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ABSTRAKT

Pothuajse një pjesë e madhe e përsonave të cilët konsumojnë duhanpirjen, janë në ndikim të
vazhdueshëm të ndotjes së ambientit si dhe janë të ekspozuar nga prania e gazit të radonit,
radioterapis, rrezatimit jonizues, rrezikohen për shfaqien e kancerit të mushkërive. Kjo bënë që
numri i të sëmurëve me kancer të mushkërive të rritet brenda vitit.
Qëllimi i këtij punimi është të njohim kancerin e mushkërive si sëmundje dhe të nihemi me
shkaktarët, klasifikimin e tijë, trajtimin dhe parandalimin.
Subjekt i këtij punimi është incidenca dhe prevalenca e kancerit të mushkërive në regjionin e
Gjakovës, për tre vite 2014-2016.
Numri i përsonave të atakuar me kancer të mushkërive për rreth këtyre tre viteve rezulton 52
raste, gjinia më e prekur është gjinia mashkulore me 38 raste, ndersa gjinia femrore me 14 raste.
Viti më i atakuar rezulton viti 2016. Grup mosha më e prekur është mosha mbi 65 vjeçë.
Për vitin 2014 incidenca rezulton 0.02, prevalenca me 0.18. Për vitin 2015 incidenca rezulton
0.03, kurse prevalenca me 0.18. Për vitin 2016 incidenca rezulton me 0.04, kurse prevalenca me
0.19.
Fjalë kyçe; Kanceri i mushkërive, kujdesi infermieror, incidenca, prevalenca, metastaz,
SCLC/NSCLC, etj.
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1. Hyrja
Kanceri i mushkërive si një sëmundje serioze kërkon një perkushtim maksimal nga pacientët,
stafi mjeksorë, familja dhe shoqëria në përgjithësi. Në trajtimin e të sëmurëve me kancer të
mushkërive rol të rëndesishem luan kujdesi infermierore. Përmes këtij punimi, lexuesit
informohen për ecurin e sëmundjes, ofrimin e kujdesit dhe trajtimin ndaj pacientëve dhe se si
bëhet shpërndarja e sëmundjes në regjionin e Gjakovës.
Incidenca ; Shpreh numrin e rasteve të reja të sëmundjeve, për një kohë (një vitë) në një hapësirë
të caktuar gjeografike në 1.000 banorë. Prevalenca; Paraqet numrin e të gjitha sëmundjeve ( të
njohura më parë dhe sëmundjeve të reja ) nga një sëmundje për kohë të caktuar në 1.000 banorë
në një rajonë të caktuar.

2. Qëllimi dhe Objektivat
Qëllimi - i këti punimi qëndron në zgjerimin e njohurive rreth shënjave dhe simptomave të
kancerit të mushkërive, si të parandalohet zhvillimi i kancerit si dhe të ulet numri i përsonave të
prekur me kancer të mushkërive.
Objektivat – është e nevojshme të dimë;
-

Çfarë është kanceri i mushkërive

-

Shënjat dhe simptomat e kancerit të mushkërive

-

Etiologjia e kancerit të mushkrëive

-

Faktoret riskues të kancerit të mushkërive

-

Mënyrën e parandalimit të kancerit të mushkërive

-

Incidenca dhe prevalenca e kancerit të mushkërive të pacientet në rajonin e Gjakovës.

3. Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literatures, krahas kësaj kemi
paraqitur

edhe

informacine

për

sëmundjen

e

kancerit

të

mushkërive.

Në këtë punim janë përdorur edhe të dhëna statistikore nga Instituti Rajonal i Shendetësisë
Publike të Gjakovës si dhe nga Klinika e Pulmologjisë.
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Kapitulli I - Rishikimi i literaturës

1.1 Përkufizimi i Pulmologjisë
Pulmologjia është shkencë mjeksore që merret me sëmundjet që perfshine traktin respiratorë.
Pulmologjia është degë e mjeksisë së brendeshme ( interne ). Në përkthim të fjalës pulmologji
domethenë shkenca që merret me mjekimin e sëmundjeve të mushkërive ( latinisht: ‘pulmo’ ,mushkëri’ ).
Në fakt ky përkthim përfshinë një aspekt më të gjerë, pulmologjia merret me profilaksen,
zbulimin dhe trajtimin konzervativ të sëmundjeve të mushkërive, bronkeve, mediastinumit si dhe
të pleures.1

Foto.1. Kujdesi për mushkëritë
Burimi : http://ëëë.essenmd.com/

1

I. Spahiu, D.Popovac, D.Mustafa, M. Haxhiu, M. Gashi, X. Nurboja, J. Stankov, S. Stankov, B.

Osmani, V. Hadri, H. Ahmetaj. " Pneumofiziologjia ", Botimi 1.Prishtinë. ‘Pulmologjia, fq.3-12
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1.2 Anatomia dhe fiziologjia e sistemit respiratorë

Sistemi respiratorë: është sistem që përbëhet nga organe të cilat kanë si funksion shkëmbimin e
gazrave midis organizmit dhe ambientit rrethuese. Sistemi respirator përbëhet nga:

Foto.2. Sistemi respiratorë
Burimi : http://ëëë.trupidheshendeti.com/


Rruget e kalimit të ajërit: zgavra e hundës, faring, laringu, trakea dhe bonket.



Organet e shkëmbimit të gazrave; mushkëritë.



Elementet mekanike: pleura, diafragma, muret torakale.

Zgavra e hundes: është pjesa fillestare e sistemit të frymëmarrjës. Ndahetë në dy zgavëra, kurse
nga zgavra e gojes ndahet me anë të qiellzës. Në zgavren hundore vërehen 3 guaca hundore.
Guacat eshtrore e ndajnë hapesirën e brendëshme të hundës në disa rrugica ku kalon ajëri.
Fyti ( pharynx )- është pjesë ku kryqëzohen rrugët e frymëmarrjës me ato të ushiqmit. Ajëri nga

zgavra e hundës nëpër fytë kalon në laringë, kurse ushqimi nga goja futet ne kapercëll. 2
Germazi ( laringu ) – është pjesa fillestare e rrugëve të poshtme të frymëmarrjes dhe organ ku

2

E.Sarçin – H.Zherka – Sarçin. “Anatomia dhe fiziologjia e njeriut” Prishtinë 2001. Cap: 3 -

