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I.

ABSTRAKTI
Sëmundjet reumatizmale janë ndër shqetësimet më të shpeshta të shëndetit edhe në

popullatën shqiptare, që prekin kryesisht moshat e rritura, por nuk mungon përhapja e tyre edhe
tek më të rinjtë. Sikur ndodh me shumë sëmundje të tjera, trajtimi i hershëm i simptomave
reumatizmale luan një rol të rëndësishëm në kontrollimin dhe shmangien e dhëmbjeve të
gjymtyrëve e deformimit të kockave. Këto komplikacione favorizohen nga fakti i shfaqjes së
simptomave të dukshme që në stadet më të hershme. Reumatologët bëjnë me dije se këto
sëmundje bartin një kosto të madhe, e cila nuk rëndon vetëm individin, por gjithë shoqërinë. Kjo
pasi mostrajtimi, përveç dhëmbjeve që shkakton tek pacienti, shton edhe mungesat në punë si
rrjedhojë e paaftësisë për të kryer aktivitetet e përditshme.Sëmundjet reumatizmale renditen si
shkaku i dytë pas sëmundjeve të qarkullimit të gjakut, që ndikojnë në rritjen e paaftësie për punë.

II.

FJALËT KYÇE:


Artriti urik



Sistemi lokomotor



Lupusi eritematos sistemik (LES)



Semundjet e reumatizmit inflamator



Alkooli



Depozitimi i kristaleve



Purinat



Nukleotided



Acidi urik



Lengu sinovial



Glukokortikoidet.
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III.

SUMMERY

Rheumatic diseases are among the most common health concerns in the Albanian
population, affecting mainly the ages, but there is no lack of spread among the younger ones. As
with many other diseases, early treatment of rheumatoid arthritis plays an important role in
controlling and avoiding bone pain and deformity. These complications are favored by the
appearance of obvious symptoms at the earliest stages. Rheumatologists suggest that these
diseases carry a great cost, which not only affects the individual, but the entire society. This is
because postpartum failure, in addition to the pains it causes to the patient, also adds to the lack
of work as a result of the inability to perform daily activities. Rheumatic diseases are ranked as
the second cause after bloodstream diseases affecting the increase in work incapacity.

III.1 Key words:


Urine arthritis



Locomotive systems



Lupus Erythematosis Systemic (LES)



Inflammatory rheumatic diseases



Alcoho



The deposition of crystals



Purina



Nukleotided



uric acid



Lengu sinovial



Glucocorticoids.
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IV.

HYRJE

Artriti urik është sëmundje që shkaktohet nga çrregullimi i metabolizmit të acidit urik i cili
mund të jetë episode rekurente e inflamacionit në nyja, depozitim indor i kristaleve urike dhe
destruksion i nyjes, nëse nuk trajtohet. Për dallim nga shumë sëmundje tjera reumatike, artriti
urik trajtohet shumë mirë. Diagnoza definitive vendoset me marrjen e aspiratit nga nyja dhe nga
analiza e lëngut sinovial.Diagnoza e hershme dhe trajtimi kanë ndikim mjaft të madh në këtë
sëmundje që është evidentuar nga nga rënia e incidencës të acidit urik kronik tofik. Megjithkëtë
artriti tofik mund të zhvillohet në rast të lubrifikimit jo të mjaftueshëm, të menaxhimit dhe
bashkëpunimit të keq me pacientin.
Guta është artriti më i shpeshtë që shfaqet tek meshkujt. Ky Iloj artriti është quajtur ndryshe
dhe "sëmundja e mbretërve ose të pasurve". Dieta e pasur ushqimore me mish të kuq dhe alkool
të cilat i përdornin kohë më parë vetëm kjo shtresë e shoqërisë është edhe arsyeja pse mori këtë
emër. Mishi i kuq dhe birra janë burimi kryesor i acidit urik në trupin e njeriut. Sot me
ndryshimet që kanë ndodhur në Stilin e ushqyerjes është shtuar dhe numri i personave me Guta.1

1

Mjekësia interne VERHOVAC
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V.

