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Rezyme
Hyrje:Gjinjet janë gjëndra mamare, simetrike, dhe qifte që hasen te të dy gjinit te meshkujt dhe
vajzat e reja para pubertetit janë të pa zhvilluara dhe bëjnë pjesë ne organet riprodhuse. Si çdo
organ i organizmit të njeriut edhe gjinjtë mund përfshihen nga sëmundje dhe procese patologjike.
Qëllimi i punimit: është që të paraqesim të dhëna mbi sëmundjet e gjirit duke bërë rishikimin e
literaturës.
Të dhënat e përgjithshme:si çdo organ i organizmit të njeriut që mund ti nënshtrohet proceseve
patologjike edhe gjinjtë nuk mund te përjashtohen. Sëmundjet e gjirit i ndajm në inflamatore,
procese tumoroze (beninje, malinje). Këto procese shoqerohen me ndryshime subjektive siq janë
dhembjet dhe ndryshimet objektive, ndryshimet në form gunge ose nyja në gji, pezmatim të
pjesshem ose të plotë të gjirit, gjegjësisht rrjedhje e sekrecionit nga thithmi. Shumica e tumoreve
të gjirit janë beninje kjo do të thotë se nuk përhapen ngelin, brenda një zone të lokalizuar dhe
shpesh nuk kërkojnëkurrfarë trajtimi. Kanceri i Gjirit është përgjegjës për një të tretën të
kancerve tek grate.Ka nivelin më të lartë të incidences krahasuar me të gjitha llojët tjera të
kancerit cdo e shtata grua vuan nga kjo sëmundje gjatë jetës së saj. Ende nuk është kuptuar në
tërsi se si shkaktohet kanceri i gjirit megjithate disa faktor të rrezikut janë identifikuar.Faktoret e
rrezikut ndahen ne dy grupe:faktoret e risku definitv dhe risku potencial.Metodat kryesore per
diagnostifikimin e sëmundjeve të gjirit janë të mbeshtetura në të dhënat anamnestike,
inspeksioni-veshtrimi dhe palpacioni-prekja sidomos vetkontrollimi, keto duhet te plotsohen me
metodastandarte diagnostifikuse siq janë: mamografia, ultrasonografia-sonomamografia si dhe
rezultatet e analizave citologjike te materialit te fituar me rastin e punkisonit dhe sekrecionit qe
rrjedh nga gjiri.Varsishtë nga kushtet dhe politikat e spitalve mund të kërkohet: analizat e
gjakut,(numri i plot i rruzave te gjakut, urea, elektrolitet,funksioni i melqis dhe profili I
eshtrave), rntgen i kraharorit, skanim i eshtrave, ultratingull i abdomenit, tomografi e
kompjuterizuar (CT) apo MRI. Rezultatet duhet te diskutohen ne takimin e ekipit
multidiciplinar.Antar kryesor të ketij ekipi duhet të perfshije: nje konsulant histopatolog, nje
konsulant citolog,konsulant radiolog, konsulant kirurg,konsulant onkologmjeksor,konsulant
onkolog klinik,dhe infermierja per kujdesin e gjinjeve. Antaret tjere perfshijne: nje kirurg plastik,
radiografist, koordinator i ekzaminimve dhe rezultatve, psikolog klinik, specialist I gjenetikes,
dhe stafi administrativ.Mjekimi i sëmundjeve të gjirit varet nga lloji i sëmundjes dhe mbështetet
në trajtimin kirurgjik, kemoterapi, terapia hormonale, dhe terapia jonizuse .
Përfundim: Sëmundjet e gjirit munden me qenë me natyrë inflamatore dhe procese tumoroze.
Proceset tumoroze munden me qenë me natyrë beninje ose malinje. Të gjitha simundjet e gjirit
janë të sherueshme duke përfshirë edhe kancerin e gjirit, nëse ai zbulohet me kohë.
Fjalët kyçe: Sëmundjet e gjirit,diagnostifikimi, klasifikimi, mjekimi.
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Abstract
. Introduction: Breasts are mammary glands, symmetrices, and pairs of both sexes in males and

daughters before puberty are untreated and belong to reprodoctive organs. Like any organ of a
human body, breasts can also be involved in diseases and pathological processes.
The purpuse of this paper: : It is to present data on breast diseases by reviewing the literature.
General information: : as any organ of the human organism that can undergo pathological
processes, the breasts can not be excluded. We share breast diseases in inflammatory, tumorous
(benign, malignant) processes. These processes are accompanied by subjective changes such as
pangs and objective changes, changes in the form of the gunge or the nipple, partial or full breast
inflammation, respectively the discharge secretion by suction.
Most of the breast tumors are benign, meaning they do not spread around within a localized area
and often require no treatment. Gulf cancer is responsible for one third of the cancer of the
women. At the highest incidence rate compared to all other types of cancer every seven women
suffer from this disease during its life. Still, it is not fully understood how breast cancer is caused
but some risk factors have been identified. Risk factors are divided into two groups: definitive
risk factors and potential risk. The main methods for the diagnosis of breast diseases are based on
anamnestic data, in-sight and palpation, especially in self-control, these must be supplemented
by diagnostic methods such as: mammography, ultrasonography-sonomamography and the
results of cytological analysis of the material gained on the occasion of lumbar and secretion that
derived from sucking. Certain of the conditions and policies of the hospital may be required:
blood tests (full number of blood orbs, urea, electrolyte, meloxicus function and bony profile),
chest x-ray, bone scan, ultrasound of the abdomen, tomography computerized(CT) or MRI.
The results should be discussed at the multidisciplinary team meeting. The main team of this
team should include: a histopathologist consultant, a cytologist consultant, a radiologist
consultant, a surgeon consultant, an oncologist consultant, a clinical oncologist consultant, and a
care of gender. Other members include: a plastic surgeon, radiographist, examiner and outcome
coordinator, clinical psychologist, genetic specialist, and administrative staff. . Treatment of
diseases is dependent on the type of illness and relies on surgical treatment, chemotherapy
hormone therapy and ionizing therapy.
Conclusion: Breast diseases may be of inflammatory nature and tumorous processes. Tumorous
processes can be of a benign or malignant nature. All breast implants are healful including
breast cancer if it is detected on time.
Keywords: : Breastfeeding, Diagnosis, Classification, Treatment.
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1.Anatomia dhe fiziologjia e gjinjeve
1.1.Zhvillimi i gjinjeve
Gjinjet janë organe ndihmse rëndom simetrike dhe qifte të aparatit gjenital femeror. Gjinjet bejnë
pjesë në organet riprodhuse, ato kanë funksion te rëndësishëm për sigurimin e qumshtit për
foshnjën.Pesha mesatare e një gjiri te zhvilluar normalisht, në periudhën riprodhuse është 200300 gram. Gjinjet fillojn të zhvillohen rreth javës 7-të të shtatëzanis dhe kalojn në fazën e
gufimit rreth javës së 12-të. Gjëndrat e qumshtit zhvillohen nga rrudhat ektodermale që
formohen në siperfaqen ventrale të embrionit.Testosteroni ndikon në rritjen dhe zhvillimin pas
javes 15-të. Në disa raste gjatë lindjes,nga gjiri i foshnjësmund të dal një sasi e vogël e qumshtit.
Kjo ndodh për shkak të nivelve të larta të hormonve luteale dhe placentale që kalojn nepër
placent dhe futen në qarkullimin fetal, gjatë fazëssë vonshme të shtatzanis.Gjatë zhvillimit
embrional, rreth mesit tështatzanise dy sythat mamare, qëjanë paracaktuar për ti formuar gjinjët,
fillojnë të rritën dhe të ndahen.Formohen 15-25 sytha që janë sistem i kanalit qumshtor të gjirit
tek të rriturat. I terë regjioni i areoles së gjirit dhe i thithmit të gjirit është i pigmentuar në mënyr
intenzive ky pigmentim shtohet më shumë gjatë periudhëssë shtatzanisë. Futja-tërheqja e thithmit
të gjirit brenda mund te jetë dukuri e lindur por edhe e fituar.

