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Abstrakti
Hyrje: Gjinjtë janë gjëndrra qumështi dhe ky është funksioni fiziologjik dhe
kryesor i tyre. Mirëpo, pos këtij funksioni, ato paraqesin një ndryshim anatomik që e
karakterizon bukurinë e femrës. Si çdo organ i organizmit të njeriut që mund t'i
nënshtrohet proceseve patologjike, edhe gjinjtë e kanë këtë mundësi. Sëmundjet e
gjinjve ndahen në: sëmundje inflamatore (pezmatime) dhe procese tumoroze.

Qëllimi i punimit: Qëllimi i përgjithshëm i kësaj teme është njohja me
kancerin në aspektin teorik se si të mbrohemi dhe të ballafaqohemi me këtë
semundje, çfarë masash duhet të ndërmarrim, diagnostifikimin dhe si t‵a trajtojmë
atë, duke sugjeruar masat e mundshme e të përdoruar nga specialistet për trajtimin e
duhur të atyre që janë të prekur nga kjo semundje e cila më të vërtet në shumicen e
rasteve di të jetë e rrezikshem dhe të shkaktojë vdekjen e njeriut dhe sigurisht është
në rritje e sipër sidomos në keto vitet e fundit. Rëndësia e kesaj temë është të njohim
sa më mirë kancerin e gjirit, llojet, shkaqet dhe pasojat e saj, specifikat dhe si
manifestohet tek individet poashtu dhe përmirësimin e gjendjes të sëmureve.

Të dhënat të përgjithëshme: Në fushën e gjërë të luftës kundër kancerit të
gjirit, informimi publikut dhe sidomos i grave në veçanti,është një ndër sektorët më
të rëndësishëm. Është fakt konkret dhe i dukshëm se informimi dhe sensibilizimi ka
çuar në diagnostikim të parakohshëm të një kanceri i cili ka rezultuar me shërimin
në pjesën më të madhe të rasteve të kancerit te gjirit. Kanceri i gjirit është kanceri
më i shpeshtë në gratë. Ai mund të gjëndet në çdo moshë, por shumica e rasteve
gjëndet në gratë në moshë mbi 50 vjeç. Kanceri i gjirit mund të gjëndet dhe tek
burrat por është shumë i rrallë. Askush nuk e di shkakun e vërtetë të kancerit të
gjirit, apo nëse kanceri i gjirit ka një shkaktar të vetëm, apo jo. Dimë se disa njerëz
janë më të rrezikuar për të zhvilluar kancer gjiri. Dimë se disa faktorë duken se
rrisin rrezikun për të zhvilluar kancer gjiri.
Përfundim: Kanceri i gjirit është një ndër semundjet më të shpeshta dhe më
problematike për shoqerinë njerëzore.
Fjalët kyçe: Anatomia e gjirit, Kanceri i gjirit,Diagnostifikimi, Depestimi,
Trajtimi.
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Abstract
Introduction: Breasts are milky glands and that is actually their main and
physiological function. Although, besides this function, they also represent an
anatomical change that characterizes the beauty of a woman. Like any other organ
of a human body that may be subject to pathological processes, the breasts also
possess this ability. Breas diseases are divided into: inflammatory disease
(inflammation) and tumorous processes.
Purpose of this study: main purpose of this study is to get to know cancer in
theoretical terms, and how to be protected and deal with this disease, what measures
we should take, its diagnose and treatment, by suggesting the mostly used methods
by specialists/physicians for its proper treatment on those affected by this disease,
which in many cases is very dangerous and ends up with death of the patient and
which also has a growing trend especially these last years. Importance of this paper
is to get to know as well as possible breast cancer types, causes and its consequence,
specifications and also how it is manifested to individuals as well as improving the
condition of the sickened.
General details: In the wide range of the war against breast cancer, public
information and especially informing women is one of the most important sectors. It
is a concrete and visible fact that information and awareness has led to early
diagnosis of a cancer, which afterwards resulted in the healing of most of the breast
cancer cases. Breast cancer can affect affect every age, but it mostly affects women
of 50 and above. Breast cancer can affect men too, but that‵s very rare. No one
knows the true cause of breast cancer, or whether it has only one causer or more.
We know that certain people are more vulnerable to be affected/develop breast
cancer. We also know that certain factors seem to raise the risk to breast cancer
development.
Conclusion: Breast cancer is one of the most frequent and problematic diseases
for human society.
Key words: breast anatomy, breast cancer, diagnosis, depestation, treatment.
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1 Hyrje
Kanceri është emërtim që përdoret për të përshkruar rreth 200 sëmundje të nryshime
që prekin organe dhe sisteme të organizmit të njeriut. Çdo tip i kancerit i ka
shkaktarët e vet të mundshëm dhe zhvillohet e vepron në mënyrën e vet.
Në këtë tem do përpiqemi ta sqarojmë kancerin e gjirit, me përshkrimet e tipave të
ndryshëm,si dhe shkaktarët e munshëm të tyre. Të gjithë kanceret janë sëmundje të
qelizave. Qelizat janë ″blloqe″ të vogla ndërtuse të organizmit, të padukshme për
syrin e thjeshtë.
Grupe qelizash formojnë indet, ndërsa grupe të ndryshme indesh formojnë së
bashku organet (siç janë gjinjtë, mëlçia, mushkëritë, veshkat etj,) ku secili prej tyre
ka funksione specifike.
Në situatë normale, qelizat riprodhohen duke u ndarë në mënyrë të rregullt, duke u
mundësuar indeve të ndryshme të rriten dhe t‵i riparojnë dëmtimet eventuale. Nëse
çrregullohet ky funksion normal, mund të shkaktohet rritja e pakontrolluar e
qelizave, e cila rezulton me formimin e nje gunge, përkatsisht të tumorit. Pra,
kanceri shfaqet kur qelizat në një pjesë të trupit fillojnë të rriten në mënyrë të
pakontrolluar.
Fjala ″kancer″ rrjedh nga fjala latine cancro që do të thotë gaforre. Në gjuhën
mjekësore ka kuptimin ″tumor malinj″. Sipas statistikave, një e treta e njerëzve
sëmuren gjatë jetës së vet nga ndonjë lloj i kancerit.
Qelizat normale ndahen dhe rriten në një mënyrë të rregullt, por jo edhe qelizat e
kancerit, ato vazhdojnë të rriten dhe i shtyjnë qelizat normale nga hapësira e tyre.
Qelizat e kancerit shpërthejnë dhe shpërndahen ndonjëherë nëpërmes gjakut apo
sistemit limfatik në pjesët tjera të trupit, ato mund të vendosen në vende të reja dhe
të formojnë tumore të rinj. Kur ndodh kjo, quhet metastazë. Kanceri që shpërndahet
në këtë mënyrë quhet kancer metastatik.
Kanceri i gjirit është tumor malinj, që lind nga qelizat e gjirit. Sëmundja paraqitet
më së shpeshti tek grat, por në raste të rralla edhe tek meshkujt. Shumica e
kancereve të gjirit fillojnë në qelizat përgjatë kanaleve (kanceri duktal), disa fillojnë
në lobuluse (kanceri lobular) dhe pjesa tjetër, në indet e tjera të gjirit. 1
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2 Anatomia dhe fiziologjia e Gjirit
Gjiri femëror adult shtrihet midis brinjës se dytë dhe te gjashtë dhe midis këndit
sternal dhe linjës axilare mediane. Gjiri përbëhet nga lëkura, indi subkutan,dhe indi i
gjirit, ku indi i gjirit përfshin si elmentët epitelialë ashtu edhe ato stromalë.
Çdo gji përmban nga 15-20 lobe të indit gjëndëror të mbështetur nga indi lidhor
fibrotik.
Hapësira midis lobeve mbushet me ind adipoz, dhe ndryshimet ne sasinë e indit
adipoz janë përgjegjëse për ndryshimet nëmadhsin e gjirit.
Furnizimi me gjak i gjirit vjen nga arteriet mamare interne dhe toracika laterale.
Drenimi limfatik i gjirit ndodh nëpërmjet një pleksi limfatik sipërfaqësor dhe thellë,
dhe me shumë se 95% e drenimit limfatik të gjirit realizohet nëpermjet limfondulave
të axilës, ndërsa pjesa e tjtër nëpërmjet nyjes mamare interne. Nyjet aksilare
ndryshojnë në numër dhe tradicionalisht janë ndarë në tre nivele duke u bazuar në
marrëdhënien e tyre me musklin pektoral minor. Nyjet mamare interne ndodhen në
gjashtë hapësirat e para interkostale jo më larg se 3cm nga skaji sterniumit me
përqendrim më të madh të nyjeve mamare interne në tre hapësirat e para
interkostale.
Gjithë struktura e gjirit glandulare përben korpusin glandular. Secili lobul drenon në
dukutuse të ndara ekskretore te cilat konvergjojn drejt thithit të gjirit me një apo disa
dukutus kryesore.2
Gjëndrat e qumështit hasen në të dy gjinitë, por te meshkujt dhe vajzat e reja para
pubertetit janë të pazhvilluara. Madhësinë normale gjiri e arrin rreth moshës 16-19
vjeçe. Pesha mesatare e një gjiri të zhvilluar normalisht, në periudhën riprodhuse të
gruas sillet nga 200 deri 300 gram.
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Skema e prerjes tërthore e gjendrës mamale (gjirit):

Fig.1 Anatomia e gjirit

1. Muri i kafazit të kraharorit;
2. Muskujt pektoralë;
3. Lobulet;
4. Thithi;
5. Aureola;
6. Duktusi i qumështit;
7. Indi dhjamor;
8. Lëkura.

