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ABSTRAKT
Arsyeja që mora në studim këtë temë është për faktin se kjo sëmundje është e rrallë dhe
shumë pak njerëz janë të informuar për këtë.
Është e rëndësishme që të mësojmë dhe të marrim sa më shumë informacione rreth
kësaj teme, në mënyrë që të krijohet një kujdes i mirëfillt për këta pacientë. Pacientët
duhet ta pranojnë këtë sëmundje e cila shfaqet që në muajt e parë të lindjes dhe e
përcjell pacientin gjatë gjithë jetës, duhet që të mos mbahet e fshehtë nga shoqëria dhe
rrethi ku jeton sepse edhe disa lëndime të vogla mund të shkaktojnë gjakderdhje të
madhe e cila ndalet me vështërsi të mëdha. Kjo sëmundje përveq gjakderdhjes dhe
dhembjeve të mëdha pengon pacientin në kryerjen e aktiviteteve të ndryshme, është një
problem social dhe ekonomik për të sëmuarin dhe shoqërinë.Personeli mjekësor dhe
familjar duhet të bëjnë një kujdes të veqantë për këta pacienta që të mund të jetojnë një
jetë normale.

Fjalët kyqe:


Revesive



Lionizimi



Hemartrozat



Koagulopati



Fenotip



Missense



Nosense



Sinoviale



Trombinës



Kimioenzimatik
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SUMMARY
The reason that I study this subject is for the fact that this disease is rare and very few
people are aware of.It is important to learn and gain as much information on this
subject, in order to create a genuinely care for these patients. Patients need to recognize
this disease which occurs in the first few months of birth and follows the patient
throughout life, should not be kept secret from society and county of residence because
some minor injuries can cause severe bleeding largest which stops with great difficulty.
This disease and except from pain and bleeding, prevents the patient from finishing
different activities,it is a social and economic problem for the patient and society.The
medical personal and family should make a special care for these patients in order for
them to live a normal life.

Keywords:
• Revesive
• Lionizimi
• Hemartrozat
• Coagulopathy
• Fenotip
• Missense
• Nosense
• Synovial
• Thrombin
• Kimioenzimatik
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1.HYRJE
Hemofilia është çrregullim i lindur i koagulimit të gjakut e cila trashegohet me gjen
recisiv të X-kromozomit për arsye se pothuajse kryesisht paraqitet tek meshkujt ndërsa
femrat janë bartëse të gjenit patologjik,ndërsa si rezultat i deficitit të faktorit VIII, IX
dhe XI manifestohet me rezistencë të përjetshme ndaj gjakderdhjes.Kjo rrezulton me
gjakderdhje nga goja,hunda,zorrët,në nyje të brendshme, mund të dëmtojë organet dhe
të jetë kërcenuese për jetën,paraqitet në artikulacione të gjunjëve,kyçe të këmbëve dhe
bërrylave, hemoragji në tru si pasoj e goditjeve ose spontanisht shkakton dhembje koke
me të vjella.Hemofilia është sëmundje me karakter social dhe ekonomik.1
Me karakter social sepse:
• Është e trasheguar dhe shtohet nga viti në vit
• Prek të gjithë familjen dhe shoqërinë
• Këta të sëmurë individualizohen shumë shpejtë
Më shumë problem ekonomik sepse:
• Mjekimi i saj është i shtrejtë
• Pjesa me e madhe individualizohen pa arritur në moshën e punës
• Trajtimi i komplikacioneve ka një kosto të lartë,vlera e së cilës është më e lartë se
vlera e mjekimit të tyre me faktorë të koagulimit.2

______________________
1

L.Simonovska V.Janevski Sh.Mehmeti D.Gigovska ‘’Mjekësia interne dhe perdiatria me kujdes’’ Shkup 2010 Fq

143
2

E.Peka L.Neçaj E.Rustami D.Bego M.Qela A.Dervishi V.Mane V.Zanaj ‘’Infermeristika në specialitete’’ Tiranë

2005 fq 226
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2.STRUKTURA DHE FUNKSIONI NORMAL I GJAKUT
Gjaku është një lëng shumë kompleks, i përbërë nga elemente të figuruara ( rruaza të
kuqe, rruaza të bardha, trombocitet) dhe plazma. Rruazat e kuqe të gjakut ( eritrocitet)
janë elementet e figuruara të gjakut që hasen më shpesh, që transportojnë oksigjen në
qelizat e trupit me anë të komponentit të tyre kryesor, hemoglobinës. Numri i rruazave
te bardha është rreth 700 herë më i vogël sesa i eritrociteve dhe ato funksionojnë si
mediator të përgjigjjes imune ndaj infeksioneve ose stimujve të tjerë inflamatorë.
Trombocitet janë elementet e figuruara te gjakut që marrin pjesë në koagulim. Plazma
përbëhet në pjesën më të madhe nga uji, elektrolitet dhe proteinat plazmatike, të cilat
janë mjaftë komplekse. Proteinat plazmatike më të rëndësishme në koagulimin e gjakut
janë faktorët e koagulimit. Meqenëse gjaku qarkullon në të gjithë trupin, ndryshimet në
fiziologjinë normale të gjakut - si të elementeve të figuruara ashtu dhe të proteinave
plazmatike- mund të kenë pasoja që prekin gjithë trupin.3

Elementi

Mashkull i rritur

Femër e rritur

Hemoglobina
Hematokriti
Numri i eritrociteve
Volumi korpuskular
Numri i leukociteve
Neutofilet
Limfocitet
Monocitet
Eozinofilet
Bazofilet
Trombocitet

14-18 g\dl
42-50%
4.6-6*10 6\uL
80-100 fL
4000-11000\ul
2500-7500\uL
1500-3500\uL
200-800\uL
60-600\uL
<100\uL
150000-400000\uL

12 -16 g\dl
37- 47%
4.2-5.4*10 6\uL
80-100 Fl
4000-11000\ul
2500-7500\uL
1500-3500\uL
200-800\uL
60-600\uL
<100\uL
150000-400000\uL