Fig: 1

Ndërtimi anatomik i gjirit

1.2.Ndryshimet nëpubertet
Gjëndrat mamare tek femrat fillojn të ndryshojn në periudhën e pubertetit. Gjendra pirutare fillon
të prodhoj hormone gonadotropinen, hormonin stimulus folikular (FSH), dhe hormonin luteinik
(LH). Me rritjen e nivelve te hormonve folikulet që gjenden në koren e vezorve fillojn të
prodhojn estrogjen i cili është përgjegjës përfazat e para te zhvillimit të gjinjeve. Estrogjenet po
ashtu indukojn indin lidhës dhe rritjen vaskulare që i nevojitet për ta mbështetur sistemin
duktal.Me të filluar cikli i ovulacionit, prodhimi i rritur i progesteronit e balancon prodhimin e
estrogjenit, gjë që rezulton në maturimin e indit glandular.
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1.2.

Struktura e rritjes

Gjinjet janë organe dyshe simetrike që janë të vendosura në te dy anët e përpareme të kraharorit
si dy të ngritura në formen e disqeve konike.Ato janë të stabilizuara me një ligament mbajtes të
njohur si ligamenti i cooper-it. Struktura mamare është e përber nga 15-20 lobe glandulare që në
vetvete ndahen në lobule me të vegjël në numer sa dyfishi. Në pjesën qendrore te secilit gji
gjendët thithmi-areola i cili është i pasur me fibra muskulare të lemuar, të cilët janë përgjegjës
për ereksionin ngritjen e thithmave.Areola është zone e rrumbullakët e pigmentuar me madhësi
2.5 cm në diameter. Ngjyra është rozë tek gratë e races së bardh ndërsa tek grat me lëkur të zezë
e kanë ngjyrë kafe në të mbyllt, gjatë shtatzanis kjo bëhet më e errët përrth areoles.Në sipërfaqe
gjendet një numer i caktuar të njohura si nyja turberkulet të Montgomerit të cilat janë gjendra të
modifikuaradhjamore qellimi i të cilave është të lubrifikojn thithmin gjatë laktacionit.
Gjiri përbehet nga indi dhjamor, gjëndrore, lidhor si dhe është i mbuluar nga lëkura.Indi
dhjamor është i vendosur në mes te lëkures dhe facies superficiale është i shpërndar në sasi dhe
pjesë të ndryshme të gjirit, sasia e indit dhjamor varet prej moshës, gjendjës së përgjithshme
shendtësore, majmëris, periudhës së shtatzanis, përiudhes së laktacionit.Indi gjendror njësia
themelore është acinusi, disa acinuse kur bashkohen përbejn një struktur në forme të kalaveshit
që quhen lobule të cilat kur bashkohenpërbejn njesin themelore të gjendres së qumshtit i cili
përfshin edhe duktusin alveolar në të gjendet një numer i caktuar të njohura si nyja turberkulet
cilin derdht përmbajtja e lobulit.Indi lidhorndertohet nga ligamentet e cooper-it të cilët shtrihen
nga lekura deri në fascien pektorale e cila është e vendosur posht tyre.

1.3.

Furnizimi me gjak

Gjiri furnizohet me gjak nga arteriet e gjirit të cilat dalin nga tri burime: arteria thoracica,interna,
arteria thoracica lateralis, dhe arteriet intercostales, perkatsisht pleksusi subdermal, preglandular,
dhe retroglandular.Rol të rëndsishem ka edhe drenazhi limfatik e cila behët përmes enve të
gjakut kah venat interne, mamare,aksilare.

1.4.

Furnizimi nervor

Furnizimi nervor behët përmes nervave sensore, somatike, dhe nervave autononike që i
shoqërojn enët e gjakut. Kompleksi thithmi-areola furnizohet nga nervat sensore somatike,
ndërsa pjesa tjetër furnizohet nga furnizimi autonomik.
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1.5.

Rruget limfatik

Limfa derdhët në enët limfatike aksilare, subklavikulare, mediastinale dhe në drejtim të një pjese
të mëlqis dhe nyjet limfatike subdiafragmale.
Në cdo nënsqetull ka rreth 20-30 nyja limfatike që drenojn limfën nga gjinjet. Nyjat limfatike
ndahen në tre nivele:
Niveli I: është i vendosur në menyr laterale të muskujt e vegëjl pektoral.
Niveli II: ndodhet nën muskujt e vegëjl pektorale.
Niveli III: është i vendosurnë menyr mediale te muskujt e vegjel pektoral.

1.6.

Ndryshimet gjatë ciklit menstrual

Gjatë ciklit menstrual ndodhin ndryshime ciklike në gjinjë për shkak të nivelit të hormoneve
prolaktin, i cili kontrollon sekrecionin e hormonve ovariane estrogjenit dhe progesteronit. Gjinjët
ndryshojn në madhësi dhe kosistenc dhe bëhen me të butë dhe nodulare rëndom 10-14 ditë para
menstruacionve. Këto simptomatërhiqen me ardhjen e ciklit.

1.7.

Ndryshimet gjatë shtatzanis

Ndryshimet që ndodhin në gjinje shpesh janë simptomi i parë i shtatzanis.Gruaja ankohet për
fryrje, zbutje apo rritje e madhsisë. Venat bëhen me të spikatura-theksuara për shkak të
furnizimit të rritur me gjak dhe areola dhe thithmi marrin ngjyrë të errët.Këto ndryshime ndodhin
në rradh parë për shkak të estrogjenit dhe progesteronit e më pas edhe në hormonet e prodhuara
në placent. Estrogjeni stimulon kompleksin thithm-areol duke shkaktuar errësim të ngjyrës
ndërsa progesteroni shkakton proliferimin ealveoles në përgaditjën eprodhimin e qumshtit.
Placenta duke u rritur sekreton laktogjenin placental human i cili funksionon krahas estrogjenit
dhe progesteronit për ta stimuluar hipotalamusit për të sekretuar hormonin prolaktin-nxitës. Pas
lindjes dhe largimit të placentes, shfaqet fluktacioni në nivelet e estrogjenit dhe progesteronit
duke rezultuar me leshimin e prolaktines nga gjendra piturtare anteriore. Estrogjeni bllokon
veprimin e prolaktines, prandaj qumshti vjen jo me parë se para 3 ditvë. Në ndërkoh foshnja
ushqehet me kulloshtren (colostrum) që përmban pak yndyr dhe përmban vitamin A proteina
dheminerale.

