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Abstrakt
Zoonozat janë sëmundje që transmetohen prej kafshëve te njerëzit. Kohët e fundit këto sëmundje
po marrin një rëndësi gjithnjë e më të madhe duke marrë parasysh përhapjen e tyre si dhe pasojat
që lënë në shëndetin e njeriut, të cilat mund të jenë edhe vdekjeprurese. Zoonozat transmetohen në
mënyra të ndryshme, ndërsa njerëzit më të rrezikuar nga këto sëmundje janë: fermerët, punëtorët
e thertoreve, teknikët veterinar, veterinarët, përpunuesit e lëkurave, gjithashtu sëmundja mund të
përhapët edhe nga përdorimi i papërpunuar i mishit dhe produkteve të qumështit. Sëmundjet
zoonoze janë të përhapura në të gjithë botën. Ato janë mjaft prezente dhe në vendin tonë dhe
aktualisht përbëjnë një nga shqetësimet kryesore të shërbimeve veterinare dhe humane. Luftimi i
këtyre sëmundjeve përbën një prioritet në punën e këtyre shërbimeve dhe suksesi i kësaj lufte varet
sidomos nga fakti nëse forcat e të dy shërbimeve bashkëpunojnë dhe bashkërendojnë veprimet e
tyre. Qëllimi i këtij punimi ishte zgjerimi i njohurive rreth sëmundjeve transmetive- Zoonozave,
shkaktarëve të tyre, parandalimi si dhe mjekimi i tyre. Metodologjia e përdorur për realizimin e
kësaj teme ishte rishikimi i literatures. Ky punim është realizuar në Universitetin e Gjakovës
“Fehmi Agani”, Fakultetin e Mjekësisë, Programi Infermieri.
Fjalë kyqe; Infeksion, Zoonoza, Mjekim, Kujdes infermieror, Parandalim
Punimi përfshinë: 35 faqe, 3 tabela, 3 fotografi.
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Hyrje
Pjesa më e madhe e sëmundjeve të njerzëve me etiologji të njohur shkaktohen nga mikroorganizma
si bakterie, virusë, rikecie, protozoarë, këpurdha etj. Rëndesia e këtyre sëmundjeve për praktikën
mjekësore lidhet me aftësinë e madhe të tyre për tu përhapur dhe me rrezikun e madh që ato kanë
për shëndetin e njeriut. Kështu ndërmjet viteve 1980 dhe 1996 vdekshmëria prej sëmundjeve
infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rritet në 64%, nivel ky që nuk është parë që prej vitit
1940. Zbulimi i antibiotikëve me veprim kundër bakterieve, virusëve, parazitëve dhe këpurdhave,
bëri që shumë kush të mendonte se sëmundjet infektive do të eliminoheshin shpejt dhe ndoshta do
të kishin vetëm interes historik.
Përcaktimi i agjentit infektivë u propozua nga J. Henle me 1840 dhe u testua nga fizikani gjerman
Robert Koch. Më 1876, Koch paraqiti eksperimentet në minjë me bacillus anthracis, duke pohuar
që:


Një mikroorganizëm i vetëm mund të izolohet nga të gjitha kafshët vuajtëse nga antraksi,



Sëmundja mund të riprodhohet në një organizëm bartës eksperimental me anë të një
infeksioni nga një kulturë e pastër e këtij bakteri,



Të njejtët mikroorganizma mund të izolohen më pas nga një organizëm bartës
eksperimental.

Këto tri kritere përcaktojnë një agjentë infektivë.

2

Qëllimi dhe objektivat
Qëllimi kryesor i punimit është zgjerimi i njohurive rreth sëmundjeve transmetive- Zoonozave,
shkaktarët e tyre, parandalimi si dhe mjekimi i tyre.
Objektivat janë:
 Të paraqesim identifikimin e rasteve me zoonoza;
 Të përcaktojmë llojin e infeksionit me zoonozë, si dhe
 Të paraqesim kujdesin infermieror.