Sistemi i organeve frymëmbimit. Fq. 100-112
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prodhohet zëri. Hyrja në laring gjendet nën rrënjën e gjuhës, kurse përpara është e kufizuar me
kapakun (epiglotis). Gjatë përbirjës kapaku mbyll hyrjen e laringut me çka pengon hyrjen e
ushqimit në rruget e frymëmarrjes.
Trakeja (gabzherri) – është gyp kërcor i gjatë 10-12cm, i vendosur në pjesën e përparme të
qafës dhe në krahëror. Gjithmonë është e hapur në drejtim të ajërit.
Bronket- bronket kryesore depërtojnë në mushkëri dhe degëzohen në degë më të vogla.
Fillimisht nga bronket nisen nga katër degë ventrale dhe dorsale.
Mushkëritë – përbëjnë organet kryesore të frymëmarrjes mëqenëse në to kryhet këmbimi i
gazrave. Mushkëritë janë të vendosura në mesin e krahrorit (mediastum). Janë të përbëra nga dy
krah, i djathti dhe i majti (pulmo dexter et sinister). I ngjajnë kronit, me bazë kah diafragma, e
me maje përpjetë. Dallohen dy anë; e jashtme ose brirore dhe e brendëshme, pastaj baza dhe
maja. Te krahu i djatht i mushkërive dallohen 3 lobe, kurse tek i majti 2 lobe.
Pelhura (pleura) – mushkëritë janë të mbështjellura me një cipë që quhet pleura, dhe dallojmë
pleuren viscerale dhe pleuren pariatale. Pleura viscerale mbështjell mushkëritë. Kalimi në
pleuren parietale bëhet, në rrënjën e mushkërisë. Pleura parietale ndahet në: pleura kostalis,
pleura mediastinalis, dhe pleura diaphragmatika. Pleura kostale vesh nga brenda brinjët dhe
muskujt, pleura medistinale formon kufirin laterl të mediastinit, pleura diaphragmatika mbulon
pjesën e sipërme të diafragmes.3

1.3 Vështrimi i përgjithshëm mbi kancerin e mushkërive

Kanceri i mushkërive i njohur gjithashtu si karcinoma e mushkërive, është një tumor i
mushkërive malinje karekterizuar nga rritja e pakontrolluar e qelizave në indet e mushkërive.

3

I. Spahiu, D. Popovac, D. Mustafa, M. Haxhiu, M. Gashi, X. Nurboja, J. Stankov, S. Stankov,

B. Osmani, V. Hadri, H. Ahmetaj. “Pneumofiziologjia”. Botimi 1. Prishtinë. ‘Sistemi Respirator’
fq.13-39
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Kjo rritje mund të përhapet përtej mushkërive nga procesi i metastazës në indet e afërta ose në
pjesë të tjera të trupit. Shumica e kancerëve që fillojnë në mushkëri, të njohur si kancer primar të
mushkërive, janë karcinoma.4
Shpeshtësia- Kanceri i mushkërive është shkaku më i zakonshëm i vdekjes në të dy gjinitë si të
meshkujt ashtu edhe tek femrat. Shumë pacientë me kancer të mushkërive diagnostifikohen në
moshën 35-75 vjec, me një kulm të moshat 55-65 vjecë. Te meshkujt më shumë se 80% e
kancerit të mushkërive lidhet me pirjen e duhanit. Më e shpeshtë është kanceri i mushkërive me
qeliza jo të vogla tek femrat jo duhanëpirëse relativisht të reja. 5

Kanceri i mushkërive ndahet në:
Me qeliza
jo të vogla
NSCLC





Adenokarcinoma
Karcioma me qeliza skaumoze
Karcinoma me qeliza të mëdha

Me qeliza të
vogla
SCLC

Fig.I. Klasifikimi i kancerit të mushkërive

4

Indrit Bimi, Daniela Dervishi, Albana Çela, “Kujdesi Infermieror për të Sëmurë Onkologjikë-

Kujdesi Paliativ’. Tiranë 2010, Cap.8: Kujdesi infermieror me kancer pulmonar, faq.203-237
5

Xh. Bicaj, R. Miftari, M. Pacarada, B. Bicaj, I. Kurtishi, S. Shehu-Blakaj, T. Bicaj, V. Goga-

Cmega. “Onkologjia” Botimi I, Prishtinë 2014. Cap.8: Tumoret malinë të sistemit respiratorë,
faq.125-136
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1.4 Shkaktarët e kancerit të mushkërive

Etiologjia – studimet epidemiologjike sugjerojnë se shumë faktorë gjenetik dhe të mjedisit
ndikojnë në zhvillimin e sëmundjës së kancerit të mushkërive. Kanceri zhvillon dëmtimin
gjenetik të AND-së dhe ndryshimet epigjenetike. Këto ndryshime ndikojnë në funksionet
normale të qelizës, duke përfshirë përhapjen e qelizave, vdekjen e programuar të qëlizave
(apoptosis) dhe riparimin e AND-së. Përderisa grumbullohen më shumë dëmtime, rritet rreziku
për kancer.6 Faktorë të mundeshem të kancerit të mushkërive janë :


Duhanpirja



Ekspozimit ndaj gazit të radinit (radiumit)



Ekspozimi ndaj asbesit



Ndotja e ajërit



Faktor gjenetik



Ekspozimi ndaj radioterapisë



Ekspozimi ndaj rreztimit jonizue.

Duhanpirja- Pirja e duhanit është deri më tani kontribuesi kryesor në kancerin e mushkërive si
të meshkujt edhe të femrat. Duhanpirja rrite riskun e të gjitha tipeve histologjike të kancerit te
mushkërive: karcinoma me qeliza skaumoze, karcinoma me qeliza të vogla, adenokarcinoma
(duke përfshir karcinomen bronkoalveolare) dhe karcinoma me qeliza të mëdha. Duhanpirja
pasive shkakton kancer te mushkërive te joduhanpiresit, edhe pse risku është shumë me i vogël
se sa ai i një duhanpiresi.Te femrat zakonisht është 20% dhe te meshujt 30%.
Ndërprerja e duhanpirjës në çdo moshë shmang rritjen e mëtejëshem të riskut për kancer të
mushkërive.7 Radoni- është shkaktarë i kancerit të mushkërive. Produktet e prishjes së rrezatimit
prodhojnë material gjenetik, duke shkaktuar mutacione që kthehen në kancer.
6

De Vita, Hellman dhe Rosenberg, “Kanceri”, Parime dhe Praktika të onkologjisë, Vellimi një,

Cap.37- Kanceri i mushkërive, faq.887-965
7

Suzan L.Gronëald, Margaret Hansen Frogge, Michelle Goodman, Connine Henke Yarbo.