1.8.

Ndryshimet post-menopauzale

Kur aktiviteti i vezorve pushon gjatë menopauzës duke shkaktuar rënien e nivelit te estrogjenit
dhe progesteronit, indi glandular fillon të atrofoj dhe të zvoglohët që zavendsohët me dhjam.
Gjinjët bëhen më të butë dhe më të varur.
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2. Metoda e vlerësimit
3. 1. Anamneza familjare
Të dhënat anamnestike duhen të shikohen në kuadër të vleshmëris së simptomave. Kjo ndihmon
në përcaktimin e diagnozës dhe identifikimin e faktorve të riskut.
Të dhënat që duhet të sigurohen janë:











Mosha e pacientit
Sëmundjet në të kaluaren
Pranin e sëmundjeve malinje në familje
Moshën e paraqitjes së menarkes dhe menopauzes
Numrin e lindjeve
Numrin e shtatëzanive
Numrin e dështimve
Përdorimi i terapis zevëndsuse hormonale
Nëse pacientja u ka dhenë gji foshnjve të saj
Menstruacionet e fundit

3.2.

Ekzaminimi klinik

Është shumë me rëndsi që të sigurohet një ambient sa më komod dhe i kendshëm për pacientin.
Të sigurohet një veshje e përshtatshme, perdet rreth shtratit, dyert duhet të jenë të mbyllura për të
siguruar privatsin për gruan. Një përcjells duhet të jetë prezent, varsishtë nga politikat
individuale tëspitalit.
Ekzaminimi klinik ndahet në dy pjesë:
1. Palpacioni
2. Inspeksioni

2.2.1.Palpacioni
Palpimi ose prekja e ndryshimve në gjinj ka rëndesi të veqant në zbulimin e hershëm të
sëmundjeve të gjirit. Në shumicën e rasteve te kancerit të gjirit pacientet janë vet ato që i hetojn
ndryshimet në gjinj. Krahas vetkontrollimit të rregullt të gjirit rekomandohet edhe egzaminimi
specialistik. Gjatë kësaj vizite duhet të palpohen në menyrë sistematike gjinjet, edhe gjatë
qendrimit në këmb, ulur, në pozitën shtrirë. Koha më e përshtatshme për kontrollin e gjinjeve
është peiudha pas përfundimit të ciklit menstrual deri në mes të ciklit. Ndryshimet që preken
evetualisht duhet te krahason me madhsit si;
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Madhsia sa kokrra e bizeles që ka madhsinë rreth 1cm
Madhsia sa kokrra e kikirikut me madhsi 2cm
Madhsia sa kokrra e arres qe I përgjigjet madhsis rreth 4cm
Madhsia sa një kokerr limon që ka madhsinë 5cm

3.3.Inspeksioni
Qëllimi i gjithë vizitave dhe ekzaminimve të gjinjeve është zbulimi sa më i hershëm i kancerit të
gjirit.
Gjatë inspeksionit veshtrohët dukja e gjinjeve në tërsi, dallimet në madhsi dhe në form, simetria,
si dhe deformimet eventuale. Veshtrohen edhe thithmi, forma, pozita, ndryshimet në lëkuren e
thithmit. Kujdes të veqant duhet kushtuar ndryshimevesi: tërheqja elëkures së gjinjeve,
ndryshimet në formë, te levoërs së portokallit, ndryshimi i ngjyrës së lëkures, edema e lëkures,
ulqerime ose plagza në lëkuren e gjinjeve, të ngritura në form nyjesh e ndryshime tjera të pa
rëndomta, të cilat mund ti kenë renë ne sy vet pacientes. Gjatë egzaminimit pacientja duhet të
qëndroj ulur në gjendje tërehatshme.

4.0 Investigimet
Numër i madh i grave nuk i kontrollojnë gjinjtë e vet nga frika se mund të gjejnë ndonjë
ndryshim, i cili mund të jetë kancer i gjirit. Me injorimin e kontrollit dhe vetëkontrollit të gjinjve,
ndryshimet eventuale në gji asnjëherë nuk do të eliminohen vetvetiu, përkundrazi, ato vetëm sa
do të shtohen.
Krahas vetëkontrollit të rregullt të gjirit, rekomandohet edhe ekzaminimi specialistik i
kohëpaskohshëm i gjirit. Qëllimi i të gjitha vizitave dhe ekzaminimeve të gjinjve është zbulimi
sa më i hershëm i kancerit të gjirit mundësisht në fazën fillestare kur edhe mjekimi është i
suksesshëm për të thënë edhe 100 për qind. Në vazhdim do të përmendim disa nga mënyrat dhe
metodat kryesore për diagnostikimin e sëmundjeve të gjinjve.
Pas egzaminimit dhe inspekcionit, klinicisti duhet të organizoj investigime të metejshme të cilat
janë:

4.1. Mamografia
Është metoda e parë dhe më e pranushme diagnostifikuse për zbulimin e hershm të sëmundjeve
të gjirit. Mamografia është metodë imazherike që benë inqizimin e gjinjeve me rreze X të dozës
së ulët. Mamogramet nuk preferohen të behën para moshës 35 vjeqare.

3.3.Ultratingulli-sonomamografia
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Ekzaminimi me ultratingull është i padëmshem pavarsisht sa here peseritet dhe së bashku me
mamografin rritësaktësin diagnostifikuse të sëmundjeve të gjirit qofshin ato malinjeapobeninje.
Vizita ultrasonogafike është shumë e vleshme, sidomos për dallimin e tumorve solide, me ata
cistik si dhe për shqarimin e shumë strukturave që prekën me dorë gjatë vetkontrollimit të
gjinjeve, dhe është i dobishem sidomos të gratë para moshes 35 vjeq.

3.3.

Rezonanaca magnetike

Rezonanca magnetike përdor fushë të fuqishme magnetike dhe sinjale me valë radioje që
reflektohet nga gjiri. Këto sinjale maten dhe transmetohen në kompjuter, duke dhenë pamjëne
gjirit. Gjatë kësaj vizite pacientje duhe të jetë e shtrirë në tavolinen speciale e shtrirë në bark,
perdorimi i MRI është i kufizuar për disa arsye: ajo gjithëmon bën dallime në mes tëprocesve
beninje dhe malinje, kërkon kohë dh nuk lokalizon mikrokalcifikimet që flasin për kancer të
kanalve të qumshtit, gjatë MRI pacienja duhet të qëndroj shtrirë dhe pa lëvizur në një vend të
ngushtë qendrim i pa përshtatshëm për pacientet që vuajn nga frika e qëndrimit në vend të
ngushtë-klaustrofobia.

