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Abstrakt
Në këtë punim trajtohen infeksionet e rrugëve ajrore dhe karakteristikat epidemiologjike të
tyre. Duke qenë që rastet me këto infeksione janë mjaft të shprehura dhe kanë incidencë dhe
prevalencë mjaft të lartë. Në këtë punim janë përshkruar disa prej sëmundjeve që shkaktohen
përmes rrugëve ajrore dhe karakteristikat epidemiologjike të tyre. Punimi përfshin
informacione rreth natyrës dhe patogjenicitetit të mikroorganizmave, viruseve dhe baktereve
si shkaktarët kryesorë të këtyre infeksioneve. Gjithashtu është shqyrtuar literatura lidhur me
mbi rrugët e përhapjes, periudhat e inkubacionit, simptomat e infeksioneve, karakteristikat
epidemiologjike, masat parandaluese dhe përkujdesi për pacientët e sëmurë.
Tema përmban: 49 faqe, 4 tabela, 10 figura.

Fjalët kyçe: infeksioni, viruset, simptomat, epidemiologjia, trajtimi,
parandalimi.
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Hyrje
Shkenca moderne mjekësore di më shumë se 300 mikroorganizma të aftë për të
provokuar sëmundjet e traktit respirator me kompleksitet dhe natyrë të ndryshme. Në
mënyrë tipike, rastet më të diagnostifikuara (gati 90% sipas OBSH) janë rezultat i
shkatërrimit të trupit të virusit. Pjesa e mbetur prej 10% janë bakteriale, protozoar dhe
infeksione fungale. OBSH vlerëson se infeksionet e rrugëve të frymarrjes shkaktojnë rreth 3,1
milion vdekje në vit, ose 5.5 % të vdekjeve. Vdekjet nga sëmundjet e sistemit respiratore zënë
vendin e pestë në strukturën e përgjithshme të shkaqeve të vdekjeve, 15 raste për 100 mijë
banorë. Si dinamikë, vdekjet nga ky grup sëmundjesh kanë ardhur duke u ulur gjatë viteve të
fundit. Brenda grupit, vdekjet më të shumta kanë ardhur nga nën/grupet e sëmundjeve, si
bllokimi kronik të mushkërive dhe pneumonia e gripit, me tendencë në rritje te meshkujt, ku
ky raport për meshkuj është 55.8% ndaj 44.2% femra. Punimi aktual përcakton qartë disa nga
faktorët madhorë të rriskut për zhvillimin e këtyre infeksioneve të rrugëve ajrore. Të
kuptuarit se cili faktor mund të ndikojë në proçeset e këtyre infeksioneve që nxisin zhvillimin
e sëmundjeve të sistemit respiratore, kronicitetin e tyre dhe morbiditetin që, kanë një rëndësi
themelore për çdo përpjekje që bëhet në drejtim të parandalimit të tyre.

5. Qëllimi dhe Objektivat
Qëllimi i këtij punimi qëndron në zgjerimin e njohurive rreth natyrës së mikroorganizmave
dhe infeksioneve më saktësisht sëmundjeve infektive të përhapura përmes rrugëve ajrore
duke përfshirë:
1. Infeksionin dhe simptomat e përgjithshme
2. Kushtet për paraqitjen e sëmundjeve infektive
2. Ndërtimi dhe karakteristikat e mikroorganizmave
3. Patogjeneza dhe Patologjia e këtyre infeksioneve
4. Karakteristikat Epidemiologjike të tyre
5. Diagnostifikimi dhe Trajtimi i pacienteve
6. Parandalimi dhe përkujdesja e të sëmurëve
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6. Metodologjia
Burimi kryesorë i të dhënave për realizimin e këtij punimi ka qenë kërkimi në literatura
mjekësore. Metoda e grumbullimit të të dhënave është e tipit rishqyrtim literaturë. Është
shfrytëzuar literaturë e mjaftueshme nga biblioteka e universitetit dhe burime të ndryshme
shkencore nga interneti. Literatura është përzgjedhur në bazë të problematikës që shtjellohet
në punim.

Literatura është përzgjedhur në bazë të këtyre kritereve.
Titullit të temës e cila është marrë
Librave mjekësorë
Fjalëve kyqe që janë përdorur për kërkime mjekësore në internet
Propozime të marra nga ana e Mentorit tim
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KAPITULLI I

1. Sistemi i organeve të frymëmarrjes

Figura 1. Sistemi i organeve të frymëmarrjes 1
Për kryerjen e funksioneve jetësore është e domosdoshme energjia, e cila lirohet gjatë
zbërthimit të materieve të ndryshme ushqyese. Oksidimi i këtyre materieve kryhet me anë të
sistemit të organeve të frymëmarrjes. Organet e frymëmarrjes e mundësojnë shkëmbimin e
gazeve (O2 dhe CO2) ndërmjet mushkërive dhe gjakut. Gjaku sjell oksigjenin nga mushkëritë
deri te të gjitha qelizat e organizmit, kurse largon CO2 nga qelizat dhe e sjell deri në
mushkëri, i cili me frymënxjerrje largohet jashtë organizmit. Oksigjeni duhet të merret
vazhdimisht. Ndërprerja e frymëmarrjes rezulton me vdekjen e organizmit. Te njeriu,
frymëmarrja shkon në dy faza: në fazën e parë kryhet frymëmarrja mushkërore kurse në
fazën e dytë frymëmarrja qelizore. Organet e frymëmarrjes te njeriu përbëhen nga: zgavra e
hundës, faringu, laringu, trakea dhe mushkëritë. Përveç organeve themelore, ekzistojnë
edhe organet ndihmëse siç janë: pleura-cipa mushkërore, diafragma dhe muskujt
ndërbrinjorë. Mukoza e rrugëve të frymëmarrjes është vendi depërtues – hyrës i shkaktarëve
të sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes dhe sëmundjeve të tjera.2
1

http://www.trupidheshendeti.com/sistemi-i-frymemarrjes/

2

E. Saraqini, H. Zherka-Saraqini: “Anatomia dhe Fizologjia e njeriut”, Prishtinë, 2001.
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1.1. Infeksioni
Infeksioni është proces i depërtimit të mikroorganizmave në organizëm. Pasoja përfundimtare
prej pranisë së mikroorganizmave në organizëm është krijimi i sëmundjes infektive.
Infeksionet mund të jenë ekzogjene, kur mikroorganizmat depërtojnë prej mjedisit të jashtëm,
ose endogjene, nëse vjen deri te aktivizimi i agjentëve prej ndonjë vatre të infeksionit të
pranishme në organizëm.
Simptomat e përgjithshme më të shpeshta të sëmundjeve infektive janë: intoksikimi,
temperatura, simptomat e sistemit digjestiv dhe kardiovaskular, simptoma specifike, si dhe
simptoma në lidhje me ndryshimet në gjak, urinë dhe metabolizmin e organizmit. Çrregullimi
i gjendjes së përgjithshme (intoksikimi) manifestohet me simptomat subjektive: rraskapitje,
plogështi, dhembje koke, dhembje nëpër tërë trupin (“kyçet”, muskujt dhe nyjet), pagjumësi,
përgjumje, humbje e apetitit, adinami, prostracion, çrregullim i vetëdijes, etj. Gjendja të cilën
e përbëjnë simptomat e përgjithshme, shpesh quhet sindroma infektive. Temperatura e
zmadhuar (febris–ethe) shpesh është simptomë e sëmundjeve infektive dhe është një prej
dukurive jospecifike për mbrojtje të organizmit. Temperatura e lartë, gjatë sëmundjeve
infektive, është pasojë e funksionit të çrregulluar të qendrës termorregulluese në hipotalamus
nën ndikim të materieve pirogjene prej mikroorganizmave të zbërthyer dhe prej toksineve të
tyre dhe prej proteinave të indeve të shkatërruara.

1.2. Kushtet për paraqitjen e sëmundjeve infektive
Që të paraqitet një sëmundje infektive nevojitet të ekzistojnë më tepër faktorë, të cilët janë në
varshmëri reciproke. Faktorët janë studiuar prej epidemiologut rus Vogralik, i cili i ka
paraqitur në mënyrë skematike, si një varg i përbërë prej 5 hallkave (faktorëve):






Burimi dhe rezervuari i infeksionit
Rrugët e përhapjes
Porta hyrëse
Masiviteti dhe virulenca
Dispozicioni dhe imuniteti

Nëse vargut i mungon cili do prej faktorëve, nuk do të vijë deri te paraqitja e sëmundjes
infektive.
1. Burimi dhe rezervuari i infeksionit mund të jetë njeriu i sëmurë ose kafsha, njerëz me
infeksion inaparent (të padukshëm) ose latent dhe bacilmbartës ose virus mbartës.
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Burim i rëndësishëm i infektimit të njeriut janë kafshët shtëpiake dhe kafshët e egra e
shpezët me zoonozat: antraks, murtaja, bruceloza, tërbimi etj. Burim dhe rrugë për përhapjen
e infektimit mund të jetë edhe natyra – dheu.
2. Rrugët e përhapjes së infektimit mund të jenë të ndryshme, varësisht prej mënyrës në të
cilën shkaktuesit e sëmundjeve infektive e braktisin organizmin e amvisit. Që të vijë deri te
bartja e sëmundjes prej njërit amvis te tjetri, nevojitet që agjensi ta braktisë amvisin e vjetër
përmes portës dalëse. Agjensi kalon një periudhë në mjedisin e jashtëm dhe përmes portës
hyrëse depërton në amvisin e ri.

Varësisht prej portës hyrëse-dalëse dallohen katër mekanizma të bartjes së infeksionit:


Fekalo-oral



Ajror-përmes pikave



Transmisiv



Kontaktues

Katër mekanizmat e bartjes realizohen përmes gjashtë mekanizmave dhe rrugëve:


Rruga përmes kontaktit



Rruga alimentare



Rruga ajrore – përmes pikave



Rruga transmisive



Rruga artificiale



Rruga hidrike

Përhapja e sëmundjeve infektive përmes ajrit ose përmes rrugës ajrore-përmes pikave,
është posaçërisht e shpeshtë te sëmundjet virusale. Personat e sëmurë me infeksione virusale
ose bakteriale të rrugëve të frymëmarrjes, gjatë kollitjes, teshtitjes, të folurit me zë të lartë
nxjerr në ajër “pika të Fligeut” të imëta e të padukshme, të mbushura me mikroorganizma
patogjen, në largësi prej gjysmë metri e deri në 1m, të cilat bien në objektet dhe në pluhurin, e
sidomos në hapësira të mbyllura. Në këtë mënyrë përhapen shpejt: gripi dhe infeksione tjera
virusale të mushkërive, difteria, skarlatina, kolla e mirë, fruthi, rubeola, lija e ujit, tuberkulozi
dhe sëmundje tjera.

3. Porte hyrëse e shkaktarëve të sëmundjeve infektive në organizëm mund të jenë të
ndryshme, varësisht prej natyrës së sëmundjes dhe vendit se ku shumohen dhe jetojnë
11

mikroorganizmat. Rrugët e frymëmarrjes janë vendi depërtues – hyrës i shkaktarëve të
sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes dhe sëmundjeve tjera.