“Cancer Nursing – Principles and Practice”. Second edition. Cap: 43 – Lung cancer. Fq.951-972
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Azbesti – është shkaktar i kancerit të mushkrive. Pirja e duhanit dhe azbesti kanë një efektë
sinergjik në formimin e kancerit të mushkërive. Në duhanpiresit që punojnë me azbest, rreziku i
kancerit të mushkërive rritet 45 herë në krahasim me popullsinë e përgjithëshme. Ndotja e ajërit
– është shkaktar i rritjes së kancerit të mushkërive që lidhet me djegien e drurit, qymyrit,
plehrave ose mbetjeve të bimëve për gatim dhe ngrohje. Gjenetike – rreth 8% e kancerit të
mushkërive është për shkak të faktorëve të trashëguar. Në të afërmit e njerëzve me kancer të
mushkërive, rreziku është dyfishuar. Kjo ka të bëjë, për shkak të kombinimit të gjeneve.
Polimorfizmat në kromozomet 5, 6 dhe 15 janë të njohura që ndikojnë në rrezikun e kancerit të
mushkërive. Ekspozimi ndaj radioterapis – njerzit të cilët janë trajtuar me radioterapi të
krahërorit për kancer të tillë si Hodgin (kanceri i gjirit), ekspozimit ndaj rrezatimit jonizues (Xrrezatimi) rrezikohen për kancer të mushkërive.8

1.5 Karcinoma e mushkërive me qeliza jo të vogla (NSCLC –non-small lung
cancer)

NSCLC- është kanceri më i zakonshem i mushkërive, që përbën rreth 80% të të gjithë kancerëve
të mushkërive. Në të gjitha regjistrat, rreziqet grumbulluese për kancerin e mushkërive ishin më
të larta tek meshkujt sesa tek femrat. Ky lloj kanceri hiqet me trajtim kirurgjik ne 30% të
rasteve.9 NSCLC sipas qelizave të gjetura në tumor ndahet në:
Adenokarcinoma - zakonisht lokalizohet në pjesën periferike të mushkërive dhe në rrugët e
vogla të frymëmarrjes. Mëgjithatë adenokarcinoma është lloji më i zakonshëm i kancerit të
mushkërive te përsonat të cilët nuk kanë pirë asnjëherë duhanë. Një nëntip i adenokarcinomës
është karcinoma bronkoalveolare, që zhvillohet në alveole, e cila si e vetme ndodhet shum rrallë.

8

A. Sallaku, A. Karaj, Dh. Tarifa, N. Kacani, S. Çeliku, M. Konomi, D. Materaku, G. Selenica.
“Onkologjia Klinike” Prishtin 2014, Pjesa special-Kanceri pulmonar. Fq.207-220
Jacob J. Lokich, M.D, and Johan E,Byfield. M.D.Ph.D. “Combined Modality Cancer Therapy”.
Cap.4-Lung cancer, fq.63-71
9
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Karcinoma me qeliza skaumoze - morfologjkisht është identike me qelizen skaumoze
ekstrapulmonare (të kokës dhe qafës). Ky lloj kanceri ndodhet zakonisht në pjesën centrale dhe
është i lidhur me duhanpirjen.
Karcinoma me qeliza të mëdha - janë karcinoma të mushkërive me diferencim të dobët, të
përbëra nga një shtresë qelizash të mëdha malinje që shpesh shoqërohet me nekrozë.
Për trajtimin e NSCLC përdoret: kirurgjia, radioterapia, kimioterapia, target terapia, kirurgjia me
lazer dhe farmadinamikoterapia.

1.7 Karcinoma e mushkërive me qeliza të vogla (SCLC –small cell lung
cancer)
SCLC- përbën rreth 20% të kancerit të mushkërive dhe janë më agresive dhe me shpejtesi në
rritje te të gjithë kancerëve të mushkërive. SCLC janë të lidhur fort me pirjen e duhanit të
cigareve, me vetëm 1% të ketyre tumorëve që ndodhin në pijet alkoolike. SCLC tek meshkujt
është paraqitur më shumë në vitet e më herëshme por tanimë ka pësuar një rënje në mënyrë të
qëndrueshme, në krahasim me femrat e cila ka pësuare vetëm një rënje të lehtë. Pra shumica e
pacientëve te diagnostifikuar me SCLC janë femra. Trajtimi mund të bëhet me kimioterapi
citotoksike. 10

KAPITULLI -II- Stadet e kancerit të mushkërive
Tab.1 Njohja e stadeve të kancerit te mushkërive është shumë i rendësishem pasi trajtimi i
ti bëhet në bazë të stadit. Për stadifikimin e kancerit pulmonar përdoret sistemi TNM, i cili
përfshinë: masen e kancerit ose tumorit (T), shperndarjen në nyje limfatike (N), Metastaza
në distancë (M).

10

Vincent T. Devita, Jr. Samuel Hallman, Steven A Rosenberg. “Cncer Principles-Practice of

Oncology. 4th Edition, Cap.23. Non-small lung cancer-Small call lung cancer. Fq.673-730
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Tumor T karekteristiat
T0

Nuk vërehët prania e tumorit

T1

Tumori me diameter <2cm rreth pulmoneve ose pleures viscerale pa invazion

T1a

Tumor 2cm

T

Tumor >2cm por <3cm

T2

Tumor >3cm por <7cm

T2a

Tumor >3cm por <5cm

T2b

Tumor >5cm por <7cm

T3

Tumor >7cm i cili perfshin toraksin, diafragmen, pleuren dhe perikardin

T4

Tumor i çdo madhësie i cili përfshin: mediastinin, zemrën, trakenë, nervat rekurent,
ezofagun, vertebrat.
Nyje limfatike (N)

N0

Nuk paraqet invadim të nyjeve limfatike

N1

Tumori ka invaduar njerin nga pulmonet

N2

Tumori ka invaduar nyjet limfatike të krahut përkatës të murit të krahërorit ose të
laringut

N3

Tumori ka invaduar nyjet limfatike të krahut tjetër të mushkërive ose nyje limfatike
më të largëta
Metastaza ( M )

M0

Nuk ka metastaza

M1

Metastaza në organe të tjera (kocka, tru )

Mx

Prania e metastazave nuk mund të gjykohet, duke qenë se karcinoma parvocelulare
dhe joparvocelulare të pulmoneve perhapen me shpejtësi të ndryshme.11

11

Suzan L, Gronëald, Margaret Hansen Froge, Michelle Goodman, Connine Henke Yarbo.

“Cancer Nursing-Principles and Practice”, Second edition. Cap :43. Lung cancer, fq.951-972
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2.1 Stadi 0

Stadi 0 – Kjo quhet faza ‘in situ’ e sëmundjes, në këtë fazë kanceri nuk ka invaduar afër indeve
dhe nuk është i shpërndarë jashtë pulmoneve. Kanceri në ketë stad është vetëm në shtresën
fillestare të rrugeve ajërore. Ky tumor trajtohet me kirurgji.

