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1. ABSTRAKTI
Numri i pacientëve me kancer është në rritje, në bazë te vlersimeve çdo vitë janë 9
milion raste te reja me kancer.
Pacientët me kancer kanë nevojë per lehtësues të dhimbjeve ne çdo stad të sëmundjes.
Dhimbja ndodh ne 1/3 e pacientëve qe marin trajtim kundër kancerit, te pacientet me
sëmundje te avancuar më shumë se 2/3 pëjetojnë dhimbje për këtë arsye menaxhimi i
dhimbjes bëhet qëllimi kryesor i trajtimit, prandaj në këtë punim do të diskutohet për
kancerin, si një qelizë normale kthehet në qelizë kancerogjene, dhimbja që perjetojnë
këta pacientë, vlerësimi i dhimbjes, matja e dhimbjes, llojet e dhimbjes, sindromat e
dhimbjes si dhe për menaxhimin e dhimbjeve që perjetojnë këta pacient.
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2. HYRJE
Onkologjia mjekësore përfshinë mjekimin e pacienteve me kancer, zbatimin e masave
parandaluese për kancer, përcjelljen e të sëmurëve me kancer dhe metodat për
diagnostikimin e hershëm. Çdo fazë e kancerit është një çështje e onkologjisë mjekësore.
Qasja ndaj pacientëve është planifikuar si një multidisiplinë në përputhje me të dhënat
shkencore. Trajtimi kryhet me anë të medikamenteve në rrugë intravenoze ose me
gojë, megjithatë kjo praktikë ndryshon në varësi të llojit të kancerit.Ndryshimet e
planifikimit të trajtimit dallojnë në bazë të llojit qelizave të kancerit, organin ku së pari
shfaqet dhe zonat në të cilat ajo është përhapur.
Trajtimi kryhet si një trajtim ndihmës për të zvogëluar rrezikun e përsëritjes së
çrregullimeve, si një trajtim neo-adjutant për të vënë pjesën më te madhe në dispozicion
për funksionimin ose për të mbrojtur organet, ose si një trajtim paliativ që të zgjasë jetën
gjatë çrregullimeve në fazat e mëvonshme dhe për të rritur cilësinë e jetës1

Kanceri është një term i përgjithshëm që përdoret për një grup me më tepër se 100
sëmundje të cilat mund të prekin çdo pjesë të organizmit. Kanceri(tumori) njihet si rritje e
pakontrolluar e qelizave qe prodhojnë 1 tumor ose neoplazme.2
Kanceri është sëmundje shëruese por jo të gjithë mund ta luftojnë kancerin, disa i
dorëzohen sëmundjes. Por, nëse provon të luftosh, ke një mundësi që ta mposhtësh.3

1

Hanahan D. Rethinking war on cancer. Lancet 2014, 383:558-563 Malignat
diseas, Kumar.P, Clark.M, Ninth edition Kumar & Clarck s Clinical Medicine, 2017
2

3

https://sq.wikipedia.org/wiki/Kanceri
Bloch A. , Bloch R. FIGHTING CANCER 1985; 13
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2.1 GJENETIKA E KANCERIT
Kanceri është një sëmundje gjenetike.
Fillimin

e

merr

nga

një

numër

alterimesh somatike të ADN-së që
çojnë

në

proliferim

qelizor

të

shfrenuar. Shumica e këtyre alterimeve
përfshijnë ndryshimet sekuenciale të
ADN (dmth. Mutacionet). Ato mund të
Fig.1 Qeliza normale e ADN dhe qeliza

marrin fillimin si pasojë e gabimeve
rastësore të replikimit, ekspozimit ndaj

mutative 4

karcinogjeneve (p.sh rrezatimi) ose
dështimit në procesin e korrigjimit të ADN-së. Ndërkohë që shumica e kancereve fillojnë
në mënyrë sporadike, format familjare te kancerit shfaqen në familje të caktuara që janë
bartës të mutacioneve të linjës qelizore në gjenin e kancerit.

2.2 ORIGJINA KLONALE E KANCERIT
Pothuajse të gjitha tumoret e marrin origjinën nga një qelizë e vetme. Kjo origjinë klonale
është një tipar diskriminues kritik midis neoplazisë dhe hiperplazisë. Ngjarjet mutacionale
kumulative të shumta duhet të kërkohen për përparimin nga fenotipi normal në fenotipin
plotësisht malinj.
Besohet se pesë deri në dhjetë
mutacione kumulative janë të
nevojshme për një qelizë që të
përparojë nga fenotipi normal në
atë plotësisht malinj. 6
Fig.2 Mutacioni 5
4

https://www.google.com/search?q=cancer+cell&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjI5fn40a_XA
hUGKFAKHUFZCasQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=32MLsrdb6S-LpM:
5
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=1lEDWp7fGszEgAaGi7i4Dw&q=
DNA-mutation-causes-cancer-diagram&oq=DNA-mutation-causes-cancer-diagram
6
Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson L, Loscalzo J. Parimet e mjekësisë interne
HARRISON. Prishtinë. 2013; 492
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2.3 KLASAT E PËRGJITHSHME TË GJENEVE TË KANCERIT.
Klasa e pare: përfshinë gjenet që ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen qelizore ose pozitivisht
(onkogjenet) osee negativisht (gjenet supresore të tumoreve). Këto gjene shfaqin efektet e
tyre mbi rritjen e tumorit nëpërmjet aftësisë për të kontrolluar ndarjen qelizore (prejardhja e
qelizes) ose vdekjen qelizore (apoptoza). Në qelizat kancerogjene, onkogjenet fitojnë
mutacione që lehtësojnë këtë kontroll dhe çojnë në rritje të aktivitetit të produkteve të
gjeneve. Funksioni normal i gjeneve supresore të tumorit është të kufizojë rritjen qelizore
dhe në rastin e kancerit ky funksion ka humbur.
Klasa e dytë: gjenet “rojtare” nuk ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen qelizore, por më tepër
ndikojnë në aftësinë e qelizës për të mbajtur integritetin e gjenomës së saj. Qelizat me
pamjaftueshmëri të këtyre gjeneve kanë një shkallë të rritur të mutacioneve në të gjitha
gjenet, përfshirë këtu onkogjenet dhe gjenet supresore të tumorit.

2.4 ONKOGJENET NË KANCERIN NJERËZOR
Onkogjenet e gjetura në kancerin njerëzor u zbuluan fillimisht nga prania e tyre në
gjenomën e retroviruseve që nuk ishin të aftë të shkaktonin kancer te pulat, minjtë dhe
minjtë eksperimentalë. Homologët qelizorë të këtyre gjeneve virale shpesh janë shenjë e
mutacioneve apo rregullimit aberrant në kancerin human. Rritja normale dhe diferencimi i
qelizave kontrollohet nga faktorët e rritjes që lidhen me receptorët në sipërfaqen e qelizës.
Sinjalet e gjeneruara nga receptorët membranorë transmetohen brenda qelizave nëpërmjet
kaskadave sinjalizuese që përfshijnë kinazat, proteinat G dhe proteina të tjera rregullatore.
Si përfundim, këto sinjale ndikojnë në aktivitetin e faktorëve të transkriptimit në bërthamë
të cilët rregullojnë shprehjen e gjeneve me rol kyç në proliferimin, diferencimin dhe
vdekjen e qelizës. Produktet e onkogjeneve duket se funksionojnë në hallkat kritike të
këtyre rrugëve dhe aktivizimi i papërshtatshëm i këtyre rrugëve mund të çojë drejt
tumorogjenezës.7