Metodologjia e punës
Metodologjia e përdorur për hartimin e kësaj teme të diplomës është rishikim literature. Si burime
primare është përdorur literatura nga biblioteka e Fakultetit të Mjekësisë “Fehmi Agani” në
Gjakovësi dhe biblioteka e qytetit të Gjakovës “Ibrahim Rugova”, ndërsa si burime sekondare
janëshfrytëzuar të dhëna shkencore nga burime të internetit dhe burime tjera..
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KAPITULLI I
1.1.

Natyra dhe patogjeneza e sëmundjeve infektive

Në jetën tonë të përditshme, ne jemi të rrethuar nga një sërë mikroorganizmash, shumica e të cilëve
janë të padëmshëm. Qenia njerëzore do të jetë e pamundshme pa këto organizma duke qenë se ato
luajnë rolet kryesore ne proceset, si: fotosinteza, përqendrimi i azotit, prodhimi i vitaminave në
organizmin e njeriut dhe tretja e lëndëve organike. Mikroorganizmat janë edhe forca madhore e
shtimit pas zhvillimit të jetës.Ato zhvilluan fotosintezën dhe frymmarjen, që qysh atëherëështë
fituar nga ekuariotët e sotshëm dhe ndërmjetësuan rindërtimet gjenike në qelizat bartëse të
infektuara.
Faktorët mikrobialë kyq të përfshirë në vendosjen dhe përhapjen e infeksionit mikrobial mund të
identifikohen duke analizuar me kujdes ndërveprimin e mikroorganizmit me bartësit e tij(tabela
1.1). Teknikat molekulare kanë ndihmuar në mënyrë të ndjeshme në kuptimin tonë të sotshëm të
patogjenezës mikrobiale. Depërtimi në mardhënien intime ndërmjet bartësit dhe patogjenit do të
na ndihmojë të gjejmë përgjigjet ndaj pyetjeve shumë të rëndësishme sesi mund të eliminojmë
shkakun e sëmundjes dhe si mund të pakësojmë efektet e tij të dëmshme në trupin e njeriut.
Tabela1.1. Hapa të rëndesishëm në patogjenezën mikrobiale
HAPA TË RËNDESISHËM NË PATOGJENEZËN MIKROBIALE


Takim



Bashkëngjitje



Përhapje lokale ose e përgjithshme në trup



Dëmtim i qëlizës dhe i indit



Shmangie e mbrojtjës së bartësit



Largim nga trupi
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Infeksionet ekzogjene ndodhin pas një ndotjeje të drejtpërdrejtë nga popullatat mikrobiale në
mjedis:


Në ajër, tokë dhe ujë,



Në kafshë të gjalla ,



Ne njerëz të tjerë me infeksione,



Ne njerëz të shëndetshëm që janë bartës.

Njerëzit janë në kontakt të afërt të vazhdueshëm me popullatat e mëdha mikrobiale ekzogjene në
ajër, tokë dhe ujë. Kafshët e gjalla përfaqësojnë një burim tjetër të rëndësishëm mikroorganizmash
ekzogjene. Sëmundjet infektive të kafshëve që mund të transmetohen tek njerëzit-të ashtuquajturat
zoonozat- bruceloza, tularemina, murtaja, toksoplazmoza dhe tërbimi. Për më tepër, patogjenët
mikrobial mund të transmetohen nga kafshët tek njerëzit nga vektorë insekte – miza, mushkonja
dhe këpusha.1
.

1

Sëmundje infektive, Jonathan Cohen, William G.Poëerderly, vëllimi I, kapitulli 1, fq.3.

5

1.2.

Çka janë Zoonozat

ˮ Zoonozat janë infeksione të kafshëve, që transmetohen te njeriu përmes kafshëve, kontaktit
me to dhe konsumimit të produkteve të tyreˮ.
Mikrobet që kanë prejardhje nga kafshët dhe janë të afta për të infektuar njerëzit, mund të përcillen
në dy lloj mënyrash, nga ngjitja e drejtpërdrejtë ose nga një agjent transmetues. Një numër i madh
sëmundjesh të shfaqura viteve të fundit po përhapen me shpejtësi të madhe nga agjentë zoonotikë.
P.sh virusi Hanta i shfaqur në SHBA përhapet përmes brejtësit (miut), në Azi virusi i lakuriqit të
natës i llojit Pteropus. Në Malajzi virusi Nipah vrau 105 persona i ekspozuar ndaj derrave të
sëmurë.
Infeksionet mund të transmetohen me një sërë mënyrash, si:


Me anë të frymëmarrjes (ethja Q , antraksi ) ;



Gëlltitja e ushqimit ose pirja e ujit të kontaminuar (infeksione të shkaktuara nga salmonella
dhe brucella ) ;



Kafshime kafshësh (tërbimi, infeksionet e lëkurës) ;



Ekspozim i lëkurës ndaj ujit të kontaminuar (leptospirozë) dhe



Vektorët artropodikë (arbovirusi).