Burimi i infeksionit

Dispozicioni
dhe imuniteti

Rrugët e
përhapjes

Masiviteti dhe
virulenca

Porta hyrëse

Figura 2. Kushtet për paraqitjen e sëmundjes ngjitëse sipas Vogralik-ut
4. Masiviteti dhe virulenca janë faktorë të rëndësishëm të cilët janë të lidhur me veprimin
patogjen të mikroorganizmave dhe varen prej aftësisë për depërtim dhe për shumim në
organizëm, si dhe prej sasisë së futur (doza infektive) të mikroorganizmave. Patogjeniteti
është veçori e lindur fiziologjike e një lloji, ose një agjensi, ose ndonjë grupacioni tjetër të
mikroorganizmave, për të shkaktuar sëmundje, ndërsa virulenca është shkallë e
patogjenitetit.

5. Dispozicioni ose predispozicioni ndaj një sëmundjeje është një gjendje kur njeriut i
mungon rezistenca ndaj disa baktereve patogjene. Dispozicioni dhe ekspozimi varen prej
llojit të sëmundjes dhe prej një varg faktorësh ekologjik: gjendja psikofizike, mosha, gjinia,
kushtet gjeografike, klimatike dhe shoqëro-ekonomike.
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1.3 Natyra dhe patogjeniciteti i mikroorganizmave
Në jetën tonë të përditshme, ne jemi të rrethuar nga një sërë mikroorganizmash, shumica e të
cilëve janë të padëmshëm. Qenia njerëzore do të jetë e pamundshme pa këto mikroorganizma,
duke qenë se ato luajnë rolet kryesore në proceset, si: fotosinteza, përqendrimi i azotit,
prodhimi i vitaminave në organizmin e njeriut dhe tretja e lëndëve organike. Ato janë tabani,
riciklimi i vërtetë në planetin tonë. Në këtë kapitull ne do të flasim për strukturën dhe
karakteristikat e këtyre mikroorganizmave patogjene të cilët infektojnë, riprodhohen dhe
shkaktojnë sëmundje.

Viruset
Viruset janë mikroorganizma të cilët shkaktojnë një sërë sëmundjesh të rënda dhe të lehta
ngjitëse në radhë të parë të sëmundjeve respiratore dhe shumë sëmundjeve të tjera.
Viruset përmbajnë të paktën dy tipa makromolekulash: acid nukleik dhe proteina. Të gjitha
viruset kanë këto karakteristika:


janë të vogla – viruset më të mëdha të njohura janë prodhuar nga poxvirus.



përmbajnë vetëm një lloj acidi nukleik, ose AND, ose ARN, ndërsa bakteri gjithmonë i ka
të dyja llojet;



sulmojnë qelizën e tyre bartëse me anë të një proteinë specifike që lidhet me receptor;



nuk mund të shumohen në mënyrë të pavarur, një virus për të riprodhuar informacionin e
vet gjenetik, kërkon ndihmën e qelizave të gjalla eukariote ose prokariote;



kur një virus infekton një qelizë, informacioni gjenetik viral përdoret për të ndryshuar
mekanizmin qelizor në drejtim të prodhimit të grimcave të reja virale;
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Figura 3. 1-Adenovirusi, 2-HIV-1, 3-Virusi i gripit, 4-Virusi i tërbimit 3
Të dhëna të përgjithshme dhe klasifikimi i baktereve
Bakteret janë mikroorganizma relativisht të mëdhenj dhe kanë forma të ndryshme, si kokë,
shkoptha, (bacile), presje (vibrionet) dhe këto shihen mirë në mikroskopin optik. Me
mikroskop elektronik mund të verjemë një mur qelizor të dallueshem, një trup bërthamor të
thjeshtë pa një membranë berthamore dhe prani në citoplazëm të ribozomeve dhe
mezozomeve. Në kushte më të përshtatshme fiziologjike, një bakter mund të ndahet nga dy
deri në tri herë mbrenda një ore. Kjo do të thotë që teorikisht në një ditë afërsisht 300 gr e
masës bakterore mund të prodhohet nga një qelizë bakteriale e vetme. Bakteriet janë
shkaktare të një sërë infeksionesh në njerëz dhe kafshë.4

Figura 4. Format e baktereve
3
4

Johnathan Cohen, William G. Powderly, “Sëmundjet infektive” Vëllimi 1.
Mikrobiologjia Mjekesore – Arjana Tamburi, Linda Fyga, Betim Byku, Robert Andoni, Zija Jacaj
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KAPITULLI II

2. Sëmundjet të cilat përhapen përmes rrugëve ajrore
Ky kapitull përshkruan disa nga sëmundjet më të shpeshta të njeriut, infeksionet e sipërme
respiratore, ku përfshihen faringiti, laringiti, dhe epiglotiti, gripi, kolla, pertussisi, fruthi,
tuberkulozi. Megjithëse viruset luajnë një rol të rëndësishëm në patogjenezën e këtyre
infeksioneve, bakteret dhe organizmat e tjerë janë përgjegjëse për pjesën tjetër. Ky kapitull
shpjegon rëndësinë e këtyre infeksioneve dhe na jep të dhëna praktike për diagnoztikim e
trajtim.

Faringiti
Faringiti, që zakonisht

quhet “dhimbje e fytit”, është proces inflamator i faringut,

hipofaringut, uvulës dhe tonsilëve dhe mund të shkaktohet nga viruset ose bakteret
patogjene ose nga të dyjat njëkohësisht. Faringitet ndahen në një grup që shoqërohet me
shenja të inflamacionit të hundës (shumica janë me natyrë virale), dhe një tjetër vetëm me
faringit.

Figura 5. Faringiti5
Patologjia dhe Patogjeneza
Patologjia e dhembjes së fytit për shkak të faringitit nuk dihet mirë. Nga të dhënat e marra
nga eksperimentet e kryera me kafshët e laboratorit, është vënë re që adenoviruset, RSV dhe
5

Johnathan Cohen, William G. Powderly, “Sëmundjet infektive” Vëllimi 1.
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të tjera viruse shkaktojnë një proces inflamator të qelizave faringeale nëpërmjet dëmtimit
drejtpërdrejt të këtyre qelizave. Kjo çon në atë që quhet “skuqje e dhembje fyti”.
Përgjithësisht nazofaringiti paraprihet nga një periudhë me shenja klinike si skuqje të faringut
me pllaka të bardha në mukozën e gojës, lodhje, temperaturë, djersitje e shtuar, rrjedhje
hundëve, dhimbje koke dhe dhimbje në përgjithësi me simptoma shoqëruese ose jo. Viruset e
parainfluences dhe të influencës (gripi) japin një faringit të dhimbshëm të shoqëruar me kollë
dhe laringit.

Laringiti
Laringiti ose inflamacioni i laringut (zona nenglotike), është gjithmonë dytësore si
rrjedhojë e një infeksioni viral. Përgjithësisht shfaqet me zë me volum të ulët, të ashpër
ose pa zë. Është e rëndësishme të dallohet laringiti nga infeksionet e tjera obstruktive të
rrugëve të frymëmarrjes, si epiglotiti, që mund të jetë kërcënues.
Patologjia dhe patogjeneza
Normalisht kemi rrjedhje të hundëve e dhimbje fyti të ndjekur nga procesi inflamator i
laringut, trakesë dhe zonës nënglotike. Mund të ketë dhimbje të madhe gjatë kollitjes dhe
të ënjtura në zonën nënglotike. Te fëmijët kjo manifestohet me stridorin dhe krupin dhe te
të rriturit me laringit. Është karakteristike se simptomat manifestohen kryesisht gjatë
mbrëmjes dhe natën, kurse te fëmijët në momentin që shtrihen. Gjatë ditës simptomat
qetësohen. Në disa raste ngushtimi i rrugëve ajrore është aq i madh saqë mund të nevojitet
dhe intubimi por këto janë raste më të rralla. Trajtimi i zgjedhur është ajri i freskët dhe
ndenja në pozicionin ngritur. Temperatura mund të jetë lehtësisht e ngritur, por nuk është
karakteristikë e sëmundjes.
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Epiglotiti

Figura 6. Epiglotiti 6
Epiglotiti është një inflamacion akut i qelizave të epiglotisit ose i indeve përreth. Epiglotiti
shkaktohet përherë nga Haemophylus influenca tipi b (HIB). Përgjithësisht është akut,
veçanërisht te fëmijët e vegjël dhe ka nevojë për trajtim të menjëhershëm me antibiotik
shpesh nevojitet intubimi, për të shmangur ngushtimin e rrugëve të frymëmarrjes.
Patologjia dhe patogjeneza
Në fëmijët e moshës 1-5 vjeç klinika është e menjëhershme, me temperaturë, çuarje të kokës
mbrapa dhe me rrjedhje të sekrecioneve nga goja. Frymëmarrja është sipërfaqësore, me
lëvizje të lehta të kokës. Frymëmarrja mund të jetë e zhurmshme. Temperatura mund të
shkaktojë rrahje të shpejta të zemrës. Fëmijët mund të jenë në gjendje ankthi ose të topitur.
Me laringoskop epiglotisi duket i skuqur si qershi, por ndonjëherë strukturat përreth ose
rrënja e gjuhës janë më të skuqura se vetë epiglotisi.
Incidenca, prevalenca, sezonaliteti
Infeksionet virale të rrugëve të sipërme respiratorë shpesh janë në formën e epidemive të
vogla (rubeola, gripi, lija. virusi respirator smcicial, parainfluenza). Shumica e tyre janë më
shpesh në dimër, kurse enteroviruset janë më shpesh në verë. Disa infeksione virale ndodhin
gjatë gjithë vitit, pa ndarje sezonale (adenoviruset). Infeksionet e streptokokut të grupit A
beta hemolitik janë më shpesh në dimër, gjithashtu dhe infeksione të tjera respiratorë jovirale
nuk kanë ndarje sezonale (Chlamydia dhe Mycoplasma). Kolonizimi i faringut ndodh gjatë
gjithë vitit. Epiglotiti tani është i rrallë si rrjedhojë e vaksinimit kundër Haemophilusit në
6
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moshën fëmijërore. Parandalimi i faringitit është i vështirë të arrihet. Viruset që shkaktojnë
faringit përhapen nëpërmjet spërklave, çuarjes së duarve të palara në gojë, pasi kemi takuar
shumë njerëz dhe përdorimit të të njëjtave enë kuzhine, dorëza etj. Parandalimi i sëmundjes
varet nga larja e mirë e duarve dhe nga parandalimi i përhapjes së spërklave. Për të
parandaluar disa sëmundje kemi vaksina. Vaksina e adenovirusit është përdorur kryesisht për
ushtarakët dhe me sukses të kufizuar. Vaksina e RSV dhe parainfluencës është duke u
prodhuar. Këto vaksina mund të jenë të rëndësishme për shëndetin e popullatës, kryesisht për
fëmijët e vegjël.
Transmetimi i streptokokut kërkon kontakt të ngushtë më shumë se shumë viruse, për të
shkaktuar faringit. Për të parandaluar sëmundjen e streptokokut nuk janë akoma të
disponueshme vaksina, por për llojet e grupit A dhe B vaksina është duke u punuar. Për
fëmijët që janë të sëmurë me ethe reumatizmale nga streptokoku i grupit A, rekomandohet
profilaksi me penicilinë. Shumica e pacientëve marrin benzatinë penicilinë, intramuskulare
1.2 milion unike, një herë në muaj, por mund t’u jepet edhe terapi nga goja, ndonëse nuk
është mjaft e pëlqyeshme. Vaksina kundër virusit të parainfluencës do të ishte mjaft e mirë
për të parandaluar laringitin dhe krupin. Por është akoma eksperimentale. Efekti i vaksinës së
gripit për të parandaluar laringitin nuk është studiuar akoma. Për momentin nuk ka masa të
tjera parandaluese për laringitin.
Në të vetmin studim që është bërë për të parë faktorët që favorizonin epiglotitin, u pa se
çerdhet ishin një faktor vendimtar, por fëmija duhet të kishte pasur një infeksion të rrugëve të
sipërme të frymëmarrjes gjatë 4 javëve të fundit. Gjithashtu fëmijët që ishin me prejardhje
nga Evropa Veriore ishin më të rrezikuar. Incidenca e epiglotitit (dhe meningjitit) ka rënë që
nga hyrja e vaksinës HIB. Nuk dihet nëse natyra e sëmundjes së shkaktuar nga HIB te të
rriturit mund të ndryshojë në të ardhmen, sepse vaksinimi mund të jetë më pak efektiv në
imunitetin afatgjatë sesa vetë infektimi në mënyrë natyrale.
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Diagnoza