7

Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson L, Loscalzo J. Parimet e mjekësisë interne
HARRISON. Prishtinë. 2013; 492-496
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2.5 BIOLOGJIA E QELIZËS KANCEROGJENE
Trajtimi i shumicës së tumoreve njerëzore me preparate citoreduktatore të përshtatshme ka
qenë i pasuksesshëm për shkak të substancave kinetike rritëse.
Paqëndrueshmëria gjenetike është e trashëgueshme në shumicën e qelizave kanceroze dhe
predispozon zhvillimin e rezistencës të fituar ndaj barnave. Në këtë mënyrë pavarësisht se
tumoret e marin origjinen nga një qelizë e vetme, tumoret e mëdha bëhen shumë
heterogjene me nënklone të shumëfishta të lidhur me njëri-tjetrin, disa prej të cilëve do të
jenë rezistentë ndaj terapive specifike, duke shkaktuar përzgjedhjen e tumoreve që bëhen
gjithnjë e më rezistentë me kalimin e kohës.
Sot me përparimin në njohjen e onkogjeneve dhe të rrugëve të frenimit të tumoreve, është
bërë i mundur zbulimi i preparateve terapeutike të bazuar në vendin ku veprojnë, të krijuar
në mënyrë të arsyeshme, të drejtuar ndaj çrregullimit molekular specifik, gjë e cila i
diferencon qelizat malinje nga ato jo malinje.8

8

Fauci A, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson L, Loscalzo J. Parimet e mjekësisë interne
HARRISON. Prishtinë. 2013; 498-499
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2.6 DHIMBJA
Përkufizimi i dhimbjes i propozuar nga Shoqata
Ndërkombëtare për Studimin e dhimbjes është
“ Dhimbja është një përjetim i pakënaqshëm ndjesor
dhe emocional i shoqëruar me dëmtim indor aktual ose
të mundshëm, ose i përshkruar në lidhje me një
dëmtim të tillë.”
Turpi jonë është i ndertuar ti dërguar mesazhe trurit
kur diçka po shkon keq, pra dhimbja është sikur

Fig.3 Dhimbja 9

mesazh. 10 Për arsye se dhimbja është një ankesë

subjektive, nuk eksiston një mënyrë përfundimtare për të dalluar dhimbjen që shfaqet në
mungesë të dëmtimit të indit nga dhimbja, e cila shkaktohet nga një dëmtim i tillë. Dhimbja
si një delusion somatik ose si një depresion i fshehur është e rrallë te pacientët me kancer
prania e dhimbjes zakonisht përfshin një proces patologjik.

2.7 LLOJET E DHIMBJES
Duke u bazuar mbi neuroanatominë dhe neurofiziologjinë e rrugëve të dhimbjes janë
përshkruar tre lloje dhimbjesh :


Dhimbja Somatike



Dhimbja Viscerale



Dhimbja Neuropatike

Secila nga këto dhimbje shkaktohet nga aktivizimi dhe nga ndjeshmëria e nocireceprtorëve
dhe mekanoreceptorëve në periferi, ose nga stimujt mekanikë (komprimimi nga tumori ose
nga infiltrimi tumoral), ose nga stimujt kimikë (epinefrina, serotonina, bradikinina,
prostaglandina ose histamine).11

9

https://www.google.com/search?q=4624590551&tbm=isch&source
Bloch A. , Bloch R. FIGHTING CANCER 1985; 184-185
11
Vincent T. DeVita, Jr Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg. KANCERI Parime dhe Praktika të
onkologjisë, Vëllimi dy. 2759-2760
10
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2.7.1 DHIMBJA SOMATIKE
Kur nocireceptorët aktivizohen në indet kutane ose në indet e thella, shkaktohet dhimbja
somatike. Kjo dhimbje karakterizohet në mënyrë tipike nga një dhimbje e shurdhët ose
dhimbje e mundimshme, por e lokalizuar mire. Dhimbja e metastazave kockore, dhimbja
incizionale pas ndërhyrjes kirurgjikale dhe dhimbja miofasciale dhe muskoloskeletale janë
shembujt më të zakonshëm të dhimbjes somatike.

2.7.2 DHIMBJA VISCERALE
Dhimbja visceral shkaktohet nga aktivizimi i nocireceptorëve nga infiltrimi, komprimi,
zgjatimi ose nga tendosja e organeve visceral torakale, abdominale ose pelvike. Kjo ndodh
në mënyrë tipike te pacientët me metastaza intraperitoneale dhe është e zakontë me
kancerin e pankreasit. Kjo lloj dhimbje është e vështirë të lokalizohet, shpeshëherë
përshkruhet si e thellë, shtrydhëse dhe sikur ushtron trysni, dhe kur është akute shpesh
shoqërohet me disfunksion të rëndë autonomik, duke përfshirë nauzenë, të vjellat dhe
diaforezën. Dhimbja viscerale shpeshherë ka lidhje me zonat kutane (p.sh dhimbja e
shpatullës me irritim te diafragmes). Ajo mund të shoqërohet me dhimbje gjatë palpimit në
zonën kutane të referuar.

2.7.3 DHIMBJA NEUROPATIKE
Dhimbja neuropatike shkaktohet nga dëmtimi i sistemit nervor periferik ose i atij qendror si
pasojë e komprimimit nga tumori ose nga infiltrimi tumoral i nervave periferike ose
medullës spinale, të shkaktuara nga ndërhyrja kirurgjikale, terapia me rrezatim ose nga
kimioterapia. Dhimbja nga dëmtimi i nervit shpeshherë është e rëndë dhe përshkruhet si
djegëse ose dizestezike, me një cilësi shtërnguese.12

12

Vincent T. DeVita, Jr Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg. KANCERI Parime dhe Praktika të
onkologjisë, Vëllimi dy; 2760
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Në një studim të 613 pacientëve me kancer të trajtuar në mënyrë të njëpasnjëshme, 39% e
tyre raportuan episode kalimtare që ishin të rënda apo dhe më të përkeqësuara te 92% e
pacientëve

.

Dhimbja ishte somatike te 39% e pacientëve, visceral te 22% dhe neuropatike te 36%. 13

Dhimbjet

36%

39%

Dhimbja somatike
Dhimbja viscerale
Dhimbja neuropatike

22%

Grafikoni 1 Dhimbjet

13

Vincent T. DeVita, Jr Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg. KANCERI Parime dhe Praktika të
onkologjisë, Vëllimi dy; 2761
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2.8 ASPEKTET E PËRKOHSHME TË DHIMBJES
2.8.1 Dhimbja Akute - karakterizohet nga një model i përkohshëm i përcaktuar mirë i
shfaqjes së dhimbjes, që përgjithësisht shoqërohet me shenja fizike subjektive dhe
objektive dhe me mbiaktivitet të sistemit nervor autonom. Këto shenja i sigurojnë mjekut të
dhëna objektive, të cilat vërtetojnë ankesën e pacientit nga dhimbja. Dhimbja akute
zakonisht është vetë e limituar dhe përgjigjet ndaj trajtimit me analgjezikë fillestar. Kjo
dhimbje ndahet në subakute (shfaqet në disa ditë, me intensitet që sa vjen e rritet,
përfaqëson një model të simptomatologjisë së dhimbjes progresive) dhe dhimbja epizodike
ose intermitente (shfaqet gjatë periudhave të kufizuara kohore mbi një bazë të rregullt ose
të çrregullt)