Ekskursionet dhe kampingu (veqanarisht ai që kryhet me sasi të vogla mjetesh me vete) rrisin
riskun e përhapjes së zoonozave. Individët mund të realizojnë ekskursione në mjedise të kultivuara
ose, siq po ndodh së fundmi, mund të parapëlqejnë të shkojnë nëpër vende tropikale ose në zhvillim
e sipër.

6

Figura .1 Shembuj të rrugëve prej të cilave merren zoonozat2

2

Cohen.J, Powderlz.W Semundjet infektive fq.978
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KAPITULLI II
2.1. Sëmundjet transmetuese- ngjitëse/ Zoonozat
Emri Zoonozë është vendosur për herë të parë nga Virhovi në shekullin e XIX, duke u nisur nga
dy fjalë greke: zoo – kafshë dhe nosos- sëmundje, ndërsa termi Zoonoza infektive, është vendosur
për herë të parë nga specialistët e OBSH-së në vitin 1959 duke dhënë dhe komentet përkatëse për
të përcaktuar terma të ndryshëm, kuadrin dhe kriteret e tyre. Duke u bazuar në këto kritere,
dallojmë: sipas kontaminimit që janë zoonozat profesionale, zoonozat aksidentale, zoonozat
zbavitëse dhe ato familjare. Sipas llojit të transmetimit: orthozoonozat dhe saprozoonozat.
Sëmundjet zoonotike janë të përhapura në të gjithë botën. Ato janë mjaft prezente dhe në vendin
tonë dhe aktualisht përbëjnë një nga shqetësimet kryesore të sherbimeve veterinare dhe humane.
Luftimi i këtyre sëmundjeve përbën një prioritet në punën e këtyre shërbimeve dhe suksesi i kësaj
lufte varet sidomos nga fakti nëse forcat e të dy shërbimeve bashkëpunojnë dhe bashkërendojnë
veprimet e tyre. Ky argument mbështetet nga fakti që në ekzistencën, përhapjen, rëndesen e këtyre
sëmundjeve, te kafshët apo njerëzit, ndikojnë mjaftë faktorë si ndryshimet ekologjike në ambient,
emigracioni i pandërprerë i popullatës, ndikimi në prishjen e jetës së shumë bartësve e bujtësve të
këtyre sëmundjeve, afrimi i vendbanimeve njerëzore me vatrat e ndryshme natyrore të bujtësve
dhe vektorëve të ndryshëm.3

2.2. Sëmundjet ngjitëse që lidhen me qenin
2.2.1. Kafshimet e qenit
Më shumë se katër milionë Amerikanë që kafshohen nga qeni qdo vit, 15-20% e tyre kërkojnë
përkujdesje mjekësore dhe 3-18% e tyre preken klinikisht. Kafshimet e qenit llogariten në 1% të
të gjithë vizitave nëpër repartet e urgjencave dhe përfundojnë me shtrim në spital 10.000 raste dhe
1 deri në 10 vdekje qdo vit. Mjaft kafshime qeni shkaktohen nga vetë kafsha e viktimës apo nga
ndonjë kafshë e njohur për ta, shpesh herë duke ndarë qenin nga një përleshje me ndonjë qen tjetër.
Gjysma e plagëve janë në duar ndërsa rrezik të veqantë paraqet depërtimi brenda kyqeve.
Gjithashtu dëmtimi i nervave dhe i enëve të gjakut përfshijnë rrezikun më tëmadh. Përafërsisht
15% e kafshimeve të qenit janë te koka dhe te qafa, 20% te këmba dhe te shputa, ndërsa 15% te

3

Zoonozat, Kristaq Petro Berxholi, Gervis 2007, 596.
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ekstremitetet e sipërme. Mosha mesatare e viktimave që kafshohen nga qeni është 28 vjeq dhe mbi
60% janë meshkujt. Shumica e plagëve që shkaktohen nga kafshimi prej qenit janë shpimet
(afërsisht 60%) me praninë e gërvishtjeve të tepërta (10% ) ose ndërthurjen e të dyjave ( 30% ) .