Shkaku më i shpeshtë i faringitit është infeksioni GAS. Diagnoza mund të vihet me testin
drejtpërdrejt të antigjenit në latex, me material të marr nga kultura e fytit. Testi në latex ka një
specifitet mjaft të mirë dhe një sensitivitet të pranueshëm, por kultura e fytit mbetet standardi
i artë. Faringitet me natyrë virale nuk kërkojnë diagnoza specifike, por janë të vlefshme testet
për mononukleozën (EBV) dhe cytmegalovirusin. Viruset e parainfluences, RSV dhe
adenoviruset mund të diagnostikohen me teste të shpejta antigjenike, të cilat janë të vlefshme
por rrallë të përdorshme në infeksionet e marra në komunitet. Është e rëndësishme të dallohen
faringitet me natyrë bakterial, sepse ato duan trajtim me antibiotik.

Laringiti
Ngushtimi i rrugëve ajrore është ndërlikimi më i frikshëm i sëmundjes, ekzaminimi duhet të
bëhet në një vend ku mund të kryhet intubimi në rast nevoje. Në spitalet ku kjo sëmundje
është parë shpesh, mund t’i jepet me inhalacion një anestezik për t’i bërë një ekzaminim të
shpejtë faringut me një anestezist ose një mjek të terapisë intensive pranë të sëmurit. Kultura
e epiglotisit duhet të merret gjatë ekzaminimit me anë të një tamponi.7

Epiglotiti
Diagnoza e epiglotitit është më e lehtë për t’u konfirmuar pasi të shikohet epiglotiti, ku
vërejmë skuqje dhe të ënjtura (fig. 31.10). Shkaktari më i shpeshtë, i dalë nga kultura e marrë
në rastet me epiglotit, është Haemophylus influenzae tipi b. Tek të rriturit kemi bllokimi të
rrugëve ajrore e cila ndodh për shkak të inflamacionit të qelizave të hapësirës mbi epiglotisin,
i cili ndodh në mënyrë progresive. Sëmundja është më lehtë e trajtueshme por me një shërim
më të ngadalshëm.

7
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Tabela 1. Shkaktarët më të shpeshtë te faringitit, laringitit dhe epiglotit.8
SHKAKTARËT MË TË SHPESHTË TË FARINGITIT, LARINGITIT DHE EPIGLOTIT

Viruset

Organizmi

Sëmundja/sindroma

Faringiti

Adenoviruset
Coronaviruset
Coxsackie A virus
Cytomegatovirus

Nazofanngit
Nazofannglt
Horpangina
Sindroma e mononukleozes

EBV
HSV
HIV-1
Inftuenza A e B

Sindroma e mononukleozes
Faringit me uicerime
Faringit e limfadenopati
Nazofanngit. dhimbje
muskujsh, dhimbje koke

++
+++
++

Mesaie (rubeola)

Rubeola

+++

Virusi. pammfluences

Krupi dhe e ftohura e
thjeshte
Nazofanngit (o
pazakonshme)
Fanngit
Nazofaringit

++

Nazofaringiti
+++
++
++
+++

Laringiti

Epiglotiti

+++
++

++
+++

Reoviruse(1-3)
RSV
Rhinovirus

+++

++
+

+++

+
+++
+++

Trajtimi

Doza e antibiotikëve tregohen në tab 2. Për faringitin e shkaktuar nga streptokoku i grupit A,
terapia duhet të vazhdojë 7-10 ditë me penicilinë ose amoksicilinë nga goja. Eritromicina dhe
klindamicina lunë mjekime alternative. Ka pasur studime që tregojnë se një dozë në ditë
cellriaksion niuskulor ose azitromicinë nga goja për 5 ditë është në gjendje të eliminojë
mbartësit e GAS-it. Shkaqet virale të faringitit në shumicën e rasteve trajtohen me masa
mbështetëse: uargarë, tableta etj. Shkaqet e laringiteve janë virale dhe nuk kanë ndonjë
trajtim specifike: ajri i ftohtë dhe i lagësht shpesh i qetëson simptomat. Pacientët të
mbiinfektuar me infeksion bakterial (trakeit) duhet të trajtohen me antibiotik. Rreziku te
pacientët e patrajtuar me antibiotikë për të bërë ethe reumatizmale është kompleks. Risku
është 3% në vit. Në të rriturit sëmundja është më e lehtë e me shërim më të ngadalshëm.
Bllokimi i rrugëve ajrore ndodh për shkak të inflamacionit të qelizave të hapësirës mbi
epiglotisin, i cili ndodh në mënyrë progresive.

8
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Kur paraqitet te fëmija, niset mjekimi me antibiotik dhe intubim nëse kemi shenjat e
pamjaftueshmërisë së frymëmarrjes mund të lindë nevoja për trakeotomi. Përdorimi i
asteroideve për të ulur inflamacionin dhe nevoja për trakeotomi nuk janë vërtetuar, megjithatë
përdoren.

Tabela 2. Doza e antibiotikëve 11
1

DOZAT E ANTIBIOTIKEVE PËR TRAJTIMIN E INFEKSIONEVE RESPIRATORE

Antibiotiket

Dozat

Maksimumi i

Maksimumi i

dozës nga goja

dozës iv/im

Azitromicinë

10mg/kg dita e parë 2-5

500 mg

Nuk jepet

Cefotaksimë

100-200mg/kg/ditë im/iv çdo 6-8 orë

Nuk jepet

12g/24 orë

Ceftriaksion

50-75mg/kg/ditë im/iv çdo 12-24 orë

Nuk jepet

4g/24 orë

Klindamicin

20-40mg/kg/ditë çdo 6-8 orë 3-5

1.8g/24 orë

4.8g/24 orë

300mg/24orë*

Nuk jepet

2.4g/24 orë**

2.4g/24 orë**

500mg/doza

Nuk jepet

500mg/doza

Nuk jepet

mg/kg/ditë çdo 12 orë
Doksiciklinë
20-40mg/kg/ditë çdo 6-8 orë
Eritromicinë
Pen V-kalium 25-50mg/kg/ditë çdo 6
Penicilinë
Tetraciklinë

orë
25-50 mg/kg/ditë çdo 6 orë

*Eritromicinë bazë
**E preferueshme për fëmijë> 8 vjeq për shkak të smaltit të dhëmbëve
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2.1 Gripi

Figura 7. Gripi 9
Definicioni: Gripi paraqet sëmundje akute virale, e cila klinikisht manifestohet me
simptome katarrale të rrugëve të frymëmarrjes, febrilitet dhe intoksikim të përgjithshëm.
Ka kontagjiozitet të madhe, kështu që sëmundja përhapet shumë shpejt në epidemi më të
vogla, ose më të mëdha.
Etiologjia: Virusi i gripit bën pjesë në grupin e Orthomyxoviridae, ndërsa paraqitet në tre
lloje serologjike, A, B dhe C, të cilat janë të ndryshme sipas antigjeneve. Këto antigjene i
nënshtrohen ndryshimeve të shpeshta, sidomos te tipi serologjik A, kështu që deri më tash
janë zbuluar 12 hemaglutinine të ndryshme dhe 9 neuromidaza. Jo stabiliteti antigjenik i
virusit mundëson tipe të reja serologjike të cilat në organizëm formojnë antitrupa
specifike. Virusi nuk është rezistent në mjedisin e jashtëm, sidomos në diell dhe në të
nxehtë, ndërsa rezistenca në temperatura të ulëta është më e madhe. Kultivohet në embrion
të pulës dhe në kultura të qelizave embrionale të njeriut.
Epidemiologjia: Burim i infeksionit janë persona të sëmurë të cilët sëmundjen e bartin
përmes ajrit me anë të pikave, ndërsa nuk ka mbartje të viruseve. Kontagjioziteti zgjat prej
fundit të inkubacionit dhe 5-6 ditë pas paraqitjes së simptomave.