Tab.1. Vlerat normale të elementeve të gjakut

________________________________________

3

S.McPhee,Ë.Ganong ,Fizpatologjia e sëmundjeve ,’’Tabernakul’’ 2014.kap 6 fq115
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2.1 MEKANIZMAT NORMAL TË MPIKSJES (KOAGULIMIT)
Procesi i koagulimit është një mekanizëm mbrojtës për ruajtjen e strukturës së enëve të
gjakut.Faktorët që marrin pjesë në koagulimin e proteinazes janë në formë joaktive në
plazmë,trombocite dhe në inde.
Faktorët e koagulimit janë protenia që i duhen organizmit të njeriut për një mpiksje
normale të gjakut.Ka shume tipe faktorësh koagulimi të cilit zakonisht ndërveprojnë me
trombocitet për të realizuar mpiksjet e gjakut.Trombocitet janë fragmente të vogla
qelizore te gjakut që formohen në palcën e kockës dhe luan një rol shumë të madh në
mpiksjen e gjakut.Kur vazat e gjakut dëmtohen, faktorët e koagulimit ndihmojnë
trombocitet të lidhen njëra me tjetren për të mbyllur çarjet e të prerat dhe të ndalojnë në
këtë mënyrë gjakrrjedhjen në këto vaza. Faktorët e koagulimit shënohen me numra
romakë dhe me emra sipas zbuluesve të tyre,p.sh faktori i I (fibrinogjeni), faktori i III
(indor),faktori i VIII (antihemofilik),faktori i IX (Christmas). Për zhvillimin e procesit e
koagulimit secili faktor duhet të jetë aktiv (nga proenzima duhet të krijohet
enzima).Koagulimi bëhet përmes dy rrugëve: rrugës së jashtme dhe rrugës së
brendshme (për rrugën e jashtme të gjithë faktorët e koagulimit gjenden në gjak,ndërsa
për rrugën e brendshme nevojitet faktori indor).Këto dy rrugë të koagulimit dallojnë nga
koha kur është dëmtuar ena e gjakut,vendi i dëmtimit,faktorët që marrin pjesë dhe
kohëzgjatja.Rruga e jashtme e koagulimit fillon 15 sekonda pas dëmtimit të enës së
gjakut ndërsa rruga e brendshme fillon pas 1-3 minutash.
Si pasojë e mungesës së faktorëve të koagulimit shkaktohet sëmundja e hemofilisë.4

_____________________________________

4

M.Azemi M.Shala me bashkëpuntor ‘’Pediatria’’ Prishtinë 2010 fq 803
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3.SËMUNDJA E HEMOFILSË
Hemofilia është një sëmundje e gjakut,në të cilën gjaku nuk mpikset si normalisht.
Njerëzit më këtë sëmundje kanë mungesa të proteniave bazë që nevojiten për mpiksjen
e gjakut dhe ndaljen e hemoragjive. Është një sëmundje e trashëgueshme,do të thotë
kalon nga prindi tek fëmija me anë të gjenëve.Te personat e tillë mund të kenë
gjakrrjedhje për një kohë më të gjatë krahasuar me njerëzit e tjerë pas një trauma ose
dëmtimi.Kjo gjakrrjedhje mund të dëmtojë organet tuaja dhe mund të jetë kërcenuese
për jetën,mund të paraqitet ndonjeherë edhe vetvetiu mund të zgjatë disa orë ose disa
ditë. Nga kjo sëmundje preken miliona vetë.Shkaktohen si pasojë e mungesës së
faktorëve të koagulimit. Është si rezultat i mungesës së plotë,ose aktivitetit të zvogëluar
të faktorit VIII koagulues faktorit IX dhe XI.5

Fig.1.Gjakderdhje te hemofilia
Burimi:http://mjeku.net/?id=21&s=44&t=3

_______________
5

E.Peka L.Neçaj E.Rustami D.Bego M.Qela A.Dervishi V.Mane V.Zanaj ‘’Infermeristika në specialitete’’ Tiranë

2005 fq 228
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3.1HEMOFILIA NDAHET NË TRI FORMA:


Hemofilia A



Hemofilia B



Hemofilia C

Deficienca e faktorit VIII (hemofilia A,hemofilia klasike)
Hemofilia A është sëmundje trashëguese më e zakonshme që lidhet me hemoragjinë
serioze.Sëmundja njihet qysh në kohrat e vjetra,por faktori i VIII ose globulina
antihemofilike u zbulua në vitin 1937.Ajo është një çrregullim recisiv i lidhur me X-in
që shkaktohet nga ulja e aktivitetit të faktorit VIII.Ajo prek kryesisht meshkujt,por
hemoragjia e tepruar ndodh shumë më rrallë te femrat heterozigote,më sa duket si pasoj
e lionizimit jashtzakonisht të pa favorshëm (çaktivizimin i kromozomit X normal në
shumicen e qelizave).
Rreth 30% e rasteve shkaktohen nga mutacione të reja;tek pjesa tjetër egziston një
anamnez familjare pozitive.Hemofilia A e rëndë shihet tek individët me një shkallë më
të lartë të deficienceës së faktorit VIII (nivele aktiviteti <1% të normales).Deficiencat
më të lehta mund të bëhen të dukshme vetëm gjatë mbivendosjes së stresit të madh
hemodinamik,si trauma.Shkallët e ndryshme të deficiencës së faktorit VIII në pjesën më
të madhe të rasteve shpjegohen nga egzistenca e shumë mutacioneve shkaktare të
ndryshme.Ashtu si te talasemitë,janë identifikuar disa tipa dëmtimesh gjenetike (p.sh
delecionet,mutacionet e vendit të ndarjes,mutacione nonsense).Në rreth 10% të
pacienteve,perqëndrimi i faktorit VIII është normal sipas analizave imonologjike,por
bioanalizat zbulojnë aktivitetin e ulët koagulant për shkak të një mutacioni që shkakton
sintezen e një proteine me funksion jonormal.Te të gjitha rastet simptomatike egziston
një prirje për mavijosje të lehtë dhe hemoragji masive pas traumes ose procedurave
operuse:Veq kësaj,hemoragjitë‘’vetvetishme’’ hasen shpesh në pjesë të trupit që i
nënshtrohen normalisht traumës, veçanërisht tek artikulacionet,ku hemoragjitë e
përsëritura në artikulacione (hemartrozat) çojnë në shformime përparuse që mund të
jenë gjymtuese. Për të vërtetuar diagnozen e hemofilisë A nevoiten analiza specifike për
faktorin VIII.6
__________________________________