2.1 Thimthi – thelbi i gjirit
I tërë regjioni i areolës së gjirit dhe thimthit (thelbit) të gjirit (mammilla
mammae), është i pigmentuar në mënyrë intensive (areola mammae). Ky
pigmentim shtohet edhe më shumë gjatë periudhës së shtatzënisë. Regjioni ka
një perimetër prej 35 deri në 50 mm.
Në qëndër të areolës së gjirit ndodhet thimthi i gjirit, i cili ka madhësi dhe forma
të ndryshime.
5

Futja – tërheqja e thimthit të gjirit brenda (retraksioni) mund të jetë dukuri e
lindur, por edhe e fituar (papills circumvallate).
Çdo tërheqje ose futje brenda e thimthit papritmas, në moshën e pjekurisë, duhet
të zgjojë kërshërinë e gruas, por edhe të mjekut. Sipërfaqja e thimthit nuk është e
rrafshët, por me një ulje në formë të një gropëze për shkak të vendit të hyrjes së
kanaleve të qumështit.
Thimthat nuk kanë qime,por te disa gra mund të haset edhe prania e qimeve rreth
areolës.

Fig.2 Pamja normale e thimthit dhe thimth i tërhequr-invertuar

2.2 Indi dhjamor i gjirit
Indi dhjamor është i vendosur në mes të nënlëkurës dhe fascies superficiale,
është i shpërndarë në sasi dhe pjesë të ndryshime të gjirit. Pas thimthit nuk ka
fare ind dhjamor. Sasia e indit dhjamor varet prej moshës, gjendjes së
përgjithshme shëndetësore, majmërisë, periudhës së shtatzënsisë, periudhes së
laktacionit etj. Sasia e shtresës nënlëkurore të indit dhjamor ndryshon po ashtu
edhe zvogëlohet duke filluar nga periferia e gjirit në drejtim të areolës.
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2.3 Indi gjëndëror i gjirit
Njësia themelore histologjike në strukturën gjëndërore është acinusi. Disa
acinuse kur bashkohen përbëjnë së bashku një strukturë në formë kalaveshi, që
quhet lobul i gjirit.
Lobulet e gjirit përbëjnë njësinë themelore të gjëndrës së qumështit, e cila
përfshin edhe dukutusin alveolar (ductus lactiferous), në të cilin derdhet
përmbajtja e lobulit.
Grupi i këtyre njësive lobulare, të grupuara përreth kanalit të njëjtë interlobular,
rezulton me lobusin mamar.
Një lobusi alveolar i takon një kanal (ductus lactiferous), i cili përfundon në
thimthin e gjirit në formë të një zgjerimi (porus lactiferous)

Fig.3 Ndërtimi duktal i gjirit

2.4 Furnizimi me gjak i gjirit dhe rrugët limfatike
Gjiri furnizohet me gjak nga arteriet e gjirit, të cilat dalin nga tre burime: arteria
thoracica interna, arteria thoracica lateralis dhe arteiret intercostales, përkatësisht
pleksusi subdermal, preglandular dhe retroglandular.
Rol më rëndësi ka drenazhi limfatik për të njohur rrugët e përhapjes së kancerit
të gjirit, të cilat jan dy: sipërfaqsore (nënareolare) dhe të thella (subfasciale).
Shumica e enëve limfatike drejtohen kah një koleksion indi, në formë të kokrrës
së fasules, të quajtura nyjet limfatike. Limfa derdhet në enët limfatike aksilare,
7

subklavikulare, mediastinale dhe në drejtim të një pjese të mëlçisë dhe nyjat
limfatike subdiafragmale. Në çdo nënsqetull ka rreth 20-30 nyja limfatike,që
drenojnë limfën nga gjinjtë.
Në aspektin kirurgjik nyjat limfatike i ndajmë në tri nivele.
Niveli i parë i nyjave limfatike është i vendosur në mënyrë laterale te muskujt e
vegjël pektoralë.
Niveli i dytë ndodhet nën muskujt e vegjël pektoralë.
Niveli i tretë është i vendosur në mënyrë mediale te muskujte e vegjël pektoralë.

Fig.4 Rrjeti i sistemit limfatik dhe lidhja me gjëndrën mamale

2.5 Indi lidhor i gjirit
Indi lidhor ndërtohet nga ligamentet e Cooper-it, të cilët shtrihen nga lëkura deri
në fascine pektorale (fascia pectoralis), e cila është e vendosur poshtë tyre.
Përfshirja e këtyre ligamenteve nga procesi malinj, përcillet me deformim të
lëkurës, që është shenjë për zgjerim të procesit malinj.
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2.6 Lëkura e gjirit
Lekura e trupit të njëriut në përgjithësi ka rol mbrojtës. Lekura e personave të
rritur me gjatësi mesatare ka një sipërfaqe rreth 1.7m2, ndëresa peshon rreth 18%
e gjithë peshës truprore. Lëkura që i mbulon gjinjtë, ka një trashësi rreth 0,5 deri
në 2 mm, por nuk e ka trashësinë e njëjtë në të gjitha segmentet e gjirit dhe nuk i
ka karakteristikat e njëjta në të gjitha pjesët. Përreth areolës së gjirit, lëkura është
më e hollë dhe më e forte.3
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3

Kanceri i Gjirit

Kanceri i gjirit zhvillohet nga qelizat e vet gjirit, kur qelizat në një pjesë të gjirit
bëhen anormale dhe fillojnë të rriten dhe të përhapen jashtë kontollit. Këto qeliza
grumbullohen dhe formojnë një tumor i cili shtyp, përhapet dhe shkatërron indin
normal të gjirit. Nëse nuk trajtohet, këto qeliza anormale mund të përhapen dhe të
dëmtojnë apo të shkatërrojnë indet normale që ndodhen përreth. Ato mund të
përhapen gjithashtu edhe në pjesët më të largëta të trupit nëpërmjet sistemit të
qarkullimit të gjakut ose nëpermjet sistemit limfatik.4
Kanceri i gjirit është një sëmundje që vjen si rezultat i një sërë ngjarjesh komplekse
gjenetike dhe epigjenetike, që rezultojnë në disfunksionin e disa proceseve qelizore
dhe të mikromjedisit. Mutacionet gjenetike, te të cilat çiftet bazë të nukleotideve të
një gjeni kanë ndryshuar ose kanë humbur, janë të shpeshta te tumoret malinje të
gjirit sidomos në rastet e sëmundjes me përparim lokal. Pjesa më e madhe e
mutacioneve gjenetike në kancerin e gjirit janë somatike, që do të thotë se ato janë
zhvilluar gjatë jetës së qelizës dhe që nuk kanë ndodhur për shkak të një gjendjeje të
trashëguar.5
Shënja më e zakonëshme e kancerit në gji është një masë apo një kokërr. Një masë
që është e padhimbshme, e fortë dhe ka kufij të parregullt ka shumë gjasa të jetë
kanceroze, por kanceret e gjirit mund të jenë të butë dhe të rumbullakët gjithashtu.
Për ketë arsye është e rëndësishme qe çdo mase apo kokërr e re apo edhe ndryshim
tjetër i gjirit të kontrollohet nga një mjek specialist me eksperience në diagnozen e
sëmundjeve të gjirit.

3.1 Shënjat të tjera të munshme të kancerit te gjirit janë:
 Enjtje e një pjese apo e gjithë gjirit (edhe nëse nuk ndjehët ndonjë masë)
 Irritim apo dëmtim tjetër i lekurës së gjirit
 Dhimbje në gji apo në thithin e gjirit
 Gropëzim (kthim nga brënda) e thithit
 Skuqje, trashje apo zënie kore e thithit apo lekurës së gjirit
 Rrjedhje nga gjiri që nuk është qumësht.
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Duhët theksuar se këto shënja nuk janë specifike dhe në 90% të rasteve ato
vërehen edhe në individe tek të cilët nuk diagnostikohet asnjë kancer gjiri. Disa
here kanceri i gjirit mund të shtrihet në gjëndrat limfatike nënkrah dhe të
shkaktoje fryrje apo ënjtje atje, edhe para se tumori origjinial në indin e gjirit të
jetë aq i madh sa të mund ta ndjesh. Gjëndrat limfatike të ënjtura duhën
konsideruar gjithashtu një shënje e mundshme kanceri dhe duhën verifikuar me
kujdës nga mjeku.6

Fig.5 Shenjat zbuluese të kancerit të gjirit

A-Forcim

B-Pickime C-Erozion i lëkurës D-Skuqje E-Rrjedhje nga thimthi F-

Gropëzim G-Rrudhosje H-Theksim i venave I-Invertim i thimthit J- Asimetri KLëvorja e portokallit L-Gungë e padukshme.

3.2 STADET E KANCERIT TË GJIRIT
Stadet e kancerit përdoren për tu ndihmuar ju dhe mjekun tuaj për të marrë
vendime në lidhje me trajtimin tuaj. Ndarja në stade është përdorur edhe për të
11

bërë parashikime në lidhje me faktin,se sa mirë kanceri i gjirit tuaj ka gjasa për
tu përgjigjur ndaj trajtimit.
Stadet e kancerit të gjirit varet nga:


Se sa është madhësia e tumorit



Nëse kanceri është përhapur apo jo



A gjëndet dhe ku gjëndet tjetër kanceri në trup.