9
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Portë hyrëse është nazofaringu. Sëmuren të gjitha moshat, ndërsa me rrjedhë më të rëndë
te foshnjat dhe personat më të moshuar, të cilët janë të sëmurë prej sëmundjeve kronike.
Çdo dy-tre vjet paraqiten epidemi të tipit A, ndërsa çdo katër vite të tipit B.
Patogjeneza: Pas hyrjes, virusi lokalizohet në mukozën respiratore, duke i përfshirë
plotësisht rrugët e frymëmarrjes. Virusi mbetet i lokalizuar në trungun respirator, ndërsa
viremia është minimale. Përskaj ndryshimeve lokale, bëhen edhe ndryshime toksike të
sistemit nervor qendror dhe neurovegjetativ, organet viscerale dhe në enët e gjakut. Ato
manifestohen me degjenerim të qelizave nervore dhe elementeve ndihmëse gliale, sasi të
madhe të gjakut dhe prirje për gjakderdhje, intoksikim të përgjithshëm dhe rraskapitje
psikike dhe fizike e organizmit, të cilës i vjen në ndihmë edhe resorbimi i substancave
toksike dhe nekrotike metabolike.
Pasqyra klinike: Inkubacioni zgjat 1-2 ditë. Sëmundja fillon shpejt me sindromë të
përgjithshme infektive dhe simptome të inflamacionit (ndezjes) katarral të rrugëve të
frymëmarrjes: temperaturë e zmadhuar, të ftohtë, ethe, plogështi, dhembje koke dhe
dhembje në muskuj dhe nyje. Të sëmurët janë tejet febril, prej 38-40ºC, të shqetësuar, me
marramendje, psiqikisht të rraskapitur, të përgjumur, me oreks të zvogëluar. Goditja e
rrugëve të frymëmarrjes manifestohet me djegie dhe përcëllim të fytit dhe hundës,
frymëmarrje të vështirësuar, fytyrë të skuqur, hundë me jargë, konjuktiva të skuqura dhe të
përlotura dhe kollitje. Kolla është e thatë, e më vonë bëhet produktive me ekspektorim
serofibroz, ose me qelb. Këto simptome zgjasin 3-5 ditë, pastaj fillojnë ta humbin
intensitetin dhe në 10 ditët e ardhshme normalizohen, edhe pse plogështia vazhdon për një
kohë të gjatë në rekonvaleshencë.
Format klinike: Gripi mund të manifestohet me pasqyrë të lehtë klinike kur mbaron pa
komplikime, por janë të mundshme edhe forma më të rënda klinike: hiperpiretike, në të
cilat dominon febrilitet i lartë; ataksodinamike me shqetësim psikomotorik, konvulsione
dhe çrregullim i vetëdijes; sufokante me dispne, cianozë, apne dhe ekspektorim seroz me
qelb; hemorragjike me gjakderdhje prej hundës dhe mukozave dhe me puçrra me gjak
nëpër lëkurë të zorrëve me vjellje, ngërçe, meteorizëm dhe diarre. Gripi te fëmijët e vegjël
gjithmonë ka rrjedhë më të rëndë dhe shpesh përcillet me hiperpireksi, sindromë krupoze,
dispne, cianozë, apne, konvulsione dhe shqetësim psikomotorik; gripi te personat më të
moshuar: ka prirje ndaj komplikimeve sekondare bakteriale, sjell deri te anergjia e
përgjithshme e organizmit dhe përkeqësimi i sëmundjeve themelore kronike.
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Komplikimet: Komplikimet janë shumë të shpeshta dhe janë në formë të infeksioneve
sekondare bakteriale, ose toksike. Vijnë në shprehje posaçërisht te fëmijët e vegjël,
personat e moshuar dhe personat me imunitet të dobësuar. Manifestohen me infeksione
sekondare bakteriale në formë të sinusitit, otitit, konjunktivitit, bronkopneumonisë, ose
janë në formë të encefalitit toksik, neuritit, sulme të nervave kraniale, miokarditisit, etj.
Diagnoza: Diagnoza përcaktohet në bazë të pasqyrës klinike dhe të dhënave
epidemiologjike. Virusi në ditët e para mund të izolohet prej gjakut, sputumit, ose me
strisho, ndërsa identifikimi bëhet me kultivim në embrion të pulës ose në qeliza
embrionale të njeriut, por në praktikë rrallë herë bëhet. Me analizë serologjike vërtetohet
me RVK, reaksione në hemaglutinim dhe neutralizim, test i imunofluoreshencës, etj. Në
analizën hematologjike ekziston limfoplazmocitoza.
Diagnoza diferenciale: Gripi duhet të diferencohet në aspektin etiologjik me shumë
sëmundje me etiologji virale, bakteriale, rikecioze dhe etiologji tjetër te e cila dominojnë
simptoma të ngjashme.
Terapia: Mjekimi bëhet me mjete simptomatike: antipiretikë, pika vazokonstriktore,
analgjetikë, rihidratim me pije të nxehta, çaj, qumësht, lëngje, limon, pemë, vitamina të
grupit C dhe B, etj. Për shkak të anergjisë së madhe dhe mundësisë për infeksione
sekondare bakteriale, çdo prolongim i sëmundjes pas 7 ditësh duhet të parandalohet me
antibiotikë, sidomos te personat të cilët janë të sëmurë prej sëmundjeve kronike,
kardiovaskulare dhe sëmundjeve malinje, imunodeficienrave, etj.
Te të sëmurët aplikohet regjim higjieniko dietal, ndërsa ka të bëjë me izolimin, pushimin,
rihidratimin dhe ushqimin.
Preventiva: Te gripi ekziston një preventivë specifike me imunizim. Imunizimi bëhet me
vaksinë, e cila përcaktohet varësisht prej tipit serologjik të virusit i cili mbisundon në
sezonin përkatës në muajt Tetor-Nëntor.
Vaksina kundër gripit jepet sipas indikacioneve epidemiologjike te:
1. Të gjithë personat më të moshuar se 60 vjeç
2. Personat më të rinj se 60 vjeç, që vuajnë nga arterioskleroza, hipertensioni, sëmundjet
kronike të zemrës dhe të enëve të gjakut, të cilëve gripi do t’ua keqësonte gjendjen
shëndetësore.
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3. Personat me sëmundje kronike të veshkave.
4. Personat me sëmundje kronike të mushkërive.
5. Personat me sëmundje të tjera kronike të të cilët gripi do ta keqësonte gjendjen
shëndetësore.
Vaksinimi primar bëhet me dhënien e dy dozave të vaksinës së mbytur virale, në
dozë prej 0,5 ml, me rrugë subkutane me dallim kohor në mes të dozave, prej 30
ditësh.

2.2 Kolla e mirë (PERTUSSIS)
Definicioni: Pertusis paraqet sëmundje akute infektive kontagjenoze e cila klinikisht
karakterizohet me kollitje konvulsive spazmolitike me gulçime.
Etiologjia: Shkaktar i sëmundjes është Bordetella pertussis. Ky është bacil Gram negativ
kokoid, aerob, i palëvizshëm, nuk ka kapsulë, nuk krijon spore, ndërsa ka madhësi prej 1-2 μ.
Me lëshimin (lizing) lirohet endotoksinë e cila është e përbërë prej 4 komponentëve:
termostabile, termolabile, aglutinogjene dhe hamaglutinine. Është jo rezistente në mjedisin e
jashtëm dhe temperatura prej 36ºC e shkatërron.
Epidemiologjia: Burim i infeksionit janë persona me pasqyrë tipike apo atipike klinike.
Gjendja infektuese zgjat 4-5 javë te personat e pa mjekuar dhe 1-2 javë te personat e mjekuar.
Bartet me anë të pikave, përmes ajrit, ndërsa portë hyrëse është trakti respirator. Më së
shpeshti sëmuren fëmijët prej 2-3 vjet, më rrallë të porsalindurit ose fëmijë të moshës
parashkollore dhe më shpesh paraqitet te vajzat. Kontagjioziteti është rreth 70%.
Patogjeneza: Pas depërtimit në organizëm bakteri shumohet në epitelin e mukozës së rrugëve
respiratore. Me lëshimin lirohet endotoksina, ndërsa manifestimi klinik është rezultat i
veprimit të komponentës termolabile, e cila shkakton ndryshime inflamatore, edemë,
hemorragji dhe nekrozë të epitelit të mukozës së bronkeve. Me këtë zhvishen fijet nervore të
cilat e nervozojnë mukozën dhe paraqitet kollitja ngacmuese. Zmadhohet edhe eksudacioni i
sekretit në bronke. Endotoksina e rezorbuar në gjak vepron në SNQ dhe tru duke bërë edemë
dhe gjakderdhje petehiale, ndërsa këto bashkë me frymëmarrjen e çrregulluar, sjellin deri te
iskemia dhe Hipoksia. Gulçimet shkaktojnë shtypje të zmadhuar intrakraniale, intratorakale
dhe intraabdominale, dhe për këtë arsye janë të mundshme komplikimet mekanike. Vjen edhe
deri te hiperplazia e gjëndrave limfatike hilare, që rezulton me leukocitozë.
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Pasqyra klinike: Inkubacioni zgjat 7-14 ditë. Sëmundja klinikisht manifestohet në tre
stadiume: katarral, stadiumi i gulçimave dhe stadiumi i rekonvaleshencës. Stadiumi katarral
zgjat 5-15 ditë dhe fillon gradualisht me kollë të thatë, e cila është e përhershme, më e
shprehur gjatë natës, ndërsa me kalimin e kohës bëhet më e shpeshtuar. Në fillim është e
thatë, ndërsa pastaj përcillet me ekspektorim, i cili në këtë stadium është i pakët. Kolla
përfundon me nxjerrjen e jargëve të ngjitshme ose me vjellje. Të sëmurët ndjehen mirë,
ndërsa temperatura është normale.

2.3 Gulçima

Figura 8. Gulçima 10
Gulçima zgjat rreth një minutë, përbëhet prej 6-8 rezolucioneve respiratore dhe i ngjan
kukurisjes së gjelit ose palljes së gomarit. Sulmet e kollës konvulsive përsëriten gjatë ditës,
ndërsa më të shpeshta janë gjatë natës. Fëmija ndërmjet sulmeve duket i zbehtë, ka fytyrën
dhe kapakët e syve të ënjtur, konjuktiva të përgjakura, hundë të skuqur dhe me jargë, dhe
vena të fryra në qafë (Facies pertusica). Gjatë përparimit të sëmundjes, për shkak të
hipoksisë, fytyra i bëhet hiperemike, e kuqe e deri e mavijosur. Fëmija e parandien aktin e
gulçimës dhe tërhiqet në skaj të dhomës, shtratit ose në prehrin e nënës, duke marrë
pozicionin më të mirë, në të cilin më së lehti do ta nxjerr sekretin. Akti i gulçimës mund të
bëhet spontanisht ose me provokim: qarje, ajër i ftohtë, marrje e ushqimit, etj. Stadiumi i
rekonvaleshencës zgjat 4-8 javë. Në të kolla bëhet më e rrallë, e pjekur, më pak e ngjitshme
dhe në sasi më të vogël, ndërsa gulçimet ndërpriten.
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Komplikimet: Te pertusis përshkruhen tre lloje të komplikimeve: bakteriale, mekanike dhe
toksike. Komplikimet bakteriale manifestohen me otit, sinusit, mastoidit, bronkit,
bronkopneumoni, ndërsa gjatë gëlltitjes së jargëve mund të paraqitet edhe enteriti.
Komplikimet mekanike bëhen për shkak të shtypjes së zmadhuar intrakraniale, intratorakale
dhe intraabdominale dhe manifestohen në formë të gjakderdhjeve petehiale në konjuktiva,
hundë, veshë dhe tru, në gjoks me emfizemë, pneumotoraks dhe atelektazë, ndërsa në
abdomen me herni, e më rrallë edhe me prolapsë të rektumit.
Diagnoza: Gjatë pasqyrës së zhvilluar klinike diagnoza përcaktohet lehtë. Izolimi i bakterit
bëhet me anë të strishosë prej fytit dhe hundës, ose prej sputumit, dhe bëhet ekzaminim
mikrobiologjik. Me metoda serologjike sëmundja vërtetohet me testin e imunofluoreshencës
së drejtpërdrejtë, RVK-së, reaksionit të aglutinimit, etj. Në pasqyrën hematologjike në gjak
ekziston leukocitozë shumë e lartë prej 15-50.000 me limfocitozë.
Prognoza: Prognoza varet prej peshës së sëmundjes, moshës, rezistencës së organizmit,
komplikimeve dhe trajtimit me kohë. Vaksinimi i vazhdueshëm kontribuoi që kjo sëmundje
të jetë më e rrallë, të ketë pasqyrë më të lehtë klinike dhe më së shpeshti përfundon me
shërim. Imuniteti: pas kalimit të sëmundjes mbetet imunitet solid i përjetshëm.
Terapia: Aplikohet terapi kauzale dhe simptomatike dhe regjim përkatës higjieniko dietal.
Në mënyrë kauzale ordinohen cefalosporine, eritromicine dhe penicilina gjysmë sintetike. Në
aspektin