2.2 Stadi I
Stadi I – Kanceri është i vogël, nuk ka invaduar në asnjë linfondul, në këtë rast kirurgjia mund të
heq komplet kancerin.Stadi I ndahet në dy nënstade: stadi IA- tumoret më të vegjël se 3cm dhe
është i lokalizuar vetëm në pulmone. Stadi IB – tumoret më të mëdhajë se 3cm dhe të vegjal se
5cm. Përfshine bronkun kryesorë, kanceri është i shpërndarë në pleure, kanceri jep obstruksion të
pjesëshme të rrugëve të frymëmarrjes, duke shkaktuar kolaps pulmonar (atelektaz) ose infeksion
të asaj pjesë të pulmonit. Zakonisht trajtohen me terapi kirurgjike, radioterapi, kimiotera.12

2.3 Stadi II

Stadi II – Ndahet në dy nënstade: Stadi IIA dhe IIB. Në stadin IIA tumori është >7cm, nuk ka
invaduar në limfodul, ose tumori është <5cm, nuk ka invaduar pleuren viscerale dhe as bronkun
kryesore, ka invaduar në limfodujt më të afertë por nuk ka invaduar në pjesët e tjera të trupit. Në
stadin IIB tumori është më i madhë se 5cm dhe më i vogël se 7cm perfshin edhe bronkun
kryesore por jo afër bifurkacionit trakeal, është i shpërndar në pleuren, bllokon pjesërisht rrugët e
frymëmarrjes, është i shpërndar në limfonodujt e afërt por jo në pjesët e tjera të trupit. Trajtimi
bëhet me kirurgji, radioterapi, kimioterapi.
12

Xh. Bicaj, R.Miftari, M.Pacarada, B.Bicaj, I.Kurtishi, S.Shehu-Blakaj, T.Bicaj, V.Goga-

Cmega. “Onkologjia” Botimi I, Prishtinë 2014. Cap:8, Tumoret malinë të sistemit respiratorë.
fq.125-136
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2.4 Stadi III
Stadi III – Ndahet në dy nëntipe : Stadi IIIA dhe IIIB. Stadi IIIA kanceri në këtë stad është i çdo
madhësie dhe mund të përfshijë bronkun kryesorë, është i përhapur në pleur. Bllokon pjesërisht
rrugët e frymëmarrjes. Ka invaduar limfodujt e pulmonit të anës së vetë por nuk ka invaduar në
distancë. Mundë të përhapet edhe në kafazin e krahërorit, diafragëm, dhe në membranat përreth
zemrës. Stadi IIIB- tumori është në madhesi të ndryshme, është i përhapur në pjesën medistinale,
zemër, trake. Për trajtim përdoret kimioterapia.

2.5 Stadi IV
Stadi IV – Në këtë stadë kanceri ka invaduar edhe në pjesë të tjera të trupit, përreth zemrës etj.
Kanceri i mushkërive mund të japë metastaza kudo në trupë, por zakonisht ai përfapet në kokë,
kocka, hepar dhe në mbiveshkore. Trajtimi bëhet me anë të kirurgjis me lazer.13

Kapitulli III - Klinika e kancerit të mushkërive
Shenjat dhe simptomat të cilat dallohen për kancer të mushkërive janë: Simptomat e
frymëmarrjes: kollë, hemoptizi ( kollitje me gjakë), dispne. Simptomat sistemike; humbje në
peshë, dobësia, ethet, temperaturë. Simptomat për shkak të masës së kancerit që shtypin në
strukturat ngjitur: dhimbje krahërori, dhimbje kockash, obstruksion të venës cava superior,
disfagi.
Simptomat që sygjerojne pranin e sëmundjes metastatike përfshijnë humbjen e peshës, dhimbjen

13

Xh. Bicaj, R.Miftari, M.Pacarada, B.Bicaj, I.Kurtishi, S.Shehu-Blakaj, T.Bicaj, V.Goga-

Cmega. “Onkologjia” Botimi I, Prishtinë 2014. Cap:8, Tumoret malinë të sistemit respiratorë.
Fq125-136
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e kockave dhe simptomat neurologjike ( dhimbje koke, zbehje, konvulsione, ose dobësi të
gjymtyrëve).


Një kollë e re në një duhanpirës ose në një ish-duhanpirës duhet të ngrejë shqëtsim
për kancerin e mushkërive.



Kollitja e gjakut (hemoptysis) ndodh në një numër të konsiderushëm njerëzish që
kanë kancerin e mushkërive.



Dhimbje në zonën e gjoksit është një simptomë në rreth një të katërtën e njerëzve me
kancer të mushkërive. Dhimbja është e shurdhër, dhe këmbëngulëse.



Vështërsi e frymëmarrjes zakonisht rezulton nga një bllokim i një pjesë të
mushkërive, grumbullimi i lengjëve rreth mushkërise (rrjedhja pleurale) ose perhapja
e tumorit nëpër mushkëri.



Infeksionet e përseritura të frymëmarrjes, të tilla si bronkit ose pneumonia, mund të
jana një shenjë e kancerit të mushkërive.14

KAPITULLI IV - Diagnostifikimi i kancerit të mushkërive
4.1 Anamneza
Të dhënat që merren nga anamneza janë shumë të rendësishme për diagnostifikimin e kancerit të
mushkërive. Të dhënat që merren nga anamneza si; kolla, hemoptizi, dhimbje gjoksi, dispne, na
bëjnë të dyshojmë për kancer të mushkërive. Historia familjare për kancer të mushkërive,
historia personale; pirja e duhanit, ambienti ku punon i cili mund të jetë toksik etj. Informacioni i
marrë nga anamneza mund të na ndihmojne në formulimin e një dyshimi për kancer të
mushkërive e cila pastaj sygjeron të bëhen ekzaminime më të hollesishme.

14

I.Spahiu, B.Osmani, A.Daka, Tefik A.Leci, V.Hadri, Z.Bujupi, Skender R.Baca. R.Mehmeti,

A.Ahmeti. “Pulmologjia” Prishtinë 2015, Cap.7-Tumoret e mushkërive. Fq.207-226
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4.2 Radiografia e toraksit
Është hap i parë diagnostifikues pas simptomave fizike dhe historike të pacientit, të cilat tregojnë
dyshime për kancer të mushkërive. Radiografia është një ekzaminim e cila na jep pamje nga
përpara-mbrapa si dhe anash.

4.3 Cilologjia e sputimit

Diagnoza e kancerit të mushkërive kërkon gjithashtu konfirmimin e qelizave malinje nga një
patolog kur ka dyshime për kancer pulmonar. Nëse tumori është i lokalizuar në pjesën qëndrore
të pulmoneve dhe kur ka invaduar në rrugët e frymëmarrjës, kjo procedur e njohur si citologji e
pështymës ose sputumit mund te vizualizoje qelizat e tumorit.