2.8.2 Dhimbja Kronike - është një dhimbje e cila persiston për më tepër se 3 muaj, me
një shfaqje të përkohshme jo të përcaktuar mirë. Sistemi nervor autonom përshtatet dhe
pacientët me dhimbje kronike kanë mungesë të shenjave objektive të cilat janë të
zakonshme për ata me dhimbje akute. Dhimbja kronike çon në ndryshime rrënjësore të
personalitetit, mënyrës së jetesë dhe të aftësisë funksionale. Trajtimi i dhimbjes kronike te
pacienti me kancer është një sfidë e veçantë për shkak se ai kërkon një vlerësim të
kujdesshëm jo vetëm të intensitetit të dhimbjes, por edhe të aspekteve të saj të gjera
shumëdimensionale. Të dhënat sugjerojnë se persistenca e dhimbjes ka një efekt negative
madhor mbi cilësinë e jetës së pacientëve.
Dhimbja bazë është intensiteti mesatar i dhimbjes i përjetuar për 12 orë ose më shumë
gjatë një periudhe 24 orëshe.
Dhimbja proksimale është një rritje e përkohshme e dhimbjes me intensitet shumë më të
madh sesa mesatar, që shfaqet mbi një dhimbje bazë me intensitet mesatar ose dhe më të
vogël. 14
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2.9 INTENSITETI I DHIMBJES
Dhimbja gjithashtu mund të përcaktohet duke u bazuar edhe në intensitetin e saj, por
ekzistojnë kufizime ndaj një koncepti të dhimbjes duke u bazuar vetëm mbi intensitetin e
saj. Janë përdorur shkallë kategorike specifike të intensitetit të dhimbjes, ku pacientëve u
është kërkuar që të përshkruajnë dhimbjen e tyre si të lehtë, mesatare, të rëndë ose
torturuese. Gjithashtu janë përdorur edhe shkallët analoge pamore. Këto shpesh janë linja
10 cm të ankoruara në të dyja fundet nga dy pika, ku njëra pike nënkupton asnjë dhimbje
dhe tjetra pike nënkupton dhimbja më e keqe e mundshme.

2.10 MATJET E DHIMBJES
Vlerësimi shumëdimensional i dhimbjes është një metodë e rekomanduar për studimin e
prevalencës së dhimbjes dhe ndërhyrjes së dhimbjes. Shumë instrumente të vërtetuara për
matjen e dhimbjes përpiqen ta shohin atë në një mënyrë shumëdimensionale. Përdorimi i
metodave të tilla mund të sigurojë vlerësim të shpejtë në mjediset klinike të aspekteve
kryesore të dhimbjes së përjetuar nga pacientët me kancer. Urdhrat e Komisionit të
Përbashkët për Organizatat e Akreditimit dhe Kujdesit Shëndetësor, kërkojnë përdorimin e
klasifikimit të dhimbjes në kujdesin klinik të zakonshëm.15

Fig.4 Matja e dhimbjes 16
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2.11 KLASIFIKIMI I PACIENTËVE ME DHIMBJE NGA KANCERI
Mund të identifikohen pesë lloje pacientësh me dhimbje nga kanceri.17
Grafikoni 2 Tipat e pacientëve me dhimbje nga kanceri

E lidhur me diagnozën e
kancerit
Grupi I
Pacientët me dhimbje
akute nga kanceri
E lidhur me terapinë ndaj
kancerit (kirurgjia,
kimioterapia ose rrezatimi

E lidhur me përparimin e
kancerit
Grupi II
Pacientët me dhimbje
kronike nga kanceri

Tipat e pacientëve me
dhimbje nga kanceri

Grupi III
Pacientët me dhimbje
kronike paraekzistuese dhe
me dhimbje nga kanceri

E lidhur me terapinë ndaj
kancerit (kirurgjia,
kimioterapia ose rrezatimi)

Të përfshirë aktivisht në
përdorimin ilegal të
medikamenteve

Grupi IV
Pacientët me një histori të
varësisë ndaj
medikamentit dhe me
dhimbje nga kanceri

Në programin e mbajtjes me
metadon

Grupi V
Pacientë me dhimbje nga
kanceri pranë vdekjes

Me një histori të abuzimit
me medikamentet
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2.11.1 Grupi Ι: Pacientët me dhimbje akute të lidhur me kancerin.
Grupi IA: Dhimbja e shkaktuar nga tumori
Për pacientët e grupit IA, ata me dhimbje të shkaktuar nga tumori, dhimbja është simptoma
kryesore, e cila nxit konsultimin mjekësor dhe diagnozën e kancerit. Përveç kësaj, dhimbja
ka një domëthënie të veçantë si shenjë paralajmëruese e sëmundjes së pacientit. Përcaktimi
i shkakut të dhimbjes mund të përfaqësojë një problem diagnostik, por trajtimi efektiv i
shkakut të saj (p.sh terapia me rrezatim për metastazat e kockës) lidhet me lehtësimin e
dhimbjes së fortë në shumicën e pacientëve .
Grupi IB: Dhimbja e shkaktuar nga terapia ndaj kancerit
Pacientët e grupit IB kanë dhimbje pas ndërhyrjes kirurgjikale, dhimbje akute të nxitur nga
kimioterapia, dhimbje akute procedurale dhe dhimbje si pasojë e ulcerimit të gojës nga
kimioterapia.18 Tab.1 Dhimbjet akute të shkakturara nga terapia ndaj kancerit.
Dhimbje akute e
lidhur me
nderhyrjen
kirurgjike

Dhimbje akute e
shkaktuar nga
nderhyrjet
terapeutike

Dhimbje akute e
lidhur me teknikat e
infuzionit të
kimioterapisë

Dhimbje akute e
lidhur me
toksicitetin nga
kimioterapia

Dhimbje koke nga
punskioni lumbal

Pleurodezi

Dhimbje nga infuzioni
intravenoz

Mukozit

Marrja e gjakut arterial
ose venoz

Embolizim i tumorit

Spazmë venoze

Dhimbje koke

Biopsi e palcës së kockës

Kateterizim suprapubik

Ekstavazim me qelbëzim

Neuropati periferike e
dhimbshme

Punksion lumbar

Kateter interkostal

Dhimbje nga infuzioni ne
arterien hepatike

Kolonoskopi

Dhimbje nga injeksioni

Mielografi

Dhimbje koke nga
opioidet

Dhimbje abdominale nga
kimioterapia
intraperitoneale
Reaksion i menjehershëm
i lidhur me antraciklinën

Diskomfort perineal i
nxitur nga
kortikosteroidet
Dhimbje e përhapur e
kockës

Biopsi perkutane

Dhimbje nga injeksioni
epidural

Flebit kimik

18

Sindroma intratekale e
meningjitit nga
metotreksati
Faktorët që nxisin
kolonitë
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2.11.2 Grupi II: Pacientët me dhimbje kronike të shkaktuara nga kanceri
Pacientët e grupit II ata me dhimbje kronike të shkaktuara nga kanceri, përfaqësojnë
probleme të vështira diagnostike dhe terapeutike. Për qëllime diskutimi mund të ndahen në
dy grupe: ata me dhimbje kronike nga përparimi i tumorit dhe ata me dhimbje kronike të
lidhur me trajtimin e kancerit
Grupi IIA: Dhimbja kronike nga përparimi i tumorit
Te pacientët me dhimbje kronike të lidhur me përparimin e sëmundjes, dhimbja
shkallëzohet në intensitet si pasojë e infiltrimit tumoral të kockës, nervit apo indit të butë të
afërt. Faktorët psikologjik luajnë një rol të rëndësishëm në këtë grup pacientësh, te të cilët
terapia paliative ndaj kancerit mund të ketë një vlerë të vogël dhe është dobësuese nga
pikëpamja fizike. Ndjesia e mungesës së shpresës dhe frikës të ndalimit të vdekjes mund të
shtojë dhe të zmadhojë edhe më tej ankesën nga dhimbja, më pas dhimbja bëhet një aspekt i
përbërësit të vuajtjes së përgjithshme. Të identifikosht si dhimbjen, po ashtu dhe përbërësin
e vuajtjes është thelbësore për zhvillimin e terapisë së duhur për këta pacientë. Metodat e
menaxhimit duhet të drejtohen për të kontrolluar dhimbjen dhe për të identifikuar dhe
zhvilluar strategji trajtimi për secilin prej përbërësve të simptomave të pacientit dhe të
stresit të tij psikologjik.
Grupi IIB: Dhimbja kronike e lidhur me terapinë ndaj kancerit
Grupi IIB përfshin pacientët me dhimbje kronike të lidhur me terapinë ndaj kancerit, siç
janë pacientët që zhvillojnë dhimbje pas mastektomisë, torakotomisë apo amputimit të
gjymtyrës (gjymtyra fantazmë). Dhimbja te këta pacientë vjen si pasojë e dëmtimit të nervit
(dhimbja neuropatike) me zhvillimin e një neurome traumatike. Në këtë kategori,
përfshihen gjithashtu pacientët me sindroma të dhimbjes kronike të nxitur nga kimioterapia.
Trajtimi i dhimbjes për këta pacientë është i kufizuar nga mungesa e metodave të
disponueshme për të hequr shkakun e dhimbjes. 19