simptomatik

sëmundja

shërohet

me

antitusik,

antikonvulziv,

oksigjen,

kortikosteroide, imunoglobuline, transfuzion të gjakut, etj. Mjekimi, varësisht prej peshës së
pasqyrës klinike, bëhet në kushte shtëpiake ose në kushte spitalore. Të sëmurët izolohen në
hapësirë me diell, e të ajrosur, ndërsa gjatë sulmit akut të gulçimës fëmija duhet të ngrihet nga
shtrati dhe të vihet në pozitë adekuate, që të mundet sekreti më lehtë të nxirret përmes
kollitjes. Ushqimi duhet të jetë kalorik e me vitamina dhe me konzistencë më të fortë, ndërsa
vaktet me sasi më të vogla dhe më të shpeshta.
Preventiva: Preventiva (parandalimi) e suksesshme mund të arrihet vetëm me imunizim
aktiv i cili te ne, me ligjin për mbrojtje shëndetësore të popullatës prej sëmundjeve infektive,
është e obligueshme dhe ordinohet bashkë me vaksinat kundër (Di-Te-Per) difterisë, tetanusit
dhe pertusis. Te fëmijët të cilët kanë qenë në kontakt me të sëmurë ndikojnë volitshëm
gamaglobuline hiperimune në doza prej 0,2-0,4 mg/kg/pt.11
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2.4 Fruthi
Fruthi është një sëmundje ngjitës dhe dikur ishte një përvojë e paevitueshme gjatë fëmijërisë.
Si pasojë e vaksinimit të gjerë transmetimi endemik është ndërprere, megjithatë në disa zona
të botës, fruthi mbetet një kërcënim serioz për fëmijët.

Figura 9. Fruthi te fëmijët 12
Etiologjia
Virusi i fruthit është një ARN virus me një fije i veshur me lipide që bën pjesë në familjen
Paramyxoviridae dhe në gjininë Morbillivirus. Anëtarë të tjerë të kësaj gjinie janë virusi
rinderpest i gjedhëve dhe virusi distemper i qenve, por njerëzit janë vetëm bartës të virusit të
fruthit. Prej 6 proteinave kryesore strukturore të virusit të fruthit, 2 më të rëndësishmet sa i
përket induksionit të imunitet janë proteina e hemaglutininës (H) dhe proteina e fuzionit (F).

Epidemiologjia
Vaksina e fruthit ka ndryshuar epideminë e fruthit në mënyrë dramatike. Dikur në mbarë
botën transmetimi endemik i fruthit është ndërprerë në shumë vende ku kishte një mbulesë të
madhe vaksinave. Historikisht, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fruthi shkaktonte një
infeksion universal në fëmijëri, ku 90% e fëmijëve e merrnin infeksionin para moshës 15
12

Robert M. Kliegman, MD, Richard E. Behrman, MD; Hal B. Jenson, MD; Bonita F. Stanton “Manuali Nelson

i Pediatrise” Botimi 2.

28

vjeç. Sëmundshmëria dhe vdekshmëria që shoqëronin fruthin u ul para se të prezantohej
vaksina si pasojë e përmirësimit të ushqyerjes dhe kujdesit shëndetësor.

Transmetimi
Porta hyrëse e fruthit është nëpërmjet traktit respiratore ose konjunktivave pas një kontakti
me pikëza të mëdha ose aerosole me pika të vogla, ku virusi qëndron i fiksuar. Pacientët janë
infeksioz që tre ditë përpara shfaqjes së rashit deri 4-6 ditë pas fillimit të tij. Afërsisht 90% e
individëve të ndjeshëm të ekspozuar zhvillojnë fruthin.

Patogjeneza
Fruthi konsiston në 4 faza: periudha e inkubacionit, sëmundja prodromale, faza
ekzantematike dhe ajo e shërimit. Gjatë inkubacionit, virusi i fruthit migron drejt nyjave
limfatike regjionale. Përhapja e virusit fillon në fazën prodromale me formimin e qelizave
gjigante ne indet e trupit. Me fillimin e rashit, fillon prodhimi i antitrupave, replikimi viral
dhe simptomat fillojnë të qetësohen. Virusi i fruthit infekton gjithashtu limfocitet, duke
shkaktuar një frenim të përgjigjes imune.

Manifestimet klinike
Fruthi është një infeksion serioz që karakterizohet nga temperatura e lartë, një enantemë,
kolla, rrufa, dhe një ekzantemë e dukshme. Pas një periudhe inkubimi prej 8-12 ditësh, faza
prodromale fillon me një temperaturë të lehtë, e ndjekur nga fillimi i konjunktivitit me
fotofobi, rrufe, një kollë të spikatur dhe me temperaturë në rritje. Enantema, njollat Koplik,
janë shenja te fruthit dhe shfaqet 1-4 ditë para fillimit të rashit (Fig. 243-3).
Simptomat rriten në intensitet për 2-4 ditë deri në ditën e parë të rashit. Rashi fillon në ballë,
prapa veshëve dhe në pjesën e sipërme të qafës si një erupsion makulopapular me ngjyrë të
kuqe. Më pas ai përhapet poshtë drejt trungut dhe anësive, duke arritur pëllëmbët dhe shputat
deri në 50 % të rasteve. Ekzantema shpesh bëhet e bashkuar në fytyrë dhe trungun e sipërm
(Figurat 11). Me fitimin e rashit simptomat fillojnë të qetësohen dhe rashi zbehet në të njëjtin
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progresion sikurse ai është zhvilluar, duke lënë shpesh një deskuamim të lehtë të lëkurës në
gjurmët e tij.

Të dhënat laboratorike
Diagnoza e fruthit pothuajse gjithmonë bazohet në shenjat klinike dhe epidemiologjike. Të
dhënat e laboratorit në fazën akute përfshijnë pakësimin e numrit total të qelizave të bardha të
gjakut, ku limfocite janë më të ulura se sa neutrofilet. Megjithatë, dihet se mund të ndodhë
neutropenia absolute. Në fruthin që nuk është ndërlikuar nga infeksioni bakterial, niveli i
eritrosedimentit dhe nivelet e proteinës C-reaktive janë normale.

Diagnoza
Në mungesë të një shpërthimi të njohur të fruthit, shpesh rekomandohet konfirmimi i
diagnozës klinike. Është më e përshtatshme që konfirmimi serologjik të bëhet nëpërmjet
identifikimit të antitrupit imuno- globulinë M (IgM) në serum.

Ndërlikimet
Ndërlikimet e fruthit i dedikohen kryesisht efekteve patogjenike të virusit në traktin respirator
dhe në sistemin imun (Tabela 243-1). Ekzistojnë disa faktorë që i bëjnë ndërlikimet më të
mundshme. 13

Kequshqyerja e rëndë e fëmijëve ka si rezultat përgjigjen imune nën optimale dhe
sëmundshmëri dhe vdekshmëri më të madhe nga infeksioni i fruthit. Është treguar se nivelet e
ulëta të retinolit në serum te fëmijët me fruth shoqërohen me një sëmundshmëri dhe
vdekshmëri më të lartë të fruthit në vendet në zhvillim dhe në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Infeksioni nga fruthi e ul retinolin ne serum, kështu që rastet subklinike të
hyporetinolemisë mund të bëhen simptomatike gjatë fruthit.
Pneumonia ndodh në 58 % të rasteve me sëmundje malinje që infektohen nga fruthi dhe
encefaliti ndodh në 20 % të rasteve. Pneumonia është shkaku më i zakonshmi i vdekjes nga
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fruthi. Ajo mund të manifestohet si pneumoni me qelizave gjigante që shkaktohet drejt për së
drejti nga infeksioni viral ose nga mbivendosja, e infeksionit bakterial.
Krupi, trakeiti dhe bronkioliti janë ndërlikime të zakonshme te foshnjat dhe te fëmijët që
sapo kanë filluar të ecin me fruth.
Otiti akut i veshit të mesëm është ndërlikimi më i zakonshëm i fruthit dhe kishte një
incidencë veçanërisht të lartë gjatë epidemisë së fundit të viteve 1980 dhe fillimit të viteve
1990 për shkak te moshës relativisht të fëmijëve të prekur.
Diarrea dhe të vjellat janë simptoma të zakonshme shoqëruese të fruthit akut dhe në traktin
gastrointestinal ka formim të përhapur të qelizave gjigante në epitel. Dehidrimi është një
pasojë e zakonshme, veçanërisht te foshnjat dhe te fëmijët e vegjël. Apendicit mund të
ndodhë për shkak të obstruksionit të lumenit i apendiksit nga hiperplazia limfoide.

Trajtimi
Terapia antivirale nuk është efektive në trajtimin e fruthit në paciente normal. Ruajtja e
dehidrimit, oksigjenimit dhe qetësimi janë qëllimet e terapisë. Antipiretikët për qetësim dhe
kontrollin e temperaturës janë të dobishëm. Për pacientët me prekje të traktit respirator,
njohja e rrugëve të frymëmarrjes dhe oksigjenimi shtesë mund të jenë të dobishme.
Insuficienca respiratore si pasojë e krupit ose pneumonisë mund të kërkojë mbështetje
ventilatore. Rehidrimi nga goja është efektiv në shumicën e rasteve, por dehidrimet e rënda
mund të kërkojnë terapi intravenoze.

Vitamina A

Deficienca e vitaminës A te fëmijët në vendet në zhvillim njihet që prej shumë kohësh se
lidhet me rritjen e vdekshmërisë nga një serë sëmundjesh infektive, duke përfshirë dhe
fruthin. Një studim tregoi për një lidhje të anasjelltë ndërmjet nivelit të retinolit dhe
ashpërsisë së sëmundjes. Disa prova klinike të randomizuara të kontrollit të terapisë me
vitaminë A në botën në zhvillim dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar
pakësim të sëmundshmërisë dhe të vdekshmërisë nga fruthi. Akademia Amerikane e
Pediatrisë sugjeron terapinë me vitaminë A për pacientët e përzgjedhur me fruth (Tabela 5 ).14
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Tabela 3. Rekomandimet për trajtim me vitamine a për fëmijët me fruth.15
Rekomandimet për trajtim me vitamine A për fëmijët me fruth.
INDIKACIONI
 Fëmijë 6 muaj deri në 2 vjeç të hospitalizuar me fruth dhe ndërlikime të tij (p. sh., krup, pneumoni dhe
diarre). (Të dhëna të kufizuara janë të disponueshme rreth sigurisë dhe nevojës për shtesat e vitaminës
A për foshnjat më të vegjël se 6 muaj)
 Fëmijë më të mëdhenj se 6 muaj me fruth që nuk janë tashmë duke marrë shtesë të vitaminës A dhe të
ditë nuk kanë ndonjë prej faktorëve të mëposhtëm të riskut:
 imunodeficiencë
 të dhëna klinike për deficiencë të vitaminës A
 dëmtim të absorbim intestinal
 kequshqyerje të moderuar deri në të rëndë
 imigrim i kohëve të fundit nga zonat ku janë observuar përqindje të mëdha të vdekshmërisë që i
atribuohet fruthit
REGJIMI
Preparatet orale dhe parenterale të vitaminës A janë të disponueshme në SHBA. Doza e rekomanduar që
administrohet si një kapsulë është:
 Dozë e vetme prej 200,000 IU nga goja për fëmijë ≥ 1 vjeç (100,000 IU për fëmijët e moshës 6 muaj
deri në 1 vjeç)
 Doza duhet të përsëritet ditën tjetër dhe përsëri pas 4 javëve për fëmijët me të dhëna oftaimologjike të
deficiencës së vitaminës A.
Nge Akademia Amerikane e Pediatrisë. Komiteti i Sëmundjeve infektive: Vitamin A treatment of measles.
Pediatrics 1993; 91:1014-1015.