3.4.








Citologjia aspirative me gjilpër të hollë

Citologjia aspirative me gjilper të hollë (FNAC-Fine-needle aspiration cytology) mund ët
performohet me dorë të lirë nga ana e klinicistit me apo pa udhëheqjen me ultratingull.
Rëndom përdoret me një shiring 10 ml me gjilpër 21G ose 23G. Lëkura pastrohet dhe
gjilpera insertohet në gung. Materilai I mbledhur shpërndahet në shtresë të hollë në një
pllakzë dhe lihet të thahet në ajrë. Pastaj pllakzat interpretohet nga ana e citologut,
rezultatet caktohen sipas sistemit numerik:
C1 jo adekuat
C2 beninj
C3 I papërcaktuar me gjasë beninj
C4 I papërcaktuar me gjasë malinj
C5 malinj.

3.5.

Core biopsy

Nëse rezultatet e FNAC nuk janë konkluzive, ose kërkohet histologjia duhet të kryhet core
biopsy.Core bopsy kryhet me dorë të lirë ose nën udhëheqjen imazherike. Anestetiku lokal
injektohet në gji, behët një prerje e vogël me skalpel dhe një gjilpër e biopsis futet derisa maja ta
prek gungën. Shkrepet revolja e biopsis e cila merr material nga thelbi i indit. Ky material pastaj
dergonet në histopatologji. Kujdes të veqant duhet kushtuatr pacientve që marrin warfarin, meqë

13

ato së pari duhet të marrin IRN-në e tyre. Biopsit e thelbit janë klasifikuar njejtë sikurse
rezultatet citologjike me shkronjen B si prefiks si për shembullB1, B2.

4. KLASIFIKIMI I SËMUNDJEVE TË GJIRIT
Si çdo organ i oganizmit që u nënshtrohet procesve patologjike edhe gjinjet nuk mund te
përjashtohen. Sëmundjet e gjirit i ndajm; inflamatore, procese tumoroze (beninje, malinje). Këto
procese shoqerohen me ndryshime subjektive siq janë dhembjet dhe ndryshimet objektive,
ndryshimet në form gunge ose nyja në gji, pezmatim të pjesshem ose të plotë të gjirit, gjegjësisht
rrjedhje e sekrecionit nga thithmi.

5.1. Sëmundjet beninje të gjirit
Shumica e tumorve në gjinj janë beninj, kjo do të thotë se ato ngelin brenda një zone të
lokalizuar nuk përhapen dhe nuk kërkojn shpesh kurrfar trajtimi mëqe nuk shkaktojn dëme. Në
këtë grup të sëmundjeve bëjn pjesë: proceset inflamatore, tumoret beninje te gjirit.Në grupin e
sëmundjeve beninje të gjirit bëjnë pjesë: crregullimet e zhvillimit, të njohura si: mungesa e gjirit
(amastia), gjinjet e vegjël (micromastia), gjinje te mëdhej (macromastia), numer i tepërt I
gjinjeve (polymastia),mungesë e thithmit (athelia),thithmi i imët (microthelia), numer i tepërt I
thithmave (polythelia).
çrregullimet e funksionit, të njohura si: galaktorea, gjiri që kullon, gjiringa i cili rrjedh gjak,
mastodinia-gjiri me dhembje, gjidhënia e zgjatur, rrjedhja spontane e qumështit.
Ndryshimet regresive në gjinj, të njohura si: atrofi e gjinjëve, distrofi, krijimi i kalcifikatve dhe
statonekroza, që shfaqet në form gunge kalcike e shoqëruar me dhembje.
Ndryshimet inflamatore në gjinje, të njohura si: inflamacion i thithmit (thelitis), inflamacioni i
areoles (areoltis), ekcem i sulkusit submamar (intertrigo), inflamacion i gjendres së qumështit
(mastitis), proces inflamator i kufizuar, i përcjell me vatra qelbi (abscessus), infeksion me qelb i
lëkures dhe i nënlekures së gjirit (carbunculus), dhe më rrallë tuberkuloza, sifilisi, dhe
aktinomikoza e gjirit.
Displazit e gjinjeve: sëmundjet fibrocistikee gjirit, e shpeshtë dhe më e rendsishme.
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5.1.1. Sëmundjet fibrocistike
Sëmundja fibrocistike është një ndryshim beninje në gjinjë, zakonisht i dyanshem, e cila
përshkruhet si struktur granulare e gjirit. Sëmundja fibrocistike shfaqet gjatë tërë periudhës
riprodhuse të gruas dhe para se gjithash, atakon pjesët e sipërme laterale të gjinjeve.
Disbalansimi në mes të estrogjenit dhe progesteronit krijojn ndryshime të shumta në indin e
gjirit, të cilat i emertojm bashkarisht si sëmundje fibrocistike.

5.1.2. Rrjedhja nga thithmi
Me këtë gjendje nënkuptohet shfaqja e sekrecionit nga thithmi jashtë periudhës së shtatzanis, apo
dhdhënies gji. Sekrecioni i gjirit mund te jetë i ndryshem, si për nga ngjyra ashtu edhe nga cilsia.
Sekrecioni i gjirit me ngjyr të verdh, të tejdukshme,të bardh apo te gjelber, nuk është shenje e
ndonje gjendje brengosese në gji. Sekrecioni i cili sipas së cilit kerkon trajtim dhe analiz, është ai
i cili përmban më pak apo më shumë gjak.

5.1.3. Inflamacioni i gjirit
Proceset inflamatore mund të kaplojn indin e gjirit (mastitis) ose vetem thithmin (thelithis).
Shkaktar më të shpesht janë bakteret gram pozitive, si streptokoket dhe stafilokoket që
karakterizohen me shenja karakreristike për procese inflamatore. Inflamacioni i gjirit jashtë
periudhës së dhënies gji është dukuri më e rrallë. Edhe nëse paraqitet, zakonisht është i kufizuar
në një pjesë më të vogël të gjirit, kryesisht në pjesën përrth areoles.

5.1.4. Fibroadenomat
Janë tumore me të shpeshta beninje të gjirit, tek grat nën moshën 30 vjeqe. Në shumicën e
rasteve,janë tumor relativisht të vegjel,rreth 2-3 cm me diameter, ndonse mund të jenë ndonjeher
të mdhenj, bile edhe gjigant, me madhsi 6-7 cm. fibroadenomat janë më së shpeshti të
rrumbullaket,të fort, të kufizuar mirë por nuk janë tumor të enkapsuluar zmadhohen në masë të
vogël para përfundimit të ciklit menstrual, kur mund të shkaktojn dhembje, spontanisht apo gjatë
pekjes. Fibroadenomat rrallë kalojn në proces malinj.