6 V.Kumar

A.Abbas N.FaustoR Mitchell ‘’Bazat e patologjisë së Robbins-it’’ Tiranë 2010 kap XII fq 474
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Deficienca e faktorit IX (Hemofilia B, sëmundja Christmas)
Hemofilia B është shumë e ngjajshme me hemofilinë A si nga pikëpamja klinike, ashtu
edhe nga pikëpamja gjenetike është quajtur sëmundja Christmas sipas emrit të pacientit
të parë, i cili e ka zbuluar ketë sëmundje dhe kjo i detyrohet deficidit të faktorit IX
(PTC=komponetin tromboplastik të plazmës), kurse faktori VIII është normal.
Në bazë të kohës së protrombinës, duke përdorur tromboplastin dallojmë dy forma:
a)Forma B-: që e ka kohën e protrombinës normale, ku bëjnë pjesë shumica e të
sëmurëve me hemofilinë B
b)Forma B+: ku përfshihet një numër i kufiziuar të sëmurësh, që e kanë kohën e
protrombinës të zgjatur.Në këto gjendet një lëndë frenuese shumë e afërt me faktorin
IX, është përshkruar edhe një formë e tretë:Hemofilia B Leyden, ku faktori IX shkon
duke u rritur me kalimin e moshës dhe njohurit klinike janë shumë të dobta.Nga
pikëpamja gjenetike, hemofilia B përcillet një lloj si forma A. Veçori e kësaj është se
përçueset pësojnë hemoragji më shpesh se në formën A. Sëmundja është 5-10 herë më e
rrallë se hemofilia A. Koha e koagulimit është më pak e zgjatur.7

Hemofilia C
Hemofilia C, është munges e trashëguar e faktorit të XI te koagulimit,është një tip i
hemofilisë që karakterizohet me simptoma te lehta të gjakderdhjes, ose si sëmundje
asimptomatike. Karakterizohet me predispozicion për gjakrrjedhje të lehta për shkak të
mungesës te faktorit XI,është koagulupati e lindur autuzomale ricesive që atakon të dy
gjinitë, sëmundja është shum e rrallë 1-3%. Simptomat e gjakrrjedhjes manifestohen te
personat homozigot për gjenin mutant. Manifestimet klinike tek të posalindurit
karakterizohen me gjakrrjedhje në më pak se 5% të rasteve.Për diagnozën e sëmundjes
duhet të bëhet koha e tromboplastinës indore, e cila është e zgjatur, kurse koha e
gjakderdhjes dhe koha e protrombinës janë normale.8

________________________

7

M.Azemi M.Shala me bashkëpuntor ‘’Pediatria’’ Prishtinë 2010 fq 395

8

R.Kliegman R.Behraman H.Jenson B.Stanton’’ Manuali nelson i pediatris’’ Tabernakul 2013 fq 267
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Si klasifikohen hemofilia A dhe B
Klasifikimi i hemofilisë A dhe B
KLASIFIKIMI

KLASIFIMI I FAKTORIT VIII DHE IX
NË GJAK

E ashpër
E moderuar
E butë

Më pak se 1%
1 deri 5%
5 deri 30%

Tab.2. Klasifikimi i hemofilsë
• Në hemofilinë e ashpër gjakderdhjet janë spontane nga mosha fëmijërore, janë të
brendshme mund të ndodhin pa arsye të dukshme, janë të shpeshta në nyje dhe
lokalizime të tjera.Afër 7 në 10 pacienta me hemofili A kanë formën e rëndë të saj.
• Në hemofilinë e moderuar gjakderdhjet shfaqet kryesisht pas traumave ose operacione,
rrallë në mënyrë spontane.
• Hemofilia e butë shpesh nuk është diagnostifikuar deri në lëndime apo ndërhyrje
kirurgjikale nuk do të shkaktojë gjakderdhje të gjata.9

___________________
9

T.Bekteshi E.Kryeziu Y.Elezi H.Ahmetaj R.Manaj K.Pallaska R.Mehmeti A.Kërliu G.Zhuri ‘’Mjekësia intere me

kujdes’’ Prishtinë 1999 kap IV fq 153
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3.2 EPIDEMIOLOGJIA
Çrregullimet e fshehta të hemofilis A dhe B të lidhura me seksin mendohet se incidenca
më e lartë e hemofilisë mund të jetë si pasoj e numrit të madh të ADN-së në risk për
mutacion në gjenin e faktorit VIII (186,000 çifte bazë) krahasuar me gjenet e faktorit IX
(34,000 çifte bazë).Edhe pse testimi i bartësve,këshillimit gjenetik dhe diagnoza
paralindjes janë gjerësisht të disponueshme në Shtetet e Bashkuara përmes rrjetit me
financim federal të qendrave për trajtimimin e hemofilisë,shkalla e fekondimit mbetet e
lartë dhe shumë pak bartës të konfirmuar zgjedhin të qojnë deri në fund shtatzanin e tyre
edhe nëse zbulohet një fetus që është i prekur.Ka mundësi që këto vendime të ndikohen
nga disponueshmëria e gjerë e koncentrateve tregtare të suksesshme zëvendësuese të
faktorëve të koagulimit,të cilët janë edhe të sigurt,si edhe nga prespektiva se terapia
gjenetike mund të kuroj përfundimisht hemofilinë.Efektet e terapis aniretrovirale shumë
aktive,modifikuesit e përgjigjes biologjike të tillë si interferon-ai pegiluar dhe
transplanti i mëlqis ka zgjatur mbijetesën e hemofilikëve me sindromen e
imunodefiçiencës së fituar (AIDS) me hepatit kronik.Një proprcion i konciderueshëm
(30%) i rasteve me hemofili vjenë si pasojë e mutacioneve të reja,spontane e të
paparashikuara në përgjithsi,hemofilitë hasen më shpesh se sa çrregullimet e koagulimit
autozomal të fshehta,të cilat shpesh prekin stërnipërit nga marrëdhënjet e individëve me
lidhje gjaku dhe për të dal në pah kanë nevoj për trashëgimin e dy aleleve difektoze për
shfaqjen e gjakderdhjeve.10