Stadet janë përcaktuar nga informacioni i mbledhur nga rezultatet e ekzaminimeve
fizike, biopsia, testet imazherike (të quajtur stadet klinike), dhe nga rezultatet
kirugjikale për heqjen e kancerit (i quajtur stadi patologjik). Gjithashtu mund të
bëhen edhe analizat e gjaku.
Stadet : Ka pesë stade kryesore të kancerit të gjirit:
Stadi 0
Stadi I
Stadi II ndahet më tej në nënkategori :IIA, :IIB
Stadi III më tej në nënkategori :IIIA, :IIIB, :IIIC
Stadi IV
Fazat nga stadi O në stadin IIIA janë konsideruar në përgjithësi si forma " të
hershme" të kancerit të gjirit.
Ndërsa fazat IIIB dhe IIIC mund të quhen faza " të vonuara"dhe stadi IV është stad
“avancuar".
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Tab 1: sistemi TNM

Përveç rendit romak mjeku juaj mund të përdorë për të përshkruar stadet e kancerit,skemën
TNM:

T- përshkruan madhësin e tumorit dhe nëse ai është përhapur në indet përreth.

N-përshkruan nëse janë të përfshirë edhe nyjet limfatike rajonale.

M-përshkruan metastazat(përhapjen e kancerit në pjesë të largëta të trupit).

Stadi0. Kanceri nuk është përhapur përtej kanalit apo duktusit të gjirit. Kemi
Karcinomën tubulare/ duktale in situ (DCIS) ose jo të përhapur.
Stadi I. Kanceri ëshë 2cm ose më pak por nuk gjendët në nyjet limfatike të
sqetullës apo jashtë gjirit.
Stadi II A. Kanceri është 2 cm ose pak më pak dhe janë prekur 1 deri 3 nga
nyjet limfatike të sqetullës dhe / ose në nyjet limfatike të brendshme të gjendrave
të qumështit, ose kanceri është mes 2 dhe 5 cm dhe nuk është gjetur në nyjet
limfatike.
Stadi II B. Kanceri është midis 2 dhe 5 cm dhe janë prekur 1 deri 3 nga nyjet
limfatike të sqetullës dhe / ose nyjet limfatike të brendshme të gjendrave të
qumështit, ose tumori është 5 cm apo pak më shumë dhe nuk është gjetur në
nyjet limfatike.
Stadi III A. kanceri është 5 cm ose pak më shumë dhe preken në 4 deri 9 nyje
limfatike të sqetullës apo në nyjet limfatike të brendshme të gjendrave të
13

qumështit, apo kanceri është 5 cm ose më shumë dhe është gjetur në 1 deri 9
nyjet limfatike të sqetullës apo në nyjet limfatike të brendshme të gjendrave të
qumështit.
Stadi III B. Kanceri është rritur,ka prekur murin e gjoksit apo dhe lëkurën.
Gjenden ose jo në nyjet limfatike të sqetullës ose në nyjet limfatike të
brendshme të gjendrave të qumështit.
Stadi III C. Kanceri mund të jetë i çdo madhësie dhe gjenden të prekura 10 apo
më shumë nyje limfatike të sqetullës, apo preken si nyjet limfatike të sqetullës
edhe nyjet limfatike të brendshme të gjendrave të qumështit, ose kanceri ka
prekur edhe nyjet limfatike nën klavikulën ose mbi klavikulën
Stadi IV. Kanceri mund të jetë i çdo madhësie dhe gjendet përtej zonës së gjirit
në shumë pjesë të largëta të trupit, të tilla si kockat mushkëritë, ose truri. 7

Fig.6. Stadet e kancerit të gjirit
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3.3 Shkaqet dhe llojet e Kancerit te Gjirit
Tab 2: Faktorët e rrezikut relativ për shfaqjen e kancerit të gjirit si pas peshës, të përshkruara nga
shumë shoqata të Senologëve të vendeve të ndryshme.

Faktoret e rrezikut

Grupi me rrezik të

Rreziku relativ >4.0

lartë
Shtetet

Vendi-Shteti i lindjes së pacientes

industriale

Grupi me rrezik të ulët
te

Evropës së mesme dhe Vendet

e

Azisë

dhe

veriore, ShBA, Kanda Afrikës
dhe Zelanda e Re

Kanceri në familje: nëna, motra sidomos në
moshen e re
Gjetja e qelizave atipike nga lëngu që rrjedhë
nga gjiri

I pranishëm

Nuk është i pranishëm

Janë gjetur

Nuk janë gjetur

Faktorët e rrezikut

Grupi me rrezik te

Rreziku relativ 2.1-4.0

larte
Një paraqitje e
kondensuar e indit të

Mamografia

gjirit, >75% e
parenkimit të gjiri

Grupi me rrezik të ulët

Parenkimi i gjirit me
mbizotërim të indit
dhjamor

Kanceri i gjirit i diagnostikuar më heret

Po

Jo

Kanceri i gjirit në familje: nëna os motra

Po

Jo

Po

Jo

Janë gjetur

Nuk janë gjetur

Po

Jo

Diagnostikimi më parë i ndonjë procesi beninj
në gji
Qeliza epiteliale

hiperplastike pa atipizëm

qelizor ne sekretin nga gjiri

Rrezatim jonizues me doza të konsiderueshme
ose të larta të kra
Kraharorit
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Faktorët e rrezikut
Rreziku relativ 1.1-2.0
Gjendja

socio-

ekonomike
–statusi

Gjendja
bashkëshortor
Vendbanimi

Grupi me rrezik të lartë

Grupi me rrezik të ulët

Shtresë me standard të lartë

Shtresë më standard të ulët

E pamartuar

E martuar

Qytet

Fshat

Evropa veriore
Vendbanimi në evropë

Evropa jugore

Raca bardhë

Banoret e evropës jugore dhe

Raca- grupi etnik

Aziatike

Religjioni

Çifutët

Adventistët

Jo

Po

Po

Jo

30- vjeqare

<20-vjeqare

<ose=11-vjeçare

>ose =15-vjeqare

>ose=55-vjeqare

>ose =45-vjeqare

Operimi-largimi
ivezoreve
Para moshes 40-vjeqare
SterilitetiShterpësia
Mosha

me

rastin

e

lindjes së parë
Mosha

e

ardhjes

së

menstruacionit të parë
Mosha me rastin e
Menopauzës
Sëmundjet
malinje :në

të

tjera
vezore, Po

jo

endometër
Pesha truprore pas
moshës 50-vjeqare

Peshë normale8

E majme
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3.4 Faktoret e rriskut te modifikueshem :
1. Terapia hormonale zevendesuese
2. Obeziteti
3. Jeta sedentare
4. Konsumi i paket i frutave dhe zarzavateve
5. Alkoli
6. Duhani
Njohja e tipeve të kancerit të gjirit është e rëndësishme për të kuptuar mundësitë
e trajtimit. Siç e thamë edhe më sipër,shumica e kancereve fillojnë në kanalet
(dukt), disa në gjendrat(lobulet) dhe pjesa tjetër në indet e tjera.

3.5 Karcinoma e gjirit mund te jete dy llojëshe:


Kanceri i gjirit jo-invaziv (jopërhapës)



Kanceri i gjirit invaziv (përhapës).

3.5.1 Kanceri i gjirit jo-invaziv
Kancer jo-invaziv, kemi kur Kanceri i Gjirit nuk është përhapur nga vendi se ku ka
filluar ai në gji (zakonisht është kanali i qumështit), gjithashtu quhet edhe karcinoma
in situ.
Ka dy tipe të karcinomave in situ,ku njëri prej tyre nuk është një kancer i vërtetë.
Karcinoma lobulare apo gjendrore in situ (LCIS);e quajtur edhe neoplazia lobulare/
gjendrore; është një gjendje në të cilën qelizat anormale gjenden brenda gjendrës së
gjirit. Pavarësisht nga emri i saj, Karcinoma lobulare/gjendrore in situ nuk
konsiderohet si një kancer i vërtetë. Por, kjo është një shenjë paralajmëruese se
rreziku që ka një grua për të zhvilluar kancer të gjirit (në secilin gji) është i rritur.
Karcinoma tubulare/duktale in situ (DCIS) është një kancer jo-invaziv që gjendet në
duktuset (kanalet)e qumështit të gjirit dhe nuk është përhapur jashtë tyre.Megjithatë,
disa raste të karcinomës tubulare/duktale in situ (DCIS) nëse mbeten të pa trajtuara
,do të ndryshojnë përfundimisht në kancere invazive të gjirit. Meqënëse nuk është e
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njohur se cilat raste të karcinomës do të ndryshojnë, rekomandohet që heqja
kirurgjikale e tumorit zakonisht të pasohet nga terapia e rrezatimit.

3.5.2 Kanceri i gjirit invaziv:
Kanceri i gjirit që është përhapur nga ku vendi i gjirit ku ka fillua në indet e afërta
quhet kancer invaziv (ose infiltrues, përhapës) i gjirit. Rreth 70% deri 75% të të
gjithë kancereve të gjirit, janë kancere invazive.

