh të vegjël (1-3mm) dhe nuk mund të hetohen me prekje. Papilomat mund të
jenë ndonjëherë më të mëdha (20-40mm), posaçërisht ato formojnë rreth vetës ciste të vogla apo
të mëdha, të mbushura me përmbajtje të përzier me gjak. Për shkak të mundësisë së kancerit
papilar të gjirit, secili sekrecion me gjak nga gjiri, pa përjashtim kërkon analizën citopatologjike
(analiza e qelizave të sekrecionit) apo analizën patohistologjike (analiza e indit pas largimit
kirurgjik të tumorit). Mjeku specialist në secilin rast të sekrecionit me gjak nga thimthi, sipas
rregullit duhet të vendosë për biopsi. Prerja nuk është rëndom aq e madhe sa për të lënë pasoja
estetike në gji. Pas operacionit, pjesa rreth areolës dhe thimthit mund të forcohet ose të bëhet më
pak e ndjeshme.
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2.13. Papilomatoza dhe adenoma e thimthit të gjirit
Këta tumorë krijohen me gufimin e qelizave të pjesës përfundimtare të kanaltheve të qumështit
dhe rriten ndonjëherë në brendësi të thimthit. Atëherë shfaqen në formë kalaveshi apo me plagës
në thimth. Periudha e shfaqjes është ndërmjet moshës 40-50 vjeçare. Adenomat e thimthit mund
të diagnostikohen gabimisht si papilomatoza keratinizuese nën areolë e cila rëndom shfaqet më
thellë në gji. Këta tumorë kërkojnë shërim jashtëzakonisht rrallë. Nëse ndodh ndryshimi i pamjes
dhe madhësisë së tyre, atëherë hiqen me rrugë kirurgjike.

2.14. Dermatiti kronik i thimthit të gjirit
Inflamacioni i lëkurës së thimthit, shfaqet në formë të skuqur në vetë sipëfaqen e thimthit,
mbuluar me shtresa të kreatinizuara të lëkurës së vdekur, përcjellë shpesh me kruarje.

2.15. Ektazia duktale
Kjo shprehje ka kuptimin e zgjerimit, kryesisht të kanalëzave përfundimtare të qumështit nën
areolë, ndonëse mund të përfshijë edhe kanalëza më të vogla.
Nuk dihet arsyeja e vërtëtë e shfaqjes së ektazisë. Si shkaktarë shpesh përmenden proceset
inflamatore, që shkaktojnë dëmtimin e fijeve elastike në muret e kanaltheve, si dhe shfaqjen e
indit lidhor në rrethinën e kanaltheve. Në këtë gjendje, rrjedhja nga thimthi e sekrecionit të
dendur, të verdhë në të bardhë, nuk është dukuri e rrallë.
Fibroza dhe kalcifikimi janë pjesë e kësaj gjendjeje që për këtë arsye , mund të sjellin huti dhe të
krijojnë dilema gjatë mamografisë apo ultrasonografisë, duke imituar kancerin e gjirit.15

Figura 8.Paraqitja sistematike e ndryshimeve në gjinj me sqarime përkatëse 16
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KAPITULLI 3

3.1. Metodat kryesore diagnostifikuese
Para se të fillojmë trajtimin apo mjekimin e një infeksioni apo procesi patologjik është me
rëndësi që të bëhet diagnostifikimi korrekt.
Veprimet dhe metodat themelore diagnostifikuese për diagnostifikimin e sëmundjeve të gjirit
janë:





Anamneza
Inspeksioni -vështrimi
Palpacioni-prekja
Vetëkontrolli i gjinjve

Këto duhet të plotësohen me metoda standarde diagnostifikuese si:
 Mamografia
 Ultrasonografia-sonomamografia ,

3.2. Anamneza
Të dhënat anamnestike duhet të shikohen në kuadër të vlefshmërisë së simptomave. Është e
rëndësishme të pyetet pacientja për praninë e sëmundjeve në familje. Po ashtu pyetet për moshën
e paraqitjes së menarkës, dhe të menopauzës, numrin e lindjeve, numrin e shtatzënive, numrin e
dështimeve, përdorimin e terapisë zëvendësuese hormonale. Ajo pyetet për menopauza se a ka
qenë spontane apo e dhunshme. Bëhen pyetje edhe për të dhënat se a ka përdorur terapi
kontraceptive hormonale dhe sa kohë. Te rastet e grave që prekin ndonjë ndryshim në gjinj,
pyetet se sa kohë i kanë hetuar këto ndryshime. Pyetet se a ka rrjedhje nga gjinjtë, nëse po, çfarë
ngjyre ka, në çfarë sasie rrjedh dhe a shfaqet në mënyrë spontane ose pas ndrydhjes. Pacientja
pyetet edhe për analizat ose ekzaminimet të cilat janë bërë deri në këtë kohë.