_________________
10

L.Goldman, D.Ausiello "Traktat mjeksorë i Cecel-it", Tabernakul, 2013, Fq 1300
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3.3 GJENETIKA
Njësoj siç ndodh me sëmundjet e tjera që lidhen me gjinin, gjenet për faktorin VIII ,IX
dhe XI janë të vendosura në krahun e gjatë të kromozomit X. Meshkujt me një alel
defektoz në kromozomin e tyre të vetëm X nuk e transmetojnë këtë gjen te bijtë e tyre,
por nga ana tjetër,të gjitha vajzat e tyre bëhen bartëse të detyruara.Bartëset femra
transmetojnë çrregullimin e koagulimit në gjysmen e pasardhëseve meshkuj të tyre,
ndërkohë që gjysma e pasardhësve femra bëhen bartëse. Bartëset femra mund të shfaqin
simptoma të ngjajshme me ato të hemofilisë nëse alelet në kromozomin X janë
çaktivizuar në menyrë jo të njejtë (lionizim) ka preferencë të shprehjes së alelit defektoz
hemofilik në vend të atij normal dhe del në pah një fenotip hemofilik.Hemofilia
femërore mund të rrjedh si pasoj e çiftëzimit të një mashkulli hemofilik dhe një femra
bartëse (homozigote për gjenet defektive të faktoritVIII ose faktorit IX) ose tek femrat
bartëse që kanë kariotipin 45 XO (sindroma Turner) dhe janë homozigote për gjenin
hemofilik defektoz.Nuk ka mutacione të vetme përgjegjëse për hemofilitë dhe janë
përshkruar shumë mutacione pikësore të misense dhe nonsense, dhe delicione dhe
inversione.11Defekte të tjera të rënda molekulare që nuk hasen shumë shpesh përfshinë
delecionine të mëdha të gjenit (5 deri në 10% të rasteve)dhe mutacione nonsense (10
deri në 15% të rasteve).Proteniat e koduara nga këto mutacione janë defektoze dhe nuk
shfaqin aktivitet të faktorit VIII.Hemofilitë A të lehta ose të modernizuara zakonishtë
janë të lidhura me mutacionin pikësore dhe delicione.Hemofilia B mund të shkaktohet
gjithashtu si pasojë e mutacioneve që ndryshojne mbetjet y-glutamil të proteines së
faktorit IX e cila normalisht përmes një procesi të varur nga vitamina K dhe pastaj
montohet në një sipërfaqe fosfolipidike duke pritur aktivizimin e mundshëm.12

_____________________
11

Goldman, D.Ausiello "Traktat mjeksorë i Cecel-it", Tabernakul, 2013, Fq 1301
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3.4 PATOGJENEZA
Hemofilia është sëmundja me trashëgiminë recesive më tipike të lidhur me
seksin.Sëmundja shfaqet vetëm në meshkuj,të cilët do të kenë djem normal,kurse vajzat
e tyre do të jenë detyrimisht përçuese. Në raste të jashtëzakonshme, një në 100 milion
banorë, hemofilia mund të shfaqet në femra homozigotë të cilin e ka të atin
hemofilik.Sinteza e faktorit të tetë të koagulimit normalisht bëhet nga një çift gjenesh të
vendosura në kromozomin seksual X. Niveli i prodhimit të këtij faktori rregullohet nga
një çift tjetër <<gjenesh rregulluese>> të vendosura në kromozomet somatike.Gjenet
rregulluese veprojnë mbi gjenet prodhuese me anën e një ngacmimi kimioenzimatik
dhe, në këtë mënyrë,mbajnë në nivelin e duhur përqëndrimin plazmetik të faktorit të
tetë.Në hemofilikët frenohet prodhimi i këtij faktori.Në meshkuj, çifti i kromozomeve
seksualë përbëhet nga XY, kurse në femra nga XX. Duke qenë se defekti gjenetik ngjet
në kromozmin X (X) dhe meshkujt kanë vetëm një kromozom X, këta do të sillen si
hemozigotë (XY) dhe do të sëmuren nga hemofilia.Femrat kanë dy kromozome XX,
prej të cilave vetëm njëri paraqet defect gjenetik (XX) prandaj sillen si heterozigotë dhe
nuk sëmuren, sepse alela (X) e shëndoshë është dominante. Mungesa e faktorit të VIII e
ngadalsonë formimin e tromboplastinës dhe si pasojë, pengohet shndërrimi i
protombinës në trombinë, gjë që shpie në zgjatjen e kohës se koagulimit të gjakut.
Anatomia patologjike.- Traumat e ndryshme, qofshin edhe të lehta,injeksionet imuskulare etj, bëhen shkak që në indin subkutan, midis muskujve dhe në organet e
ndryshme të vërehen hematoma për shkak të hemoragjisë.Në artikulacione,kur
hemartrozat kalojnë në artropati hemofilike kronike shihet një hiperplazi e cipës
sinoviale me vilozitete shumë të vaskularizuar, grumbullime hemosiderine dhe vatra
skleroze,që mund të arrijnë deri në skelorozë retraktuese.Kartilagot artikular pësojnë një
resorzibim më shumë ose më pak të theksuar, kurse në indin spangjinoz të epifizave
shihen vatra hemoragjike.13

_________________
13

J.Adhami B.Resuli H.Cocoli K.Bodinaku ‘’Klinika dhe mjekimi i sëmundjeve të brendshme’’ Tiranë 1990 Kap
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3.5 SHENJAT KLINIKE TË HEMOFILISË
Shenjat kryesore është hemoragjia e zgjatur,e shfaqur në dukje,vetvetiu ose nga trauma
të vogla.Hemoragjitë nuk janë në përpjestim të drejtë me traumën qe i ka shkaktuar,por
në shkallën e deficitit të faktorit.Ato fillojnë qysh në moshë të vogël, por shumë rrallë
menjëherë pas lindjes, p.sh pas prerjes së kordonit umbilikal.Hemoragjitë zakonisht
shfaqen pas vitit të parë të jetës, por maksimumin e arrijnë në moshën fillore,kur fëmijët
janë të lëvizshëm dhe të ekspozuar për trauma të shumta.14

Hemoragjitë e jashtme
Më të shpeshtat janë:
• Dentare të cilat përbëjnë rreth 28% të hemoragjive të jashtme.Shumica e tyre shfaqen
gjatë rënies së dhëmbëve të qumshtit dhe veqanerisht ekstraktimit të dhëmbeve të
përhershëm.
• Epistaksisi,që hasen rreth 21% ,
• Hematuritë 18%,
• Hemoragjitë e tubit tretës 11%,
• Kafshimi i gjuhës 7%, gingivorragjitë nga furça e dhëmbëve, 15
• Hematomet e lëkures rreth 6%,
• Nga kafshimi ose goditja e buzëv rreth 3%

Fig.2. Gjakderdhje nga mishërat e dhëmbeve
___________________________________

J.Adhami B.Resuli H.Cocoli K.Bodinaku ‘’Klinika dhe mjekimi i sëmundjeve të brendshme’’ Tiranë 1990 Kap
VIII Fq 392
15 Goldman, D.Ausiello "Traktat mjeksorë i Cecel-it", Tabernakul, 2013, Fq 1305
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Hemoragjitë e brendshme.- janë më të shpeshta dhe më të rënda se të parat:
• subkutane: në formë hematomash të sipërfaqshme;
• intramuskulare
• hematoma të thella;
• interviscerale: faringeale, laringeale, mediastinale, të murit intestinal, të sistemit
nervor qëndror etj
• intrakavitare: në kavitetin peritoneal, pleural, articular etj.