Ka disa tipe të karcinomave

invazive,por format më të shpeshta janë:
Karcionoma tubulare/duktale invazive (IDC): është lloji i zakonshëm i kancerit te
gjirit. Ky kancer ka filluar në një kanal të qumështit, ka dëmtuar muret e
kanalit(duktit) dhe është përhapur në indet përreth. Ai mund të jetë përhapur në
nyjet limfatike ose jo, ose në pjesë të largëta të trupit. Shumica e kancereve invazive
të gjirit pra , rreth 80% janë të këtij tipi.
Karcinoma lobulare/gjëndrore invasive (ILC) është kanceri që ka filluar dhe është
përhapur nga një gjëndër e gjirit në indet përreth. Ashtu si Karcinoma
tubulare/duktale invazive (IDC), ai mund të jetë përhapur në nyjet limfatike ose jo,
ose në pjesë të tjera të trupit. Rreth 10% deri 15% e kancereve invazive të gjirit janë
karcinoma lobulare invasive (ILC). Përveç Karcinomës tubulare/duktale invazive
dhe Karcinomës lobulare invasive, ka disa tipe të tjera të kancereve invazive të
gjirit,por më pak të zakonshme, për shëmbull si:Kanceri Inflamator i Gjirit (IBC)
Karcinoma Medullare, Karcinoma Metaplastike etj.9
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Tab3:Krahasimi ndërmjet karcinomës duktale in situ dhe karcinomës lobulare in situ

Tipari
Mosha

Karcionoma duktale in

Karcinoma lobulare in

situ

situ

Para dhe pas menopauzës

Mbizotëron

para

menopauzes
Pamja ne mamografi

Diagnoza

Mikrokalcifikime

Lokalizimi i ages së biopsies
ose ekcizimi i lezionit të

Pranë vendit të origjinës

Histologjia

50%,invazive 50%karcinomë

e rekurencës

Shkalla

E shpeshtë

E rrallë

Vendi i rekurencës

Në çdo pjesë të gjirit

Zakonisht

karcinomë

duktale invazive.

duktale in situ.

e

biopsisë së lezioneve

E shpeshtë

Jo e e shpeshtë

Bilaterale

Zbulim rastësor gjatë

beninje

prekshëm
Me shumë qendra

Zakonisht nuk shihet

5
1
10

rekurencës(% në vit)
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5 Statistika rreth Kancerit te Gjirit
Në ketë hulumtim janë vlersuar 14.1 milionë raste të reja të kancerit dhe 8.2
milionë vdekje nga kanceri qe ndodhën në 2012 në mbarë botën.
Tabelat 1 dhe 2 tregojnë numrin e përafert të rasteve dhe vdekjeve (në mijëra)
për kancerin e gjirit tek femrat, së bashku me (age-standardized) ASR-të
përkatëse dhe rrezikun kumulativ
Kanceri i gjirit tek femra është një problem i madh publik për shëndetin në
mbarë botën. Ky është kanceri më i zakonshëm i grave në vendet e zhvilluara
dhe ato në zhvillim. Përafersisht një në dhjetë nga të gjitha kanceret e reja të
diagnostikuar në mbarë botën çdo vit është kanceri i gjirit femëror. Ajo është
gjithashtu shkaku kryesor i vdekjes nga kanceri në mesin e grave në nivel
botëror. Më shumë se 1.1 milion raste diagnostikohen dhe më shumë se 410.000
pacientë vdesin nga ajo në mbarë botën. Ajo është kanceri i dytë më i
zakonshëm tani, pas kancerit të mushkërive, kur renditet sipas paraqitjes së
kancerit në të dyja gjinitë. Rreth 55% e barrës globale aktualisht përjetohet në
vendet e zhvilluara, por normat e incidencës po rriten me shpejtësi në vendet në
zhvillim. Ne shqyrtojmë barrën globale të kancerit të gjirit, duke u përqendruar
në modelet e sëmundjes në lidhje me incidencën dhe vdekshmërinë dhe
variacionet e tyre gjeografike dhe të përkohshme në rajone të ndryshme të botës.
Ne gjithashtu diskutojmë shkurtimisht burimet dhe metodat e vlerësimit,
vlefshmërinë dhe plotësinë e të dhënave në dispozicion, dhe shpjegimet e
mundshme për modelet e vëzhguara të incidencës dhe vdekshmërisë.

Tabela 1. Rastet e reja te regjistruara të kancerit në mbarë botën ne vitin 2012,
ASR (për 100,000 veta) dhe rreziqet kumulative deri ne moshën 75 (%)

Lloji i
Kancerit
Kanceri
i gjirit

Raste

(%)

1677

11.9

ASR-të per 100.000 ne

Rreziku kumulativ i

Bote

moshes 0-74 (%)

43.3

4.6
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Tabela 2. Vdekjet e regjistruara nga kanceri në mbarë botën ne vitin 2012, ASR
(për 100,000 veta) dhe rreziqet kumulative deri ne moshën 75 (%)
Lloji i
Kancerit
Kanceri
i gjirit

Vdekje

(%)

522

6.4

ASR-të per 100.000 ne

Rreziku kumulativ i

Bote

moshes 0-74 (%)

12.9

1.4

Figura 3. Shifrat te grumbulluara të rasteve të reja të kancerit (incidenca) dhe
vdekjeve (vdekshmërisë) tek femrat në rajonet më të zhvilluara dhe më pak të
zhvilluara të botës në vitin 2012.11
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6 Metodat per Dignostifikim
Depistimi apo kontrolli është zbulimi i hershëm i kancerit kur ju nuk keni asnjë
shenjë të sëmundjes. Këto ekzaminime për kancer gjiri mund t`ju ndihmojnë ta
kapni atë në faza të hershme dhe kur është shumë i trajtueshëm. Është e
rëndësishme të dimë se asnjë test depistues për kancerin nuk është 100% i saktë.
Për shembull, nëpërmjet një testi depistues ndonjëherë mund të diagnostikohet
kancer kur nuk është kancer, ose nuk diagnostikohet si kancer kur është kancer. 12
Kanceri i gjirit në fazat e hershme nuk mund të diagnostikohet lehtë. Veprimet dhe
metodat themelore diagnostikuse për diagnostikimin e sëmundjeve të gjirit, në
përgjithësi, dhe të kancerit të gjirit, në veçanti, janë anamneza, inspeksionivështrimi dhe palpacioni-prekja.
Këto duhet të plotësohen me metoda standarde diagnostikuse: mamografia,
ultrasonografia-sonomamografia, dhe rezultatet e analizave citologjike të materialit
të fituar me rastin e punksionit dhe sekretcionit që rrjedh nga gjiri. Tomografia e
kompjuterizuar ose CT, rezonanca magnetike nukleare nuk bëjnë pjesë në metoda
për përdorim standard ose rutinë.

6.1 ANAMNEZA
Fig.7.

Është rëndësishme të pyetet pacientja për praninë e
sëmundjeve
malinje në familje, si dhe për moshën e paraqitjes së kancerit të anëtari i familjes.
Po ashtu pyetet për moshën e paraqitjes së menarkës( menstruacionit të parë) dhe të
menopauzës( menstruacionit të fundit), numrin e lindjeve, numrin e shtatzënive,
numrin e dështimeve, përdorimin e terapisë zëvendësuse hormonale. Bëhen pyetje
edhe për të dhënat se a ka përdorur terapi kontraceptive hormonale dhe sa kohë. Te
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rastet e grave, që prekin ndonjë nryshim në gjinj, pyetet se sa kohë i ka hetuar këto
ndryshime. Pyetet, pastaj, se a ka rrjedhje nga gjinjtë, e nëse po – çfarë ngjyre ka,
në çfarë sasie rrjedh dhe a shfaqet në mënyrë spontane ose pas ndrydhjes. Pacientja
pyetet edhe për analizat ose ekzaminimet, të cilat janë bërë deri në këtë kohë.

6.2 Inspeksioni- vështrimi
Gjatë inspeksioni kërkohen ndryshimet eventuale në gjinj. Vështrohet dukja e
gjinjeve në tërësi, dallimet në madhësi dhe në formë, simetria, si dhe deformimet
eventuale. Vështrohet thimthi, forma, pozita( tërheqje eventuale-futja brenda) dhe
ndryshimet në lëkurën e thimthit. Duhet kushtuar kujdes ndryshimeve, si: tërheqja
e lekurës së gjinjeve, ndryshimi në formë të lëvorës së portokallit, nryshimi i
ngjyrës së lëkurës, edema e lëkurës, ulçerimet ose plagëzat në lëkurën e gjinjeve të
ngriturat në formë nyjash e ndryshime të tjera të parëndomta, të cilat mund t‵i kenë
rënë në sy vetë pacientes.