Prognoza
Në fillim të shekullit të 20-të, vdekjet si pasojë e fruthit varionin ndërmjet 2,000 dhe 10,000
ose rreth 10 vdekje për 1,000 raste me fruth. Me përmirësimet në kujdesin shëndetësor dhe në
terapinë antimikrobiale, me ushqyerjen më të mirë dhe me pakësimin e qëndrimit në grumbuj
raporti i vdekjeve pësoi rënie në 1 për 1,000 raste.
Parandalimi
Pacientët e përhapin virusin e fruthit nga 7 ditë pas ekspozimit deri në 4 - 6 ditë pas fillimit të
shfaqjes së rashit. Ekspozimi i individëve të ndjeshëm ndaj pacientëve me fruth duhet të
evitohet gjatë kësaj periudhe.
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Vaksina
Vaksinimi i obliguar kundër fruthit te ne në Kosovë, fillon pas muajit 12 të jetës, domethënë
në vitin e dytë të jetës. Kufiri i aplikimit të vaksines kundër fruthit është mosha 14 vjeç. Nëse
ekzistojnë indikacione epidemiologjike (d.m.th. një rrethi i kërcenohet epidemia e fruthit)
atëherë imunizimi mund të kryhet edhe pas muajit të 6 të jetës, por me kusht që edhe një dozë
e vaksinës kundër fruthit të njejtëve, t’u aplikohet pas muajit të 15 të jetës, gjegjësisht, deri në
fund të vitit të dytë të jetës.
Vaksinimi i obliguar kundër fruthit, kryhet me një dozë të vaksinës së gjallë virale, prej 0,5
ml, me rrugë subkutane në pjesën e pasme të krahut. Profesionistët shëndetësor bëjnë
vlersimet e nevojshme për gjendjen shëndetësore të fëmiut para aplikimit të vaksinave.
Prindërit mund të konsultohenë me profesionistët shëndetësor dhe të marrin informatat e
duhura për çdo gjë rreth vaksinimit të fëmiut.

Tabela 4. Kalendari i vaksinimit për Kosovë16
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2.5 Tuberkulozi i mushkërive

Figura 10. Pacienti me tubërkuloz17
Tuberkulozi është sëmundje ngjitëse me etiologji të njohur, shumë e përhapur në popullatë.
Lokalizimi i sëmundjes më së shumti është në mushkëri, por mund të jetë edhe në të gjitha
organet e trupit të njeriut.
Etiologjia. Shkaktar i tuberkulozit te njeriut është bacil Mycobakterium tuberculosis, i tipit
human. Të cilin e ka zbuluar Robert Koch më 1882, prandaj njihet si Bacili i Kochut.
Patogjeneza. Tuberkulozi është sëmundje ngjitëse. Burim i infeksionit është njeriu i sëmurë
nga tuberkulozi. Bacili gjendet në këlbazen e infektuar. Rruga e përhapjes së infeksionet
është kryesisht aerogjene, kështu infektohen 98% e njerëzve. Në patogjenezën e tuberkulozit
rolin kryesor e ka mosha, në të cilën vjen deri te infeksioni.
Ndjeshmëria dhe Imuniteti. Ndjeshmërinë më të madhe ndaj infeksionit me bacile të
tuberkulozit e kanë foshnjat. Të gjithë ata që infektohen në këtë moshë, do të sëmuren nga
tuberkulozi. Rezistenta natyrore rritet gradualisht me moshë, kështu që në moshën 10 vjeçare
nga të infektuarit sëmuren vetëm 12%, ndërsa në moshën e pubertetit rezistenca bie dhe më se
30% të të infektuarve sëmuren nga tuberkulozi. Të rriturit janë relativisht rezistent, kurse
njerëzit në moshë të shtyrë kanë ndjeshmëri të shtuar. Faktorët negativë që e zvogëlojnë
imunitetin janë sëmundjet infektive, sëmundjet endokrine, alkoolizmi, sëmundjet malinje dhe
infeksionet virale.
17

http://albanian.cri.cn/541/2014/03/28/302s130717.htm

34

Diagnoza. Diagnoza bëhet me ekzaminimin e materialit të marrë. Ky material është kryesisht
këlbaza e fituar në mëngjes, shpëlarja e lukthit te fëmijët, strishoja nga gryka, punktati
pleural, urina, qelbi dhe likuori. Materiali merret dhe dërgohet në laborator në gotë sterile për
ekzaminim bakteriologjik.
Format Klinike. Tuberkulozi primar paraqitet 3 deri 8 javë pas infeksionit me bacile të
tuberkulozit. Simptomat klinike janë të lehta si lodhje, humbje e oreksit, gjuha e pastër, jo e
shtresuar, humbje e aftësisë për mësim dhe punë, temp subfebrike që zgjatë 2-3 javë. Në raste
të rralla simptomat paraqiten në formë akute me temperaturë 39-40 oC, dhembje koke,
anoreksi.
Tuberkulozi postprimar është i vrullshëm me temperaturë 39 C, djersitje, zbehje, kollë e
thatë, humbje oreksi dhe peshë trupore. Me kohë kolla bëhet produktiv, pacienti ekspektoron
në sasi më të mëdha.
Mjekimi i tuberkulozit.
- Mjekimi me antituberkular dhe
- Regjimi higjeno-dietik dhe regjimi i pushimit në shtrat.18
Epidemiologjia. Shkalla e TB në Kosovë është ende ndër më të lartat në Evropën Juglindore,
me 42.7 raste të regjistruara në 100,000 banorë në vitin 2015. Sipas analizës së bërë në 2013,
nga të dhënat e OBSH-së, shkalla e regjistrimit të rasteve të TB në Kosovë është e dyta më e
larta në mesin e të gjitha vendeve të Evropës Juglindore, me 43.7 raste të TB për 100,000
banorë. Në krahasim me vendet fqinje si Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia, ku
shkalla e regjistrimit të rasteve të TB luhatet në mes 16-23 raste në 100,000 banorë, shkalla e
regjistrimit të rasteve të TB në Kosovë është pothuajse 2.5. Kontrolli i TB ka qenë relativisht
i suksesshëm: numri i përgjithshëm i rasteve të regjistruara ka shënuar rënie progresive për
rreth 53%, nga 1674 raste në vitin 2001 (85.9 në 100,000 banorë) në 770 raste në vitin 2015
(42.7 në 100,000 banorë), me një rënie mesatare vjetore prej 3.5%. Ka ekzistuar një trend i
rënies së rasteve të regjistruara deri në vitin 2006, pastaj numri i rasteve të regjistruara ka
ngelur pak a shumë stabil. Në dhjetë vitet e fundit, suksesi i trajtimit tek rastet e reja pozitive
18
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në mikroskopi direkte, ka qenë vazhdimisht i lartë, rreth 90%. Vdekshmëria është e ulët prej
1.6 dhe po ashtu ka pasur rënie.
TB rezistente në shumë barna (TB-MRB) është një problem relativisht i vogël sa i përket
numrit të përgjithshëm të rasteve; me vetëm shtatë raste, gjithsej dhe vetëm 3 që aktualisht
janë në trajtim 2015*. Gjatë viteve të fundit tregues i suksesit të menaxhimit të pacientëve
është edhe rritja e numrit/përqindja/incidenca e pacientëve që i përkasin grupmoshës >64
vjeçare me 26% të rasteve krahasuar me 2.7% të fëmijëve të grupmoshës 0-14 vjeçare.
Problem vazhdon të mbetet mosraportimi i rasteve me TB nga komunat me minoritete
kryesisht të etnisë serbe.19

19
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KAPITULLI III

3. Karakteristikat Epidemiologjike të infeksioneve ajrore
Shkaktarët e infeksioneve ajrore te njeriu, sipas vetive biologjike u përkasin grupeve të
ndryshme të mikroorganizmave, shumica e të cilëve nuk mund të shihen, pa ndihmën e
mikroskopit. Mekanizëm i transmetimit të këtyre mikroorganizmave është ajëri- spërkla,
ndërsa njeriu infektohet nga porta hyrëse e mukozës së rrugëve të frymarrjes duke thithur
ajrin, që përmban spërklat e suspenduara në të.
Karakteristikat epidemiologjike të infeksioneve ajrore mund të përmbledhen në :
 mënyrën e transmetimit me spërklat e Flugeut, aerogjene me bërthamzat e pikëzave e
ndonjëherë dhe me pluhur.
 etiologjia është e ndryshme, por kryesisht virusale e shumë pak bakteriale
 porta hyrëse e infeksionit është mukoza e traktit respirator
 burim i infeksionit është njeriu, rrallë kafshët
 indeksi i manifestimit klinik nuk është i njejtë por ai sillet prej 1% te meningjitit e deri
95-100% për fruthin dhe variolen20.

Epidemiologjia e infeksioneve të rrugëve ajrore karakterizohet me:


Shpejtësinë e përhapjes. Këto infeksione përhapen shumë shpejtë për një periudhë
mjaft të shkurtër.



Kanë karakter explosiv, sëmuren të gjithë personat receptive, siç është rasti me gripin,
kollën, fruthin, dhe sëmundje tjera respiratore.



Ekskluzivisht janë të lidhura me sezona dhe atë, me kohën e ftohtë dimër-pranverën e
hershme kur edhe grumbullimi i njerëzve në lokale të mbyllura është më i madh.



Këto infeksione mbizotërimin e vet e kanë në periudha të caktuara moshore, për këtë
edhe studimi i problematikës së tyre është me interes të mirëfillt epidemiologjik.
Fëmijët që në gjysmën e dytë të vitit të parë të jetës vie deri te rënia e rezistencës dhe
rritja e dispozicionit karshi këtyre infeksioneve, si bie fjala në paraqitjen e fruthit,
gripit, kollës, parotitit etj. Moshat e shtyera, me kalimin e viteve, e sidomos pas
dekadës së katërt, kanë dispozicion ndaj infeksioneve respiratore.

20
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Këto infeksione prekin të dy gjinit, por gjendjet fiziologjike të organizmit te femrat e
rrisin ndieshmërin më shumë karshi këtyre infeksioneve.



Inkubacioni i këtyre infeksioneve mund të jetë minimal dhe maximal. P.sh gripi ka
një inkubacion prej disa orëve deri në 2 ditë, koha e inkubacionit te fruthi është prej 813 ditë ndërsa ai më i shpeshti është 10 +/- 1 ditë, kolla 5-21 ditë, ndërsa inkubacioni
më i shpeshtë rreth 7 ditë.