5.1.5. Tumori filodes
Ky tumor paraqet variantin malinj të fibroadenomes. Tumori i filodes përmban në vete qeliza
beninje epiteliale, por indi që lidhëështë malinj. Shfaqet rendom tek grat në moshën 40-50 vjeqe.
Sjellja e tumorit filodes shpesh është i paparishikushëm. Shumica e këtyre tumorve paraqesin
probleme lokale dhe nuk metastazojn. Vetem 20% të këtyre tumorve metastazojn, dhe kjo ndodh
nëpermjet sistemit të qarkullimit të gjakut, ejo me rrugë limfatike.
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5.1.6. Hamartomet
Hamartomet janë tumore beninje të gjirit, që janë shpesh asimptomatike. Zbulohen rastesisht
gjatë ekzaminimit ultrasonografik apo mamografik. Ky tip i tumorit më së shpeshti shfaqet pas
moshës 35 vjeq. Mund të jenë plotësisht apo pjesërisht të inkapsuluar. Ndonjëher mund të
paraqesin probleme në diferencim nga tumoret tjera beninje dhe nga ata malinje ndaj kjo është
arsyeja që trajtimi i tyre të kryhet vetem në menyr kirurgjike.

5.1.7. Cistet
Paraqesin ndryshimet më të shpeshta që hasen tek gratë ndërmjet moshës 40 dhe 50 vjeqare.
Cistet janë hapsira të mbushua me lëng që krijohen nga kanalet e zgjeruara dhe të mbyllura të
qumshtit. Mund të jenë si të vequara, apo disa sosh njëkosisht në njerin gji, por shpesh edhe në të
dy gjinjet. Madhsia e tyre është e ndryshme nga ajo mikroskopike, kur nuk mund te hetohet me
prekje, deri në madhsin prej disa centimetrash. Cistet e vogla nuk percillen me shqetsime
tëmedha, po ato mund të rriten dhe të shkaktojn dhembje para fillimit të ciklit menstrual. Në rast
se cistete vogla nuk shkaktojn shqetsime të veqanta, përcjellja bëhet me kontrolle të rregullta
specialistike, me ekzaminime të kohëpaskohshme ultrasonografike gjersa kistet e mëdha dhe ato
që shkaktojn dhembje, mund te ju bëhet punksioni dhe mund te operohen.

5.1.8. Adenoza e gjirit
Adenoza nënkupton një tërsi ndryshimesh brenda lobulusve, të cilat fillojn me shumzimin e
qelizave gjendrore ne lobuluse, te percjell shpesh me zhvillimin e indi lidhor dhe shtresimin e
kripave gelqerore-kalcifikatve. Nëse ndryshimi manifestohet në form të ngurtsimve, quhet tumor
adenoz. Adenoza haset relativisht shpesh në kompleksin e sëmundjeve fibrocistike të gjirit në
form të tumorit pak a shumë të pllakëzuar, kryesisht elastik dhe i kufizuar jo qart nga rrethina.
Nganjeher paraqet problem të madh diagnostikues dhe kërkon terapi kirurgjike.

5.1.10. Fibroza
Nënkupton shumzimin e indit lidhor në gji, gjersa pjesa gjendrore me atë rast zvoglohet. Krahas
numrit, zvoglohet edhe diametri i lobulusve. Rrallëështë prezent në terë gjirin në ndonje shkall
me të gjerë. Fibroza fokale-e kufizuar, mund të manifestohet si tumor, i cili hetohet me prekje,
ndonjeher shumë i fort dhe i pa kufizuar qart nga rrethina, apo konstatohet gjatë mamografis si
abnormalitet i shkallës së caktuar të ndertimit të gjirit. Madhsia e tumorit është e ndryshushme
dhe ndonjeher mund të kërkoj trajtim shumëserioz duke përfshir dhe trajtimin kirurgjik.

5.1.11. Ektazia duktale
Kjo shprehje ka kuptimin e zgjerimit kryesisht të kanalzave përfundimtare të qumshtit nën
areole, ndonse mund të përfshij edhe kanalza më të vogla. Si shkaktare më e shpesht e ektazis
përmenden proceset inflamatore, që shkaktojn demtimin e fijeve elastike në muret e kanalve, si
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dhe shfaqja e indit lidhor ne rrethinen e kanalve. Fibroza dhe kalcifikimet janë pjesë e kësaj
gjendjeje që, për këtë arsye, mund të sjelli huti dhe të krijoj dilema gjatë mamografis apo
ultrasonografis, duke imituar kancerin e gjirit.

5.1.12. Papiloma intraduktale
Papilomat paraqesin ndryshime beninje në gji në formë të qelizave të gufuara të brendësis së
kanalzave, të cilat formojn tumore papilomatoze. Më së shpeshti shfaqen në kanalet
përfundimtare të qumshtit nën areol. Manifestimi më i shpesht i tyre ëshët sekrecioni i përzier me
gjak. Tumoret janë të vegjël 1-3 mm dhe nuk mund të hetohen me prekje, papilomat mund të
jenë ndonjëher të mëdha 20-40 mm posaqerisht ato që formojn rreth vetes ciste të vogla apo të
mëdha, të mbushura me permbajtje të përzier gjak. Për këtë arsye duhet të behen analiza
citopatologjike apo analiza histopatologjike pas largimit kirurgjik të tumorit.

5.1.13. Lipomat
Janë tumore të indit dhjamor, të kufizuar mirë, të cilët mund të zhvillohen në cilendo pjesë të
gjirit. Veshtir mund të hetohen me prekje, nese hetohen, janë të butë, të levizshëm, të lëmuar dhe
të kufizuar mirë. Shfaqen më shpesh në kuader të lipomatozes së përgjitheshme. Këta tumore
operohen rrall, kjo behet kryesisht kur kanë rritje të përshpejtuar, kur shkaktojn dhembje
spontane apo kur percillen me ndryshime dytsore.

5.1.14. Tumoret vaskulare
Janë tumore me përjardhje nga enët e gjakut, të ndërtuar nga kapilaret venoze, të gërshetuar në
form shpuzore. Në qoft se gjenden në shtresat siperfaqsore të gjirit, bëjn ngritjen e lëkures, duke
dhën pamjen e koagulantit nënlekuror të gjakut. Nese janë të lokalizuar më thellë, mund të
zbulohen veshtir, sepse kan kosistenc te bute. Pershkak te hipervaskularizimit mund te
diagnostifikohen si tumor vaskular, biopsia është e domosdoshme.

5.1.15. Tumoret granulare qelizor
Në fillim të shekullit XX është menduar se këta tumore beninje kanë perardhjen nga indi
muskulor, por fal mikroskopit elktronik, është vërtetuar se perardhja e tyre është nga qelizat që i
ndërtojn mbështjellsit e fijeve periferike nervore. Periudha e shfaqjes është rreth moshës 40vjeqare të gruas. Karakteristik e këtyre tumorve është se imponohen si tumore malinje të gjinjeve
sepse kan fortsi të theksuar gjatë kontrollit me dore dhe e fiksojn lëkuren.