6.3 Palpacioni-prekja
Palpimi ose prekja e ndryshimeve në gjinj ka rëndësi të veçantë në zbulimin e
hershëm të sëmundjeve të gjirit, në përgjithësi, dhe te kancerit, në veçanti. Shumë
gra nuk i kontrollojnë gjinjet e veta nga frika se mund të gjejnë ndonje nryshim, i
cili mund të jetë kancer i gjirit. Por në shumicen e rasteve me kancer të gjirit,
pacietet janë vetë ato që i hetojnë ndryshimet në gjinjë.
Krahas vetëkontrollit të rregullt të gjirit, rekomandohet edhe ekzaminimi
specialistik. Gjatë kësaj vizite duhet të palpohen në mënyrë sistemike gjinjtë dhe
atë gjatë qëndrimit ne këmbë, ulur dhe në pozitë të shtrirë. Duhet të kontrollohen
edhe nënsqetullat dhe regjionet mbi klavikulë.
Ndryshimet që preken eventualisht duhet të krahasohen me madhësitë e njohura si:
madhësi sa një kokërr bizeleje, që i përgjigjet madhësisë rreth 1cm, një kokërr
qershije, që i përgjigjet madhësisë rrethë 2 cm, një kokërr arre që, i përgjigjet
madhësisë rreth 4cm, dhe sa një kokërr limoni, që i përgjigjet madhësisë rrethë 5
cm.
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Fig.8.Krahasimi i madhësisë së tumorit me disa fruta të përditshme

Qëllimi i të gjitha vizitave dhe ekzaminimeve të gjinjeve është zbulimi sa më i
hershëm i kancerit të gjirit, mundësisht në fazën fillestare kur edhe mjekimi
është i suksesshëm, për të thënë edhe 100%.13

6.4 Kontrolli i Gjirit nga Mjeku ose nga vetvetja
Gjatë vizitave mjeksore, mjeku duhet t‵i shpjegojë pacinetes rëndesinë dhe
teknikën e vetëekzaminimit të gjirit. Ai duhet ta këshilloj pacienten që të bëjë
vetëekzaminimin e gjirit çdo muaj gjatë ciklit menstrual, kohë në të cilën gjinjët
nuk janë të fryrë dhe as të ndjeshëm. Shumë mjekë i këshillojnë pacientet që të
kontrollojnë veten ndërkohë që bëjnë dush, sepse një masë preket më lehtë kur
duart dhe gjinjet janë të lagura. Sipas këshillimit mjeksor, pas dushit, pacientja
duhet ulur para pasqyrës dhe të shikojë gjinjetë e saj me krahë të hapur anash
dhe të ngritur lart. Asaj i rekomandohet të vëzhgojë ndryshimet në konture,
gropëzimin,dhe anaomalit e thithit. Më pas, pacientja duhet të shtrihet në shpinë,
më një jastëk të vogël nën shpatullën e anës që do ekzaminohet, ajo duhët të
palpojë të gjithë gjirin e djathtë me mollëzat e gishtave të dorës së majtë dhe
anasjelltas. Pacientja duhet t‵i tregojë mjekut në rast se ajo ndjen një masë.
Shpesh herë, ankesat e pacientit nuk janë të vërteta dhe ata kërkojn vëtem që
mjeku t‵i qëtsojë. Për këtë arsye, në praktikën tonë pacientja këshillohet të bëjë
vetëekzaminimin çdo mëngjes, kështu që ajo nuk do të kalojë një natë pa gjumë
nga shqetësimi i pabazuar i prekjes së një ″mase″ 14
Vetëkontrollimi i gjinjeve duhet të fillojë të praktikohet që në moshën 20vjeqare, por jo më vonë se mosha 25-vjeqare. Qëllimi i vetëkontrollit të gjinjeve
24

është qe gruja të mësojë ndërtimin normal te gjinjeve te saj. Duke e njohur
formën, madhësin dhe ndërtimin normal të gjinjve, ajo do t‵i hetojë më lehtë në
të ardhmen ndryshimet eventuale dhe do të mund t‵i ndërmarrë me kohë
veprimet e nevojshme të mëtutjeshme.

Fig.9. Ekzaminimi fizik i gjirit ne pozicionin shtrirë dhe në këmbë

6.5 Vetëkontrollimi i gjinjeve me anë të vështrimit- qëndrimi para
pasqyrë
Gjatë pjesës së parë të vetëkontrollimit të gjinjeve gruaja duhet të qëndrojë
fillimisht para pasqyrës.
a) Në fillimi vështron gjinjtë duke i vendosur duart në bel. Gjatë vështrimit
duhet të përqëndrohet në madhësinë, formën, reliefin e gjinjeve. Të dy gjinjtë
duhet të jenë simetrikë, ndëresa thimthat në nivel të njëjtë. Duhet vështruar se a
ka ndonje gungë ose ndonjë gropëz. Vazhdon dhe e vështron pamjen dhe
ngjyrën e lëkurës së gjinjeve, pamjen dhe ngjyrën e thimthave, futjen brenda të
thimthave dhe rrjedhjet eventuale nga thimthi.
b) Vazhdon vështrimin e gjinjeve me duar të lëshuara poshtë për trupi, duke
analizuar dhe vështruar detajet e njëjta si në rastin në bel.
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c) Në fund, ngriten duart dhe vendosen pas kokës, dhe vazhdohet vështrimi dhe
analiza e detajeve të njëjta, të përshkruara si në rastet me duar në bel dhe me
duar të lëshuara për trupi.
Nëse gjatë vështrimit të gjinjeve hetohen çfarë do ndryshimesh, duhet që asaj
pjese ose atij ndryshimi t‵i përkushtohet vëmendje e posaçme gjatë pjesës së dytë
të vetë kontrollimit që përfshin prekjen.

6.6 Vetëkontrollimi me anë të prekjes
Kjo mënyrë e vetëkontrollimit të gjinjeve kryhet në dy mënyra: në pozitë të
shtrirë në një sipërfaqe të rrafshët e të fortë dhe nën dush gjatë larjes. Gjatë
vetëkontrollimit duhet të përdoren dy ose më shumë gishta, e jo vëtem një gisht,
pjesa më e ndjeshme e gishtërinjeve, e cila e heton më së miri nryshimet në
prekje janë mollëzat e gishtërinjeve.
Duhet pasur kujdes që të mos shtypet fort gjiri me maje të gishtërinjeve ose mos
të gërvishtet me thonj, sepse këto janë gabimet më të shpeshta që bëhen gjatë
vetëkontrollimit. Është më rëndësi që gruja të mësohet të prekë dy lloje
ndryshimesh se dy ndjesi.
Ndjesia e parë që prek janë prekjet e sipërfaqeve të lëmuara dhe të rrëshqitshme.
Në këto raste preken struktura normale dhe u përgjigjen gjëndrave të qumështit
dhe kanaleve të tyre, eventualisht ndryshimeve cistike beninje. Për të kuptuar
këtë ndjenjë të prekjes, më mollëz të gishtit tregues bëni shtypje dhe lëvizni
gishtin mbi syrin e mbyllur. Gjatë lëvizjeve hetohet ndjenjë e prekjes me
rrëshqitje – rrëshqet kapaku i syrit mbi bebëzën e syrit.
Ndjesia e dytë e prekjes gjatë vetëkontrollimit të gjinjeve është prekja e
sipërfaqeve të forta dhe jo të rrëshqitshme.

Për të kuptuar këtë ndjenjë të

prekjes, preket maja e hundës, dhe pastaj provohet që lëkura e hundës të lëvizet
pa e lëvizur majën e hundës ose preken kulmet e nyjave të gishtërinjve të dorës.
Kjo nuk mund të arrihet, sepse lëkura është e fiksuar për majën së hundës,
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gjegjësisht lëkura mbi kulmet e nyjave të gishtërinjeve të dorës, nuk rrëshqet
mbi këto nyja.
Çdo herë kur bëhet vetëkontrollimi i gjinjeve duhet të shënohet data në kalendar.
Në rast se hetohet ndonjë ndryshim gjatë vetëkontollimit të gjinjeve, duhet
kërkuar ndihmën e mjekut për ta sqaruar ndryshimn.

6.7 Vetëkontrollimi i gjirit në pozitë të ulur
Gjatë fillimit të ekzaminimit të gjirit, pacientja duhet të qëndrojë në pozicionin
ulur. Në këtë pozicion janë më të qarta asimetria e dukshme e gjirit, fryrja e
lëkures tërheqja nga brenda e lëkurës ose e thithës si dhe ulceracioni i thithës.
Kur pacientja ngre krahët, theksohen ndryshimet e lëkurës në gjysmën e
poshtme të gjirit ose në zonën inflamatore. Kur pacientja i vendos duart në bel,
kontraksioni i muskulit pectoral major mund të tregojë një pjesë tjetër të fshehur
lëkure të dëmtuar.
Më pas kur pacientja është ende ulur, palpacioni i gjirit mund të zbulojë lezione
delikate, të cilat janë të vështira për t‵u dalluar kur pacientja është e shtrirë.
Kjo është veçanarishtë e vërtetë për masat në pjesën e sipërmë të gjirit ose në
rajonin aksilar, të cilat duken më mirë kur indi që rrethon gjirin zhvendoset me
drejtim poshtë, ndërkohë që pacientja qëndron ulur.