SËMUNDJET REUMATIZMALE –ARTRITI

Nga Greqishtja: arthro - kyçe + itis inflamacion. Ka mbi 200 gjendje muskulo- skeletore.
Termi-artrit është për inflamacionin e kyçeve. Reumatizmi është term i përgjithshëm për
dhëmbjet rreth kyçeve. Mjekët nuk e përdorin shumë termin reumatizëm, i referohen diagnozës
specifike, ose bazohen te pjesa e prekur e trupit. Ka një gamë të gjërë sëmundjesh që i njohim si
"problemet muskulo-skeletore" ose "sëmundjet reumatike"
Artiti Inflamator, përdoret për të treguar një grup sëmundjesh që ndikojnë sistemin tuaj imun.
Kjo prek të gjithë trupin, pasi sistemi mbrojtes i tij fillon të godasë indet e veta, në vend se të
sulmojë viruset, mikrobet dhe substancat e huaja. Sjell dhëmbje, dëmtim dhe "ngurtësim" të
kyçeve. Njihen dhe si, sëmundje autoimune.
Sëmundje të tilla quhen sëmundje sistemike, ndikojnë në të gjithë trupin, mund të ndodhin në
çdo moshe. Nuk kemi kura por përmiresim në trajtim krahasuar me 30 vite më parë. Trajtimi
është më i hershëm, më agresiv e ka më shumë barna në dispozicion, më pak dëmtime në kyçe,
ulet numri i ndërhyrjeve operatore, më pak komplikacione. Arthriti është gjendje mjaft e
përhapur që sjell: a) dhëmbje dhe b) inflamacion të kyçeve.2

2
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V.1 Anatomia e artikulacioneve
Artikulacionet janë struktura anatomike të kockave,që sigurojnë stabilitetin mekanik dhe
dinamikën e komplekseve të veçanta të trupit të njeriut.Kocka mbulohet me periost përveç
zonave që artikulojnë me një kockë tjetër.Në rastin e fundit,sipërfaqja artikulare mbulohet me
kërc.Nëse formimi i kockës nuk është në fazë aktive,shtresa e jashtme fibroze është shtresa
kryesore e periostit,ndërsa shtresa e brendshme nuk përcaktohet mirë. Kockat që artikulojnë me
kockat fqinje kanë artikulacione të lëvizshme(sinoviale).Në vendin ku kockat artikulojnë me një
kockë tjetër fqinje si në rastin e artikulacioneve sinoviale sipërfaqja e kontaktit të kockës njihet si
sipërfaqe artikulare. Sipërfaqet artikulare mbulohen me kërc hialin,që quhet kërci artikular për
shkak të vendosjes dhe funksionit të tij.Kërci artikular është i ekspozuar nga aktiviteti i
artikulacionit. Artikulacioni është vendi i pikëtakimit të dy kockave. Trupi ynë ka shumë të tilla,
në mënyrë që ne të lëvizim lirshëm. Ligamentet i mbajnë artikulacionet të lidhura dhe stabël.
Kërce të buta dhe të forta mbulojnë fundet e kockave, duke vepruar si amortizatorë dhe duke
lejuar kockat të rrëshqasin lehtësisht mbi njëra-tjetrën. Kërci qëndron në lëngun sinovial që mban
artikulacionet të lubrifikuar.Nëse struktura apo funksioni i një artikulacioni dëmtohet atëherë,
dhimbja, ënjtja dhe mpirja zhvillohen. Kërci artikular e merr ushqimin përmes difuzionit nga
lëngu sinovial. Ndërveprimi i kërcit me elementet e lëngut sinovial kontribuon për fërkimin e
ulët midis sipërfaqeve artikulare.3

3

Md.PhD.Mladin Miśkulin , Specialistika në ortopedi dhe traumatologji,Zagreb,1998
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V.2 Inflamacioni i artikulacioneve
Artriti mund të shkaktohet nga shumë faktorë që mund të ndërhyjnë në shkallë të
ndryshme në dhimbje dhe prishjen e funksionit nga përgjigjja patologjike e kërcit artikular ndaj
dëmtimit.Trauma e thjeshtë e një artikulacioni nga një incident i thjeshtë ose nga insulte të
përseritura mund të dëmtojë kërcin artikular që fillon të zëvendësohet nga kocka.Ky proces
mund të çojë në ankilozë d.m.th jo funskion i kockës me një artikulacion dhe humbje pasuese të
lëvizjes. Artikulacionet e gjurit dhe të këmbëve të futbollistëve dhe atletëve dhe artikulacionet e
duarve dhe të gishtave të instumentistëve janë mjaft të brishtë ndaj ktij procesi.Përgjigjja imune
ose proceset infeksioze mund të gjenden në artikulacione,si në artritin reumatoid dhe mund të
dëmtojnë kërcin artikular,duke çuar në dhimbje të forta artikulare.Kirurgjia zëvendesuese e
artikulacionit të dëmtuar me një artikulacion protetik mund të heqë dhimbjen dhe të funskionin e
dëmtuar të artikulacionit.Një shkak tjetër i zakonshëm i dëmtimit të kërcit artikular është
depozitimi i kristaleve të acidit urik në artikulacion veçanërisht në gishtat e duarve dhe
këmbëve.4