16
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3.3. Inspeksioni-Vështrimi
Gjatë inspeksionit kërkohen ndryshimet eventuale në gjinj. Vështrohet dukja e gjinjve në tërësi,
dallimet në madhësi dhe në formë simetrie si dhe deformimet eventuale. Vështrimi, dukja e
gjinjeve në tërësi, dallimet në madhësi dhe formë, simetria si dhe deformimet eventuale.
Vështrohet thimthi, forma, pozita (tërheqja eventuale-futja brenda) dhe ndryshimet në lëkurën e
thimthit. Duhet kushtuar kujdes ndryshimeve si: tërheqja e lekurës së gjinjve, ndryshimi në
formë të lëvorës së portokallit, ndryshimi i ngjyrës së lëkurës, edema e lëkurës, ulçerimet ose
plagëzat në lëkurën e gjinjve, të ngritura në formë nyjësh e ndryshimesh të tjera të parëndomta,
të cilat mund t’i kenë rënë në sy pacientes.

3.4. Palpacioni- prekja
Palpimi ose prekja e ndryshimeve në gjinj ka rëndësi të veçantë në zbulimin e sëmundjeve të
gjirit. Palpimi bëhet më mirë me anë të mollzave të gishtave. Gjiri duhet të palpohet në mënyrë
sistematike dhe gjatë qëndrimit në këmbë, ulur dhe në pozitë të shtrirë. Duhet të kontrollohen
edhe nënsqetullat dhe regjionet mbi klavikulë. Koha më e përshtatshme për kontrollin e gjinjve
është periudha pas përfundimit të gjakderdhjeve menstruale deri në mesin e ciklit. Pacienten
duhet këshilluar të bëjë vetëkontroll të gjinjve. Ndryshimet që preken eventualisht duhet të
krahasohen me madhësitë e njohura si: madhësi sa një kokërr bizeleje, që i përgjigjet madhësisë
rreth 1 cm, një kokërre kikiriku, që i përgjigjet madhësisë rreth 2 cm, një kokërre arre që i
përgjigjet madhësisë rreth 4 cm dhe sa një kokërr limoni që i përgjigjet madhësisë rreth 5 cm.17

3.5. Vetëkontrolli i gjinjve
Vetëkonrollimi i gjinjve duhet të fillojë të praktikohet që në moshën 20- vjeçare, por jo më vonë
se mosha 25-vjeçare. Qëllimi i vetëkontrollit të gjinjve është që gruaja të mësojë ndërtimin
normal të gjinjve të saj. Duke e njohur formën, madhësinë dhe ndërtimin normal të gjinjve, ajo
do t’i hetojë më lehtë në të ardhmen ndyshimet eventuale dhe do të mund t’i ndërmarrë me kohë
veprimet e nevojshme të mëtutjeshme. Vetëkontrollimi i gjinvje duhet të kryhet një herë në muaj,
përafërsisht çdo muaj në të njëjtën kohë.
Është më së miri të bëhet në mëngjes ose në mbrëmje. Gratë me cikël të rregullt menstrual duhet
ta bëjnë vetëkontrollimin e gjinjve nga dita e 5-të deri në ditën e 10-të të ciklit menstrual.
Megjithatë, këshillohet që të bëhet rutinë vetëkontrollimi i gjinjve në ditën e fundit të ciklit
menstrual. Kjo periudhë është e përshtatshme edhe për ekzaminimin mamografik dhe atë
ultrasonografik. Kohëzgjatja normale e vetëkontrollimit të gjinjve duhet të sillet nga 15-30
minuta.
17
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Vetëkontrollimi i gjinjve kryhet në dy pjesë. Pjesa e parë është vështrimi i gjinjve dhe pjesa e
dytë është prekja ose palpimi i gjinjve. Vetëkontrollimi i gjinjve mund të bëhet para pasqyrës, në
pozitë të shtritë në një sipërfaqe të fortë dhe nën dush gjatë larjes.18