19

Vincent T. DeVita, Jr Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg. KANCERI Parime dhe Praktika të
onkologjisë, Vëllimi dy; 2764-2765

20

2.11.3 Grupi III: Pacientët me dhimbje kronike paraekzistuese dhe me
dhimbje të shkaktuara nga kanceri
Grupi III përfshin pacientët me një histori të dhimbjes kronike jomalinje, të cilët zhvillojnë
kancer dhe dhimbje. Faktorët psikologjikë luajnë një rol të rëndësishëm në këtë grup
pacientësh, gjendja psikologjike e funksionale e të cilëve tashmë është e kompromentuar
nga gjendja e tyre me dhimbje kronike jomalinje. Këta pacientë ndodhen në risk të lartë për
të zhvilluar paaftësi të mëtejshme funksionale dhe simptoma të dhimbjes kronike të
shkallëzuar.

2.11.4 Grupi IV: Pacientët me një anamnezë për varësi nga medikamentet
dhe për dhimbje nga kanceri
Grupi IV përfshinë pacientët me një anamnezë për varësi nga medikamentet, të cilët kanë
dhimbje të shkaktuar nga kanceri. Mund të identifikohen tre nëngrupe: 1-pacientë të
përfshirë aktivisht në përdorim ilegal të medikamenteve dhe në modelet e sjelljes adiktive;
2 –ata që marrin metadon në një program ruajtje; 3 –ata të cilët nuk kanë përdorur për disa
vjet medikamente.

2.11.5 Grupi V: Pacientët me dhimbje nga kanceri pranë vdekjes
Te pacientët

me dhimbje të cilët janë duke vdekur, konsideratat diagnostike dhe

terapeutike janë të drejtuara në ruajtjen e komfortit të pacientit. Kontrolli i papërshtatshëm i
dhimbjes të pacientët që janë duke vdekur përkeqëson vuajtjen dhe demoralizon familjen
dhe dhënësit e kujdesit, të cilët ndiejnë se kanë dështuar në trajtimin e dhimbjes së
pacientit, në një kohë kur trajtimi i duhur ka rëndësinë maksimale. Përdorimi i duhur i
analgjezikëve opioidë për të menaxhuar dhimbjen e një pacienti, deri në pikën e sedacionit
dhe deprimimit respirator, njihet si një metodë për të reduktuar vuajtjet e pacientit edhe pse
kjo gjë mund të përshpejtojë vdekjen e tij. Gjykata Supreme njohu parimin e efektit të
dyfishtë në këtë diferencim.20
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2.12 SINDROMAT E ZAKONSHME TË DHIMBJES
Dhimbja te pacienti me kancer shkaktohet nga infiltrimi tumoral i drejtpërdrejtë dhe nga
trajtime të ndryshme ndaj kancerit dhe mund të shfaqet në mënyrë të pavarur nga kanceri
dhe nga terapia ndaj tij.

2.13 VLERËSIMI KLINIK I DHIMBJES
Për vlërsimin e pacientëve me kancer të cilët ankohen nga dhimbjet, duhet ndjekur një sërë
parimesh të përgjithshme. Mungesa e vëmendjes ndaj këtyre parimeve të përgjithshme
është shkaku kryesor për diagnostikimin e keq të një sindrome specifike të dhimbjes.
Vlerësimi i duhur është një përbërës thelbësor për të përcaktuar strategjinë terapeutike të
duhur për secilin pacient. Parimet e përgjithshme janë:











Beso ankesën e pacientit për dhimbje.
Merr një anamnezë të kujdesshme të ankesës së pacientit nga dhimbja.
Vlerëso gjendjen psikologjike të pacientit.
Kryej një ekzaminim të kujdesshëm mjekësor dhe neurologjik.
Cakto studimet diagnostike të përshtatshme dhe shiko personalisht rezultatet.
Trajto dhimbjen për të lehtësuar përgaditjen e duhur.
Rivlerëso përgjigjen e pacientit ndaj terapisë.
Individualizo metodën diagnostike dhe atë terapeutike.
Përcakto qartësisht synimet e kujdesit.
Diskuto udhëzimet e përparimit me pacientin dhe familjen.

Për menaxhimin e pacientit me dhimbje nga kanceri është e rëndësishme vendosja e
marrëdhënies së bazuar në besim me mjekun. Ankesa nga dhimbja është një simptomë, jo
një diagnozë. Perceptimi i dhimbjes nuk është thjesht një funksion i sasisë së dëmtimit fizik
të pandërprerë nga pacienti, por është gjendje e ndërlikuar e përcaktuar nga faktorë të
shumtë. Një vlerësim gjithëpërfshirës përfshinë marrjen e një anamneze të kujdesshme ;
kryerjen e një vlerësimi të detajuar mjekësorë, neurologjik dhe psikologjik; zhvillimin e një
numri hipotezash të lidhura me diagnozën; dhe drejtimin e studimeve diagnostike të
duhura.21
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2.14 MENAXHIMI I DHIMBJES NGA KANCERI
Menaxhimi i dhimbjes nga kanceri, ndjek një strategji sistematike të zbatimit të
ndërhyrjeve të demonstruara në kontekstin e nevojave, rrethanave dhe të parapëlqimeve
individuale.
Menaxhimi i dhimbjeve ndahet ne dy grupe te metodave:
Metodat farmakologjike:
 Analgjezikët
 Metoda anestetike dhe neurokirurgjikale
 Oksidi nitrik
 Barbituratet intravenoze
Metodat jofarmakologjike:
 Metodat psikologjike
 Injektimi ne pikat e provokimit dhe akupunktura
 Metodat psikiatrike
Metoda bazë përdor tre kategori preparatesh:


Analgjezikët opioidë



Analgjezikët joopioidë



Treapitë ndihmëse

Themelimi i kësaj metode është kombinim i individualizuar i medikamenteve, opioide dhe
joopioide. 22
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2.15 MENAXHIMI FARMAKOLOGJIK I DHIMBJES NGA KANCERI
Menaxhimi i dhimbjes nga kanceri kombinon trajtimin e sëmundjes parësore me terapi me
medikamente me analgjezikë dhe me metoda ndihmëse, të cilat mund të përfshijnë metodat
anestetike, neurokirurgjikale, rehabilituese, psikologjike, psikiatrike ose komplementare
dhe alternative.
Shkalla analgjezike me tre hapa e Organizatës Botërore të Shëndetësisë
Hapi 1: përqëndrohet mbi terapinë me medikamente me analgjezikë për pacientët me
dhimbje të lehtë deri në të moderuar të shkaktuar nga kanceri. Këta pacientë duhet të
trajtohen me një analgjezik joopioid që mund ose jo të kombinohet me medikament
ndihmës.
Hapi 2: përqëndrohet mbi pacientët me dhimbje te moderuar, të cilët nuk pëjetojnë
lehtësim të duhur të dhimbjes nga një analgjezik joopioidi. Këta pacient duhet të trajtohen
me analgjezik joopioid në kombinim me dozë të ulët të analgjezikëve opioidë.
Hapi 3: pacientët me dhimbje të fortë ose të moderuar. Te këta pacient përdoret joopioide
me doza të fuqishme opioidesh.23
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Tab.2 Analgjezikët joopioidë për dhimbjen e lehtë deri në të moderuar24
Gjysmëjeta