4

M.Ross ,V.Pawlina, “Histologjia” Tabernakul” 2014 Kap 8, Faqe 205
Prof.Argjent Tofaj “Reumatologjia” Tiranë 2014
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VI. ARTRITI URIK
Guta është sëmundje e shpeshtë inflamatore e artikulacioneve dhe prek kryesisht
meshkujt. Njihet ndryshe si sëmundja e mbretërve, ndërkohë që dokumenti i parë për këtë
patologji vjen nga Egjipti, 2600 vjet para Erës së Re dhe e përshkruan atë si një artrit të gishtit të
madh të këmbës. Mund të paraqitet klinikisht në disa forma, por më e shpeshta është ajo me
fillimin e një artriti rekurent inflamator, me skuqje, dhimbje të forta, nxehtësi lokale dhe enjte në
artikulacionin metatarsophalangeal në bazën e gishtit të madh të këmbës. Ndërkohë që shënja të
tjera si temperaturë, dobësia trupore janë më të rralla.5

Acidi urik është produkt i metabolizmit të purineve. Vlerat normale të tij në gjak varirojnë deri
në 7 mg/dl tek meshkujt dhe 6 mg/dl tek femrat. Rritja e nivelit të tij mbi këto shifra, rrit riskun
për artrite (pezmatim të nyjave) dhe kalkulozë renale (gurë në veshka).6

5

American College of Rheumatology

6

Dadig BA, Wallace AE. Gout: a clinical overview
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Purinat janë pjesë përbërse e nukleotideve të cilat janë pjesë përbërse të ADN dhe ARN. Purinat
më të rëndësishme janë: hipoksantina dhe acidi urik. Pjesa më e madhe e purinave sintetizohen
në organizëm, mirëpo purinat në organizëm arrijnë edhe përmes ushqimit. Te njerëzit produkti
përfundimtar i katabolizmit të purinave është acidi urik. Ky acid i dobët në lëngjet trupore (në
plazmë dhe lëngun synovial) gjendet në formë të urateve të natriumit, ndërsa vetëm 2-5%
gjendet i lidhur me albumina dhe globulina. Plazma është e ngopur me uratin e natriumit në
koncentrimin e 45 mol/l.
Artriti urik është një lloj i artritit që shkakton inflamacion, zakonisht në një njyje, që fillon
papritmas. Artriti urik është shkaktuar nga depozitimi i kristaleve të acidit urik në një nyje.
Artriti mund të shkaktojë simptoma dhe shenja të tilla si:


Nodulet nën lëkurë të quajtur tophi,



skuqje të nyjeve,



nyje të fryrë,



dhimbje të nyjeve, dhe



temperature te nyjeve.

Më shpesh preket gishti i madh i këmbës por, nuk përjashtohen raste kur sëmundja fillon me
dhimbje te gjurit, kaviljes apo brrylit. Dhëmbja është shumë e fortë, djegëse dhe shpesh pacientët
zgjohen natën për shkak te dhimbjes.7

Dore RK. The gout diagnosis. Cleve Clin J Med. 2008;75
7

Shmerling R. All about gout. Harv Health Lett. 2010
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VI.1 Etiologjia, Patogjeneza
Shkaqet më të shpeshta të artritit urik janë insuficienca reale, dehidrimi, hipotiroidizmi, abuzimi i
etanolit. Rallë, mbiprodhimi i acidit urik shkaktohet nga çrregullimi gjenetik janë:deficiti i hipoksantit guanin, transferazes , triveti i fosforibozil - pirofosfat eranca kongjenitale e fruktozës. Mbiprodhimi i
acidit urik shkaktohet në mënyrë sekondare nga çrregullimet që shkaktojnë qarkullim të madh qelizor ,si
çrregullimi mieloproliferative dhe limfosforative, kemoterapia (liza indore) , aktiviteti fizik i tepërt dhe
obesiteti. Acidi urik zhvillohet kur kemi depozitim të shumtë të acidit urik. Acidi urik është produkt i
metabolizmit të purinave. Te pacienti me artrit primar,90% kanë tepricë të acidit urik, nuk janë në gjendje
të ekstretojnë në mënyrë të mjaftueshme acidin urik me urinë. Ndërsa pjesa tjetër, 10% prodhojne sasi te
tepert te acidit urik(mbiprodhim). Kur vlera e acidit urik kalojnë 6.8 mg/dl, me pak ndikikim të
temperaturës dhe pH, acidi urik mund te kristalozohet.Sulmet individuale te artritit urik shpesh nxirren
nga fluksi akut i vlerave të acidit urik me ekspozim të kristaleve që nuk janë të mbështjella me
apoproteinë B ose apoproteinë E. Kjo mund të shkaktohet nga përdorimi i alkoolit marrja e tepërt e disa
ushqimeve , uria, apo medikamentet siq janë diuretiket.Ai gjithashtu mund të vijë nga radiokontrastet ose
nga medikamentet siç është alopurinoli.Ndër faktorët kryesorë të rrezikut janë mosha, gjinia dhe