Figure 9.Vetëkontrollimi i gjinjve19
Nëse gjatë vështrimit të gjinjve hetohen çfarëdo ndryshimesh, duhet që asaj pjese ose atij
ndryshimi t’i përkushtohet vëmendje e posaçme gjatë pjesës së dytë të vetëkontrollimit që
përfshin prekjen

Figure 10.Ekzaminimi fizik i gjirit:A-Pozicioni i ngritur, B-Ngritje e krahëve, C-Vendosja e
duarve ne ije, D- Palpacioni në pozicionin ngritur, E- Palpacioni i aksilës, F- Palpacion në
pozicionin shtrirë.20
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3.6. Mamografia
Mamografia është një prej metodave të para dhe më të hershme diagnostike për zbulimin e
hershëm të sëmundjeve të gjirit. Ajo është një teknikë rentgenologjike e cila nësë përdoret me
kujdes në periudhë të caktuar të moshës së gruas, nga ekspertët dhe me aparaturë të gjeneratave
të fundit nuk shkakton as dhembje e as dëm. Me këtë metodë diagnostifikuese përfitohet imazh i
qartë i brendësisë së gjirit. Është gabim të mos e zbatojmë mamografinë, nëse ajo porositet nga
ana e mjekut, nga frika e efektit të dëmshëm të rrezatimit.

Figure 11.Mamografia21

Mamografia kryhet për:




Gratë që bëjnë kontrollin shëndetësor apo ekzaminimin.
Gratë që kanë vënë re vetë anomali/gunga ose kanë simptoma të tjera të gjirit. Ato janë
referuar për mamografi nga doktori.
Gratë që kryejnë kontrolle vjetore pas operacioneve. 22

21

Fig.11. http://omi.al/slider-2/mamografia/

22
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Birads
0

Përshkrimi
Kërkohen ekzaminime shtesë apo sonografi

1

Nuk janë identifikuar ndryshime patologjike

2

Jo krejt normale, por definitivisht beninje

3

Me gjasë beninje

4a

Pak e dyshimtë për malinjitet por intervenimi është i
nevojshëm
Dyshim i moderuar për malinjitet, intervenimi është i
nevojshëm

4b

4c

Dyshim i moderuar, por jo edhe klasike për kancer

5

Pothuajse e sigurtë se është malinje

6

Karcinomë e verifikuar me biopsi

Shembujt
Asimetria fokale, mikrokalcifikimet
apo një masë e identifikuar me
skrining mamografi
Shtresat dhjamore dhe ajo
fibroglandulare normale
Nekrozë dhjamore nga një
ndërhyrje paraprake, fibroadenomë
pa ndryshime e verifikuar edhe me
biopsi, cist stabil
Masë cirkumskribde që është
përcjellur në kohëzgjatje më pak se
2 vjet
Me gjasë fibroadenoma, cist I
ndërlikuar
Masë e ngjashme me fibroadenomë
por jo e veçuar mirë nga indi
rrethues
Tufë e re kalcifikatesh të imta
pleomorfike, masë e parregullt
solide
Masë me sipërfaqe të gjembëzuar,
kalcifikime të imta lineare dhe të
degëzuara
Karcinomë e verifikuar me biopsi