5.1.16. Nekroza dhjamore në gji
Vdekja e indit dhjamor, ndërlidhet me shpesh gjatë traumave, intervenimve kirurgjike në gji apo
rrezatimve. Duken në form të nyjave, shpesh pa kufizim të qartë, me dhembje dhe jo rrall me
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fiksimin dhe tërheqjen e lëkures. Në këto raste kërkohet trajtimi kirurgjik, menjanimi i këtyre
ndryshimve dhe analiza patohistologjike.

5.1.17. Papilomatoza dhe adenoma e thithmit
Këta tumor krijohen me gufimin e qelizave të pjesës përfundimtare të kanalve tëqumshtit dhe
rriten ndonjeher në brendësi të thithmit. Shfaqen në form kalaveshi apo me plagza në thithm.
Periudha e shfaqjes është ndërmjet moshës 40 dhe 50 vjeqe. Këta tumore kërkojn sherim
jashtzakonisht rrallë. Nese ndodh ndryshimi i pamjes dhe i madhsis së tyre, atëher duhet të hiqen
me rrugë kirurgjike.

5.1.18. Dermatiti kronik i thithmit të gjirit
Inflamacioni i lëkurëssë thithmit, shfaqet në formë të një sipërfaqeje të skuqur në vete thithmin,
të mbuluar rendom me shtresa të kreatinizuara tëlëkurës së vdekur, përcjell shpesh edhe me
kruarje. Kjo gjendje beninje është e veshtirë ndonëjher të dallohen nga semundja e Paxhetit.

5.1.19. Sëmundja e Paxhet-it
Është një form e rrallëe kancerit të gjirit. Kjo gjendje manifestohet si një sipërfaqe më pak a më
shumë e kuqe, në formë të njollës në vetë thithmin, që mund të shtrihet edhe në rrethinën e vet në
areol, dhe jashtë saj. Ndryshimi ka pamje të ekcemit, ndonjëher me zbokth të lëkures, e
ndonjëher duket si plagzë sipërfaqsore në thimth. Të kruarit është dukuri e shpesht por nuk ka
simptoma të domosdoshme. Gati gjysma e grave me ndryshime në thimth, kanë tumore gjiri të
hetushm me prekje ndërsa 90% të tyre kanë tumore malinje të vendosur më thellë në kanalthet e
qumshtit. Duhet të behët biopsia e këtij ndryshimi, dhe nese deshmohet malinjiteti, trajtimi behet
si për qfardo kanceri tjeter të gjirit të lokalizuar në pjesën qendrore tëtij.
6.0 Kanceri i gjirit
Kanceri i gjirit është një patologji malinje mjaft e shpesht tek grat dhe është më e rrall tek burrat.
Kanceri i gjirit zhvillohet nga qelizat e vet gjirit , kur qelizat fillojn tërriten dhe të behën
anormale dhe përhapen në menyr masive. Këto qeliza grumbullohen dhe formojn një tumor i cili
shtyp, përhapet dhe shkatrron indin normal gjirit. Nese nuk trajtohen këto qeliza anomale mund
te përhapen dhe të demtojn, apo të shkatrrojn indet normale që gjenden perreth. Ato mund të
shpërthejn dhe të shpërndahen ndonjëher përmes gjakut apo sistemit limfatik në pjesë të tjera të
trupit. Shumica e kancerve të gjirit fillojn në qelizat përgjat kanalve disa fillojn në lobuluse dhe
pjesa tjeter në indet tjera të gjirit. Tipet kryesore të kacerit janë:
Carcinoma in situ: ky term përdoret në fazat e hershme të kancerit, ku ai është i lokalizuar në
vendin ku është shfaqur. Kjo do të thotë se kanceri është i lokalizuar në kanale ose lobule,
varësisht se ku është shfaqur.
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Carcinoma ductale in situ; ky ëshët tipi më i shpesht i kacerit joinvaziv i gjirit. Karcinoma
ductale in situ do të thotë se kanceri është i kufizuar në duktuse-kanalet e qumshtit.
Carcinoma lobulare in situ; kjo gjendje fillon e paraqitet në gjendrat që tajitin qumsht por nuk i
deporton muret e lobulusve.
Carcinoma ductale invasivum;është forma më e shpesht e kancerit te gjirit. Fillon në kanalet e
qumshtit, deperton nëper muret e kanalit përfshin edhe parenkimen gjirit. Prej aty mund të
përhapet në pjesë të tjera të trupit. Paraqet rreth 80% tekancerve invazive të gjirit.
Carcinoma lobulare invasivum: kjo form e kancerit shfaqet në lobule apo gjendrat qumshtore.
Mund te shpërndahet në pjesë te tjera të trupit. Në 10% te kancerve invazive të gjirit janëtë ketij
tipi.
Shenjat dhe simptomat më të shpeshta të kancerit të gjirit janë:
Forcim, erozion i lëkures, skuqje e lëkures, rrjedhje nga thithmi, gropza, rrudhosje e lëkures,
theksim i venave, invertim i thithmit, asimetria e gjinjeve, levorja e portokallit, gung
epadukshme.

6.1.2.Epidemiologjia e kancerit të gjirit
Numri më të madh të prekurave nga kjo sëmundje shenohet në vendet e zhvilluara perndimore
ndersa numrin më të vogel e shenojn vendet e Lindjes së larget. Kanceri I gjirit ka filluar të marr
përmasa të mëdha epidemike. Nga kjo sëmundje malinje vdesin në botë rreth 400.000 gra, në
bote ndersa smuren reth 1.000.000 cdo vite. Megjithat shkallae vdekshmeris nga kanceri i gjirit
është në rënie. Kjo rënie është me gjasë rezultat i zbulimit të hershëm të kancerit dhe trajtimit
mjeksor më të avancuar.
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6.1.2Faktorët e rrezikut
Ende nuk është kuptuar në tërsi si shkaktohet kanceri i gjirit, megjthat disa faktor të rrezikut
janëidentifikuar.Faktor i rrezikut është qfardo që rritë gjasat që një person të ketë
sëmundje.Faktorët e rrezikut ndahen në dy grupe risqet definitive dhe risqet potenciale.

6.1.3 Anamneza familjare
Afërsisht 5-10% të rastve me kancer gjiri kanë në bazë trashegimin. Ndryshimet në gjene apo
demtimi i tyre mund të trashegohët dhe mund ta trashegoj kancerin. Rreziku relativ i shfaqjes së
kancerit të gjirit është më e lartë tek grat që kanë tëaferm gjaku me ketë sëmundje. Nese gruaja e
ka nënën, motren, apo vajzen me kancer të gjirit, kjo e dyfishon rrezikun për të.

6.1.4. Mosha
Gjasat që një grua të ketë kancer të gjirit rritën me kalimin e moshës së gruas. Sëmundja më rrall
haset te grat nën moshën 30 vjeqare. Instituti kombetar i kancerit i SHBA-ve u propozon grave
një kujdes të shtuar pas moshës 50-vjeqare.