prejardhja gjenetike. Sipas disa specialistëve, mbi 50 për qind e të prekurve e kanë të trashëguar
këtë sëmundje. Veç kësaj, guta prek kryesisht burrat, sidomos ata të moshës 40 deri 50-vjeçare.
Në fakt, burrat janë tri ose katër herë më të prirur se gratë të preken nga kjo sëmundje. Ato rrallë
vuajnë nga cerma para menopauzës.
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Dhjamosja dhe dieta: Sipas një studimi, kurimi i gutes me anë të dietës duket se nuk
përqendrohet më tek eliminimi i ushqimeve me përqindje të lartë purinash, por te trajtimi i
çrregullimeve të metabolizmit që zakonisht shkaktojnë guten: dhjamosja, sindroma e rezistencës
ndaj insulinës dhe dislipidemia», që është niveli jonormal i lipideve në gjak, si kolesteroli.
Gjithsesi, disa specialistë rekomandojnë edhe shmangien e ushqimeve me sasi të lartë purinash,
të tilla si majaja, disa lloje peshqish dhe disa lloje mishi të kuq.
Pijet: Konsumimi me tepri i alkoolit mund të pengojë sekretimin e acidit urik, dhe kështu ai
grumbullohet.
Sëmundjet: Sipas klinikës Mejo, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, guta mund të shkaktohet
nga disa sëmundje. Këtu futen tensioni i lartë kur nuk kurohet (hipertensioni) dhe sëmundje
kronike si diabeti, niveli i lartë i yndyrnave e i kolesterolit në gjak (hiperlipidemia) dhe

ngushtimi i arterieve (arterioskleroza). Guta lidhet edhe me sëmundje ose dëmtime të papritura a
të rënda, me qëndrimin pa lëvizur në shtrat dhe me sëmundjen e veshkave. Me sa duket, gishti i
madh i këmbës është shënjestra kryesore, sepse aty gjaku nuk qarkullon shumë dhe temperatura
është më e ulët—dy gjendje që nxitin grumbullimin e acidit urik.8

8

Mjekësia interne VERHOVAC
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VI.2 Simptomat dhe ecuria klinike
Shënja më tipike është fillimi i papritur i dhëmbjeve torturuese në nivelin e një
artikulacioni të vetëm, shpesh bëhet fjalë për gishtin e madh të këmbës, por gjithashtu mund të
jetë pjesa dorsale e këmbës, gjunjët, këmbët, bërrylat, gishtat e dorës. Artikulacioni i prekur nga
gotta duket i enjtur, i skuqur, i nxehtë, më rrallë i deformuar (artrit gott-oz akut). Lëkura e
zonës është e tendosur, me shkëlqim dhe me ngjyrë vjollcë-purpurt. Kur gotta sulmon këmbën
është shpesh e pamundur të veshim këpucë.
Sulmi akut i gotta zgjat 3-10 ditë, mund të zgjasë për një javë, zgjidhjet dhe pastaj rishfaqet pas
një periudhe të ndryshueshme. Në mungesë të trajtimit gotta sulmon më tepër artikulacionet
njëkohësisht me rrezikun e deformimeve të përhershme dhe kufizimin e lëvizjeve. Është
gjithashtu i mundur dhe formimi i gurëve me rrezikun e dëmtimit të veshkave. 9

9

Neogi T. Clinical practice. Gout. N Engl J Med. 2011;364(5):443-452
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VI.3. Komplikimet e Artritit urik
Përsëritja e sulmeve të artritit urik mund të kontrollohet me përdorimin e duhur të
agjentëve të uljes së acidit urik, dhe aderimin në trajtim. Ky artrit rrallë prodhon një kërcënim
afatgjatë për shëndetin; megjithatë, disa komplikime afatgjata të artritit urik së patrajtuar
përfshijnë:
Insuficienca renale - Nëse nuk trajtohet, nivelet e larta të acidit urik janë shoqëruar me
pamjaftueshmëri renale. Individët me nivele të pakontrolluara të acidit urinar të serumit kanë një
rrezik në rritje të sëmundjes së veshkave. Ekziston edhe mundësia e zhvillimit të gurëve në
veshka kur nivelet e acidit urik vazhdojnë të jenë të larta.
Dhimbja dhe paaftësia – Artriti i patrajtuar mund të ketë paaftësi të rënda. Guta shkatërron
kockat dhe kërc, duke çuar në deformime dhe lëvizje të zvogëluar në nyjen e prekur. Masa e
fortë e grumbullimit të acidit urik (tophi) mund të rritet mjaft i madh, duke shkatërruar kockat
dhe kërcin të ngjashëm me artritin reumatoid. Individët mund të kenë vështirësi në ambulimin
dhe veshjen e këpucëve, të cilat mund të shkaktojnë dhimbje të konsiderueshme. Zhvillimi i
tophi kurrizore mund të shkaktojë compression kurrizore, duke rezultuar në paaftësi të plotë.
Sëmundjet e zemrës-Informacioni është në kundërshtim me normat e sëmundjeve
kardiovaskulare dhe hyperuricemia. Studimet konfirmojnë se ekziston një lidhje mes niveleve të
ngritura të acidit urik dhe sëmundjeve kardiovaskulare.10