Tabela 1.BIRADS klasifikimi i mamografisë23

3.7. Ultrasonografia e gjinjve ose sonomamografia
Ekzaminimi me ultratingull i gjinjve- sonomamografia është metodë tjetër diagnostikuese
imazherike, e cila këshillohet të bëhet sidomos tek gratë në mosha të reja. Ekzaminimi
ultrasonografik është treguar i padëmshëm pavarësisht sa herë përsëritet, dhe së bashku me
mamografinë e rrit saktësinë diagnostikuese të sëmundjeve të gjirit qofshin ato beninje ose
malinje.
Vizita ultrasonografike është shumë e vlefshme sidomos për dallimin e tumorëve solidë me ata
cistikë, si dhe sqarimin e shumë strukturave që preken me dorë gjatë vetëkontrollit të gjinjve.
Aparatet ultrasonografike të gjeneratave më të reja, së bashku me sondat me rezolucion të lartë e
në varësi edhe nga eksperti që kryen vizitën, dallon dhe diferencon deri në rreth 96-98% të
rasteve proceset beninje dhe malinje.24
23
24
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KAPITULLI 4
4.1. Roli i mamisë
Roli i mamisë është shumë i rëndësishëm. Ato janë të përgaditura për tu kujdesur për shtatzëni
dhe lindje normale dhe roli i tyre është që të kujdesen për gruan shtatzënë dhe foshnjën e saj
përgjatë fazës së kujdesit para lindjes, gjatë lindjes dhe të paktën deri në ditën e 28-të pas lindjes
së foshnjës. Është një punë që bart me vete mjaft përgjegjësi. Kërkon njohuri të nivelit të lartë,
kërkohet durim dhe aftësi. Mamia është krenare për rolin e saj të veçantë dhe ndihet e nderuar që
ka privilegjin të jetë me gruan në çaste të nevojshme të jetës së saj.
Mamia duhet të instruktojë dhe të këshillojë gruan për praktikat e higjienës, për parandalim të
infeksioneve. Të iu sqarojë pacienteve për kontrollat e rregullta te mjeku dhe në qoftë se vërejnë
ndonjë ndryshim të konsultohen me mjekun. E rëndësishme është t'i informojë pacientet për
mënyrën e të ushqyerit e cila duhet të jetë e pasur me pemë dhe perime. Mamia dhe
profesionistët shëndetësorë duhet t’u ofrojnë shërbime shëndetësore pa dallim race, gjinie, feje.

Mamia duke qenë hallkë lidhëse në mes të pacientit dhe mjekut, duhet të:











Shoqërojë dhe sqarojë natyrën e infeksioneve dhe proceseve beninje të gjirit.
Të zbatojë me pedantëri të gjitha obligimet dhe detyrat e dhëna nga ana e stafit mjekësor
Të promovojë me këshillat e veta vetëkontrollimin e gjinjve.
Të iu sqarojë pacienteve për kontrollet e rregullta te mjeku që është baza e zbulimit të
hershëm të proceseve beninje e sidomos të zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit.
Zbulimi - diagnostifikimi i hershëm i çdo procesi patologjik në gjinj është bazë e
mjekimit me sukses.
Mamia planifikon me pacienten dhe familjen e saj gjithë kujdesjet nga momenti i
vendosjes së diagnozës deri në daljen nga spitali.
Mamia duhet t'i shpjegojë pacientes rreth përdorimit të medikamenteve qetësuese nëse
ajo ndjen dhimbje dhe nevojë për to.
Duhet të këshillojë nënat që t’i kushtojnë rëndësi higjienës së gjinjve në përgjithësi dhe
në periudhën e laktacionit (dhënies gji) në veçanti.
Të këshillojë që të mos futen mjete të ndryshme në gji dhe të pastrohen duart para se t’i
jepet gji fëmijës.
Nëse lehona ka shumë qumësht dhe foshnja nuk mund ta thithë gjithë sasinë, atëherë
duhet që pjesa tjetër e mbetur të mjelet dhe të largohet.
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4.2. Ushqimi i foshnjës tek infeksionet e gjirit
Në një mori të pafund rastesh të nënat në laktacion, që kanë dhe sëmundje paralele, nuk ka asnjë
arsye mjekësore që të ndalohet ushqyerja me gji. Sidoqoftë, një menaxhim i përshtatshëm, do të
kërkonte individualizimin e kujdesit të ushqyerjes me gji, me qëllim që të mbrohet lidhja
furnizim-kërkesë e laktacionit. Për shëmbull, një nënë që ushqen me gji, e shtruar në spital duhet
ta ketë foshnjën e saj me vete për të përmbushur kërkesat e foshnjës për ushqyerje. Kjo situatë
mund të tendosë fleksibilitetin e abdministratës së spitalit dhe shërbimeve të mamive, por
problemi mund të kapërcehet me anë të edukimit.
1. Parimi kryesor është mirëmbajtja e laktacionit.
2. Parimi i dytë është përshtatja e nevojave specifike me lendë ushqyese të nënave, që
ushqejnë me gji.
3. Parimi i tretë, është siguria që sëmundja e nënës nuk do të dëmtojë foshnjën.
4. Parimi i katërt, është vlerësimi në mënyrë adekuate i nevojës dhe tipit të mjekimit të
përdorur për terapinë.
Rasti i infeksionit është ndër më të zakonshmët ku vihet në diskutim ushqyerja me gji. Në
përgjithësi, ekspozimi i detyrueshëm i foshnjës ndaj nënës gjatë kujdesit të përditshëm, është i
tillë që ushqyerja me gji nuk përbën asnjë rrezik për foshnjën. Ky rekomandim pranon si të
mirëqenë faktin që një terapi e përditshme, mund t’i jepet si nënës, ashtu edhe foshnjës. Tri
infeksionet akute të cilat janë të kundërindikuara për ushqyerjen me gji janë: Lezionet nga herpes
proteinike të purifikuara (PPD)-pozitive) dhe infektimi me virusin e pamjaftueshmërisë
imunitare të njëriut (HIV). 25
Gjinjtë janë gjëndra qumështi dhe ky është funksioni fiziologjik dhe kryesor i tyre, duhet ditur se
qumështi i gjirit i plotëson të gjitha nevojat e foshnjës për lëndën ushqyese dhe ujë, pasi që
qumështi i gjirit është i pasur me proteina, yndyrna sheqerna, vitamina dhe kripëra minerale që i
mundësojnë foshnjës rritje dhe zhvillim normal.
Gjithmonë ka ndryshime në mes të fëmijëve që pijnë qumësht nga gjiri, krahasuar me ata që
ushqehen me qumësht artificial, të porsalindurit duhet ushqyer kur të kërkojë, ditën dhe natën
dhe nuk duhet dhënë kurrfarë ushqimi tjetër ose pije, përveç rasteve nëse ekziston indukimi
mjekësor. Fëmijët e ushqyer me qumësht gjiri sëmuren më pak sepse ushqen foshnjat me
substanca që luftojnë infeksionin dhe i ndihmon ato të zhvillojnë sistemin e tyre imunitar.
Sëmundjet e alergjisë janë më të rralla te fëmijët e ushqyer me qumësht gjiri. Nënat që japin gji
kanë më pak gjakrrjedhje pas lindjes. Kanceri i mitrës dhe sëmundjet e infeksionet të gjirit
ndeshen më pak, prandaj dhënia gji është e mirë për shëndetin e nënës dhe foshnjës.
Mamitë këshillojnë nënat që duhet t’i kushtojnë shumë kujdes higjienes së gjinjve dhe të
ushqejnë foshnjën në mënyrën e duhur. Gratë duhet të diskutojnë të gjitha shqetësimet e gjirit me
mjekët e tyre. Trajtimet do të ndryshojnë në varësi të rasteve specifike, histories familjare dhe
faktorëve të tjerë.
25
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4.3. Kundërindikimet dhe vështirësitë për mëkim
Nuk ka kundërindikime për dhënien e gjirit foshnjave të lindur në kohë nëse sigurohemi se sasia
e qumështit të nënës është e bollshme, dieta e nënës është si duhet dhe ajo nuk është e infektuar
me HIV. Alergjenët ndaj të cilëve foshnja është sensitivizuar mund të transportohen nëpërmjet
qumështit, por prania e të tillëve alergjenë rrallë është një arsye e vlefshme për ta ndaluar
dhënien e gjirit. Më e mira do të ishte të tentohej të identifikohej alergjeni dhe të hiqej nga dieta
e nënës.
Ka dhe disa kundërindikime nga ana e nënës për dhënien e gjirit. Thimtha të kthyera dukshëm
nga brenda mund të jenë shqetësuese po ashtu si dhe fisurat apo të plasariturat, por këto të fundit
zakonisht mund të shmangim nga tejmbushja.
Mastiti zakonisht mund të lehtësohet si nga vazhdimi dhe dhënie e shpeshtë e gjirit nga gjinjtë e
prekur për t’i ruajtur nga tejmbushja, por mund të jenë të nevojshme aplikimi i ngrohjes së leckës
dhe antibiotikëve. Infeksioni akut i nënës mund të përbëjë kundërindikim për dhënien e gjirit
nëse foshnja nuk ka të njëjtin infeksion përndryshe nuk ka nevojë të ndalohet ushqyerja vetëm
nese i nevojitet kushteve të foshnjës apo nënës.
Kur foshnja nuk është e prekur, gjiri mund të zbrazet dhe qumështi ti jepet me shishe apo
filxhan. Nënat me septicemi, tuberkuloz aktiv, dhe tifoide, kancer të gjirit, apo malaria nuk duhet
të japin gji. Edhe abuzimi me substance dhe neuroza të ashpra apo psikozat janë gjithashtu
kundërindikime për dhënien e gjirit. Foshnjat me galaktozemi nuk duhet të ushqehen me gji, por
duhet të marrin qumësht artificial pa përmbajtje laktoze.
Tek dhimbjet në gji ushqyerja e vazhdueshme e redukton fryerjen e gjirit dhe bllokimin e
qumështit.
Tek inflamacioni i gjirit nuk ka të dhëna se dhënia gji mund ta dëmtojë shëndetin e foshnjës pos
që duhet pasur kujdes te të porsalindurit pasiqë e antibiotikun që merr nëna kalon edhe te fëmija.
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Kundërindikimet mund të jenë të rralla, mund të jenë nga ana e nënës dhe fëmijës.
Kundërindikimet nga ana e nënës mundën me qenë:
Kundërindikimet absolute të përhershme:
Karcinoma e gjinjve
Tuberkulozi aktiv
Psikozat
Agalaksioni
Infeksioni me HIV
Sëmundjet kronike të dekompenzuara
Nënat HbsAg positive (nëse fëmijës nuk i jepen imunoglobilinat dhe vaksina kundër Hepatit (B)
Kundërindikimet absolute të përkohshme:
Substancat radioactive
Barnat që tajohen nëpërmes qumështit të nënës
Infeksionet e nënës me virusin e Variçeles dhe Herpes simpleksit
Vështirësitë e mëkimit:
Infeksionet akute të traktit të frymarrjes
Thimthat e plasaritura (ragadat)
Thimthat e tërhequra ose shumë të sheshta
Gjinjtë e forte dhe mbyllja e kanaleve të qumështit
Mastitis
Infeksionet e tjera të nënës