Më të shpeshta janë hematomat dhe hermatrozat.
Hematomat gjenden në 65% të rasteve dhe graviteti i tyre varet sipas lokalizimit, dhe
disa prej tyre e rrezikojnë jetën e të sëmuarit: hematomat retroperitoneale shumë më të
përhapura, ose ato të dyshemesë së gojës, hematomat laringjeale e perilaringjeale, pasi
mund të shkaktojnë një bllokim të shpejtë të rrugëve të sipërme të frymshkëmbimit,të
pasur me asfiksi akute. Hematomat e muskulit psoas mund të stimulojnë një abdomen
akut :apendicit akut ose edhe atë ileus.Herë tjetër ato gjithashtu mund të shtypin vazat
ose nervat.Kështu hematomat e pjesës së përparme të parakrahut mund të shkaktojnë një
paralizë të nervit median, ose ato të zonës gluteale, që formohen në vendin e
ineksioneve,dhe gjithashtu keto hematoma mund të shpien në paralizë të nervit shiatik.
Hematoma e sipërfaqshme diagnostifikohen më lehtë, pasi lëkura që i mbulon paraqit
ekimoza me ngjyrë të mavi ose vjollce. Zakonisht nuk janë të rrezikshme, pasi nuk
shtypin organe, vaza ose nerva të rëndësishme me përjashtim të atyre të orbites.
Hemartrozat shfaqen në 75% të rasteve përfshinë artikulacionet, më tepër ato të
gjunjëve dhe berylit. Stadi i hemartrozës shfaqet me shpejtësi të madhe, ndonjeherë
brenda 20-30 minutave pas një kërcimi, rrëzimi, përdredhje të artikulacionit shihet një
fryrje dhe dëmtim zonës përkatëse,dhimbje,nxehtësi lokale dhe pamundësi për te
levizur.Të sëmurëve ju ngrihet temperatura ( hipertermi, jo febris ) nga përthithja e
gjakut që bëhet shumë më ngadal.16
___________________________
16
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3.6 Të dhënat biologjike testet laboratorike dhe imazherike
Të dhënat biologjike: Për vënien e diagnozes biologjike ndihmon zgjatja e kohës se
koagulimit, e cila vazhdon me orë të tëra në formë e rënda,por në formën mesatare ajo
mund të jetë pothuajse normale. Dozimi i faktorit VIII (antihemofilik) është specifik
dhe ndihmon për të vërtetuar me saktësi diagnozën dhe për të percaktuar tipin e
hemofilisë.

Testet laboratorike:


Gjaku komplet me formulë



Numri i trombociteve: normal



PT/PTT:
• PT: normal
• PTT: i rritur



Koha e hemoragjisë: normale



Analiza e urinës:
• Hematuria asimptomatike është një e dhënë e zakonshme



Analizimet specifike sipas faktorëve:
• Faktori VIII: Ag (mat sasinë e faktorit VIII): i pakësuar
• Faktori VIII: C (mat aktivitetin e faktorit VIII): i pakësuar

Imazherike
Studimet radiografike mund të jenë të nevojshme me disa rrethana:


Skaner CT i kokës për të vlerësuar ose për të përjashtuar gjakderdhjen
intrakraniale.



Ekografi renale/pielografi intravenoze (US/IVP) për të vlerësuar hematurinë e
tepërt ose traumen renale.



Skaner CT abdominal për të vlerësuar hemoragjinë retroperitroneale.17

_______________
17
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3.7 DIAGNOZA
Diagnoza e hemofilisë në foshnjëri mund të konfirmohet nga gjetjet e aktivitetit të ulur
ose mungesës së tij në mënyrë domethënse të faktorit të VIII,IX dhe XI në plazmën e
foshnjave meshkuj në familjen që dihet se janë të prekura nga hemofilia ose tek fëmijët
meshkuj të cilët paraqiten me mavijosje të tepërt ose gjakrrjedhje gjatë cirkumcizionit,
kur bëhen injeksione intramuskulare të vaksinimit imunizuese ose pas traumave gjatë
kohës kur fëmija sapo ka filluar të çapitet.Hemartroza, shkaku më i zakontë i
sëmundshmërisë në hemofilinë e rëndë, nuk është e përhapur në vitet para se fëmija të
fillon të ecë.Diagnoza e hemofilisë B të lehtë tek i porsalinduri mund të ngatërrohet nga
fakti se aktiviteti i faktorit IX mundë të ulet dukshëm tek foshnjet normale si pasoj e
uljes së sintezës hepatike të proteinave vitaminë K-vartëse në mëlçinë e pazhvilluar.
Gjenetika molekulare mund të jetë e dobishme për të konfirmuar hemofilinë e cila
dyshohet në çdo pacientë me nivele qarkulluese të ulëta të faktorit VIII, IX dhe XI.18
Diagnoza e hemofilisë - vërtetohet në bazë të analizave laboratorike.


koha parciale e tromboplastinës është e zgjatur,



koha e protrombinës është normale,



koha e gjakrrjedhjes është e zgjatur dhe numri i trombociteve në vlera referente

Aktiviteti i faktorit është i zvogluar. Në jetën fetale, sëmundja diagnostifikohet
me fetoskopi në javën e 20-22 të gjestacionit. Biopsia e trofoblastit bëhet në
javën e 10 të gjestacionit.19

_______________________
18

R.Kliegman R.Behraman H.Jenson B.Stanton’’ Manuali nelson i pediatris’’ Tabernakul 2013
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3.8 Mjekimi i përgjithshëm
Transfuzionet me gjak tërësor nuk janë përdorur,veçse në ato raste kur të sëmuret
paraqesin një anemi që duhet korigjuar. Aktiviteti i faktorit të VIII ruhet vetëm në
gjakun e freskët të dhuruar brenda 36 orëve.
Për ndryshe përdoren transfuzione me:
• plazmë të freskët dy orët e para pas prodhimit ose plazmë e konservuar (e ngrirë) -30
gradë,e cila ka veprim për 6 muaj.
• plazmë antihemofilike e liofilizuar që mund të përdoret gjatë dy viteve
• krio precipitat,që është një përqendrim i faktorit të VIII dhe I.Përgatitet me ngrirje e