6.8 Vetëkontrollimi i gjirit në pozitë të shtrirë
Veprimi i parë: Gruja duhet të zhveshet fillimisht nga beli lartë dhe të shtrihet
në shpinë. Vendos një jastëk ose një peshqir të palosur disa herë nën shpatullën e
majtë. Vendosja e jastëkut ose e peshqirit të palosur disa herë nën shpatull,
ndihmon që indi i gjirt të jetë i tërhequr njëlloj në tërë gjirin, gjë e cila mundëson
kontrollin më të lehtë dhe më të mirë të gjirit. Shuplaka e majtë ngrihet dhe
vendoset dhe pas kokës. Me mollëza të tre gishtërinjeve të shtrirë të dorës së
djathtë (gishtit tregues, gishti të mesëm dhe gishtit të unazës) kontrollohet së pari
gjysma e gjirit të majtë. Në fillim ¼ e brendshme e sipërme e pastaj ¼ e
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brendshme e poshtme, duke kërkuar ndryshime në formë të çfardo nyje apo
ngurtësimi eventual në gjirin e majtë.
Veprimi i dytë: Në vazhdim gruja e lëshon dorën e majtë përreth trupit dhe e
vazhdon kontrollimin e gjysmës së jashtme të gjirit. Në fillim ¼ e sipërme të
jashtme e pastaj ¼ e poshtme të pjesës së jashtme.
Gjatë kontrollimit të gjinjeve me anë të prekjes, duhet zbatuar prekja me
intensitet prej tri nivelesh. Prekja me intensitet të lehtë nevojitet për të prekur
ndryshimet sipërfaqsore, prekja me intensitet të mesëm- për të analizuar
ndryshimet në indet e mesit të gjirit dhe prekja me shtypje me intensitet të fortëpër të analizuar indet e thella të gjirit afër brinjëve. Është e rëndësishme që gjatë
vetëkontrollimit gruja të shtypë mjaftë fort, me një ndjesi të madhe për ta njohur
edhe strukturën e gjirit. është normale që gruaja të ndjejë një vijë të fortë në
gjysmërrethin e poshtme tek secili gji. Me mollëzat e gishtave të përmendur,
duhet të kryeni lëvizje që janë treguar në skemat vijuese. Mund të zgjedhin
lëvizje rrethore, poshtë-lartë, apo lëvizje kah dhe nga thimthi.
Veprimi i tretë: Në fund gruja kontrollon edhe regjionin e nënsqetullës dhe
rrjedhjet eventuale nga thimthat. Pasi e kryen kontrollimin e gjirit të majtë,
veprimet e njëjta i bën në gjirin e djathë. Të gjitha ndryshimet që gruja i has
gjatë vetëkontrollimit duhet të jenë si një vërejtje që ajo t‵i kërkojë këshillat dhe
ndihmën e mjekut. Pasi të ketë përfunduar vetëkontrollimi i gjirit të majtë
fillohet në atë mënyrë sipas renditjes së njëjtë edhe vetëkontrollimi i gjirit të
djathë. 15

6.9 Ekzaminimi aksilar
Ekzaminimi aksilar realizohet me pacientin e ulur me fytyrë nga ekzamineusi.
Ekzaminimi i aksliës realizohet më së miri përmes relaksimit të muskujve
pectoral. Për ekzaminimin e aksilës së djathtë, parakrahu i djathtë i pacientit
mbahet nga dora e djathtë e ekzaminuesit. Me majat e gishtave të dorës së majtë,
fillohet poshtë aksilës dhe me varjen medialisht të dorës së djathë të pacientit,
ekzaminuesi avancon me dorën e tij lart në aksilë. Regjioni supraklavikular,
subklvian dhe aksilar, palpohen gjithashtu.
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Metoda për zbulimin e adenopatisë konsiston në përdorimin e lëvizjeve të vogla
rrethore të gishtave, sipër brinjëve. Noduset që lëvizin lirshëm, me diametër 35mm, janë të zakonshme dhe shpesh tregojnë një limafadenit sekondar, nga
trauma të lehta të dorës apo krahut. Gjate vlerësimit të njërës aksilë, ekzaminuesi
vlerëson edhe tjtrën me dorën tjetër. 16

Fig 10.

6.10 Si të ekzaminohen gjinjtë nga vetë gruaja në kushte
shtëpiake
Fig.11.Vetëekzaminimi

Gruaja shtrihët në shpinë dhe vëndos krahun e djathtë pas kokës. Ekzaminimi
kryhët kur jemi shtrirë dhe jo në këmbë për arsye se në këtë mënyre indi i gjirit
shpërndahët në mënyrë me uniformë mbi kafazin e kraharorit dhe është sa më i
hollë që të jetë e mundur, duke lehtësuar ekzaminimin e gjithë indit me anë të
gishtave. Përdoren mollëzat e tre gishtave të mesit të dorës së majtë për të ndjerë
ndonjë kokërr në gjirin e djathtë. Përdorën lëvizje rrëthore me madhësinë e një
monedhe 50 lekeshe të mollëzave të gishtave për të ndjerë gjithë masën indore të
gjirit.
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Përdorën tre nivele të ndryshme presioni gjatë ndjerjës së indit të gjirit; presion i
lehtë për pjesën indore më afër lëkurës, presion i mesëm për pjesën pak më
thellë dhe presion i fortë për pjësen ngjitur me brinjët. Është normale që pjesa e
kurbës së poshtme të secilit gji të ndjehët më e fortë. Ndërkohë, për cdo gjë tjetër
e pazakontë duhët kërkuar mëndimi i mjekut.
Lëvizja rrotulluese e përmendur më sipër kryhët përgjate gjithë gjirit duke
përshkruar rrathë të vëgjel nga lartë poshtë. Fillohet në ketë mënyrë nga pjesa e
sqetullës dhe mbulohët me lëvizje gjithë gjiri deri në mes të sternumit apo
parzmit të kraharorit. Sigurohu që është kontrolluar gjithë zona e gjirit nga
klavikula apo kularthi deri poshtë ku ndihën vetëm brinjët. Përsëritet ekzaminimi
i përshkruar edhe për gjirin e majtë duke vendosur krahun e majtë poshtë kokës
dhe duke përdorur mollëzat e gishtave të dorës se djathtë për të kryër kontrollin.
Vrojtimi apo inspektimi i gjirit kryhët duke qëndruar përballë një pasqyre më
duart të shtrënguara fort në mes. Vërehët gjiri për ndryshime në madhësi, formë,
konturët, skuqje apo zënie kore të thithit apo të lëkurës së gjirit. Shtrëngimi i
duarve në mes kontrakton muskujt në murin e kraharorit dhe zmadhon cdo
ndryshim të mundshëm të gjirit. Ekzaminohet cdo sqetull kur jemi në këmbë apo
ulur më krahun të ngritur lehtë në mënyrë që ndjeni sa më shumë në indet e
kësaj zone. Ngritja e krahut shumë lartë i tëndos indet e sqetullës dhe e bën më
të vështirë ekzaminimin. Procedura e përshkruar këtu është e ndryshme nga
teknika të tjera që janë përdorur më parë në disa vënde dhe është e mbështetur në
literaturën më të fundit si dhe ne opinionet e eksperteve në Shtetët e Bashkuara.
Dukët se ka fakte se ky pozicion (i shtrirë), zona e mbuluar, teknika e
ekzaminimit dhe presionët e ndryshme të përdorura e rrisin mundësinë e gruas
për të identifikuar anormalitetet në gji. 17
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6.11 Kontrolli me Ultrazëapo Ekografia
Është një metodë dinamike për vlerësimin e gjirit mbi bazën e ultratingujve që
përfton pamje reale dhe që përdoret për vlerësimin e një sërë patologjive të gjirit
të diagnostikuara nga mjeku apo vetë pacienti gja të ekzaminimit fizik të gjirit si
dhe për të sqaruar një sërë patologjish të detektuara në mamografi.
Kjo metodë është e përshtatshme për të gjitha moshat pasi nuk përmban
rrezatim.
Ekografia ndihmon në diferencimin e lezionit nëse është solid apo kistik (me
përmbajtje të lëngët) si dhe beninj (i parrezikshëm) apo malinj (kanceroz) dhe
përdoret gjithashtu edhe si ndihmëse në biopsinë e gjirit.
Ekografia e gjirit në rutinë nuk përdoret për depistimin e kancerit të gjirit. Ajo
më tepër gjen përdorim në vlerësimin e problemeve të gjirit të diagnostikuara në
ekzaminim fizik apo ne mamografi. Por rekomandohet për depistim vetëm në
moshat e reja apo me gjinj të forte (me përmbajtje kryesisht fibroglandulare) si
dhe në gratë shtatzëna.
Megjithëse një metodë e thjeshtë dhe joinvazive, ekografia e gjirit është një
ekzaminim subjektiv që varet shumë nga eksperienca e radiologut dhe është më
pak sensitive se Rezonanca Magnetike në diagnostikimin dhe diferencimin e
sëmundjeve
Ekografia e gjirit behet me aplikimin e sondave me frekuenc te lart prej 715MHz.
Ekzaminimi me ultrazë ka rëndësi edhe te gratë në moshë të shtyrë, sidomos tek
ndërrimet jo të qarta dhe jotipike në mamografi si dhe te gratë që marrin terapi
plotësuese hormonale kur parenkima gjëndërore bëhet e dendur. Me ultrazë
mund të zbulohet tumori kur e arrin madhësinë 0.4cm. 18
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6.12

Mamografia
Mamografia është nje radiografi e gjirit dhe përdor teknologjinë e mirënjohur të
rrezeve rentgen apo x. Një mamografi diagnostikuese përdoret për të
diagnostikuar semundje të gjirit tek një grua që ka shënja klinike në gji apo një
rezultat anormal në mamografine depistuese. Mamografia depistuese përdoret
për të kerkuar për kancer gjiri ne gratë që janë asimptomatike; pra qe nuk duket
të kenë shenja problematike lidhur me gjirin. Mamografite depistuese zakonisht
kërkojne dy pamje (fotografi rentgen nga kënde te ndryshme) për secilin prej
gjinjve. Edhe gratë që ushqejnë fëmjet me gji mund ti nenshtrohen mamografise,
vetem se ato kane gjase te jenë me pak të sakta per arsye se indi i gjirit është me
i ngjeshur. Mamografite moderne përdorin nivele shumë te ulet të rrezatimit dhe
ekspozimi ndaj keti rrezatimi nuk shkakton asnjë rritje sinjifikative të riskut per
kancer gjiri. Një shembull krahasues për ketë do te ishte ekspozimi ndaj
rrezatimit ne një udhetim me avion nga Tirana ne Nju Jork. Ky rrezatim do te
ishte pak a shumë i barabartë me atë të nje mamografie. Për kryerjen e një
mamograme, gjiri kompresohet mes dy pllakaveper të shtrire dhe perhapur indin
e gjirit. Megjithese eshte pak i papëlqyeshem si moment është i rendësishem për
të arritur një mamogram të mirë dhe të lexueshme. Shtypja zgjat vetëm pak
sekonda. E gjithë procedura për nje mamografi depistuese zgjat rreth 20 minuta.