Tabela 2. Kundërindikimet nga ana e nënës dhe vështirësitë për mëkim26

Kundërindikimet nga ana e fëmijës mundën me qenë:
Kundërindikimet absolute të përhershme:
Galaktozemia
Fenilketonuria
Leucinoza
Intoleranca parësore e laktozës
Kundërindikimet absolute të përkohshme:
Të porsalindurit para kohe me masë trupore nën 1800
Heilognatopalatoshiza, mikrognatia, atrezia e koaneve
Gjakrrjedhjet intrakraniale
Anomalitë e lindura të zemrës me shant djathtas-majtas
Intoleranca dytësore e laktozës
Pamjaftueshmëria e frymëmarrjes dhe e zemrës

Tabela 3. Kundërindikimet për mëkim nga ana e fëmijës27

26
27
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KAPITULLI 5

5.1.Diskutimi
Procesi i inflamacionit (pezmatimit) mund ta përfshijë tërë indin e gjirit (mastitis) ose thelbin e
gjirit (thelitis). Në mbi 90% të rasteve shkaktarët e infeksionit vijnë nga jashtë, sidomos gjatë
periudhës së lehonisë. Shkaktar më të shpeshtë janë: stafilokoket dhe streptokokët. Këto
pezmatime paraqiten në fund të javës së parë të lehonisë. Shkaktarët e infeksioneve futen nga
jashtë nëpërmes ragadeve (çarjeve) për shkak të higjienës jo të duhur të gjinjve. Nëse nuk fillohet
mjekimi menjëherë, pezmatimi avancon dhe kalon në proces belbëzues ose absces. Nga shenjat e
përgjithshme lehona ka ethe-temperaturë të lartë dhe gjendje të përgjithshme të rëndë.
Që në fillim duhet t’i paraqitet mjekut më të afërt, i cili do t’i përshkruajë barërat përkatëse.
Derisa të mos është paraqitur te mjeku, ajo mund të përdorë fasha të ftohta dhe ndonjë bar
simptopatik (për temperaturë dhe dhimbje), pastaj mjeku i përshkruan terapinë përkatëse me
antibiotikë. Nëse ka ardhur deri te formimi i qelbit (absces) atëherë duhet të bëhet një prerje dhe
të largohet qelbi, por për këtë vendos mjeku përkatës. Nuk mund t’i jepet gji foshnjës gjatë në
këtë gjendje por laktacioni (mos humbja e qumështit) mbahet duke e mjelë gjirin deri sa ai të
mjekohet e pastaj mund të vazhdohet me dhënien gji edhe me gjirin që ka qenë i sëmurë.
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5.2. Përfundimi dhe rekomandimi