shkrirje të forta;duhet ruajtur në minus 30 gradë dhe duron për 3 muaj
Një dozë e tij ka rreth 500 UF ( njesi ndërkombetare e faktorit VIII) në një vëllim prej
150 ml. Një U( njesi) i faktorit VIII është baraz me sasinë e faktorit VIII,që gjendet në
një ml plazmë të njeriut normal.Doza e efektshme ndryshon sipas hemoragjisë,por
përdorimi i 20 U/kg peshë është i mjaftueshëm për të ndalur pjesën më të madhe të
aksidenteve hemoragjike.Doza të tilla janë në gjendje ta ngrenë nivelin e faktorëve
antifilikë në rreth 40%.Kështu në raste të hemoragjis të rënda ose gjatë ndërhyrjeve
kirurgjikale,niveli i faktorit antihemofilkë duhet mbajtur të pakten në 30-40%. Në
hemoragjitë e mesme,niveli i globulinës antihemofilike duhet të ngrihet në rreth
20%,kurse hemoragjitë e vogla në rreth 10%.Globulina antihemofilike e pastër e
përqendruar është më aktive se gjithë të tjerat.Përgatit e leofilzuar nga plazma e njeriut
50 U/ml ose nga plazma e kafshëve 200 U/ml,por kjo e fundit ka anë negative se mund
të ketë veprim të lehtë antigjenik.Duron 18 muaj.
Mjekimi ndihmës-Kortizonikët
Deltakortizoniket me dozë 1mg/kg peshë/ditën për disa ditë,përdoret më tepër gjatë
ekstraktimit dentar,në format me hematuri si dhe nëpër thithjen e hemartrozave dhe
hematomave,veçanërisht në ato raste që shoqërohen me dhembje të forta keto jepen
intra-venoz ose nga goja,por jo i-muskular. Përveç përmirsimit të qëndrueshmëris
kapilare,zhdukjes së edemave inflamatore,menjanojnë edhe formimin e antifaktorëve
VIII. Acidi epsilon-amino-kaproik me dozë 24 g në ditë për 7 ditë nga goja (për të
rritur),frenon fibrinolizën latente ose kronike.20
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Fig.3. Mjekimi i pacientave me faktorët e koagulimit të gjakut

Burimi:http://shendeti.com.al/hemofilia-si-mund-ta-mbajme-nen-kontroll/

Mjekimi i Hemofilisë B
Ka për qëllim që të ngrit nivelin e faktorit IX dhe të ndalojë ose të parandalojë
hemoragjitë.Ndryshe nga hemofilia A, faktori IX mund të plotësohet duke dhënë
transfuzione gjaku të plotë ose plazma të konservuara.Tani përdoren edhe përqendrime
të faktorit IX,të cilat ipen me doza më të mëdha se faktori VIII.21

______________________
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Mjekimi lokal
Mjekimi lokal: sa herë që hemoragjia është e kapshme duhet bërë kompresion i zgjatur,
pasi ai mund të jetë mjaftueshëm për ndalimin e saj. Pasi shpeshherë shfaqen hemoragji
bukale,nazale ose nga plagë të lëkurës,komprimimi me gishtë duhet të jetë i zgjatur.Për
aksidentet ortopedike (hemartroza të ndryshme)bëhet imobilizimi i artikulacionit, vihet
borsë me akull në zonën përkatëse dhe një fashë elastike për komprimim mesatar. Në
plagët pas prerjes,traumave,ekstraksioneve etj.Mund të përdoren tampone me
trombinë.Punksionet,kateterizimet dhe infeksionet janë të ndaluara katekorikisht.

Qëndrimi që duhet të mbajë stomatologu me një hemofilik
Stomatologu duhet të inkurajoj vizitat stomatologjike, të mjekoj gingivitetet, të
kontrollojë dhe të mbushë gavitetet që kur janë të vegjël. Ndërhyrjet kirurgjikale mund
të kryhen vetëm pas një parapregatitje. Nuk është mirë të përdoret anestezi lokale gjatë
pergatitjes së kavitetit sepse vet injeksioni shkakton hemoragji.
Heqja e dhëmbëve dhe ndërhyrjet e tjera kirugjikale është mirë të bëhen në spital,
prandaj të sëmuret duhen shtruar dhe të këshillohen me mjekun e përgjithshëm dhe
hematologun. I sëmuri duhet të parapregatitet.
Për heqjen e dhëmbëve të qumështit i sëmuri përgatitet për 10 deri 15 ditë me plazmë
antihemofilike 20ml/kg peshë.
Për ekstraktimin e dhëmbëve të përhershëm duhet përgatitur 50 U globulinë
antihemofilike për kg/peshë për 10 ditë, pastaj 10 ditë nga 30 U dhe 10 ditë nga 20 U.
Në mungesë të globulinës antihemofilike të pastër, mund të përdoret plazmë e freskët.
Në ndërhyrjet maksilofaciale të mëdha përdoret anestezi me intubim endotrakeal.22

___________________
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4.QËLLIMET I PUNIMIT DHE METODOLOGJIA
Qëllimi i këtij punimi është që të prezantojmë rastet me hemofili në spitalin rajonal
‘’Isa Grezda’’ në Gjakovë gjatë vitit 2016.
Ky punim ka për qellim që pacientet me sëmundjen e hemofilisë të trajtohen me kohë
duke marrë faktorin VIII, IX ose XI varësisht prej llojit të hemofilisë me qëllim që të
mos rrezikohet jeta e pacienteve.

Objektivat
• Rastet me sëmundjen e hemofilisë gjatë periudhes kohore 2016
• Klasifikimi i pacienteve sipas llojit të hemofilisë
• Përcaktimi i grupmoshave tek pacientet me hemofili
• Klasifikimi i pacientave sipas vendbanimit

4.1 Materiali dhe metodologjia
Për realizimin e studimit janë përdorur të dhënat e marra nga libri i protokoleve
tek Transfuzioni I Gjakut në spitalin rajonal të Gjakovës. Janë përfshirë të gjithë
pacientet që kanë qenë të diagnostifikuar me hemofili gjatë vitit 2016.
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5.ANALIZA STATISTIKORE
Rastet e regjistruara me hemofili në spitalin e Gjakovës tek transfuzioni i gjakut.
Për periudhën kohore Janar-Nëntor 2016 janë gjetur 16 raste të gjithë meshkuj.
Nga mosha 1 vjeç deri në 60 vjeç.
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Tab.3.Struktura e pacientëve me hemofili gjatë 11 muajve.

Numri I pacientëve
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nëntor

Muajt
2
1
1
2
1
3
1
1
2
1
1

Komenti:Në tabelë janë paraqitur të dhënat që janë marrë marrë në spitalin rajonal “ Isa
Grezda” Gjakovë, ku janë marrë 16 raste për 11 muajtë e vitit 2016.
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Tab.4.Struktura e ndarjes së pacientëve sipas vendbanimit.
Nr i pacientëve
9
7

Vendbanimi
Rurale
Urbane

Graf.1.Të dhënat statistikore sipas vendbanimit të pacientëve të prekur nga
kjo sëmundje .