Plani i

Doza fillestare e

Doza fillestare

(orë)

dozimit

rekomanduar (mg)

maksimale (mg)

Aspirinë

3-12

Çdo 4-6 orë

2600

6000

Kolinë magnez

9-17

Çdo 12 orë

200

600

8-12

Çdo 12 orë

1500 mg X 1, më pas 1000

4000

Emri i përgjithshmëm

trisalicilati
Diflunisal

çdo 12 orë
Acetaminophen

2-4

Çdo 4-6 orë

2600

4000

Ibuprofen

1.8-2

Çdo 4-8 orë

1200

3200

Fenoprofen

2-3

Çdo 4-6 orë

800

3200

Ketoprofen

2-3

Çdo 6-8 orë

150

300

Naproksen

13

Çdo 12 orë

550

1100

Naproksen natriumi

13

Çdo 12 orë

550

1100

Etodolak

7

Çdo 6-8 orë

600

1200

Ketorolak

4-7

Çdo 6 orë

15-30 çdo 6 orë IV, IM
10 çdo 6 orë peros

120 IV,IM
40 peros

(paracetamol)

Acid meklofenamik

1.3

Çdo 6-8 orë

150

400

Acid mefenamik

2

Çdo 6 orë

500 X 1, më pas

1000

250 çdo 6 orë
Celocoksib

11

Çdo ditë- çdo 12 orë

24
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Tab.3 Dozat ekuivalente të mediakmenteve opioide të përdorura
zakonisht në menaxhimin e dhimbjes nga kanceri.25

Medikamenti

Intramuscular
(mg)

Orale
(mg)

Gjyshmëjeta
(orë)

Kohëzgjatja
e veprimit
(orë)

Kodeina

130

200

2-3

2-4

Dihidrokodeina

-

200

2-3

2-4

Oksikodoni

15

30

2-3

2-4

Propoksifeni

50

100

2-3

2-4

Morfina

10

30 (doza të përsëritura)
60 (doza të vetme)

2-3

3-4

Hidromorfoni

1.5

7.5

2-3

2-4

Metadon

10

20

15-190

4-8

Meperidinë

75

300

2-3

2-4

Oksimorfon

1

10 (nga rektumi)

2-3

2-4

Levorfanol

2

4

12-15

4-8

Fentanil (parenteral)

0.1

1-2

1-3

Fentanil
(sistem transdermal)

-

-

-

48-72

Fenatil
(transmukozal dhe
transbukal)

-

-

1-2

1-2

25
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Tab.4 Analgjezikët ndihmës në menaxhimin e dhimbjes nga kanceri26

Medikamente
ndihmës për
dhimbjen
neuropatike

Medikamente
ndihmëse për
dhimbjen e
kockave

Ndihmës për të
trajtuar efektet
anësore

Ndihmës për të
zmadhuar
analgjezinë

Antidepresantë

Bisfosfonate

Antiemetikë

Acetaminophen

Antikonvulsantë

Nitrat galiumi

Anestetik lokalë oral dhe
kutanë

Kalcitoninë

Kortikosteroide

Stroncium 89

Klonidinë

Samarium 153

o
o
o

Kompazinë
Metoklopramid
Ondansetron
Psikostimulantë

o
o
o

Medikamente
antiinflamatore
josteroide
Hidroksizinë

Kafeinë
Metilfenidat
Dekstroamfetaminë

Laksativë
o Senna

Benzodiazepine
Neuroleptikë
Medikamente agoniste të
α2- adrenergjikë
Anatgonistë të
N-metil-D-aspartat
Kalcitoninë

26
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2.16 METODAT ANESTETIKE DHE NEUROKIRURGJIKALE
Metodat anestetike dhe neurokirurgjikale janë më efektive në trajtimin e pacientit me
dhimbje të lokalizuar. 10%-20% e pacientëve me dhimbje nga kanceri kërkojnë këto
metoda, bashkë me metodat farmakologjike, për të marrë analgjezi të përshtatshme. Për
shkak se problemet e dhimbjes janë të zakonshme te pacientët me kancer, ndërsa shumica e
procedurave neurokirurgjikale dhe anestetike janë të dobishme për menaxhimin e dhimbjes,
roli i këtyre metodave është i kufizuar më së miri. Ajo që ndërlikon më tej përdorimin e
tyre është numri i kufizuar i profesionistëve, të cilët kanë njohuri në këto procedura.

2.16.1 Anestetikët lokal
Raportimet e pavërtetuara shkencërisht dhe disa studime të kontrolluara mbështesin
përdorimin e anestetikëve lokal kutan, subkutan, intravenoz, intrapleural dhe epidural në
menaxhimin e pacientëve me dhimbje somatike, visceral dhe neuropatike..
Anestetikët lokal intrapleural janë përdorur për dhimbjen akute në murin e kraharorit dhe
janë përshtatur për menaxhimin e dhimbjes kronike nga kanceri. Anestetikët e transportuar
permes një kateteri intrapleural të futur nën lëkurë, ofroi lehtësim afatgjatë të dhimbjes në
kuadratin e sipërm të djathtë, nga metastaza hepatike te një pacient me dhimbje të forta nga
infiltrimi tumoral i mëlçisë.
Anestetikët lokal epidural përdoren për të menaxhuar sindromat e dhimbjeve të lokalizuara
zakonisht poshtë belit. Kjo metodë konsiston në infuzionin e një anestetiku lokal permes
një pompe infuzioni subkutan ose perms një rezervuari në një kateter të vendosur
përkohësisht ose përgjithmonë në hapësirën epidurale.27
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Blloku i nervave periferike
Bllokimet e nervave periferike përdoren si për diagnostikim për të lokalizuar shperndarjen
nervore, ashtu edhe terapeukisht për të ndërprerë transmetimin e dhimbjes në një
shpërndarje nervore të përcaktuar. Teknika përdoret te pacientët që kanë dhimbje në kokë,
kraharor apo abdomen.