Te infeksionet ajrore është karakteristike se paraqiten në mënyrë ciklike, p.sh fruthi
paraqitet 2-4 vjet, gripi A në çdo 2-3 vjet, gripi B në çdo 2-5 vjet kjo varet nga numri i
personave receptive, ndërrimit të strukturës antigjenike të virusëve dhe shtimit natyral
të popullsisë.
Nga aspekti epidemiologjik i infeksioneve ajrore është mjaft me interes të citohen disa
studime lidhur me mënyrën e jetesës, faktorët e ambientit të jashtëm të cilët ndikojnë
në paraqitjen, mbajtjen dhe përhapjen e këtyre infeksioneve.

 Profesioni (eksponimi ndaj agjenteve infektive por edhe të agjenteve të tjerë është i
lidhur me profesionin. Punët e rënda, lodhja dhe rraskapitja, marshimet e gjata, ulin
imunitetin e organizmit dhe rrit dispozicionin karshi këtyre infeksioneve)


Kushtet e banimit (banesat e ngushta, me lagështi, pamundësia e ajrosjes, banesat e
ftohta apo shumë të nxehta kanë ndikim tejet të madh në paraqitjen e infeksioneve
respiratore)



Ushqimi (ushqimi me vetitë e veta kuantitative dhe kualitative, ndikon në zhvillimin e
aftësive funksionale dhe vitale të organizmit).



Kushtet klimatike dhe meteorologjike (stina e dimrit, pranverës, luan rol në paraqitjen
e infeksioneve)



Kushtet e ulëta higjienike (infeksionet janë të lidhura ngushtë me nivelin e kulturës
higjienike dhe janë shumë të pranishme në vendet me nivel të ulët të kulturës
higjenik- sanitare të popullsisë.



Faktorët shoqëroro-ekonomike (lëvizjet e popullatës, tregtia, trafiku, punëtorët
sezonal, takimet dhe manifestimet masovike sportive.

Një karakteristike tjetër e këtyre infeksioneve është se shkaktarët nuk janë rezistente në
ambientin e jashtëm, prandaj kundër tyre nuk ka nevojë të aplikohet dezinfektimi (fruthi,
gripi, lia e ujit, parotiti, etj).
38

Tek infeksionet respiratore masat luftuese dhe parandaluese janë të kufizuar, sepse këto
përhapen me spërkla të ajrit e kjo bën shumë pak efikase orvatjen për të neutralizuar këtë
faktor. Në vijim ne do të përmendim disa masa parandaluese që ndihmojnë për parandalimin
e këtyre infeksioneve si dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë. 21

3.1 Parandalimi dhe pengimi i sëmundjeve infektive
Parandalimi dhe pengimi i infeksioneve ajrore ka rëndësi më të gjerë shoqërore dhe
medicinale dhe i tejkalon shumë kornizat e infektologjisë si degë e medicinës. Parandalimi
është një përmbledhje e masave të cilat vazhdimisht ndërmerren, me qëllim të parandalimit të
paraqitjes së çrregullimit të shëndetit, gjegjësisht nënkuptojmë luftën kundër një infeksioni,
pa marrë parasysh a është i pranishme në një moment të caktuar apo jo, me zvogëlimin e
incidencës, prevalencës dhe me eliminimin e tij përfundimtar. Pengimi, është një nocion më i
gjerë dhe është një përmbledhje e masave të cilat ndërmerren kur kemi çrregullim të
pranishëm të shëndetit. Për pengimin dhe parandalimin e infeksioneve mbështetemi në dy
grupe masash bazike dhe atë në:
A. Masat profilaktike të përgjithshme dhe
B. Masat profilaktike specifike.
C. Masat terapeutike jospecifike - regjimi dietor higjienik
Këto masa aplikohen me qëllim të parandalimit dhe të paraqitjes së faktorëve rrënues të
shëndetit, gjersa është i shëndosh organizmi.

3.2 Masa të përgjithshme profilaktike (profilaksia e përgjithshme)
Profilaksia e përgjithshme është e drejtuar në ngritjen dhe forcimin e rezistencës së
përgjithshme të organizmit. Ajo është jo – specifike dhe bazohet në mbrojtjen e përgjithshme
të organizmit dhe përfshin këto masa:

21
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-Sigurimin e ujit higjenik për pije, pastaj mbrojtjen sanitare të burimeve dhe të objekteve për
ujë të pijshëm.
-Mënjanimin dhe deponimi higjenik i hedhurinave me qëllim të ruajtjes nga ndotja e ujit dhe
tokës, si dhe mbrojtja nga shumimi i insekteve dhe brejtësve, është me interes higjenik dhe
epidemiologjik.
-Mirëmbajtja e kushteve teknike dhe sanitaro-higjienike në objekte publike, në objekte dhe
mjetet e trafikut publik dhe të vendeve publike.
-Sigurimi higjenik i artikujve ushqimore si dhe i mjeteve tekniko-sanitare për prodhimin dhe
distribuimin higjenik të tyre.
-Ngritja e nivelit të arsimimit dhe e edukimit shëndetësor të popullatës, me qëllim të njoftimit
me mënyrën e aplikimit të masave të përgjithshme dhe specifike profilaktike, si kusht në
parandalimin, eliminimin, mënjanimin dhe përparimin e shëndetit publik, si dhe ngritjes së
mirëqenies sociale dhe shëndetsore të shtresave të gjera të popullsisë.

3.3 Masat profilaksike specifike
Profilaksia specifike paraqet zbatimin e masave të veçanta, specifike, me qëllim të mbrojtjes
nga infeksionet e caktuara.
Në masat e profilaksise specifike me rëndësi për infeksionet e rrugëve ajrore është
vaksinoprofilaksia.
A. Vaksinoprofilaksia
Vaksinimi është mjeti më efikas për parandalim me plan dhe afatgjatë të paraqitjes së
infeksioneve dhe sëmundjeve infektive. Mjetet me të cilat arrihet mbrojta e imunitet quhen
vaksina. Vaksinat janë substanca antigjene specifike, të cilat përmbajnë shkaktarë të gjallë, të
dobësuar (atenuuar), të vdekura (inaktivizuar), ose toksinet e tyre të modifikuar (toksoide),
me qëllim të mbrojnë personat e predispozuar, prej infeksioneve dhe sëmundjeve përkatëse
infektive. Imunizimi aktiv te ne është i obligueshëm dhe zbatohet sipas një kalendari të
caktuar me vaksinim dhe rivaksinim. Vaksinat jepen në formë të injeksioneve, në mënyrë
subkutane, intradermale,intramuskulare, per os me sakrifikim dhe përkutane.
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Vaksinimi është formë e obliguar me ligj dhe, për këtë, duhet të aplikohet dhe të zbatohet
sipas skemës së caktuar e cila vlenë për tërë regjionin e Kosovës që bazohet në programin për
vaksinim.
Vaksinat e obliguara me ligj në Kosovë janë gjithsej 8 lloje të vaksinave dhe aplikohen te
fëmijët prej ditës së tretë të paslindjes e deri në moshën 18 vjecare. Ndryshe, imunizimi është
një nga intervenimet më efektive të shëndetit publik që zvogëlon vdekshmërinë dhe
sëmundshmërinë dhe ka potencial për të reduktuar vdekshmërinë e fëmijëve dhe mbron jetëra
të shumta për çdo vit.
B. Masat terapeutike jospecifike - regjimi dietor higjienik
Masat jospecifike terapeutike kanë për qëllim ruajtjen e kondicionit të personit të sëmurë,
gjegjësisht të zvogëlojnë ose të largojnë simptomat që i mundojnë shumë dhe që janë të
rrezikshme për jetë, dhe zbatohen në këtë mënyrë:
Qëndrimi shtrirë në shtrat është masë e rëndësishme për shmangien e komplikimeve tek të
sëmurët të cilët përveҫ infeksioneve ajrore, vuajnë edhe nga sëmundjet e tjera të rënda.
Pushimi nuk guxon të jetë absolut dhe tepër i gjatë, për shkak të rrezikut nga atrofia e
muskujve, tromboza e enëve të gjakut dhe dekubitusit te personat më të vjetër. Ushqimi dietal
te infeksionet e rrugëve ajrore sot nuk është shumë i rreptë, por, megjithatë, është e
rëndësishme për shkak të metabolizmit të zmadhuar dhe shpërbërjes së proteinave.
Ushqimi duhet të jetë i lehtë dhe laktovegjetabil, kalorik, në sasi të mjaftueshme, i shijshëm
dhe i pasur me vitamina. Te personat e sëmurë pa vetëdije, me ngërçe, ose paralizë të
muskulaturës faringeale, të ushqyerit bëhet përmes sondës nazogastrike, ose përfuzionit
intravenoz.22
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3.4 Përkujdesja për pacientët e sëmurë

Përkujdesja për personin e sëmurë nuk e ka humbur rëndësinë e saj, sidomos trajtimi
intensive i këtyre infeksioneve që janë mjaft të shprehura. Puna e motrës medicinale është
specifike dhe kërkon mund dhe punë të ndërgjegjshme. Për shkak të infektueshmërisë,
personat e sëmurë nuk guxojnë të përzihen me të sëmurët prej sëmundjeve tjera infektive,
shpesh janë me temperaturë të lartë, vetëdije të turbulluar, mjekohen me medikamente
specifike, për të cilën gjë zbatohet përkujdesje përkatëse. Që t’i shmangemi infeksioneve
intrahospitalore ndërmjet personave të sëmurë, personelit shëndetësor dhe vizitorëve,
zbatohet edukimi shëndetësor. Në përkujdesjen dhe mirëmbajtjen e higjienës, te personat e
sëmurë rëndë që të pengohet përhapja e infeksionit përdoren “lopata” plastike, katetërë
afatgjatë, urinatore, klizma dhe pajisje tjera. Sekretet dhe ekskretet dezinfektohen dhe
largohen në mënyrë higjienike. Veshja, çarçafët dhe pajisjet për higjienë personale
dezinfektohen. Për mirëmbajtjen e higjienës personale dhe për shmangien e dekubitusit
nevojitet larje e shpeshtë, fshirje me ujë dhe alkool, masazh, pluhurosje me talk, ndërrim i
rrobave të përsonit të sëmurë, rregullim i shtratit dhe vendosja e personit të sëmurë në pozitë
më të rehatshme. Përkujdesja dhe higjiena e gojës zbatohet disa herë në ditë. Për shkak të
djersitjes dhe humbjes së lëngjeve trupore, jashtëqitjeve, të sëmurëve ju ofrohen pije të
nxehta: çaj me limon, lëngje të pemëve, kompote, qumësht, e të ngjashme. Motra medicinale
është ndihmëse dhe bashkëpunëtore e mjekut në përcaktimin e diagnozës së sëmundjes. Ajo e
vëzhgon vazhdimisht personin e sëmurë, i përcjell shenjat vitale, tajitjet (jashtëqitjen, urinën,
sputumin), e regjistron temperaturën, vjelljen, kollitjen, mbledh dhe dërgon material për
ekzaminime laboratorike dhe e jep terapinë e caktuar.
Kontrolla e lëngjeve dhe kripërave. Gjatë përkujdesjes së të sëmurit kryhet kontroll i
rregullt i lëngjeve të humbura trupore (diureza gjatë 24 orëve) dhe kripërave dhe kryhet
kompensimi përmes gojës ose përmes përfuzionit të tretjes fiziologjike dhe tretjeve tjera.