Sipas vendbanimit
Urbane 7

Rurale 9

44%
56%

Komenti:Në grafikon janë paraqitur rastet me hemofili sipas vendbanimit. Në zonat
rurale kemi një përqindje më të madhe prej 56% ndërsa në zonat urbane 44%.
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Graf.2.Paraqitet struktura e pacientëve me sëmundjen e Hemofilis të ndarë sipas
llojit.

Hemofili A

Hemofili B

20%

80%

Komenti:Duke ditur se kjo sëmundje ndahet në dy lloje, në hemofili A dhe hemofili
B,atëherë vlen të theksojmë se nga totali i përgjithshem sa është gjithsej 16
gjashtëmbëdhjetë ,80% janë me hemofili A ndërsa 20% me hemofili B.

Tab.5.Numri i pacientëve në bazë të faktorëve
Nr. I pacientve
Faktori

12-Hemofili A
Faktori VIII

4-Hemofili B
Faktorin IX

Komenti:Kur 12 pacienta që janë me hemofili A trajtohen me faktorin VIII dhe 4
pacientë që jan me hemofili B trajtohen me faktorin IX.
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Graf.3. Struktura e pacientëve me hemofili sipas grupmoshave.

Pasqyra sipas grup-moshes
6
5
4
3
2
1
0
Prej 1-10

Prej 11-25

Prej 26-40

Prej 41-60

Sipas përqindjes

Prej 1-10
Prej 11-25

Prej 26-40
Prej 41-60

Komenti:Siç shihet nga grafikoni i mësipërm në hulumtimin tonë me hemofili janë
gjetur 16 (gjashtëmbëdhjetë) pacienta nga mosha të ndryshme, ku është paraqitur
hemofilia prej fëmijëris e cila si sëmundje vazhdon gjatë gjithë jetës.
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6.KUJDESI INFERMIEROR TEK HEMOFILIA
Kur një pacient paraqitet në ambientin spitalor dhe i jepet diagnoza përfundimtare ne
jemi të detyruar të japim një kujdes të veqant për të parandaluar çdo komplikacion të
mëtutjeshme. Një diagnozë që kërkon sidomos kujdes kompleks është një çrregullim
gjakderdheje, të tilla si hemofilia. Kjo nuk duhet ngatërruar me një çrregullim të
koagulimit, e cila rrit tendencën për të ngjizur apo çrregulluar gjakderdhjen, në të
kundërt, të çojë në gjakderdhje të zgjatur për shkak të pamundësisë për të formuar një
mpiksje të fortë. Paaftësia rrjedh nga një protein e humbur apo mosfunksionimin e një
prej substancave të gjakut që nxisin koagulimin. Çregullimet e gjakderdhjes të rrallë
ose çrregullime të koagulimit, reflektojnë që shumica e infermiereve të kenë pak
përvojë me ta dhe pak njohuri se si të kujdesen për pacientët të cilët kanë këto
problem.Gjakderdhjet mund të ndodhin në çdo pjesë të trupit dhe zakonisht nuk janë të
jashtme.Në vend të kësaj nëse gjakderdhja është e brendshme,veçanërisht në nyje,
përfundimisht shkakton dëme të përbashkët. Kujdesi infermjeror për këta të sëmurë
është në përcjelljen e tyre sepse çdo gjakderdhje mund të ketë pasoja dhe të rrezikoj
jetën e pacientit.

Fig.4. Kujdesi i infemierëve tek hemofilkët
Burimi:https://www.clubplaneta.com.mx/cocina/diagnostico_de_la_hemofilia.htm
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VLERËSIMI FILLESTAR
Të dhënat objektive:
Pacienti ndihet mjaft i plogësht, me temperature, i zbeht, me gjakderdhje, hematoma në
lëkurë.
-Pulsi 95
-Temperatura 38 °C
-Respiracioni 30 FRE/Min
Të dhënat subjektive:
Pacienti tregon se ka shumë lodhje,ka frikë dhe të rrahura të shpejtë të zemrës, dhembje
të ekstremiteteve.