10

Hilaire ML, Wozniak JR. Gout: overview and newer therapeutic developments
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VI.4 Diagnoza
Një histori e plotë dhe e thellë e pacientit dhe provimi fizik janë jetësore për të gjitha
diagnozat. Gutes i atribuohet shumë faktorëve, duke përfshirë stilin e jetës (konsumimi i
alkoolit, dieta), patofiziologjia themelore (zvogëlimi i sekretimit renal të acidit urik, gjendjet
komorbidike) dhe predispozita gjenetike (shih modifikimet e jetesës). Intervista e pacientit është
një pjesë thelbësore e misterit diagnostik - veçanërisht kur provimi fizik nuk është definitive dhe
duhet të merren në konsideratë diagnoza të tjera diferenciale. Përveç historisë së pacientit dhe
provimit fizik, testimi që përdoret për të mbështetur diagnozën e gutes është një kombinim i
studimeve laboratorike dhe radiologjike.

VI.5 Studimi laboratorik
Shumica e acidit urik shpërndahet në gjak, filtrohet përmes veshkave dhe eleminohet me
urinë. Ndonjëherë trupi prodhon shumë acid urik ose nuk filtron mjaft prej tij. Hiperuricemia
është emri i çrregullimit që ndodh kur keni shumë acid urik në trupin tuaj.
Hiperuricemia ose nivelet e larta të urateve serum janë të përhapura në 15% deri në 20%
të popullsive të studiuara që janë në rrezik për guten për shkak të stilit të jetesës, patofiziologjisë
themelore ose gjenetikës. Rekomandohet që nivelet e uratit të serumit të merren për pacientët me
një histori ekzistuese të gutes ose për ata që janë në rrezik për guten për parametrat bazë.
Hyperuricemia është shpesh e pranishme në pacientët të cilët janë asimptomatikë, por në disa
raste nivelet e uratit të serumit mund të ulen gjatë një sulmi akut. Për shkak të këtij faktori, duhet
të merret (kur është e mundur) lëngu i aspiruar nga nyja e prekur dhe të vlerësohet për urinimin
kristale acidike për të konfirmuar diagnozën.
Testimi shtesë i gjakut përfshin një numër të plotë të gjakut (CBC), shkalla e
sedimentimit të eritrociteve (ESR) dhe numërimin e qelizave të bardha të gjakut (WBC). CBC
me WBC diferenciale kryhet për të përjashtuar ose zbuluar infeksionin si në rastin e artritit
septik, i cili, siç u përmend më parë, mund të bashkëjetoj me acid urik dhe duhet të trajtohet
(megjithatë, është i rrallë). ESR jep informacion thelbësor me në lidhje me nivelin dhe shkallën e
inflamacionit, por ESR gjithashtu është gjetur të jetë brenda intervalit normal në disa pacientë.
Studimet bazike laboratorike që përfshijnë testet e kimisë së gjakut, mëlçisë dhe funksionin e
veshkave (si kreatinin, azot ure e gjakut dhe elektrolitet) duhet të kryhen me qëllim të vlerësimit
të pastrimit të mëlçisë dhe veshkave, veçanërisht kur fillon terapia farmakologjike.
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VI.6 Testimi radiologjik
Përveç testimit të laboratorit, mund të kryhet testimi radiologjik. Xhama me rreze të thjeshtë,
tomografi kompjuterike (CT scan), imazhe rezonancë magnetike (MRI), dhe ultratinguj mund të përdoren
për diagnozën e përdhes.
Filmat e zakonshëm ose X-ray janë të dobishme kur përjashtojnë patologji të tjera ortopedike por
nuk janë gjetur të jenë diagnostikues të përdhes, sidomos në fazat e hershme. Në fazat e mëvonshme të
acidit urik, gjetjet tipike përfshijnë "plagë të lezione", të cilat janë ndryshimet e eshtrave ndodhin jashtë
zonës së përbashkët MTP. Ndërsa përdhes përparon, tophi interosse bëhet i dukshëm me prova të
ngushtimit të hapësirës së përbashkët. (Shih ndryshimet e forcës në X-ray.) Të dy CT scan dhe MRI
mund të jenë të dobishme në sigurimin e një vizualizim të përmirësuar të gjetjeve të filmit të thjeshtë, si
dhe identifikimin e ndryshimeve të indeve të buta dhe patologjinë tjetër ortopedike. MRI-të mund të jenë
të dobishme në zbulimin e ndryshimeve të hershme tofe.
Ultratinguj është gjetur të jetë 96% e ndjeshme dhe 73% specifike në diagnozën e përdhes.
Ultratinguj është shumë e dobishme në diagnozën e përdhes, sidomos kur laboratorët dhe gjetjet
radiologjike janë jobindëse.
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VI.7 Diagnoza diferenciale


Celuliti – Artriti urik akut me simptoma të skuqjes, ënjtjes dhe dhimbjes mund t'i ngjajnë
celulitit. Gutes zakonisht paraqet një histori të sulmeve të mëparshme, dhimbje të përbashkët dhe
përfshirjen e këmbëve.