2.2.2. Tërbimi
Qdo vit, në SHBA pothuaj 7.000 kafshë, kur analizohen për tërbimin dalin pozitive. Shumë prej
tyre janë kafshë të egra, të tilla si rakunët (gjitar i egër i qenorëve në Ameriken e veriut), dhelpërat
dhe lakuriqët e natës. Tërbimi që lidhet me qentë ne vendet e zhvilluara është i rrallë, si pasojë e
programeve kontrolluese ndaj kafshëve endacake dhe e përdorimit të gjerë të vaksinës së tërbimit
nga pronarët e qenve. Ai shfaqet në zonat ku vatrat endemike të qelbësve dhe rakunëve të infektuar
janë të zakonshme. Përhapja e tërbimit nga qeni te njeriu ndodh rrallë në SHBA, por është e
zakonshme në vendet e Amerikës Latine, në Afrikë dhe veqanarisht në nën kontinentin indian dhe
rajonet e tjera në Azi. Organizata Botërore e Shëndetësisë jep mbi 50.000 raste të tërbimit të
kafshëve në të gjithë botën gjate dekadave të shkuara.

Figura2. Qeni i tërbuar

_____________________
4

Zoonozat, Kristaq Petro Berxholi, Gervis 2007, 598.
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2.2.3. Sëmundjet e zorrëve nga qentë
Gjardiazat
Giardia lamblia është një protozoar me degëzime dhe është një shkak i rëndësishëm i sëmundjeve
diarreike në të gjithë botën. Ajo mund të shkaktoj diarre të shumë lloje gjitarësh, duke përfshirë
qentë dhe njerëzit. G.lambia është agjenti ngjitës më i shpeshtë i njohur gjatë mbikqyrjes.
Infeksioni përhapet me rrugë fekalo-orale (feqet dhe goja) dhe shkakton fryerje stomaku,
jashtëqitje të errët me erë, shqetësim në barkë dhe këputje të trupit tek njerëzit.
Ekinokokozat
Echinococcus granulosis është një tenie e qenit, e cila gjendet në zorrët e holla, vezët e të cilit
shpërndahen në jashtëqitje. Sëmundja lidhet me qentë që gjenden në zonat e rritjes së deleve,
sidomos në rastet kur qentë ushqehen me të perbrendshmet e deleve. Këto vezë mund të mbeten
të shëndetshme mbi nje vit, në qofte se kushtet klimatike janë të përshtatshme.
Echinococcus multilocularis shkakton një formë të rëndësishme të sëmundjes hidatike alveolare,
duke përfshirë shpesh mëlqinë e njeriut. Ky infeksion nga parazitët gjendet kryesisht në zonat
arktike të hemisferës së veriut dhe shpesh kërkon heqje kirurgjikale të menjëhershme për një
largim të suksesshëm.
Echinococcus vogeli gjendet te qentë e Kolumbisë, Ekuadorit, Panamasë dhe Venezuelës dhe
mund të shkaktoj gjithashtu sëmundje te njerëzit.

2.2.4. Infeksionet e marra nga qentë
Infeksioni nga lloji Isospora i traktit gastrointenstinal është i zakonshëm te qentë, ndërsa përhapja
te njerëzit nuk është provuar: ajo mbetet e mundshme veqanarisht te pacientët e
imunokompromentuar. Infeksioni që merret përmes virusit të qenit lidhet zakonisht mes moshës
1-6 vjeç, që e marrin nga oborret e shtëpive. Shumica e këtyre infeksioneve janë josimptomatike.