Blloku i nervave autonom
Blloku simpatik është i efektshëm në rastet me hiperaktivitet vasomotor dhe visceromotor.
Ky hiperaktivitet shoqëron shumë prej sindromave të dhimbjes lidhur me kancerin. Blloku i
simpatikut më i përdorur është ai i ganglionit celiac për dhimbjen që vjen si pasojë e
patologjisë malinje abdominale.28

2.17 METODAT NEUROKIRURGJIKALE
Metodat neurokirurgjikale për dhimbjen nga kanceri mund të ndahen në dy kategori
kryesore: antitumorale dhe antinociceptive. Këto metoda shpesh përdoren të vetme ose të
bashkuara me neurokirurgët për të mundësuar lehtësim të përmirsuar të dhimbjes.
Metodat antitumorale
Metodat antitumorale shpeshherë janë më të pranueshme për pacientët, për arsye se ato
përqendrohen në trajtimin e kancerit duke ofruar shpresë për të zgjatur mbijetesën.
Procedurat kryesore janë: heqja e tumorit nga medulla spinale, hapësira epidurale ose nga
pleksusi i afërt; procedurat stabilizuese për frakturen e medullës spinale; implanktimi i
aparateve të shpërndarjes rajonale për medikamentet opioide, epidurale, intratekale, dhe
intraventrikulare. Heqja e tumorit nëpërmjet rezekimit të metastazave të medullës spinale
shoqërohet me përmirësime të jashtëzakonshme të dhimbjeve në 70%-90% të pacientëve. 29
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Procedurat neurostimulatore
Procedurat neruostimulatore, të cilat përfshijnë nervin periferik dhe medulën spinale,
përgjithësisht janë bazuar mbi teorinë e portës së dhimbjes. Nxitja nervore elektrike
transkutane (TENS) u përdor për të trajtuar dhimbjen neuropatike dhe u raportua të ishte e
efektshme. TENS përdoret për një shumëllojshmëri të gjerë dhimbjesh dhe shërben si një
metodë e sigurt. Përvoja klinike sugjeron dobishmërinë e saj te disa pacientë me dhimbje të
nervit periferik. Një sërë studiuesish kanë raportuar se ajo është e dobishme në dhimbjen
nga kanceri për një larmi të gjerë sindromash të dhimbjes së lidhur ne tumorin, si dhe të
dhimbjes neuropatike. 30

Metodat neurofarmakologjike
Analgjezia epidurale dhe intraspinale, duke përdorur vetëm
opioide ose opioide së bashku me anestetikë lokal përdoret për
të menaxhuar dhimbjen kronike nga kanceri te pacientët me
mbijetesë të pritshme deri në 1 vit. Në të gjitha rastet pacientët
duhet të kenë një analizë të një kombinimi medikamentoz
epidural ose intraspinal, përpara se të merret në konsideratë
implementimi i përhershëm. Një grup i gjerë i kateterëve dhe
pompave

të

jashtme

dhe

të

implantueshme,

është

i

disponueshëm me indikacione dhe përdorime specifike.
Përdoren si pompa me bateri që kontrollohen me kompjuter,

Fig.5

ashtu edhe pompat me infusion të fiksuar të vazhdueshëm.

përhershëm i analgjezikëve

Implementimi

intraspinal

30

31

Vincent T. DeVita, Jr Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg. KANCERI Parime dhe Praktika të
onkologjisë, Vëllimi dy;2784-2786
31
https://www.google.com/search?q=Intrathecal-pump

30

i

2.18 OKSIDI NITRIK
Oksidi nitrik ka veçori analgjezike dhe është përdorur në menaxhimin e pacientëve me
sëmundje tepër të përparuar për të siguruar analgjezi shtesë. Ai administrohet me oksigjen
përmes një maske që nuk e lejon frymëmarrjen në përqendrime nga 25-75%

2.19 BARBITURATET INTRAVENOZE
Përdorimi i barbiturateve intravenoze është përkrahur për të menaxhuar dhimbjet te
pacientët që janë duke vdekur, të cilët kanë analgjezi të papërshtatshme ose simptoma të
pakontrollueshme dhe të cilët kërkojnë që të mbahen në një gjendje të qetë. Tiopentali
intravenoz i titruar në një nivel sedacioni, ishte metoda më e përkrahur në një studim që
përfshiu 17 pacientë me sëmundje terminale. Në studimin e publikuar 13 nga 17 pacientët
zhvilluan përgjumje dhe ndërruan jetë. Përgjumja zgjati 2 orë deri në 4 ditë, me një
mesatare prej 23 orësh. Katër pacientë vdiqën pa qenë të përgjumur.32
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METODAT JOFARMAKOLOGJIKE

2.20 METODAT PSIKOLOGJIKE
Metodat psikologjike duhet të jenë një pjesë e plotë e kujdesit të pacientët me dhimbje nga
kanceri. Studimet mbështesin fuqishëm një lidhje midis dhimbjes nga kanceri dhe stresit
psikologjik, kryesisht të manifestuar si çrregullim i gjendjes shpirtërore, ankth, depresion.
Terapitë e përcaktuara për mënyrën e sjelljes, për dhimbjen nga kanceri ndahen në tre
kategori:
1. Terapia gjithëpërfshirëse kognitive e mënyrës së sjelljes (CTB)
2. Hipnoza dhe CTB e bazuar në imazheri
3. Ndërhyrjet psiko-edukative
CTB gjithëpërfshirëse përfshin paketa të ndryshme të strategjive adaptive që i mësohen një
pacienti për të maksimizuar përballimin. Ekzistojnë disa përbërës bazë: t’u sigurosh
pacientëve një shpjegim të arsyeshëm që thekson dhimbjen si një përvojë të ndërlikuar të
ndikuar nga mendimet, ndjenjat dhe mënyra e sjelljes; t’u sigurosh pacientëve trajnim
sistematik me një apo më shumë strategji kognitive apo mënyrave të sjelljes për të
kontrolluar dhimbjen; të theksosh se aftësitë mund të mësohen vetëm permes praktikës në
shtëpi. Në CTB e bazuar në hipnozë, një terapist i kualifikuar ndihmon pacientin që të arrijë
një gjendje relaksimi, CTB e bazuar në imazheri pacienti mësohet se si të përqëndroj
qëllimisht vëmendjen në imazhe mendore specifike, si dhe të largojë mendjen nga
dhimbja.33
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2.21 INJEKTIMI NË PIKAT E PROVOKIMIT DHE AKUPUNKTURA
Pacientët me dhimbje të forte muskolo-skeletike shpeshherë identifikojnë zonat specifike të
ndjeshme në pikën e provokimit dhe injektimi i këtyre pikave provokimi me tretësirë
fiziologjike ose me anestetikë lokal shoqërohet me lehtësim të madh të dhimbjes
Akupunktura është përdorur për të trajtuar si
dhimbjen akute,ashtu edhe atë kronike. Pikat e
zgjedhura për akupunkturë nxiten manualisht
ose me rrymë elektrike me një age deri në
momentin që pacienti e ndjen atë. Është e
disponueshme një larmi e madhe teknikash me
akupunkturë, duke vazhduar nga një metodë
tradicionale kineze, deri në një përshtatje
perëndimore të kësaj metode. Gjithashtu është
përdorur edhe akupunktura me sonda të
jashtme me lazer.

Fig.6 Akupunktura34

2.22 METODAT PSIKIATRIKE
Mjekësia rehabilituese luan një rol të rëndësishëm në metodën multidisiplinore ndaj
pacientit me dhimbje nga kanceri. Psikiatrit janë të shqetësuar për funksionimin fizik të një
pacienti dhe sigurojnë ekspertizë në vlerësimin e mënyrës se si dëmtimi në kapacitetin fizik
të një pacienti ndikon në aftësinë e tij për të funksionuar. Ekziston një shumëllojshmëri e
madhe ndërhyrjesh, duke përfshirë këtu TENS, diaterminë (trajtime me ultratinguj,
hidroterapi), dhe krioterapinë (akull dhe lëndë ftohëse që avullojnë). Gjithashtu janë të
rëndësishme aparatet dhe mbajtëset ndihmëse, si dhe ushtrimet terapeutike dhe masazhi.
Janë përdorur edhe injektimet në pikën e provokimit dhe akupunktura35
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2.23 ALGORITMI PËR MENAXHIMIN E DHIMBJES NGA KANCERI
Është zhvilluar një algoritëm, i cili harmonizon të gjitha këto metoda menaxhimi për
dhimbjen nga kanceri. Ai tenton të harmonizojë teknikat e vlerësimit, terapinë me
medikamente, metodat e modelit të sjelljes, metodat anestetike dhe neurokirurgjikale.
Trajtimi fillon me një vlerësim diagnostik, i cili adreson përbërësit mjekësorë, psikologjikë
dhe shoqërorë të dhimbjes. Nëse medikamentet janë të suksesshme, nuk nevojitet asnjë
terapi e mëtejshme. Nëse dhimbja nuk përgjigjet ndaj medikamenteve analgjezike ose nëse
efektet anësore të medikamenteve nuk tolerohen, mjeku duhet të marrë në konsideratë
zëvendësimin e analgjezikëve (p.sh. nga morfina në metadon), duke ndryshuar rrugën e
administrimit (p.sh. nga orale në subkutane).