Artriti septik - Mund të bashkëjetoj me artritin urik. Simptomat tipike përfshijnë dhimbje të
përbashkët në nyje të mëdha, ënjtje, eritemë, ethe dhe dridhura; (+) Njollë Gram për bakteret.



Artriti reumatoid - Rezultatet në një titër pozitiv të reumatoidit; artriti reumatoid ka një prezantim
simetrik.



Artriti psoriatik - Në etapat e hershme artriti psoriatik, kjo mund të jetë e ngjashme me artritin
urik. Në mënyrë tipike arthritis psoriatic paraqet me ënjtje të indeve të butë fusiform dhe
ngushtim hapësirë të hershme të përbashkët.



Pseudogout - Të ngjashme në prezantimin e acidit urik; megjithatë, vlerësimi mikroskopik jep
kristal dihidrat pirofosfat kalciumi. Pseudogout zakonisht është në të rriturit më të rritur, është
polyarticular, dhe është më pak i rëndë se artriti urik.11

11

Ma B. Diagnosis of gout: clinical, laboratory, and radiologic findings. Am J Manag Care.
2013. http://www.ajmc.com/publications/supplement/2005/2005-11-vol11-n15suppl/nov05-22
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VI.8 Mjekimi
Fokusi kryesor i trajtimit farmakologjik të gutes akute dhe kronike është lehtësimi i
dhimbjes, zvogëlimi i inflamacionit dhe ulja e nivelit të urates së serumit në një objektiv të
synuar, i cili shpesh quhet terapi për zvogëlimin e uratit (ULT). Këto rezultate mund të arrihen
duke filluar medikamentet e ndryshme në dispozicion për trajtimin e artritit urik ose si një agjent
i vetëm ose si një kombinim i dy ose më shumë agjentëve. Konsideratat kryesore kur fillon
terapia farmakologjike përfshijnë praninë e komorbiditeteve që shkaktojnë hyperuricemia,
përdorim aktual të ilaçeve (diuretikët, frenuesit enzimë konvertues të angiotensinës) dhe
funksionin e veshkave / hepatit /. Ofruesit duhet të marrin në konsideratë eliminimin e barnave të
panevojshme që mund të shkaktojnë hyperuricemia.
Terapi akute dhe profilaktike, Ndërhyrja farmakologjike zakonisht ndodh në dy intervale: së
pari gjatë sulmit akut dhe i dyti për profilaksinë. Për një sulm akut të artritit urik, medikamentet
anti-inflamatore jo-steroide (NSAIDs), injeksion intraartikular kortikosteroid dhe terapi
kortikosteroide orale janë dhënë dhe janë standarde ari. Koha është fokusi kryesor për trajtimin
gjatë fazës akute. Për të shpjeguar më tej, sa më shpejt që terapia e medikamenteve të nisë gjatë
një sulmi akut të artritit urik, aq më mirë rezultati për suksesin e trajtimit. Zgjedhja e
medikamentit bazohet në kundërindikacionet e përdorimit, siç është sëmundja e veshkave,
mbindjeshmëria ose sëmundja e ulçerës peptike.
Qëllimi kryesor për profilaksinë është i dyfishtë. Qëllimi i parë është parandalimi i
sëmundjes së kockave, të përbashkët dhe të tendinit, të cilat zakonisht janë parë me gutes (artrit,
tophi). Qëllimi i dytë është ruajtja e niveleve të ulëta të acidit urik, i cili mbështetet mirë në
literaturë. Allopurinoli është medikamenti i parë në zgjedhje për arritjen e këtij qëllimi.
Febuxostat përdoret gjithashtu sidomos kur alopurinoli është kundërindikuar. Sipas Udhëzimeve
të Kolegjit Amerikan të Rheumatologjisë 2012, niveli i rekomanduar i uratës së serumit duhet të
jetë një minimum prej më pak se 6 mg / dL me rënie të mëtejshme në më pak se 5 mg / dL për
përmirësimin e përgjithshëm të simptomave. Synimet duhet të vendosen bazuar në një nevojë
individuale për pacientin. Agjentët e fundit ULT përdoren janë allopurinol, febuxostat, dhe
probenecid. Allopurinoli dhe febuxostat klasifikohen si inhibitorë Xanthine Oxidase (XOI).
Mekanizmi i veprimit të XOI është që të bllokojë ose pengojë aktivitetin e xanthane oxidase, i
cili është një enzimë e nevojshme për metabolizmin purine. Prodhimi i acidit urik ulet duke
bllokuar këtë aktivitet enzimatik.Probenecidi është një uricosuric. Mekanizmi i veprimit për këtë
klasifikim të drogës është rritja e sekretimit renal të acidit urik. Nevoja për analgjetik dhe
përgatitjet anti-inflamatore është jetësore. Përdorimi i NSAID dhe kortikosteroideve
rekomandohet si terapi shoqëruese për mjekimin akute të artritit.
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NSAIDs. Ekzistojnë një shumëllojshmëri të gjerë të NSAID-it që përdoren aktualisht për pronat
e tyre analgjezike dhe anti-inflamatore. Medikamentet më të përdorura përfshijnë ibuprofen,
naproxen, indometacin dhe celekoksib. Çrregullime gastrointestinale dhe gjakderdhje janë
reaksionet më të shpeshta negative të lidhura me përdorimin e NSAID; Prandaj, NSAIDs janë
kundërindikuar në pacientët me një histori të sëmundjes së ulçerës peptike. NSAIDs gjithashtu
rrisin rrezikun e ngjarjeve trombotike kardiovaskulare. Përveç kësaj, NSAIDs nuk rekomandohet
për pacientët me sëmundje të mëlçisë ose veshkave; rreziku kardiovaskular duhet të vlerësohet
kur përshkruhet NSAID.