Fig.12. Mamografia

Procedura prodhon një imazh bardh e zi të indit të gjirit ose në një film klasik të
tipit të radiografise ose në imazh dixhital kompiuterik (në rastin e mamografise
dixhitale). Ky lexohet ose interpretohet nga një radiolog i kualifikuar. Radiologu
në ketë imazh do të kërkojë të shohë disa lloje ndryshimesh në indin e gjirit.
Makrokalcifikimet që janë depozita të mëdha kalciumi që më shumë gjasa
32

përfaqesojnë ndryshime degjenerative në gji të tilla si sklerotizim i arterieve të
gjirit, dëmtime të vjetra ose inflamacione të vjetra. Këto depozita janë beninje
dhe nuk kerkojnë biopsi për diagnoze të mëtejshme. Makrokalcifikimet gjenden
në rrethë gjysmën e grave mbi 50 vjec dhe në rreth 1 në 10 gra të moshes nën 50
vjec. Mikrokalcifikimet janë gjurmë të vogla të kalciumit në gji. Ato mund të
shfaqen të vetmuara ose në grupe. Mikrokalcifikimet kur kapen në një
mamografi janë më shqetesuese por jo gjithmonë nënkuptojnë ekzistencen e një
kanceri. Forma dhe shtrirja e tyre ndihmojne radiologun të gjykojë mbi
mundesinë e një kanceri. Në shumicen e rasteve ato nuk kërkojne biopsi. Vetëm
kur dukën të dyshimta për kancer do te duhet biopsia. Një masë, e cila mund të
shoqerohet ose me kalcifikime, është një ndryshim tjetër i rëndësishëm i verejtur
në mamografi. Ato mund të jenë shënje për shumë gjëra që nga cistet tek
tumoret beninje (si fibroadenomat). Masat që nuk jan ciste zakonisht nevojiten të
ndiqen me biopsi.

6.13 Epidemiologjia e mamografive depistuese
Vetëm 2-4 mamografi depistuese në 1000 të tilla çojnë në diagnozen e kancerit.
Rreth 10 % e grave që kanë kryër një mamografi do të kenë nevojë për teste të
tjera, por shumica e tyre do të ketë nevoje vetëm për një mamografi shtesë.
Vetëm 10% e këtyre grave do të kenë nevojë për biopsi. Nga ato që do të kryejnë
një test biopsie dhe shumica dërrmuese e biopsive (80%) nuk do te jenë
kancer.19

6.14 Rezonaca Magnetike
Është metoda e fundit joinvazive në imazherinë e gjirit që përdoret për
diagnostikimin e një sërë patologjive në rastet kur ekografia apo mamografia
ngelen të pamjaftueshme, për depistimin e grave me risk të lartë dhe të
moderuar, si dhe në vlerësimin para dhe pas ndërhyrjeve të kancerit të gjirit.
RM arrin të detektojë kancerin e gjirit që në fazat e para kur nuk është i dukshëm
me mamografi apo eko prandaj rekomandohet si metodë depistimi për gratë me
rrezik të mesëm dhe të lartë për kancerin e gjirit.
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RM e gjirit rekomandohet sidomos në vlerësimin para ndërhyrjes kirurgjikale të
kancerit të gjirit pasi përcakton me saktësi lokalizimin, dimensionet e tumorit,
vatra të tjera kanceroze në të njëjtin gji apo në gjirin tjetër duke i dhënë
informacion shumë të vlefshëm kirurgut për të planifikuar llojin e proçedurës
kirurgjikale që duhet të ndiqet.
RM është aprovuar si metoda më e mirë për ndjekjen pas ndërhyrjes të
pacientëve me kancer të gjirit pasi diagnostikon me saktësi tumorin residual (të
mbetur nëse ka) si dhe frekurencat e mundshme.
RM është metoda e preferuar për vlerësimin e gjinjve të fortë dhe implanteve të
gjirit ku mamografia ngelet e pamjaftueshme, është e sigurt për të gjitha moshat
dhe për gratë shtatzëna pasi nuk përmban rrezatim.
Këtu vlen të përmëndet se me gjithë përdorimin e gjerë të aparaturave të
Rezonancës Magnetike RM sot, e gjirit është një ekzaminim shumë specifik që
kërkon aparatura dhe programe të posaçme me teknologji moderne dhe
vlerësimin e një radiologu specialist per te arritur rezultate optimale.

6.14.1 Si të përgatiteni para kryerjes së këtij kontrolli?
Para kryerjes së rezonancës magnetike është e nevojshme që të bisedoni me
stafin e departamentit radiologjik, për ndonjë kufizim të mundshëm. Ekzistojnë
kufizime për kryerjen e kontrollit me rezonancë magnetike, të cilat kanë të bëjnë
me rastet e pacientëve të cilët kanë të vendosura në trupin e tyre proteza
metalike apo kanë të montuar në trupin e tyre pajisje elektronike siç janë
stimuluesit kardiak, implantet e dëgjimit, etj. Këta pacientë nuk duhet në asnjë
mënyrë që të gjenden në afërsi të pajisjeve me fushë magnetike. Gjatë kryerjes
së rezonancës magnetike të gjirit, është i detyrueshëm përdorimi i lëndës së
kontrastit ( kjo lëndë rrallë herë mund të shkaktojë reaksion alergjik). Merret në
një sasi të vogël, rreth 10 ml, për këtë arsye nuk ka reagime si të përziera apo të
vjella. Gjëja më e rëndësishme gjatë planifikimit të kontrollit është që të merret
parasyshë periudha e ciklit menstrual tek gratë të cilat nuk janë në menopauzë.
Gjijntë përfaqësojnë një organ tepër të ndjeshëm ndaj hormoneve. Gjatë
gjysmës së dytë të ciklit ato tregojnë akumulim më të madh të kontrastit gjë e
cila mund ta pengojë shqyrtimin, prandaj këshillohet që pacientet të cilat kanë
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cikël të rregullt ta kryejnë këtë kontroll ndërmjet ditës së 5-14 të
ciklit. Regjistrimi i gjirit zakonisht zgjat 15-30 minuta.

6.14.2 Cilat janë avantazhet?
Rezonanca magnetike nuk përdor rreze X (nuk ka rrezatim). Jep më tepër
informacion në krahasim me metodat e tjera për regjistrimin e gjirit. Në këtë
mënyrë mund të zbulohen kancere të cilat janë të padukshme me metodat e tjera.
Dendësia e gjinjëve, shenjat e plagëve nga intervenimet e mëparshme të cilat
ngjajnë me kancerin, si dhe implantet, nuk paraqesin problem për këtë metodë.
Krahasuar me mamografinë dhe ultrasonografinë, rezonanca magnetike është një
metodë me ndjeshmëri shumë të lartë ndaj indeve malinje me vlera të referuara
deri në 100%. Në të njejtën kohë, ajo përfaqëson edhe metodën objektive
(ndryshe nga ultratingulli, ndjeshmëria e të cilit varion më së shumti në varësi të
përvojës së mjekut)

6.14.3 Cilat janë të metat e saj?
Rezonanca magnetike është më e shtrenjtë se metodat e tjera të regjistrimit
Është i nevojshëm trajnim dhe eksperiencë e veçantë për të punuar me këtë
metodë.
Ekzistojnë tumore të cilat zbulohen vetëm me anë të rezonancës magnetike, rast
në të cilin biopsia apo markimi paraoperativ duhet gjithashtu të bëhet me
ndihmën e rezonancës magnetike.20
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6.15

Biopsia e Gjirit

6.15.1 Cili është qëllimi i një biopsie të gjirit?
Qëllimi themelor i një biopsie është për të përcaktuar nëse një gungë shqetësuse
është kancer dhe nëse është kancer, çfarë lloji është. Kur nuk është zbuluar
kancer, diagnoza mbetet të jetë një gungë beninje. Shumë mjekë dhe praktikuesit
e kujdesit shëndetësor mund të jenë të përfshirë në vlerësimin e një gruje për një
biopsi të gjirit.
Për shembull, anomalitë e gjirit gjatë ekzaminimit fizik mund të vërehet nga një
mjek familje, mjek gjinekolog ose infermire. Vetë gratë janë shpesh të parët për
të zbuluar anomalit në gjirin e tyre.
Biopsia e gjirit është bërë një procedurë e zakonshme për tëpërcaktuar nëse një
rritje në gji është e keqe apo e mirë. Një shenjë e madhe ose te tjera të kancerit të
gjirit në njëburrë apo grua mund të justifikojnë një biopsi të gjirit.
Një biopsi mund të bëhet me gjilpërë ose me një procedure kirurgjikale.
Biopsite jo-kirurgjikale priren të jenë më pak stresuese dhe të minimizojnë
rrezikun e komplikimeve.
Biopsite jo-kirurgjikale nuk janë gjithmonë aq të besushëm sa sa biopsite
kirurgjikale në prodhimin e një diagnozë përfundimtare.