2.2.5. Sëmundjet që barten nga pleshti i qenit
Ehrilikioza
Ehrilikioza e qenit u përshkrua për herë të parë në vitin 1972, në Algjeri. Që kur u vu re që qentë
mund të jenë bartës të një shumëllojshmërie të pleshtave, duke përfshirë parazitët
brendaeritrocitarë: Ehrlichia canis, Ehrlichia chaffeensis (e shoqëruar me ehrlikozat njëcitike
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tënjeriut). Te njerëzit ehrlikioza merret nga pickimi prej pleshtit që fut organizmin brenda lëkurës
dhe pastaj përhapet nëpërmjet rrugëve limfatike.

2.2.6. Infeksionet e marra nga kontakti i drejtperdrejt me qentë
Zgjebja e qenit, e shkaktuar nga Sarcoptes scabiei. Këpushat e vogla ushqehen në shtresën
granulare të lëkurës dhe depozitojnë vezët në një strofull. Është e njohur përhapja te njerëzit që
manifestohet si dermatit jofolikular eritematoz për shkak të ndjeshmërise së lartë. Një gjendje e
ngjashme te qentë, e njohur si zbokthi që ecën, shkaktohet nga cheyletiella, ku këto këpusha nuk
bëjnë strofull dhe sëmundja paraqitet te njerëzit ne formë të një puqrre me qelb ose kanë shfaqje
të reaksionit alergjik si urtikaria dhe eritema.

2.3. Sëmundjet ngjitëse që lidhen me macen
2.3.1. Kafshimet nga macja
Macet mund të përhapin një numër të madh sëmundjesh te njerëzit. Ne gjithë boten kafshimet nga
macja regjistrohen si sëmundje me të zakonshme. Në SHBA janë afërsisht 500.000 raste
kafshimesh në vit , me një bazë të vetme vjetore dhe që ndodhin zakonisht kur pronarët prekin me
dorë macet e tyre. Shumica e plagëve janë të vogla dhe nuk kanë nevojë për kujdes mjekësor.
Kafshimet nga macja prekin më shumë gratë (72%), sesa burrat me një moshë mesatare 39- vjeqare
të viktimave. Dhëmbët e maces janë të vegjël, por të mprehtë dhe depërtojne lehtë te kockat,
tendinat dhe kyçet e duarve, duke çuar respektivisht drejt: osteomielitit, tendinitit, dhe artritit
septik.Ekziston edhe nje formë e përhapur e sëmundjes. Antraksi rallë infekton macet dhe kjo vjen
nga kontakti me dheun e lagur, po ashtu edhe Tularemia është e shoqëruar me kafshimet nga macja.
2.3.2. Tërbimi
Është një infeksion zoonotik (infeksion që njerëzit e marrin nga kafshët) që prek një numër të
madh kafshësh te egra në shumë zona të botës.Macet shtëpiake llogariten në më pak se 5% të
kafshëve të tërbuara dhe zakonisht e fitojnë atë nga qëndrimi me kafshë të infektuar.

11

Figura 3. Maca e tërbuar

2.3.3. Sëmundja e çjerres së macjes
Sëmundja e qerjes së macës është e përhapur në të gjithë dhe me numër më të madh në vjeshtë dhe
dimër. Mbi 80% të rasteve janë te njerëzit nën 21 vjeç; infektohen veçanërisht fëmijët nën moshën
14 vjeç, pas qëndrimit në prani të maceve ose koteleve shtëpiake të infektuara. Macet e braktisuara
dhe ato nga kolibet e bashkisë për kafshët e humbura, kanë një shpeshtësi më të lartē të infektimit
dhe mund të jenë më shumë bakteremike (40% në një studim nē San Francisko) krahasur me macet
shtëpiake (6% në një studim në qytetin New Yourk-ut).
2.3.4. Infektimet e zorrëve nga macet
Macet mund të marrin salmonelozën prej ushqimeve të infektuara, veçanërisht prej hedhurinave,
prej gjahut të gjallë, prej mishit të gjallë, miellit të peshkut që shërben si ushqim për shpendët apo
edhe prej ujit të ndotur. Macet e shpërndajnë llojin Salmonellame anë të jashtëqitjeve, konjuktivës
dhe me anë të gojës.