Trajtimi i artritit urik
Kontirmo diagnozën:
- Kristalet e urateve në Iëngun sinovial
- Artriti urik me anamnezë për të gjithë, të indukuar
nga kristalet

ARJS janë faktorë rreziku:
- Mosha mbi 63 vjeç
- Kontrollimi dobët i insuficiencës së zemrës
- Anamneza pozitive per ulqetë peptike
- Terapia antikoagulante
- Disfunksioni hepatik

jo

Trajto me ARJS

po

Më shumë se një nyje e përfshirë
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Udhëzimet e Kolegjit Amerikan të Reumatologjisë 2012 rekomandojnë kortikosteroidet
për trajtimin e mjekimeve akute të artritit urik, sidomos nëse përfshirja e përbashkët është e
moderuar deri në të rënda. Terapia e kortikosteroidit zakonisht administrohet me gojë, por në
disa raste kur përfshihen më shumë se një, intra-articular injeksioni kortikosteroid mund të
përdoret gjithashtu.12
Regjimi dietal - Qasja dietike në menaxhimin e përdhes përfshin kufizimin e ushqimeve të larta
në purina, mbajtjen e marrjes adekuate të lëngjeve dhe kufizimin e konsumit të alkoolit.
Konsumi i 1 deri në 2 pije në ditë është i lidhur me nivele më të larta të acidit urik, duke rritur
rrezikun e përdhes. Dietat plotësisht të lira purine ose të purinave të kufizuara janë kontradiktore;
rekomandimi aktual është të ndjekë një dietë të modifikuar purine. Ushqimet e larta në purinë
përfshijnë: ushqim deti dhe mish të kuq (sidomos mish organesh), ekstrakte të mishit, maja,
birrë, fasule, bizele, bollgur, thjerrëz, spinaq, asparagus, lulelakër dhe kërpudha. Pacientët me
përdhes që janë mbipeshë ose të trashë do të përfitonin nga humbja e peshës. Shëndoshje dhe
mbipeshë janë të lidhura me një rritje të niveleve të acidit urik dhe rrezikut potencial të gutes.
Pacientët duhet të mbajnë një marrje adekuate të lëngjeve për të prodhuar një prodhim prej 2.000
ml / ditë - veçanërisht nëse pacientët po marrin një agjent uricosuric. Rritja e marrjes së lëngjeve
gjithashtu mund të parandalojë zhvillimin e gurëve të veshkave të acidit urik.13

12

Centers for Disease Control and Prevention. Gout. 2011. http://www.cdc.gov/arthritis/basics/gout.htm

13

Singh JA. Racial and gender disparities among patients with gout
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VII. KUJDESI INFERIOR PËR ARTRIT URIK
Detyrimet e infermieres janë të shumta. Para se gjithash,duhet pasur kujdes të posaçëm për
temperaturë trupore.Çdo ngritje e papritur e temperaturës flet për keqësimin e
sëmundjes.Pacientët e tillë janë të lidhur për shtrat duke qenë se kanë dhembje të theksuara të
nyjave, dhembje këto të cilat e imobilizojnë pacientin. Për arsye të imobilitetit te pacientit duhet
pasur kujdes të posaçëm lidhur me higjenën personale. Poashtu duhet te kete kujdes edhe ne
regjimin dietal. Detyrat e motres medicionale jane si ne vijim:
-

Vlerësoni dhe menaxhoni dhimbjen: Administoni medikamente, Aplikoni pëlhurat e
ftohta si të tolerueshme, Ndihmoni me pozicionimin për të shmangur presionin në
nyjen e prekur
Një sulm akut mund të shkaktojë dhimbje të fortë për 36 orët e para. Oferta e opsioneve
për të ndihmuar në menaxhimin e dhembjes

-

Asistoni me lëvizshmëri
Për shkak të dhimbjes dhe inflamacionit, pacientët mund të kërkojnë ndihmë me
lëvizshmëri për largimin dhe transferimin e sigurt.