2.24 KUJDESI I SPECIALIZUAR I TË SËMURVE TERMINAL
Të sigurosh kujdes të kualifikuar për pacientët të cilët janë të sëmurë terminalë, ofron sfida
të reja për skuadrën onkologjike. Kur tumoret e pacientëve përparojnë përmes terapive të
shumta, sfida e skuadrës ka të bëjë me faktin se si të integrojnë më shumë parime kujdesi
paliative në kujdesin e tyre. Ata duhet të mësojnë rreth qëllimeve dhe vlerave të pacientëve
të tyre, se si ata duan ta shpenzojnë kohën e tyre që u ka mbetur dhe duhet t’i ndihmojnë ata
që të ndërrojnë jetë në një mënyrë që përputhet me dëshirat e tyre.

2.25 SHPRESA
Shumica e pacientëve me sëmundje të përparuar nuk shpresojnë për një shërim. Ata
shpresojnë se jeta e tyre do të jetë mjaftueshëm e shëndetshme sa për të shijuar kohën që iu
ka mbetur, ata shpresojnë për një vdekje pa dhimbje, vdekje që përputhet me dëshirat e
tyre. Atyre u duhet kohë për tu përshëndetur me njerëzit, për të sjellë komfort shpirtëror në
jetën e tyre dhe për të lënë trashëgimitë e tyre. 36
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2.26 SHËRIMI KUNDREJT KURIMIT
Në diskutimin e jetës, shpresave dhe frikës
së tyre me skuadrën e onkologjisë, pacientët
fillojnë të kuptojnë se për ata kujdesen si
njerëz, jo thjesht si pacientë. Disa mund të
shfaqin frikë se ekipi mund të shpërndahet,
të tilla si frika nga vdekja gjatë dhimbjes së
pakontrolluar, frika nga mbytja ose frika
nga braktisja.
Fig.7 Frika e pacientëve37

2.27 LODHJA
Dhimbja, ankthi, depresioni dhe pagjumësia janë shkaqe të rëndësishme të dobësisë dhe
lodhjes së përgjithshme dhe duhet të minimizohen kurdoherë që të jetë e mundur. Në javët
e fundit të jetës, marrja e pakësuar e medikamenteve nga goja dhe efektet metabolike të
sëmundjes së përparuar, kontribojnë në lodhje dhe riushqyerja nuk e përmirëson dobësinë.
Lodhja në fund të jetës është problematike por kafeina ose metilfenidati rrisin gjallërinë.

2.28 PAGJUMËSIA
Pagjumësia te pacientët që janë duke vdekur mund të rezultojë nga dhimbja e patrajtuar,
depresioni, ankthi, dispnea, nauzeja dhe të vjellat. Medikamentet që mund të shkaktojnë
pagjumësi përfshijnë kortikosteroidet dhe antiemetikët.38
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2.29 DITËT E FUNDIT
Shenjat që nënkuptojnë se pacienti është duke hyrë në 10-14 ditët e fundit përfshijnë:


Dehidratimin, takikardinë, të pasura nga ulja në frekuencën e zemrës dhe në
presionin e gjakut



Djersitjen, lëkurën e ftohtë dhe të lagësht, ekstremitetet e ftohta, krijim të larave



Tingujt e ulur gjatë frymëmarrjes, modelin e çrregullt të frymëmarrjes me periudha
të apnesë apo respirimit të plotë Cheyne-Stokes



Tharjen e gojës, vështirësi në gëlltitje, humbje e refleksit të gëlltitjes me
grumbullim të sekrecioneve duke shkaktuar “ ecurinë drejt vdekjes”



Inkontinencën e vezikës urinare ose të rektumit



Agjitacionin me apo pa halucinacione, heshtjen, vështirësinë për t’u gjallëruar.39
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3. QËLLIMI I PUNIMIT
Meqënëse kanceri është sëmundje mjaft e përhapun vitet e fundit dhe çdo ditë e më shumë
rritet numri i të prekurve me kancer atëher, qëllimi i këtij punimi është që të fitojmë më
shumë njohuri për kancerin. Në këtë punim thelbi qëndron te dhimbjet që i përjetojnë
pacientët me kancer si dhe si ti menaxhojmë dhimbjet e tyre, me këtë tematikë qellimi ishte
rishikimi i literaturës.
Objektivat e realizimit të këtij punimi janë:
 Vlerësimi i sëmundjes së kancerit
 Vlerësimi i dhimbjes së shkaktuar nga kanceri
 Si ti menaxhojmë këto dhimbje
 Si t’iu mundësojmë këtyre pacientëve vdekje pa dhimbje

37

4. METODOLOGJIA
Për të realizuar këtë punim është përdorur metoda: Rishikim literature. Burimet e këtij
punimi ishin literaturat mjekësore të përzgjedhura në bazë të tematikes në bibliotekën e
fakultetit si dhe në bibliotekën rajonale “Ibrahim Rugova“ në Gjakovë. Libra të
përzgjedhura ishin ato të cilat kanë tematikë Kancerin dhe Menaxhimin e dhimbjeve te
kancerit.
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5. REZULTATET
Menaxhimi i dhimbjeve të kancerit bëhet me anë të analgjezikëve mirëpo jo çdo pacient ka
edhe të njejtin dozim të medikamentit, varësisht nga shkalla e kancerit caktohet edhe doza.
Për të treguar më detajisht se si ndryshon dozimi i analgjezikëve te pacientët me kancer
bëra krahisimin në mes të: të dhënave që kam nxjerrë gjatë rishikimit të literature (I),
si dhe rezultatet e një tjeter punimi të kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikes 2005
(II)
Tab. 5 Literatura e parë

Literatura I

Lloji i literaturës

Autorët

KANCERI

Përmbledhje

Vincent T. DeVita,

Parime dhe Praktika të

literaturash

Jr Theodore S. Lawrence,

onkologjisë

Tipi i

Viti i

botimit

botimit

Libër

2014

Steven A. Rosenberg

Tab. 6 Literatura e dytë
Tipi i

Viti i

Literatura II

Lloji i literaturës

Autorët

botimit

botimit

Most commonly used

Studim Rasti

Ther Clin Risk Manag

WEB faqe

2005

opioid analgesics in
United States
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Tab. 7 Dozimi i analgjezikëve joopioide në mg
Emri i

Doza fillestare e

analgjezikut

rekomanduar

Doza fillestare

Doza fillestare

Doza fillestare

maksimale mg e rekomanduar maksimale mg

mg (I)

(I)

mg (II)

(II)