Të dhënat aktuale:
Gjakderdhje të zgjatura, ejtje,edema,pamundësi e lëvizjes së pacientit,
tahipne,temperaturë e ngritur.
Të dhënat historike:
Familjarët ndihen të frikësuar dhe të stresuar për pacientin dhe tregojnë se gjakderdhja
ka ndodhur edhe më parë gjatë lëndimeve të ndryshme të pacientit.Nganjëher ndodh që
gjakdedhja të zgjas më shumë se zakonisht duke shkaktuar dëmtime të ndryshme tek
pacienti.
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DIAGNOZA INFERMIERORE
Diagnoza infermierore arrihet me ndihmën e analizave dhe të dhënave:
• Dhembja lidhet me episodin e gjakderdhjes
• Dëmtimi i lëvizshmëris fizike, lidhur kjo me hemartozen
• Gjakderdhje të shumta si pasojë që nuk mpikset gjaku si normalisht
• Mavijosje të mëdha për shkak të gjakderdhjes në muskujt e mëdhenjë të trupit
• Pulsi i lart si pasojë e stresit dhe frikës
• Mpirje,dhembje,enjete si pasoj e gjakderdhjeve të mëdha të brendshme
• Temperaturë e lartë si pasojë e hemoragjive
• Infeksione të ndryshme që transmetohen nga transfuzionet e gjakut për zëvëndësimin
e faktorëve të koagulimit
• Dhembje kyqësh dhe shtrëmbim si pasoj e dëmtimit të artikulacionit
• Mungesë njohurish, lidhur me planin e trajtimit.
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PLANIFIKIMI INFERMIEROR
• Planifikojmë mbajtjen e gjakderdhjes në kontrollë .
• Planifikojmë dhënien e terapisë sipas ordinimit të mjekut
• Përgadisim pacientin në mënye fizike dhe psikike
• Planifikojmë një bashkëpunim të ngushtë midis infërmierëve dhe familjarëve të
pacientëve me hemofili
• Këshillojmë pacientët që tju shmangen lëndimeve të cilat mund të shkaktojnë
gjakëderdhje
• Menaxhimin e funksioneve vitale.
• Planifikojmë që terapia të mos ipet i.m pasi që mund të shkaktojë hematoma
• Ruajtja e higjenës dhe komoditetit
• Menaxhimin e stresit të pacientëve dhe familjarëve .
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NDËRHYRJET INFERMIERORE
Parandalimi dhe kontrolli i episodave të gjakderdhjes.
Problemet e gjakderdhjes janë të rralla tek i porsalinduri me hemofili.Kur fëmijët
mësojnë të ecin dhe zhvillojnë aftësitë motore,ata shpesh mund të bien, duke u vrare ose
mavijosur.Këto rreziqe mund të reduktohen duke ua bërë të qartë prinderve nevojen e
mbikqyrjes së rrept dhe te sigurimit të një ambjenti të sigurt.
Zakonisht prinderve të këtyre fëmijëve jepen këto këshilla:
• Të mos masin temperaturë rektale dhe mos të përdorin suposte.
• Shmangni injeksionet subcutane dhe intramuskulare.
• Shmang injeksionet intravenoze përveç rasteve kur injektohet faktori (Desmopresin
acetat D.D.A.V.P).
• Mos i jepni aspirinë.
• Kontrollo për gjakrrjedhje superficiale apliko presion mbi vend për së paku 15 min.
• Kufizimi i levizjes së kyçeve dhe menaxhimi i dhembjes.
• Kujdes kur i vendosim paketat me akull duhet kontrolluar pesha e tyre, sepse mbi
pesha mund të shtoj stresin mbi kyqe.
• Jepi analgjezikë sipas urdhërit të mjekut.
• Plotësimi i nevojave familjare, që kanë fëmijët me hemofili është një pjesë e
rëndësishme e kujdesit infermieror. Infermieri bisedon me ta për nevojat e tyre edhe
organizon takime me prindërit e tjerë që kane femijë me hemofili për shkëmbyer
eksperienca pas diagnostifikimit.Je i kuptushem dhe i qartë për nevojat e tyre.Shpjegoj
shkaqet me fjalë të thjeshta, kështu që ata do ta kuptojnë proçesin e sëmundjes.
Plani për kujdesi pas daljes nga spitali: ky kujdes duhet të mësohet mirë para daljes nga
spitali, këta fëmijë duhet të vënë byrzylyk, ku të tregohet kujdesi mjeksor. Këshilloj që
në vend të aspirines të marrin paracetamol,për të qetësuar dhembjen.Prindërit duhet të
demostrojnë procedurën dhe të sigurohen se ata mund të administrojnë medikamentet
me korrektësi pa e tepruar me kujdes.Kontrollo fëmijën herë pas herë ambulantorisht.
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VLERËSIMI I ARRITJEVE
• Kemi arritur që pacientit ti japim një shpjegim si ta pranon dhe të jeton me këtë
sëmundje.
• Edukimi dhe trajnimi i familjarëve dhe pacientëve.
• Kemi arritur ta ndalojmë gjakderdhjen e pacientit.
• Është qetësuar dhembja, pjesët e entura të ekstrimiteteve kthehen në gjendjen e
normale
• Është e rëndësishme që të kthehen shenjat vitale në gjendjen e
mëparshme, dhe hematomat fillojnë të hiqen
• Kemi arritur ti sigurojmë pacientit ta merr terpainë e cila është e domosdoshme për të
si p.sh koagulues i cili është mjaft i rëndësishëm për ta trajtuar këtë sëmundje.
• Si infermier me asistencën tonë e kemi imobilizuar pacientin.
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6.1 Edukimi i pacientit
Edukimi dhe këshillat qe i bëjnë pacientëve janë mjaft të rëndësishme për psikiken dhe
nevojat e tij.Megjithëse është e lehtë të këshillosh prindërit, që fëmijët e tyre të ju
shmagen traumave, kjo këshillë praktikisht është e pavlefshme. Fëmijët janë kurreshtar
për gjdo gjë që lëviz duke e dëmtuar vetën lehtë, është mjaft e rëndësishme shmangia e
sjelljeve me rrezik të lartë.
Fëmijët e rritur duhet të këshillohen ti shmangin sportet e rënda dhe të dhunshme.
Djemtë në formën e rëndë të hemofilsë shpesh e shfaqin hemoragjinë edhe në mungesë
të një trauma të dukshme.
Janë të rëndësishme ndërhyrjet e hershme psikologjike i ndihmon familjarët të arrin
ekuilibrin midis mbrojtjës së tepruar dhe tolerancës së ekzagjeruar.Gjithashtu është i
rëndësishëm edukimi i pacientit që të ndihet komod dhe i sigurt gjatë trajtimit, dhe gjatë
komunikimit me mjekë ta fitoj besimin e tij.
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7. DISKUTIM
• Sëmundja fillon qysh në foshnjëri e cila paraqitet me hematomat e para në lëkurë e
cila vazhdon ta përcjell pacientin me hemoragji që zgjasin më shumë se zakonisht
• Nëse nuk ndalohet gjakderdhja me kohë dhe nuk merret faktori mund të ketë pasoja të
rënda për të.
• Shkaku kryesor është gjentika sepse kjo sëmundje është trashëguese.
• Shqetësimet më të shpeshta janë gjakderdhjet që paraqiten nga goja, hunda, zorret,
artikulacionet, të cilat zgjasin më shumë se zakonisht.
• Pacienti ka vështërsi në kryerjen e aktiviteteve ditore.
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8. REKOMANDIMET
• Rekomandojmë që personeli infemieror të mos neglizhojë asnjë procedur në trajtimin
e sëmundjes.
• Analizat tek fëmijët meshkuj të familjeve të cilët më pare janë prekur nga hemofilia
për të komfirmuar aktivitetin e ulët të faktorit VIII IX dhe XI në plazmë.
• Gjithashtu rekomandojnë një konsultim gjenetik mjekësor për para se të planifikohet
shtatzania.
• Rekomandojmë të kemi një kujdes të veqantë gjatë dhënies së terapisë tek
hemofikët gjatë marrjes së plazmës së gjakut të mos bartin infeksione të ndryshme.
• Të mos përdorin barna me veprim antikoagulues.
• Rekomandojmë se para çdo ndërhyrje kirurgjikale edhe tek stomatologu duhet të
bëhet një parapërgatitje. Çdo ndërhyrje të kryhet në spital i sëmuri të konsultohet me
mjekun e përgjithshëm dhe hematologun.
• Rekomandojmë marrjen e faktorit koagulues në kohë në menyrë që të mos ketë
pasoja të rënda për pacientin.
• Për çdo ndryshim të gjendjes apo hematoma të lajmërohen tek mjeku.
• Rekomadohet që njerzit me hemofili të bëjnë ushtrime specifike për të forcuar
kyçet,veçanërisht bërrylat,gjunjët dhe këmbët.Ushtrimet përfshinë elemente të cilat e
rrisin fleksibilitetin,tonusin dhe forcen e muskujve,këto ushtrime janë të lejuara sipas
mjekëve hematolog.
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