6.1.5. Gjina
Të qënit grua paraqet faktorin kryesor të rrezikut relativ për kancer të gjirit. Përderisa është edhe
te burrat mund të ketë semundje, ajo është 100 herë më e shpesht tek grat se tekburrat.

6.1.6. Faktoret gjenetik
Cdo individ ka një kod të caktuar kimik, i cili përcakton se si do të duket ai dhe si funksionon
organizmi i tij. çdo njeri lind me gjenet BRCA1, BRCA2, TP53, përderisa nuk pësojn
ndryshime, nuk paraqesin problem shëndetsore. Grat me këto ndryshime gjenetike kanë nga 6090% gjasa për të pasur gjatë jetës kancer te gjirit.

6.1.7. Radiacioni jonizues
Ekspozimi ndaj radiacionit jonizus dihet se e rritë rrezikun për kancer të gjirit. Grat që i janë
nënshtruar radioterapis në kraharor për limfomen e Hodkin-it para moshes 30 vjeqe e më të
hershme, kan risk të shtuar për kancerin e gjirit dhe duhet ti rekomandohet skrining i hershem i
gjirit.
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6.1.8. Pilulat kontraceptive
Studimet kanë treguar se grat që perdorin pilula kontraceptive janë në rrezik relativ të shtuar nga
kanceri i gjirit në krahasim me ato që kurr nuk i kanë përdorur këto pilula. Gratë që nuk kanë
ndërprerë marrjen e këtyre pilulave më shumë se 10 vjet, duketse nuk kanë rrezik të shtuar.

6.1.9. Terapi zavendsuse hormonale
Është konstatuar se perdorimi shumëvjeqar i terapis hormonale zëvendsuse (estrogjeni bashkë
me progesteronin) pas menopauzes e rritë rrezikun relativ për kancer të gjirit si dhe të
sëmundjeve kardiovaskulare.

6.1.10. Obeziteti
Mbipesha rritë rrezikun për kancer të gjirit. Shumë studime kan treguar se obeziteti është faktor
mbrojtës para menopauzës mirpo në menopauz rritet rreziku për kancer. Meqënse ushqimi dhe
pesha ndikojn në perfitimin e disa tipave tjerë të kancerve,si dhe sëmundjeve të zemrës
rekomandohet që të ruhet pesha normale trupore si dhe të kufizohet perdorimi i mishrave
veqanarisht, atij me shumë dhjam apo mishrave që janë të paperpunuar.

6.1.11. Aktiviteti fizik
Studime të ndryshme kanë treguar se aktiviteti fizik e zvoglon rrezikun për kancer të gjirit. Një
studim ka teguar se vetem 1 orë e 15 min deri 2 orë e 30 min në javë të ecjes së shpejt ka ulur
rrezikun për 18%. Rekomandohet që grat të ken aktivitet fizik të paktën nga një, orë për 5 ditë në
javë.

6.1.12.Alkooli
Përdorimi i alkoolit është qartazi i lidhur me rritjen e njëfar mase të rrezikut nga fitimi i kancerit
të gjirit. Në një meta-studim i një grupi studiusish në vitn 2002 tregon se në shtetet e zhvilluara
rreziku për kancer të gjirit nga konsumimi i alkoolit është rreth 4%. Alkooli e shton rrezikun në
shfaqjen e kancerit të gjirit nese përdoret së bashku me terapin hormonale estrogjenike, ku rol
vendimtar luan shtimi i nivelit te estrogjenit.