4.4 Bronkoskopia
Është metodë e ekzaminimit klinik. Ajo lejonë pamje direkte të tumorit dhe me anë të
bronkoskopit mund të marrim material për biopsi. Procedura kërkon qetësues dhe anestezi.
Efekti i padëshiueshëm mund të jetë kollë me rrema gjaku 1-2 ditë pas bronkoskopis. 15

4.5 Torakocenteza

Ndonjëherë kanceri pulmonar përfshin edhe indet përreth pulmoneve (pleuren) e cila grumbullon
likidet në hapësiren midis pulmoneve dhe kafazit të krahërorit. Aspirimi i një mostre të këti
likidi pleural me anë te gjilperes mund të zbulojë qelizat kanceroze. Mund të ketë një rrezik të
vogël për të zhvilluar pneumotoraks.
15

I.Spahiu, B.Osmani, A.Daka, Tefik A.Leci, V.Hadri, Z.Bujupi, Skender R.Baca, R.Mehmeti,

A.Ahmeti. “Pulmologjia” Prishtin 2015. Cap:7- Tumoret e mushkërive. Fq.207-226
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4.6 Mediastinoskopia

Është ekzaminim kirurgjikal e cila realizohet duke bërë një incizion në dërrasen e krahërorit në
mes të brinjëve ku nëpërmjet kësaj merret mostër nga linfodujt ose indi tumoral për biopsi. Kjo
procedur bëhët nën anestezi të përgjithëshme.

4.7 Toraktomoia
Është procedurë e cila bëhet me anestezi të përgjithëshem. Kirurgu bënë një incizion në dërrasen
e krahërorit dhe ekzaminin në mënyrë direkte pulmonet dhe merr moster nga indi tumoral për të
egzaminuar.

4.8 Analizat
Aanalizat e gjakut nuk mundë të diagnostifikojnë kancerin pulmonar, por ato mund të zbulojnë
anomalit biokimike ose metabolike të trupit të cilat shoqerojnë kancerin. 16

Kapitulli V Trajtimi i kancerit të mushkërive

5.1 Trajtimi kirurgjikal

Kirurgjia kryhet më pak me SCLC se me NSCLC sepse këto tumorë kanë më pak gjasa të
lokaliziohen në një zonë që mund të hiqet. Procedura kirurgjikale e zgjedhur varet nga madhesia

16

A.Sallaku, A.Karaj, Dh.Tarifa, N.Kacani, S.Çeliku, M.Konomi, D.Materaku, G.Selenica.

“Onkologjia klinikie”, Prishtinë 2014, Pjesa speciale - Kanceri pulmonar. Fq.207-220
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dhe vendodhja e tumorit. Me anë të kirurgjis mund të bëhet heqja e një lobi ( lobektomi), heqia e
një mushkrie të tërë (pneumonektomi). Ndonjëherë janë hequr edhe nyjet limfatike në rajonin e
mushkërive (lymphadenectomy). Pra, varësisht se në cilën pjesë janë shfaqur.
Efektet anësor : veshtirësi në frymëmarrje, gulcim, dhimbje dhe dobësi.

5.2 Kimioterapia
Ështe trajtim i cili përdorë medikamente anti-kanceroz citotoksike trajtimin të dy llojeve të
kancerit pulmonare. Është një terapi sistemike e cila qarkullon në të gjithë trupin duke
shkatërruar qeliza kanceroze. Kimioterapia mund të jetë si pilula, si nje infuzion intravenoz ose
kombinim i të dyjave. Tipet e kimioterapis: terapia me bazë platini, Cisplatini (Platinol AQ) ose
paraplatini, duke u kombinuar me terapi të tjera.
Efektet anësore : probleme në sistemin digjestiv, nauze dhe të vjella, humbje oreksi, lodhje etj.

5.3 Radioterapia
Radioterapia shpesh jepet së bashku me kimioterapinë dhe mund të përdorët për trajtimin e
pacientëve me NSCLC që nuk kanë të drejtë për kirurgji. Kjo formë e radioterapise me intenzitet
të lartë quhet radioterapia radikale. Për pacientët e sëmurë me SCLC potencialisht të shëruar
radioterapia e gjoksit shpesh rekomandohet përveç kimioterapisë. Për të dy llojet e kancerëve
NSCLC dhe SCLC, mund të përdoren doza të vogëla të rrezatimit në gjokës për kontrollimin e
simptomave (radioterapi paliative). Efektet anësore : ndryshime të lëkurës ( irritim të lëkures,
skuqie, dehidrim të lëkurës, të vjella vështirësi në gëlltitje, lodhje). 17

17

Indrit Bimi, Daniela Dervishi, Albana Çela, “Kujdesi Infermieror për të Semurë Onkologjikë –

Kujdesi Paliativ”, Tiranë 2010, Cap:8-Kujdesi Infermieror ne pacientet me kancer pulmonar. Fq.
203-237
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Në trajtim rëndësi të madhe ka roli infermieror në ofrimin

e sherbimeve profesionale

shendetësore për të gjithë pacientët njësoj pa dallim race, gjinie, feje, etj. Kujdesi infermieror
duhet të jetë individualizuar, duka u bazuar në stadin e sëmundjes, nga mënyra se si pacienti
ballafëqohet me sëmundjen fizikisht dhe emocionalisht, dhe nga tipi i trajtimit që pacienti është
duke pranuar.18

5.4 Stadi ku kanceri është përseritur, ka recidivuar
Në këtë stad kemi përseritjen e tumorit pasi është trajtuar më përpara. Ai mund të shfaqet përseri
në vendin e origjinës, ku ka qenë në fillim ose mund të shfaqet në pjesë të tjera te trupit.
Trajtimi:
Kimioterapia - bëhet nëse tumori përseritet në tre muaj më vonë nga fillimi i trajtimit, aplikohet e
njejta kimioterapi.
Radioterapia- ( radioterapi e jashtme) për të qetësuar simptomat e metastazave në kocka dhe në
kokë, për të trajtuar sindromën e venës cava superior.
Fotodinamikoterapia- bëhet për të trajtuar

tumorin e përseritur në bronke , per të liruar

obstruksionin e shkaktuarë nga tumori në bronke, për të bërë një frymëmarrje më të lehtë.
Kirurgjia me lazer - bëhet për lehtësimin e procesit të frymëmarrjës.19

18

Suzan L, Gronëald, Margaret Hansan Frogge, Michelle Goodman, Connine, Henke Yarbo.