Fig.13. Biopsiae gjirit

36

6.15.2 Metodat e kryerjes se Biopsise:
•Marrje e biopsies nepermjet nje age te holle (FNAB)
Kjo metodë zakonisht kryehet nën drejtimin e ekografise. Kjo preferohet për të
pastruar cistet e gjirit dhe për biopsinë e nyjeve limfatike aksilare. Gjithashtu
me këtë mënyrë, biopsia mund të bëhet për shumë gjendra te vogla apo gjendra
te lokalizuara ne thellësinë e gjirit.
- biopsia incizionale (prerja me gjilpërën e biopsise)
Ky proces kryhet nga age të trasha (3-4mm) dhe një pistoletë biopsitike.
• Biopsi me vakum
Biopsia me vakum është një ndër metodat më të përparuara të marrjes se
biopsise. Kjo metodë përdoret zakonisht për diagnostikimin e gjetjeve të cilat
mund të shihen në mamografi dhe jane te dyshimta per kancer gjiri.
• Biopsia nën drejtimin e MR
Ekzaminimi i Gjirit me ane te MR përdoret shpesh në gratë per te përcaktuar
kancerin e gjirit si dhe për të zbuluar nëse ka ndonjë fokus tjetër në gji ose para
operacionit dhe për të skanuar gratë me risk te lartë per kancer gjiri. 21
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7 Trajtimi i Kanceri të Gjiri
Kanceri lokalisht i avencuar i gjirit mund të prezantohet si sëmundje e operushme
ose e pa operushme. Standardi aktual i trajtimit, për të gjitha pacientet me kancer të
paoperushem të gjirit, është të realizohet kimio terapia neoadjuvante si terapi
fillestare.22
Me kancerin e gjirit, është e rëndësishme që të kuptojmë se nuk ka një trajtim "të
duhur apo të drejtë" për çdo grua. Trajtimi "i duhur apo i drejtë " do të marrë
parasysh rastin individual dhe preferencat personale.
Ekzistojnë trajtime që mund tu ndihmojnë, pavarësisht se çfarë tipi dhe stadi ka
kanceri i gjirit tuaj, tipi i ndërhyrjeve për kancerin e gjirit varet nga stadi i tumorit
dhe mosha e pacientes.
Trajtimet për kancer janë të grupuara në dy kategori:
1. Terapia lokale
2. Terapia sistemike
1.Terapia lokale përdoret për të hequr dhe shkatërruar masën kanceroze në vendin
ku është gjetur. Kjo terapi përfshin masën kanceroze dhe një zonë të vogël rreth tij.
Shembuj të terapisë lokale janë kirurgjia dhe terapia me rrezatimin.
2.Terapia sistemike përfshin trajtimet që bëhen në të gjithë trupin për të arritur
qelizat e masës kanceroze kudo ku ato mund të ndodhen në organizëm. Ilaçet mund
të jepen nga goja ose me anë të gjakut.Për shëmbull,pjesë e terapisë sistemike është,
kimioterapia, terapia hormonale dhe terapia e targetuar(shënjuar) 23
Mënyrat më të zakonshme për trajtimin e kancerit te gjirit janë:
 Ndërhyrja kirurgjikale
 Rrezatimi
 Kimioterapia
Ndërhyrja kirurgjikale, është ndërhyrja primare për kancerin e gjirit. Tipat e
kirurgjisë së përdorur mund të jenë:
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 Mastektomi radikale
 Adenomastektomi (hiqet indi i gjoksit, ndërsa lekura dhe thithi mbeten)
 Mastektomi e thjeshtë
 Mastektomi parciale

7.1 Rrezatimi
Është trajtimi kryesor për stadin e parë dhe të dytë të sëmundjes si një ndihmës i
ndërhyrjes kirurgjikale ose kur gruja nuk e toleron dot operacionin. Studimet kanë
treguar se ky trajtim ka bërë të mundur një zgjatje të jetës së këtyre pacienteve 510 vite, kur është përdorur si trajtim fillestar pas mastektomisë radikale. Rrezatimi
mund të jetë i jashtëm ose i brendshëm. Rrezatimi i jashtëm bëhet çdo ditë për 5
javë i shoqëruar me 2 javë rrezatim të brendshëm me iridium.

7.2 Kimioterapia
Është terapi sistemike qe zbatohet me barna citostatikë. Qëllimi është të redukohet
rreziku i paraqitjes së sërishme të kancerit të gjirit (recidivit) si dhe të zvogëlimit të
vdekshmërisë nga kanceri i gjirit.
Kimioterapia zbatohet në mënyrën neoadiuvante (para se te bëhet kirurgjia) dhe ne
formën

adiuvante

(pas

kryerjes

së

ndërhyrjes

kirurgjike).

Medikamentet

antineoplazike që mund të përdoren, sidomos në kancerin e avancuar të gjoksit janë:
citoksinë, metrotraksat, S-fluorici të cilat përdoren më vete ose të kombinuara.
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7.3 Trajtimi hormonal
Trajtim hormonal është një formë tjetër e trajtimit sistemik. Ajo përdoret kundër
kancerit të gjirit duke bllokuar ose ulur sasinë e hormoneve në trupin e njeriut. Ajo
përdoret për gratë në të cilat kanceri i gjirit bazohet në hormonet për tu rritur,pra
kancer gjiri me receptor hormonal pozitiv. Një test receptorësh hormonalë, ju
paraqet juve dhe mjekut tuaj nëse kanceri juaj i gjirit është hormon receptor
pozitiv. Rreth 2 në 3 kancer gjiri janë hormon receptor pozitiv. 24

7.4 Terapia e Targetuar (e shënjuar)
Terapia e targetuar është opsioni më i ri i terapisë sistemike. Fjala e targetuar apo e
shënjuar nënkupton që ilaçi sulmon vetëm qelizat kanceroze që mbajnë me vete disa
substsanca të caktuara(receptorë) me të cilët lidhet ilaçi dhe frenon rritjen e qelizës
kanceroze.Për shëmbull,gratë me kancer gjiri që kanë matur substancën proteinike
HER 2 dhe kanë rezultuar HER 2 pozitive, ndihmohen me përdorimin e një ilaçi të
quajtur trastuzumab apo HERCEPTIN. Rreth 1 në 5 gra me kancer të gjirit kanë
kancer HER2-pozitiv. Duke u përdorur së bashku me kimioterapinë, HERCEPTINA
mund ta ulë rrezikun e ripërsëritjes së kancerit mbas ndërhyrjes kirurgjikale.
Terapia e targetuar gjithashtu mund të tkurrë ose të ngadalësojë rritjen e kancerit të
gjirit HER2- pozitiv të përhapur.25
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8 Perfundimi
Gjatë shqyrtimit të literaturës për temen″metodat dhe zbulimi i hershem i kancerit të
gjirit‶ erdhëm në përfundim se kanceri i gjirit është një sëmundje hetrogjene e
shkaktuar nga ndërveprimi i faktoreve të riskut, si atyre të trashiguar, ashtu edhe të
faktorëve mjedisorë që çojnë në grumbullim të vazhduar të çrregullimeve gjenetike
dhe epigjentike te qelizat e kancerit të gjirit.
Kanceri i gjirit është ndër sëmundjet më të shpeshta malinje te gratë. Numri më i
madhë i te prekurve nga kjo sëmundje shënohet në vendet e zhvilluara perëndimore,
ndërsa numri më i vogel në vendet e Lindjes së Largët. Nga kjo sëmundje malinje
vdesin në botë rreth 400.000gra, ndërsa sëmuren rreth 1.000.000 çdo vit.
Kjo sëmundje paraqitet më së shpeshti të grat por nuk mund të përjashtohen në raste
të ralla edhe meshkujtë.
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9 HSTORIA E FJONGOS ROZË

Fig.14.

Fjongo rozë është një simbol ndërkombetar i ndergjëgjesimit ndaj kancerit të gjirit.
Përdorimi për herë të parë i një fjongoje roze në lidhje me ndergjëgjesimin ndaj
kancerit të gjirit ishte ne vjeshtën e vitit 1991. Fondacioni Komen Susan G. i dorëzoi
shirita roze pjesëmarresve në garen e organizuar prej tij në New York per te
mbijetuarit ndaj kancerit të gjirit.
Në 1992, shiriti rozë u miratua si simbol zyrtar i muajit Tetor, si muaj i
ndergjëgjesimit ndaj kancerit të gjirit. Modeli i fjongos rozë ishte marrë nga modeli i
fjongos së kuqe, e përdorur për ndergjëgjesimin ndaj AIDS.
Një fjongo rozë dhe blu është përdorur për tësimbolizuar kancerin e gjirit në
meshkuj, e cila është relativisht e rrallë. Fjongo rozë dhe blu është projektuar në
vitin 1996 nga Nancy Nick, president dhe themëlues i Fondacionit John Ë. Nick për
të sjellë ndergjëgjesimin : "Burra mund te sëmureni edhe ju nga kanceri i gjirit!” 26
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