6.1.13.Vetëkontrollimi i gjinjeve
Më së paku që një grua-femer që mund të bejë për veten është që ti vetë kontrolloj gjinjet e saj
njëherë në muaj. Vetkontrollimi gjinjeve është metoda e parë dhe më e përhapur për zbulimin e
hershëm të ndryshimve në gji. Kjo metod për shkak të menyrës së thjesht të ralizimit dhe pa
pasur nevoj për shpenzime, paraqet metoden themelore, në vargun e ekzaminimve për zbulimin e
hershëm të kancerit të gjirit. Kanceri i gjirit është i pranishem 2-8 vjet para se mund të hetohet
apo te diagnostifikohet. Cdo femer, me vetkontrollimin e gjinjeve duhet te filloj që në moshën 20
vjeqare, por jo më vonë se 25 vjece. Kuptimi i vetkontrollimit të gjinjeve është se gruaja të
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mëson ose të kupton ndertimin normal tëgjinjeve të saj, duke njohur formen, madhsin,ndertimikosistencen normaletë gjinjeve. Vetkontrollimi duhet të kryhet nje her në muaj përafërsisht cdo
muaj në të njejtën kohë. Gratë me cikel menstrual të rregullt duhet të kryejn vetkontrollimin e
gjinjeve nga dita e 5-të deri ne ditën e 10-të të ciklit menstrual. Kohzgjatja normale e
vetkontrollimit te gjinjeve sillet nga 15-30 minuta.Vetkontrollimi kryhet në dy pjesë: pjesa e
parëështëveshtrimi i gjinjeve, dhe pjesa dytë është prekja ose palpimi i gjinjeve.Vetkontrollimi i
gjinjeve mund të kryhet; para pasqyres, në pozitën shtrirë në një siperfaqe të fort, dhe në dush.
Vetëkontrollimi para pasqyres:a) në fillim gruaja i veshtron gjinjet duke i vendosur duart në
bel. Gjatë veshtrimit duhet të përqendrohet në madhsin, formen, reliefin pamjen dhe ngjyren e
lëkures së gjinjeve ngjyren e thithmit, futjen brenda të thithmave dhe rrjedhje eventuale nga
thithmi. Te dy gjinjet duhet të jenë simetrik, ndersa thithmat në nivelin e njejtë. Duhet veshtruar
se a ka ndonjë gropzë apo gung. b) vazhdon veshtrimin e gjinjeve me duar të leshuara poshtë për
trupi, duke analizuar dhe veshtruar detajet e njejta si te rasti me duar në bel. c) në fund, ngriten
duart dhe vendosen pas kokës, dhe vazhdohet veshtrimi dhe analiza e detajve te njejta, të
përshkruara si në rastet me duar në bel dhe me duar të leshuara për trupi.
Vetëkontrollimi me anë të prekjes: kjo menyrë e vetkontrollimit kryhet në dy menyra: në
poziten shtrir në një sipërfaqe të rrafshet e të fortë dhe nën dush gjatë larjes. Gjatë
vetkontrollimit duhet te përdoren dy ose më shumë gishta e jo vetëm një gishtë. Pjesa më e
ndjeshme e gishtrinjeve, e cila më së miri i heton ndryshimet në prekje janë mollëzat e
gishtrinjeve. Duhet pasur kujdes që të mos të gërvishet me thonjë, sepse këto janë gabimet më të
shpeshta që behën gjatë vetkontrollimit. Ndjesi e parë që prek janë prekjet e sipërfaqeve të
lëmura dhe të rreshitqme. Në këto raste preken struktura normale dhe u përgjigjen gjëndrave të
qumështit dhe kanalve të tyre evetualisht ndryshimve cistike beninje. Për ta kuptuar ketë ndjenje
të prekjes, me mollzë të gishtit tregus bëni shtypje dhe lëvizni gishtin mbi syrin e mbyllur. Gjatë
lëvizjeve hetohet ndjenjë e prekjës me rrëshqitje-rreshqet kapaku i syrit mbi bebzën e syrit.
Ndjesia e dytë e prekjes gjatë vetkontrollimit të gjinjëve është prekja e sipërfaqve të forta dhe jo
të rreshqitshme. Për ta kuptuar ketë ndjenj të prekjes, preket maja e hundës, dhe pastaj provohet
që lëkura e hundës të levizët pa levizur majën e hundës ose preken kulmet e nyjave të
gishtrinjeve të dorës. çdo herë kur behët vetkontrollimi i gjinjeve duhet të shenohët data
nëkalandar. Nese hetohet ndonjë ndryshim gjatë vetkontrollimit të gjinjëve, duhet kërkuar
ndihmen e mjekut për ta sqaruar ndryshimin.
Vetëkontrollimi në pozitën shtrir: veprimi i parë: gruaja duhet të zhvishet fillimisht nga beli e
lartë dhe shtrihet në shpin. Vendos një jastek ose një peshqir të palosur disa herë nën shpatullën e
majtë. Vendosja e peshqirit ose jastekut nën shpatull ndihmon që indi i gjirit të jetë i tërhequr
njëlloj në terë gjirin gjë e cila mundson kontrollin më të lehtë dhe më të mirë të gjirit. Shuplaka e
majtë ngrihet dhe vendoset pas kokës. Me mollza te tre gishtrinjëve të shtrirë të dorës së djatht
kontrollohet së pari gjysma e gjirit të majtë. Në fillim ¼ e mbrendshme e sipërme e pastaj ¼
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brendshme e poshtme, duke kerkuar ndryshime në form të cfardo nyje apo ngurtsimi eventual në
gjirin e majtë.
Veprimi dytë: në vazhdim gruaja lëshon dorën e majtë përreth trupit dhe e vazhdon kontrollimin
e gjysmës së jashtme të gjirit. Në fillim ¼ e sipërme të jashtme e pastaj ¼ e poshtme e pjesës së
jashtme. Gjatë vetkontrollimit me anë të prekjes duhet zbatuar prekja me intesitet në tri nivele:
prekja me intesitet më të lehtë nevojitet për të prekur ndryshimet sipërfaqsore, prekja me intesitet
të mesem-për të analizuar ndryshimet në indet e mesit të gjirit dhe prekja me intesitet të fort-për
të analizuar indet e thella të gjirit afër brinjeve.
Veprimi i tret: në fund gruaja kontrollon edhe regjionin e nënsqetullës dhe rrjedhjën nga thithmi.
Të gjitha ndryshimet që gruaja i hasë gjatë vetkontrollimit duhet të jenë si një vrejtje, që ajo ti
kërkoj këshillat dhe
Vetëkontrollimi i gjinjeve në dush: meqën se disa ndryshime hetohen më lehtë kur lëkura është
e lagur dhe e lyer me sapun, rekomandohet vetkontrollimi nën dush gjatë larjes. Gjatë
vetkontrollimit në dush është më së miri që dora me të cilen behët vetkontrollimi të jetë me
sapun, sepse rreshqet më lehtë dhe në ketë menyrë preken ose hetohen më mirë ndryshimet
eventuale.
6.1.14.Mjekimi
Mjekim i kancerit të gjirit është multidiciplinar. Konbinimi i terapis kirurgjikale, rrezatimit, dhe
mjekimit sistematik, siguron suksesin më të mirë gjatë mjekimit. Lloji dhe renditja e mjekimit
para se të fillohet të mjekohet cdo paciente duhet të jenë të planifikuara nga ekipe
multidiciplinare të mjekeve si kirurg-onkolog, radioterapist dhe internist-onkolog. Vetem një
qasja e këtill ekipore, siguron suksesshmëri maksimale të mjekimit të kancerit të gjiri
6.1.15.Mjekimi lokal i kancerit operabil: për kancerin operabil flitet kur sëmundja ende mund
të trajtohet me metoda kirurgjike, kur kanceri nuk është i përhapur në lëkur dhe në murin e
kafazit te kraharorit, nuk ka dhenë metastaza të aferta në nyjet limfatike regjionale ose nuk është
përhapur në organet dhe sistemet tjera tëorganizmit. Largimi i tumorit së bashku me indin e
shëndosh për rreth (tumorektomia, kudrantektomia, lumpektomia) ose largimi i terë gjirit
(mastektomia). Mastektomia është e nevojshme sidomos në rastin e kancerit multifokal. Nese me
rezultatet patohistologjike është konstatuar se bëhet fjal për kancer të tipit invaziv, atëher duhet
të largohen nyjat limfatike të nënsqetullës edhe pse rezultatet janë të njejta edhe nese nënsqetulla
rrezatohet. Te pacientet te të cilat është berëvetem largimi i tumorit duhet të behët rrezatimi i
gjirit.
6.1.16.Mjekimi shtesë sistematik me citostatik dhe terapi hormonale: në kancerin e gjirit
femrat nuk i rrezikon vetem kanceri por edhe metastazat e largëta, të cilat gjatë viteve shfaqen në
rreth gjysmën e pacientve me kancer të gjirit. Për ketë shkak është i nevojshem mjekim shtesë
sistematik, i cili në shumë meta-studime është treguar se për rreth 1/3 e rastve ul rrezikun për
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zhvillimin e metastazave të largta. Një meta analiz ka konstatuar si dobiprurëse aplikimin e
mjekimit shtesë hormonal me antiestrogjen-Tamoksifeni te të gjitha kanceret e gjirit të varur nga
hormonet –receptor pozitiv, dhe atë si para dhe pas menopauzës. Për ketë shkak terapia shtesë
hormonal ju propozohet të gjitha pacienteve me kancer të varur nga estrogjent-receptor pozitiv.
6.1.17.Mjekimi simptomatik: Kanceri i gjirit është sëmundje kronike, keshtu që shumë
pacientëve u duhet edhe mjekimi simptomatik shumëvjeqar, i cili u lehtëson shumë shqetsime të
pacientve të shkaktuara nga tumori. Një përparim në kualitetin e jetës së pacientve me kancer te
gjirit është berë me futjen e terapis simptomatike të barnave me veprim efikas. Në ketë grup
bejnë pjesë: Biofosfatet që nxisin osteoblastet dhe osteoklaset që nxisin krijimin e masës së re
kockore, e cila në rastet me metastaza kockore demtohet. Eshtë provuar se mjekimi i pacientve
me metastaza kockore me biofosfate, lehtëson dhembjet, zvoglon numrin e frakturave
patologjike si dhe zvoglon besushmërin e zhvillimit së hiperkalcemis.
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