“Cancer Nursing-Principles and Practice” , Second edition. Cap: 43. Lung cancer. Fq.951-972
19

Indrit Bimi, Daniela Dervishi, Albana Çela, “Kujdesi Infermieror për të Sëmurë Onkologjikë –

Kujdesi Paliativ”, Tiranë 2010, Cap: 8- Kujdesi infermieror në pacientët me kancer pulmonar.
Fq.203-237

23

Kapitulli VI Parandalimi i kancerit të mushkërive

 Ndërprerja e pirjes së duhanit dhe eliminimi i ekspozimit ndaj tymit të duhanit është masa
më e rëndësishme që mund të parandalojë kancerin e mushkërive.
 Largimi ndaj pirjes së duhanit pasiv është gjithashtu një masë efektive parandaluese.
 Sigurimi i ventilimit të mirë nëse në ambientin ku jetohet ka prani te gazit.
 Veshja e paisjeve mbrojtese nëse punohet në një industri e cila është e ekspozuar ndaj
substancave të njohura, te cilat shkaktojnë kancer pulmonare.20

Aktualisht nuk egziston teknika e përshtatëshme për depistim rutinë. Mënyra e vetme efikase për
të reduktuar vdekshmërin nga kanceri pulmonar është promovimi në publik i mesazhit “stop
smoking’’. Edhe pse po gjenë njëfarë mbështetje depistimi vjetor me radiografi për përsonat me
risk të lartë, as Shoqata Amerikane e Kancerit dhe as Instituti Kombetar i Kancerit nuk e kanë
përvetesuar këtë udhërrëfyes.
Ky informacion bazohet në Opinionin e Komitetit të ACOG, Nr.247, Dhjetor 2000.21

20

De Vita, Hellman dhe Rosenberg. “Kanceri”, Parime dhe Praktika të onkologjisë. Vëllimi një,

Cap: 29-Parandalimi i kancerit - Vartesit nga duhani dhe trajtimi i saj. Fq. 593-634
21

DiSaia – Creasman. “Onkologjia gjinekologjike klinike” Cap.- D, Rekomandime të sygjeruara

për depistimin rutinë të kancerit. Fq.767-768
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Kapitulli VII Statistika te pacientët të sëmurë me kancër të mushkërive

Incidenca; Shpreh numrin e rasteve të reja të sëmundjeve, për një kohë (një vitë) në një hapësirë
të caktuar gjeografike në 1000 banorë.

In =

𝑺𝒓
𝑩

𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎

Prevalenca; Paraqet numrin e të gjitha sëmundjeve ( të njohura më parë dhe sëmundjeve të reja )
nga një sëmundje për kohë të caktuar në 1000 banorë në një rajonë të caktuar.

Pr =

𝑹𝒕
𝑷

𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎

7.1 Rezultatet
Tab.2 Personat e diagnostifikuar me Kancer të mushkërive në Spitalin Regjional “Isa
Grezda” Gjakovë, Klinika e Pulmologjisë, në bazë të grup moshës dhe gjinisë për vitin
2014.

Grup Mosha dhe gjinia
Viti

( 1-34 )

( 35-44 )

( 45-54 )

( 55-64 )

( 65 + )

Panjohur

Gjithsej

2014

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

0

0

1

1

0

0

0

4

3

8

0

0

4

13

Nga kjo tabel tregohet numri i përsonave të diagnostifikuar me kancer të mushkërive në regjionin
e Gjakovës, gjate vitit 2014, ku gjithsej janë 17 raste. Grupmosha më e prekur është ajo mbi 65
25

vjeçë, ndërsa në grupmoshat e tjera perfshihet një numer më pakë i të të prekurve me kancer të
mushkërive në krahasim me moshen mbi 65 vjeçë. Gjinia më e prekur është gjinia mashkullore
me 13 raste, ndërsa gjinia femrore me 4 raste.
Incidenca dhe prevalenca për vitin 2014 është;

In =

Pr =

Sr
𝐵

2

𝑥 1000 =

𝑅𝑡
𝑃

94158

𝑥 1000 =

𝑥 1000 = 0.02

17
94158

𝑥 1000 = 0.18

Tab.3 Personat e diagnostifikuar me Kancer të mushkërive në Spitalin Regjional “Isa
Grezda” Gjakovë, Klinika e Pulmologjisë, në bazë të grup moshës dhe gjinisë për vitin
2015.

Grup Mosha dhe gjinia
Viti

( 1-34 )

( 35-44 )

(45-54 )

( 55-64 )

( 65 + )

Panjohur

Gjithsej

2015

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

0

0

1

0

1

1

0

7

3

4

0

0

5

12

Gjatë periudhës Janar – Dhjetor të vitit 2015, janë diagnostifikuar gjithsej 17 raste të përsonave
me kancer të mushkërive në regjionin e Gjakovës. Gjinia më e atakuar është gjinia mashkullore e
cila rezulton me 12 raste, ndërsa gjinia femrore me më pak raste që gjithësejë janë 5 raste.

26

Grup mosha më e prekur është mbi 65 vjeçë tek të dy gjinitë, kurse mosha 55-64 vjeçë rezulton
me një rritje te gjinia mashkullore. Ndersa grupmoshat e tjera rezultojnë me më pak raste.
Incidenca dhe prevalenca për vitin 2015 është;

In =

Pr =

𝑆𝑟
𝐵

𝑅𝑡
𝑃

3

𝑥 1000 =

𝑥 1000 =

94158

17
94158

𝑥 1000 = 0.03

𝑥 1000 = 0.18

Tab.4 Personat e diagnostifikuar me Kancer të mushkërive në Spitalin Regjional “Isa
Grezda” Gjakovë, Klinika e Pulmologjisë, në bazë të grup moshës dhe gjinisë për vitin
2016.

Grup Mosha dhe gjinia
Viti

( 1-24 )

2016

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

0

0

1

0

0

0

0

3

0

2

4

8

0

0

5

13

( 25-34 )

( 35-44 )

( 45-54 )

( 55-64 )

( 65 + )

Panjohur Gjithsej

Në statistikat e raportuara për vitin 2016 vërehet rritja, e numrit të përsonave të diagnostifikuar
me sëmundjen e Kancerit të mushkërive, në krahasim me 2 vitet e mëparshme, është me 18 raste,
ku 13 prej tyre janë meshkuj ndersa 5 raste femra. Grup moshat më të atakuara janë mbi moshën
65 vjeçare si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat.
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Ndërsa moshat e tjera janë më pak të prekura me sëmundjen e mushkërive në krahasim me
moshen mbi 65 vjeçë në të cilen janë prekur më shum të dyja gjinitë.
Incidenca dhe prevalenca te pacientët me kancer të mushkërive në regjionin Gjakovës për vitin
2016 është;

In =

Pr =

𝑆𝑟
𝐵

𝑅𝑡
𝑃

𝑥 1000 =

𝑥 1000 =

3
94158

17
94158

𝑥 1000 = 0.04

𝑥 1000 = 0.19

Nga e githë kjo rezulton se në vitin 2016 vërehet një rritje e incidencës dhe prevalencës te
pacientët me kancer të mushkërive në krahasim me dy vitet e tjera 2014-2015.
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Fig.II Shpërndarja e sëmundjes se kancerit të mushkërive në bazë të gjinisë tek personat në
regjionin e Gjakovës gjatë viteve 2014-2016