Transfuzioni i gjakut. Te të sëmurët me gjakderdhje me sasi të madhe ose vjellje të shpeshta
dhe jashtëqitje, dhe te të sëmurët të cilët nuk munden të pranojnë ushqim, shpesh aplikohet
transfuzioni i gjakut, plazmes albuminave humane, etj. 23
23
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Antipiretiket. Mjetet për zvogëlimin e temperaturës së lartë sot gjithnjë e më pak po
përdoren, për shkak të ekzistimit të një varg masash specifike për këtë qëllim p.sh; fshirje me
alkool dhe ujë, vënia e leckave me ujë, ҫarҫafëve të lagët, larja, qese me akull, etj.
Kështu pacienti nuk humb lëngje dhe kripëra me djersitje, siç është rasti te aplikimi i
antipiretikëve. Antipiretikët përdoren vetëm në rast të temperaturës afatgjatë mbi 39-40oC,
kur metodat e tjera të përdorura nuk kanë arritur sukses, edhe atë në doza të vogla, shpesh
herë (Andol, Aspirin, Panadon, Aminopirin). Antipiretikët ndonjëherë mund të kenë edhe
ndikim negativ, për shkak të zbritjes së shpejtë të temperaturës, që mund të sjell deri te
gjendja e kolapsit.

Metodat fizikale mund të ndihmojnë në eliminimin e sekretit patologjik nga rrugët
respiratore, duke marrë pozita të posaçme drenazhe apo me shkaktimin e vibracionit të murit
të kafazit të kraharorit. Ushtrimet e frymëmarrjes kanë efekt të mirë te shumica e sëmundjeve
respiratore.24

24
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Diskutimi
Nga materiali i prezantuar në këtë punim diplome dhe në bazë të njohurive të bazuar në
literaturën e përdorur mund të themi se: infeksionet e sistemit respiratore janë sëmundjet më
të shpeshta që shfaqen tek njerëzit. Vdekjet nga sëmundjet e sistemit respiratore zënë vendin
e pestë në strukturën e përgjithshme të shkaqeve të vdekjeve, 15 raste për 100 mijë banorë. Si
dinamikë, vdekjet nga ky grup-sëmundjesh kanë ardhur duke u ulur gjatë viteve të fundit.
Brenda grupit, vdekjet më të shumta kanë ardhur nga nën/grupet e sëmundjeve, si bllokimi
kronik të mushkërive dhe pneumonia e gripit, me tendencë në rritje te meshkujt, ku ky raport
për meshkuj është 55.8% ndaj 44.2% femra. E rëndësishme të theksohet është se vdekjet në
fshat zënë 58.4.% të vdekjeve në sistemin e fymëmarrjes. Në këtë grup 7.2% e vdekjeve janë
të moshës 0-5 vjeç dhe 85.2% janë mbi moshën 55 vjeç, statistika këto të paraqitura nga
Ministria e Shëndetsis nga programi INSTAT.
Mbi 200 lloje të ndryshme virusësh janë izoluar në pacientët e prekur nga këto infeksione.
Virusi më i zakonshëm është rhinovirusi, por mjaft të shpeshtë janë edhe koronaviruset,
adenoviruset, enteroviruset dhe virusi respirator sincitial. Në rreth 15% të rasteve të këtyre
infeksioneve shkaktarët janë bakteriet, ku më i shpeshti renditet streptokoku i grupit A.
Shkaqe të tjera bakteriale janë “streptocoçus pneumonia”, hemofilusi e të tjerë. Streptokoku
prek më tepër faringun dhe grykët, ku pacienti përjeton dhimbje të forta dhe të papritura të
fytit, si edhe temperaturë të lartë. Ashtu siç dihet vjeshta, dimri dhe pranvera janë stinët ku
shënohen raste të prekura nga virozat dhe infeksionet respiratore. Moshat pediatrike nga 6
muaj deri në 13 vjeç dhe moshat mbi 60 vjeç”, janë të prekur më shumë se moshat e tjera nga
infeksionet respiratore. Parandalimi është thelbësor për të shmangur komplikimet e këtyre
sëmundjeve. Në këtë aspekt vaksina ndaj këtyre sëmundjeve rezulton e dobishme jo vetëm
për të reduktuar rastet e rënda klinike, por edhe për të përmbajtur kostot e sëmundjes dhe për
të shmangur transmetimin familjar. Këto infeksione, në disa zona të botës, ende mbeten një
kërcënim serioz sidomos për fëmijët. Andaj gjithmonë duhet që të kemi kujdes duke i
kushtuar një rëndësi të veçantë masave preventive, si dhe përdorimit të medikamenteve dhe
vaksinimit që t’i shmangemi komplikimeve që shpeshherë dinë të jenë mjaft serioze.
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PËRFUNDIM
Sëmundjet infektive mund të prekin këdo, me ndryshimin e stinëve shoqërohet gjithmonë
shfaqja e sëmundjeve infektive, me ardhjen e pranverës dhe ndryshimin e kushteve
klimaterike. Nëpermjet mukozës së traktit respirator depertojnë sëmundjet që barten me ajër,
pluhur dhe spërkla, siҫ janë: gripi, fruthi, varicela, rubela, pertussisi, kolla etj. Pjesa më e
madhe e sëmundjeve me etiologji të njohur shkaktohen nga mikroorganizma infektive si
bakterie, viruse, rikecie, protozoare, kërpudha, parazitë etj, të cilat mund të gjenden kudo.
Rëndësia e tyre në praktikën mjekësore lidhet me aftësinë e madhe të tyre për t’u përhapur
dhe me rrezikun e madh që ato kanë për shëndetin e njerëzve ku ato shfaqen. Dhe me gjithë
zhvillimin e shkencave mjekësore për parandalimin dhe mjekimin e tyre përsëri sëmundjet
infektive mbeten shkaku më i madh i vdekshmërisë dhe paaftësisë edhe në vendet më të
zhvilluara të botës. Personat më të rrezikuar janë ata me imunitet të ulët, personat që vuajnë
nga sëmundje kronike, fëmijët e vegjël dhe moshat e treta, gratë shtatzëna dhe personat që
punojnë ose jetojnë në ambiente me shumë njerëz. Po ashtu të rrezikuar janë njerëzit që
udhëtojnë shumë. Gjatë këtij viti në vendin tonë dhe në gjithë rajonin kanë qarkulluar rreth
200 tipe virusesh të grupuara në 6 klasa të mëdha. Gripi me dy tipe virusesh H1N dhe H3N2
si dhe shumë viruse të tjera që prekin rrugët e sipërme dhe të poshtme respiratore, traktin
gastro intestinal dhe lëkurën. Këto kanë qenë prezent në vendin tonë që nga tetori 2014 e në
vazhdim. Duke pasur parasysh gjithmonë se parandalimi është më i lehtë se trajtimi dhe është
rruga më e sigurt për një jetë të gjatë e të shëndetshme, ne duhet t’u përmbahemi masave
parandaluse ndaj këtyre sëmundjeve infektive duke pasur një kujdes të shtuar në:

Higjenën pesonale e atë të ambientit dhe sidomos atë të duarve, mos grumbullimi në
ambiente të mbyllura dhe ku ka shumë njerëz, ajrosja e shpeshtë e ambienteve ku punojmë
dhe jetojmë. Përdorimi i ushqimeve të kontrolluara të shëndetshme dhe mundësisht të
freskëta. Kontrolli i ujit të pijshëm dhe evitimi i ushqimeve që kanë ndenjur jashtë në ambient
qoftë dhe në shtëpi dhe sidomos evitimi i ushqimeve që shiten në pika te ndryshme pa kushte
higjeno-sanitare të nevojshme. Përdorimi i maskave kur kemi njerëz të sëmurë në shtëpi,
marrja e lëngjeve dhe suplementet me vitaminoterapi.
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Rekomandime
E dimë që infeksioni është proces i depërtimit të mikroorganizmave në organizëm përmes
mukozës së rrugëve të frymëmarrjes dhe si pasojë përfundimtare në organizëm vie deri te
krijimi i sëmundjes infektive. Duke pasur parasysh shpeshtësinë e shfaqjes së këtyre
infeksioneve ne rekomandojmë këto masa parandaluse:

 Higjiena e duarve para dhe pas ushqimit
 Higjiena e kavitetit oral disa herë brenda ditës
 Ushqim i lehtë, kalorik, i mjaftushëm dhe i pasur me vitamina
 Rritja e sasisë së vitaminës C në trup për të përballuar virusin për 30-50% më shpejtë
 Shmangja e qëndrimit në vende të mbyllura dhe të mbushura me njerëz
 Qëndrimi në ambiente të ngrohta dhe të ajrosura
 Përdorimi i maskave gjatë kollitjes apo teshtitjes
 Mënjanimi i prekjes së syve, hundës dhe gojës
 Imunizimi me kohë
 Ngritja e nivelit të arsimimit dhe e edukimit shëndetësor të popullatës
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Rezyme
Punimi i diplomës me titullin “Rrugët ajrore të përhapjes së infeksioneve dhe
karakteristikat epidemiologjike të tyre” është përmbledhur në 3 kapituj, 50 faqe dhe i
ilustruar me tabela dhe figura që shfaqin karakteristikat e këtyre infeksioneve.
Në kapitullin e parë të këtij punimi kemi bërë një përmbledhje të infeksionit në përgjithësi
dhe kushteve për paraqitjen e këtyre infeksioneve dhe sëmundjeve, natyrën dhe
patogjenicitetin e mikroorganizmave si shkaktarë kryesorë të këtyre infeksioneve.
Në kapitullin e dytë flasim me detajisht për disa nga këto sëmundje që përhapen me rrugët
ajrore duke japur sqarime për patogjenezen dhe patologjinë, veçoritë klinike, trajtimin dhe
mjekimin e tyre.
Në kapitullin e tretë theks të veçant i është dhënë karakteristikave epidemiologjike të këtyre
infeksioneve, masat parandaluse duke përfshir profilaksin e përgjithshme dhe atë specifike,
masat terapeutike jospecifike - regjimi dietor higjienik si dhe përkujdesin ndaj të sëmurëve.

Resume
This paper titled „Airways of infections spead and their epidiomologic characteristics‟ is
summed up to three chapters, 50 pages and ilustrated in tables and figures related to the
nature of these infections.
In the first chapter of this paper is presented a summary of the infections in general and
conditions for spreading of these infectious desease, nature and micro-organisms patogenous
as main causes of these infections.
In the second chapter is a detailed presentation of some of these deseases with are spread
through airways and explanation of pathogenesis, pathology, clinical features, treatment and
their cure.
In the third chapter a distinct emphasis is put on preventing and stoping infectous desease,
measures taken on patients and the environment around the patients, health supervision, and
care for the patients, all of this, so that such issues do not happen with this kind of infections
which could easily spead.
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