-

Monitoroni shenjat e inflamacionit
Vlerësoni eritemë dhe edemë të përbashkët për të përcaktuar nëse ndërhyrjet janë efektive
në uljen e inflamacionit.

-

Administron medikamente: NSAIDS / kortikosteroide, Colchicine, Xanthine,
Oxidase, Inhibitors (XOIs), Uricosurics
Medikamentet mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave të menjëhershme, ndërsa
të tjerët janë për menaxhim afatgjatë dhe parandalimin e përsëritjes së shpërthimit.
NSAIDS dhe kortikosteroidet ndihmojnë në zvogëlimin e ënjtjes dhe mund të lehtësojnë
dhimbjen e menjëhershme
Colchicine mund të jepet për dhimbje akute specifike për sulmet e artritit urik
XOIs (allopurinol) - medikamente që bllokojnë prodhimin e acidit urik dhe ndihmojnë në
parandalimin e sulmeve të ardhshme
Uricosurics (probenecid) - ndihmojnë veshkat në mënyrë më efektive për të nxjerrë
acidin urik.

-

Nxitja e hidratimit dhe rritja e marrjes së lëngjeve
Parandalon dehidratimin dhe ndihmon veshkat te nxjerrin acidin urik
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-

Asistoni me AROM ose PROM (Gama aktive dhe pasive e ushtrimeve të lëvizjes)
Parandalon ngurtësinë e përbashkët dhe rrit lëvizshmërinë

-

Të ushqyerit: Kufizimi ose shmangia e proteinave të kafshëve (mëlçisë, veshkave,
mishit të gjirit, mishit të qumështit dhe mishit të derrit), Marrja me limit e
ushqimeve deti, veçanërisht ato me purinë të lartë, siç janë butak, sardelet dhe ton,
Shmangni alkoolin pasi rrit shumë rrezikun e sulmeve të përdhes, Inkurajoni
ushqimet që zvogëlojnë rrezikun e sulmeve duke përfshirë: kafe, qershi dhe
ushqime të larta në vitaminë C, kufizojnë ose shmangin ushqimet / pijet e ëmbëlta
me fruktoza.
Ndryshimet në dietën zvogëlojnë rrezikun e sulmeve të përhershme të përdhes dhe
pakësojnë ashpërsinë e sulmeve të ardhshme.
Pacientët duhet të shmangin ushqimet e larta në purina pasi këto do të shkaktojnë një
ngritje të acidit urik në trup.14

14

Shmerling R. All about gout. Harv Health Lett. 2010
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VII.1 Informimi dhe edukimi i pacientit
Edukimi dhe këshillimi i pacientit është shumë i rëndësishëm pasi që kjo ndikon në
lehtësimin e dhimbjes,rehatisë dhe vizitave të rregullta te mjeku.E rëndësishme është që të
informohet pacienti me diagnozën , duke pasur gjithashtu parasysh historinë e sëmundjes së
artritit reumatoid pacienti duhet të jetë i informuar se do ketë reduktim të lëvizjes që më pas kjo
mos të vështirsojë punën e ekipit mjekësor.E nevojshme është edhe të inkurajojmë pacientin që
të ndihet komod dhe të komunikojë me mjekun për interesat e tij shëndetsore , si p.sh terapinë e
nevojshme.
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VIII. QËLLIMI I KËTIJ PUNIMI
Qëllim kryesor i këtij punimi është vetëdijësimi i pacientit për këtë sëmundje dhe
preventiva e kësaj sëmundjeje. Gjithashtu pikë tjetër e rendësishme e këtij punimi është edhe
informimi i infermiereve mbi këtë sëmundje dhe veprimet që duhet të marrin në raste të
ballafaqimit të tyre me këtë lloj artriti që shoqërohet me dhëmbje të mëdha. Gjithashtu edhe
këshillat që duhet t` u jepen pacientëve me këtë lloj sëmundje.

Page 28

IX.

DISKUTIMET

Duke u nisur nga studimi i kësaj sëmundjeje kemi arritur në këto konkluzione:
-

Fillimi i kësaj sëmundje është e menjëhershme dhe shkaktohet nga rritja e depozitave të
acidit urik në gjak.
Shkakton dhëmbje dhe ënjtje të nyjeve, më së shumti prek nyjen e gishtit të madh të
këmbës, nyjen e gjurit dhe nyjet e gishtrinjëve të dorës
Sëmundja karakterizohet me inflamacion
Regjimi dietal është më se i domosdoshëm në këtë rast
Kjo sëmundje duhet pasur kujdes sepse mund të shkaktojë edhe ndërlikime të tjera si psh
te sëmundjet renale, kardiovaskulare etj.
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