Në këtë grafik kemi paraqitur të dhënat e marra nga Instituti Rajonal i Shendetesise Publike të
Gjakovës , Klinika e Pulmologjisë, numrin e rasteve të personave të diagnostifikuar me kancer të
mushkërive gjatë viteve 2014-2016, duke i klasifikuar në bazë te gjinisë. Nga të dhënat shohim
se gjinia dominante me këtë sëmundje është gjinia mashkullore në të tre vitet, ku incidenca e
kësaj sëmundje sipas gjinisë përputhet edhe me literaturën shkencore.
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Fig. III Përhapja e kancerit të mushkërive te përsonat në regjionin e Gjakovës gjatë 3 viteve të
fundit të ndara në pesë grup mosha 25-34 vjeçë, 35-44 vjeçë, 45-54vjeçë, 55-64vjeçë, dhe mbi
65 vjeçë.
Në këtë lakore kemi paraqitur shpërndarjen e sëmundjes së kancerit të mushkërive te përsonat
gjatë viteve 2014-2016, në bazë të moshës, duke përdorur burimin e lartëpermendur të të
dhënave. Në bazë të grup moshës, gjatë periudhes 2014-2016, numër më i madhë i përsonave të
diagnostifikuar me kancer të mushkërive i takon grup moshes mbi 65 vjeçare, më pasë vjen
mosha 55-64 vjeçë, ndersa moshat e tjera rezultojn më pak të prekura. Vlen të përmendet që në
vitin 2016, ka pasur një ngritje të kësaj sëmundje në grup moshën mbi 65 vjeçare. Ndërsa në
vitin 2014-2015, është në nivel me pak të ulur në krahasim me vitin paraprak, pra me vitin 2016.
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Fig. IV Paraqitia e përsonave me Kancer të mushkërive në bazë të gjinisë në regjionin e
Gjakoves gjatë tre viteve 2014-2016 .
Të dhënat janë marrë nga Instituti Rajonal i Shendetesis Publike të Gjakovës, Klinika e
Pulmologjisë, numri i rasteve të përsonave të diagnostifikuar me kancer të mushkërive gjatë
viteve 2014-2016, duke i klasifikuar në bazë të gjinisë, duke filluar nga meshkujt, femrat dhe me
pas gjithsej. Këtu shihet se me shumë dominojnë meshkujt sesa femrat pasi që janë edhe
konsumues me të mëdhenj të duhanpirjës.
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Numri i përsonave me kancer pulmonare gjatë 3
viteve të fundit në regjionin e Gjakovës

Fig. V Numri i rasteve me kancer të mushkërive gjatë viteve 2014-2016 në regjionin e Gjakovës.
Nga raportet vjetore të Institutit Rajonal të Shendetësis Publike në Gjakovë dhe të Klinikes së
Pulmologjisë, shohim që gjatë 3 viteve të fundit kemi pasur një numër të konsiderueshem të
përsonave me kancer të mushkërive, që në përgjithësi arrin numri prej 52 i përsonave, ndërsa viti
më i prekur është viti 2016, në krahasim me vitin 2014 dhe 2015, që kjo rritje sipas viteve
vërehet në këtë lakore. Ky fakt duhet të mobilizoj, punonjesit e kujdesit shendetesore, qeverinë
dhe gjithë komunitetin për të punuar së bashku për të përmisuar diagnozen, trajtimin dhe
kujdesin për pacientët me këtë sëmundje. Egziston edhe mundesia që një numër ndoshta i madh i
pacienteve të mos jenë te raportuar në Institutin dhe repartin e lartëpërmendur, pasi që janë
diagnostifikuar dhe trajtuar jashtë vendit.

32

7.2 Diskutim

Në një hulumtim në Bashkin e Durrësit gjatë tre viteve 2014-2016 ishin gjithsej 320 raste me
kancer të mushkërive. Sipas gjinisë meshkuj ishin 215 ndërsa femra kanë qenë 105. Grup mosha
më e prekur ishte mbi moshen 65 vjeçe.
Në hulumtimin tonë të tre viteve 2014-2016 të realizuara ishin gjithesej 52 paciente me kancer të
mushkërive. Gjinia më e prekurë ishte gjinia mashkullore me 38 paciente. Ndërsa gjinia femrore
ishte me 14 paciente. Grup mosha më e prekur gjatë këtyre tre viteve ishte mbi moshen 65 vjeçe.

Duke krahasuar të dhënat e dala nga punimi ynë në regjionin e Gjakovës, brenda tre viteve, në
krahasim me studimin e sipër cekur pra në Bashkin e Durrësit, vërejmë se numri i pacienteve të
prekur me kancer të mushkërive është më i madh në Bashkin e Durrësit se në regjionin e
Gjakovës. Gjinia më e prekur është gjinia mashkullore në të dyja vendet si në Durrës ashtu edhe
në Gjakovë. Mosha më e prekur është mosha mbi 65 vjeçë në të dyja vendet e sipërcekura.
Nga kjo rezulton se pacientët më të prekur me kancer të mushkërive janë në Bashkin e Durrësit
në krahasim me regjionin e Gjakovës, kjo për arsye se Bashkia e Durrësit ka mbi 200.000 banorë
krahasuar me regjionin e Gjakovës ku janë afro 94.158 banorë.
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7.4 Perfundim
Në këtë punim diplome u synua të tregohet se çfarë është kanceri i mushkërive si dhe rëndesin
rreth tij. Po ashtu u nxorën edhe rezultatet sa i përket pacientëve të shtrirë në Spitalin Regjional
të Gjakovës, si dhe u llogaritë incidenca dhe prevalence sipas formulave të tyre.
U tha se : Kanceri i mushkërive i njohur gjithahtu si karcinoma e mushkërive, është një tumor i
mushkërive malinje karekterizuar nga rritja e pakontrolluar e qelizave në indet e mushkërive. Kjo
rritje mund të përhapet përtej mushkërive nga procesi i metastazës në indet e afërta ose në pjesë
të tjera të trupit. Shumica e kancerëve që fillojnë në mushkëri, të njohur si kancer primar të
mushkërive, janë karcinoma.
Studimet epidemiologjike sugjerojnë se shumë faktorë gjenetik dhe të mjedisit ndikojnë në
zhvillimin e sëmundjes së kancerit pulmonare. Kanceri zhvillon demtimin gjenetik të AND-së
dhe ndryshimet epigjenetike. Këto ndryshime ndikojnë në funksionet normale të qelizes, duke
përfshir përhapjen e qelizave, vdekjen e programuar të qelizave (apoptosis) dhe riparimin e
AND-së, përderisa grumbullohen më shumë dëmtime, rritet rreziku për kancer. Faktorët për
zhvillimin e kancerit të mushkërive janë : Duhanpirja, ekspozimit ndaj gazit të radinit (radiumit),
ekspozimi ndaj asbesit, ndotja e ajërit, faktorë gjenëtik, ekspozimi ndaj radioterapis, ekspozimi
ndaj rreztimit jonizue.
Sa i përket rezultateve për pacientet gjatë