Aspirinë

2600

6000

325-650

4000

Acetaminophen

2600

4000

325-1000

4000

Ibuprofen

1200

3200

400-600

3200

Ketoprofen

150

300

25-50

300

Naproksen Na

550

1100

250-500

1500

Etodolak

600

1200

200-400

1200

Ketorolak

15-30 çdo 6h

120 IV;IM

30 IV;IM

120 IV;IM

IV;IM

40 PO

10 PO

40 PO

1000

500 X 1

-

10 çdo 6h PO
Acid Mefenamik

500 X 1
250 çdo 6h

Celocoksib

250 çdo 6h

100

200

200

400

Në tabelën numër 5 paraqesim dozimin e analgjezikëve joopioide të përdorura për
menaxhimin e dhimbjeve. Në atë tabele është paraqitur doza fillestare e rekomanduar dhe
doza fillestare maksimale ku më numër I i kemi paraqitur të dhënat e nxjerra gjatë punimit
nga rishikimi i literatures, kurse me numër II i kemi paraqitur të dhënat të marra nga një
studim të kryer në vitin 2005 për përdorimin e analgjezikëve joopioide në SHBA. Në tabelë
shohim se të dhënat e mbledhura nga literatura japin doza me të larta të dozimit fillestar të
rekomanduar krahasuar me dozat e praktikuara në SHBA të cilat japin doza më të ulta
fillestare, kurse dozat maksimale fillestare të rekomanduara në të shumtën e rasteve janë të
njejta.
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Tab. 8 Dozimi i analgjezikëve opioide në mg
Emri i
analgjezikut
Kodeina

Doza e
rekomanduar
mg (I)
130

Kohëzgjatja e
veprimit në
orë (I)
2-4

Doza e
rekomanduar
mg (II)
15-60

Kohëzgjatja e
veprimit në
orë (II)
2-4

Oksikodoni

15

2-4

5-30

2-4

Propoksifeni

20

2-4

65

2-4

Morfina

10

3-4

2.5-10

2-4

Hidromorfoni

1.5

2-4

2-8

2-4

Metadon

10

4-8

2.5-10

4-8

Meperidinë

75

2-4

50-150

2-4

Oksimorfon

1

2-4

5-10

4-8

Fenatil

0.1

1-3

0.2-1

1-3

Në tabelën numër 6 paraqesim dozimin e analgjëzikëve opioide të përdorura në
menaxhimin e dhimbjeve. Për dallim nga tabela 5 këtu paraqitet doza e rekomanduar e
medikamenteve opioide (në mg) dhe kohëzgjatja e veprimit të tyre (në orë). Në këtë tabelë
shohim se dozat e rekomanduara të opioideve janë më të larta në studimin e kryer për
SHBA sesa dozat e marra nga literatura. Kohëzgjatja e veprimit mbetet e njejtë në të
shumtën e analgjëzikëve opioide me disa variacione të vogla, ku te studimi për SHBA prap
mbesin vlerat më të larta.
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6. DISKUTIMET
Nga ky punim rezultuam se shumë prej pacientëve të prekur me kancer edhe vuajnë nga
dhimbjet e shkaktuara nga kjo sëmundje. Literatura dhe studime të shumta mbështesin disa
metoda për menaxhimin e dhimbjeve kancerore si: Metodat psikologjike, metodat
anestetike dhe kirurgjike, bllokun e nervave, akupunkturat, metodat psikiatrike por më së
fuqishmi mbështetet menaxhimi i dhimbjes me anë te medikamenteve opioide.
Në rezultate me anë të dy tabelëve ( tab. 7 dhe 8 ) kemi bërë krahasimet e dozave
analgjezike të përdorura në menaxhimi e dhimbjeve të shkaktuara nga kanceri të nxjerra
nga dy literatura të ndryshme të cilat gjithashtu janë të cekura në rezultate ( tab. 5 dhe 6 ).40,
41

40

Vincent T. DeVita, Jr Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg. KANCERI Parime dhe Praktika të
onkologjisë, Vëllimi dy
41

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2386360/#b33
42

7. PËRFUNDIMI
Erdhëm në përfundim se dhimbjet e menaxhuara në mënyrë joadekuate mund të çojnë në
rezultate negative të pacientit si fizike ashtu edhe psiqike, gjithashtu kjo ndikon edhe te
familjarët e pacientit. Dhimbja zvogëlon lëvizjen e pacientit, duke rezultuar në komplikime
të tilla si tromboza e thellë në venë, embolia pulmonare dhe pneumonia. Komplikimet
postoperative që lidhen me menaxhimin e pamjaftueshëm të dhimbjes ndikojnë negativisht
në mirëqenien e pacientit. Përgjigjet e përbashkëta psikologjike ndaj dhimbjes përfshijnë
ankthin dhe depresionin. Pamundësia për të shpëtuar nga dhimbja mund të krijojë një
ndjenjë të pafuqisë dhe madje pa shpresë, e cila mund t'i predispozojë pacientit një
depresioni më kronik.
Pacientët që kanë përjetuar një menaxhim të pamjaftueshëm të dhimbjes mund të hezitojnë
të kërkojnë kujdes mjekësor për probleme të tjera shëndetësore. Prandaj menaxhimi i
dhimbjes te këta pacientë vazhdon të mbetet prioritet në kujdesin ndaj tyre. Ky kujdes i
mirfilltë që iu nevoitet këtyre pacientë arrihet përmes bashkëpunimit të ndërsjelltë të stafit
mjekësorë dhe familjarëve të pacientit.
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REKOMANDIME
Infermieret shpenzojnë më shumë kohë me pacientë se çdo anëtar tjetër i ekipit të kujdesit
shëndetësor. Ato luajnë një rol kritik, aktiv dhe shumë të rëndësishëm në kontrollimin e
dhimbjeve të pacientëve të kancerit dhe lehtësimin e vuajtjeve. Prandaj edhe rekomandimet
e tyre luajn një rol të rëndësishëm në lehtësimin e dhimbjes së pacientit. Disa nga
rekomandimet janë:
 Të kenë kujdes gjatë kryerjes së aktiviteteve fizike
 Për çdo rritje të intenzitetit të dhimbjes të lajmërohen te mjeku
 Të marin terapinë analgjezike me rregull
 Të konsultohet me nje fizioterapist
 Të motivohet psikologjikisht
 Respektimi i kerkesave te pacientit
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8a. REZYME
Kanceri është rritja e pakontrolluar e qelizave që prodhojnë një tumor, me potencial për të
pushtuar pjesët tjera të trupit. Qelizat kancerogjene janë shndërruar në shkaktarin numër dy
në botë për vdekjen e popullsisë. Prandaj, zbulimi i hershëm i tij mund të parandaloj
shqetësimet e pacientit dhe familjarëve, vuajtjen e pacientit si dhe vdekjen.
1/3 deri në 2/3 e pacientëve të prekur nga kanceri vuajnë edhe nga dhimbja që e shkakton
kjo sëmundje. Dhimbja është një përjetim i pakënaqshëm ndjesor dhe emocional i
shoqëruar me dëmtim indor aktual ose të mundshëm, ose i përshkruar në lidhje me një
dëmtim të tillë. Prandaj, pacientët me kancer kanë nevojë për lehtësim të dhimbjeve në çdo
stad të sëmundjes.
Në këtë punim në pika të shkurtëra janë prekur temat si: gjenetika e kancerit, si shëndrohet
një qelizë normale në qelizë kancerogjene. Këtu është diskutuar për dhimbjen e këtyre
pacientëve, si të bëhet matja dhe vlersimi i dhimbjeve si dhe si ti menaxhojmë.
Fjalët kyqe: Kanceri, Dhimbja
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8b. SUMMARY
Cancer is an abnormal cell growth that produce a tumor, with the potential to invade to
other parts of the body. Cancer cells have become the world’s number two cause for the
death of the population. Therefore, early detection can prevent patient and family concerns,
patient suffering, and death.
On-third up to two-thirds of patients affected by cancer also suffer from the pain that causes
this disease. Pain is an unsatisfactory emotional experience associated with actual or
potential indent damage, or described with such a damage. Therefore, cancer patients need
pain relief at all stages of their disease.
In this paper, are affected topics such as: cancer genetics, how a normal cell turns into a
cancerous cell. Here is discussed about the pain of these patients, how to measure and
evaluate pain, and how to manage patients pain
Key words: Cancer, Pain.
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