Gjatë hulumtimit, dhe studimit të këtij punimi vijmë në përfundim se shumë aspekte të shëndetit
të përgjithshëm mund të përmirësohen si dhe llojet tjera të caktuara të infeksioneve dhe
sëmundjeve mund të shmangen nëse i kushtohet rëndësi kujdesit të gjinjve sepse si çdo organ i
organizmit të njeriut që mund t’i nënshtrohet proceseve patologjike, edhe gjinjtë e kanë këtë
mundësi.
Mamia duhet të instruktojë dhe të këshillojë gruan për praktikat e higjienës, për parandalim të
infeksioneve. Të iu sqarojë pacienteve për kontrollat e rregullta te mjeku dhe në qoftë se vërejnë
ndonjë ndryshim të konsultohen me mjekun.
Mamia dhe profesionistët shëndetësorë duhet t’u ofrojnë shërbime shëndetësore pa dallim race,
gjinie, feje.

Rekomandohet:

 Që t’i kushtohet rëndësi higjienës së gjinjve në përgjithësi dhe në periudhën e laktacionit
(dhënies gji) në veçanti.
 Të mos futen mjete të ndryshme në gji dhe të pastrohen duart para se t’i jepet gji fëmijës.
Mundësisht, thimthat të pastrohen para dhe pas dhënies gji foshnjës.
 Bëni vetëkontrollin e rregullt të gjinjve çdo muaj.
 Në rastet me ragade (çarje) mirë është që pas dhënies gji, thimthat të lyhen me një yndyrë
me antibiotikë psh. Hidrokortizon, Bivacyn, Stanicid etj.
 Nëse lehona ka shumë qumësht dhe foshnja nuk mund ta thithë gjithë sasinë, atëherë
duhet që pjesa tjetër e mbetur të mjelet dhe të largohet.
 Përdorni ujë të ngrohtë në zonën e infektuar të gjirit para se të ushqeni me gji për të
ndihmuar në stimulimin e refuzimit të qumështit.
 Tek disa infeksione aplikoni fasha të akullta në gjoks pas ushqyerjes me gji për të
lehtësuar dhimbjen dhe ënjtjen
 Marrja e barnave me recetë të përshkruar nga mjeku.
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6a. Rezyme
Hyrje: Gjinjtë janë organe ndihmëse, rëndom simetrik dhe çift i aparatit gjenital femëror. Gjinjtë
bëjnë pjesë në organet riprodhuese. Gjëndërat e qumështit hasen në të dy gjinjtë por, te meshkujt
dhe vajzat e reja, para pubertetit janë të pazhvilluara. Madhësinë normale gjiri e arrin në moshën
19 vjeçar/e. Përgjegjës kryesor për zhvillimin e gjinjëve te femrat janë hormonet të cilat tajohen
në nivel të vezoreve.
Qëllimi i studimit: Qëllimi i kësaj teme është të paraqesim të dhëna rreth infeksioneve të gjirit
dhe kujdesin që duhet kushtuar ndaj këtyre infeksioneve të gjirit.
Metodologjia: Për t’u realizuar kjo temë është përdorur metoda rishikimit të literaturës.
Përfundimi: Që të bëhet parandalimi i infeksioneve dhe shumë proceseve beninje, të cilat mund
të zhvillohen në gjinjë, duhet të këshillohen femrat e reja, nënat për higjienën ndaj gjinjve në
përgjithësi dhe në periudhën e laktacionit (gjidhënies) në veçanti, mbështetje morale nga
profesionistët shëndetësorë e mbështetje nga familja.
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6b. Summary
Introduction: Genders are symmetrical auxiliary organs and a pair of female genitalia. The
genes are part of organ reproduction. Milk glands have both sexes but in males and daughters
before puberty are underdeveloped. Normal size reaches 19 years of age. The primary
responsibility for the development of gender in women is the hormones that are occurring at the
level of the ovaries.
Purpose of the Study: The purpose of this topic is to present data about the sex of infections and
care that should be devoted to these breast infections.
Methodology: In order to realize this topic, the review of the methods of literature has been used
Conclusion: In order to prevent infections and many benign processes that may develop in the
breast, young women should be advised for breastfeeding mothers in general and in lactation
period in particular, moral support from health professionals family support
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