përiudhes tre vjeçare 2014-2016, rezulton se;

pacientët me kancer të mushkërive në spitalin regjional “Isa Grezda” në Gjakovë, klinika e
Pulmologjisë, në bazë të tre viteve 2014-2016 gjithësej kanë qenë 52 paciente. Gjinia me e
atakuar me kancer të mushkërive në tre këto vite, ishte gjinia mashkullore me 38 pacientë. Më
pakë të prekur nga kjo sëmundje për tre vitet, ishte gjinia femrore me 14 paciente. Grup mosha
më e atekur nga kanceri i mushkërive ishte mbi moshen 65 vjeçare.
Incidenca e pacientëve me kancer të mushkërive për vitin 2014 rezulton me 0.02, ndersa
prevalenca është 0.18. Për vitin 2015 te pacientët me kancer të mushkërive, incidenca rezulton
0.03, ndërsa prevalenca me 0.18 . Për vitin 2016 rezulton se incidenca është 0.04, ndersa
prevalenca rezulton 0.19.
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7.5 Rekomandimet

Kanceri i mushkërive është një sëmundje serioze që kërkon kujdes shendetësor maksimal nga
personeli shendetesor, prandaj nevojitet bashkëpunim i vazhdueshëm me vetë personin dhe
familjarët e tijë. Shërimi i kësaj sëmundje ka kosto të lartë financiare dhe mund të përfundoj me
fatalitet. Duke u bazuar në këto të dhëna, japim këto rekomandime:
 Kontrollimi i përsonave te specialisti i lamis përkatëse, për të bërë diagnostifikimin e
hershëm të sëmundjes, kjo ndikon edhe në rrjedhen e përgjitheshme të saj.
 Të ngritet kapaciteti profesional në repartin e Pulmologjisë me mjekë dhe infermier, duke
marrë parasysh numrin aktual të tyre si dhe trendin në rritje të përsonave me Kancer të
mushkërive.
 Të ketë edukim të vazhdueshëm profesional, si dhe trajnime të mjekëve dhe inermierëve
në këtë lami, në mënyrë që të bëhet aftësimi i tyre sa më i madh për trajtimin e kësaj
sëmundje.
 Përkrahje nga institucionet përkatëse shendetësore për familjaret e pacientëve të atakuar
me këtë diagnoz është e domosdoshme. Përkrahja duhet të bëhet si në aspektin
psikologjik ashtu edhe në aspektin material, duke marrë parasysh natyren e sëmundjes,
dhe koston e lartë të mjekimit.
 Zvoglimi i faktoreve të riskut bëhet duke i ndërgjegjësuar pacientet në shmangien e pirjes
së duhanit, largë vëndeve ku konsumohet duhanëpirja, të qëndrojnë larg ambienteve të
ndotura, ti shmangen ekspozimit të gazit të radonit,ekspozimit të rrezeve jonizuese etj.
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7.6 Rezyme
Punimi i diplomës me temë “Incidenca dhe Prevalenca e kancerit te mushkërive në regjionin e
Gjakovës”, i realizuar në universitetin publik të Gjakovës, Fakulteti i Mjekësisë, Drejtimi
Infermieri, në bashkpunim me spitalin regjional “Isa Grezda” në Gjakovë, është i përmbledhur
në 7 kapituj, 40 faqe si dhe ilustruar me figura dhe tabela në lidhje me të sëmuret me kancer të
mushkërive brenda tre viteve.
Në kapitullin e parë të këtij punimi, sqarojmë definicionin e pulmologjisë, një përshkrim të
shkurtër të sistemit respiratore dhe më pasë i referohemi kancerit të mushkërive, shkaktarët dhe
klasifikimin e kancerit të mushkërive. Në kapitullin e dytë

sqarojmë stadet e kancerit të

mushkërive dhe trajtimin e tyre. Në kapitullin e tret perfshihet klinika e kancerit të mushkërive e
cila është shumë e rendësishme të dijmë shenjat dhe simptomat të cilat na lajmerojnë për kancer
të mushkërive. Në kapitulin e katërt janë shpjeguar procedurat të cilat duhet ti bëhen pacientit për
të vertetuar nëse ai është i prekur nga kanceri i mushkërive. Në kapitullin e pestë sqarojmë llojet
e trajtimit të kancerit të mushkërive, trajtimin kirurgjikal, radioterapin dhe kimioterapinë si dhe
rëndësin e tyre për shërimin e kancerit. Në kapitullin e gjasht sqarohet një pjese tejet e veçantë e
cila ka të bëjë me parandalimin e kancerit të mushkërive, pjesë kjo të cilës i kam kushtuar
rendësi të madhe. Në kapitullin e shtatë prezentohen statistikat rreth pacienteve me kancer të
mushkërive për tre vite, duke treguar gjinin dhe moshen më të prekur si dhe llogaritja e
incidences dhe prevalencës. Ky kapitull përmban në vete diskutimet në lidhje me rezultatet e
arritura nga ky hulumtim, më pas rekomandimet e dhëna rreth pacienteve me kancer të
mushkërive.

36

Summary
The graduation theme "Incidence and Prevalence of lung cancer in Gjakova’s region”, was
realised at University of Gjakova – Faculty of Medicine – Nursing department, in cooperation
with the regional Hospital “Isa Grezda” in Gjakova. This theme is summarized in7 chapters,38
pages and it’s ilustrade with figures about people who are diagnosed whith lung cancer fot the
past three year.
In the first chapter of this work we clarify the definition of Pulmology,a short description of
respirator system and later we refer to lung cancer, it’s cause and classification. In the second
chapter we clarify the stages os lung cancer ang it’s treatmend. In the third chapter is includes the
Clinic of lung cacter which is every important to know the signs and symptoms which announce
us about lung cancer. In the fourth chapter we describe the procedures which should be done to
the patient in order to know if he’s touched by lung cancer. In the fifth chapter we clarify the
types of lung cancer treatment, radiotherapy, chemotherapy and also their impertance in healing
of cancer. In the sixth chapter is clarified a very special part which is about prevention of lung
cancer. In the seventh chapter are presented the statistics of patients who are diagnosed with lung
cancer for three years, telling as the ginder and age who are most touched by this cancar and
calculation of incidence and prevalence. This chapter also includes the discussion about the
results achieved from this research.
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