_______________________
5

Zoonozat, Kristaq Petro Berxholi, Gervis 2007, 599.
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2.3.5. Sëmundjet ngjitëse që lidhen me kontaktin e drejtperdrejt me macet
Macet shtëpijake mund të strehojnë në trup një shumëllojshmëri të gjërë dermatofitësh mbi qimet
e gëzofit dhe lëkurës së tyre. Mund ta marrin dermatofitozën e njeriut prej pronarëve të tyre dhe
t'ua kalojnë atë të tjerëve. Zakonisht në fillim është asimptomatike më pas vjen edhe i shfaq
simptomat. Te macet, infektimi nga dermatofiti mund të shfaqet si alopeci (rënie apo munges
qimesh) me njolla apo dhe si një dermatit i leskëruar. Rekomandohet të pastrohet gëzofi i macës,
shmangja e zonës së pezmatuar si dhe mos lejimi i maceve të shtëpive në dhomën e gjumit. Te
macet, gëzofi përreth zonës së prekur duhet të qethet dhe plaga duhet të mbahet e thatë.

2.4. Sëmundjet ngjitëse që lidhen me shpendët
Kontakti me shpendët shtëpiakë mund të jetë me anë te puthjes, ushqyerjes nga goja e pronarit,
pastrimi i kafazëve ose lënia e lirë e tyre në shtëpi dhe oborr.
2.4.1. Infeksionet që merren ndërmjet rrugëve të frymëmarrjes nga shpendët
Psitakoza – mund të kalojë te njeriu nga çdo lloj shpendi shtëpiak ose i egër. Sëmundja ka dy lloj
sinonime: ornitozë dhe psitakozë. Rosat dhe gjelat e detit kanë qenë përgjegjës për shpërthimet e
ornitozës te njerëzit, po aq shpesh sa dhe shpendët që mbahen në shtëpi. Një histori e kontaktit me
shpendin e sëmurë është mjaft këshilluese, por sëmundjen mund ta mbartin dhe shpendët e
shëndosha.
Histoplazmoza- kjo sëmundje është gjendur te mbetjet e shpendëve, veçanarisht të mëllenjave
dhe pulave. Kjo sëmundje shkaktohet nga ekspozimi ndaj kafshëve shtëpiake me përjashtim të
pulave, të cilat mbahen dhe konsiderohen si kafshë shtëpiake. Masat parandaluese duhet të
përfshijë njerëzit me rrezik më të lartë, në mënyrë që të shmangin kontaktin me jashtëqitjet e
shpendëve sidomos të pulave.
Kriptokokoza- gjendet në dhe, kudo nëpër botë, por duket se lulëzon në jashtëqitjet e pëllumbave.
Kjo sëmundje fillon si një infeksion respirator i vetëkufizuar, ku këpurdhat mund të përhapen në
shumë organe përfshirë dhe sistemin nervor qendror.

2.4.2. Sëmundjet e zorrëve të lidhura me ekspozimin ndaj shpendëve
Salmonella dhe Giardia lamblia, janë të përziera dukshëm në përhapjen te njerëzit, ku mund të
përhapen nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejt ose jo të drejtpërdrejt me shpendët. Alfavirusët dhe
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flavivirusët, që kalojnë nga shpendët te njerëzit, mbarten për te njerëzit nga mushkonjat dhe
këpushat. Këta shpendë janë pothuajse gjithmonë të egër.
2.5. Sëmundjet ngjitëse që lidhen me gjitarët shtëpiakë
Gjitarët e vegjël shtëpiak përfshijnë: llojet e ndryshme të minjëve si dhe lepujt e egër. Njerëzit
mund të mbajnë kafshë më pak shtëpiake si: vizionët, qelbësit dhe oçelotët (macet e egra të
Amerikës së Veriut). Shumica e kafshëve shtëpiake, pavarësisht nga tipi mund të bartin llojet
Salmonella dhe Campylobacter.
2.6. Sëmundjet ngjitëse që lidhen me kafshët shtëpiake
Majmunët- infeksioni viral më i fshehtë dhe më shkatërrues, që një majmun shtëpiak mund të
kalojë te njëriu, është herpes i majmunit. Ky infeksion i fshehur te majmunët shpesh
josimptomatikë, mund të kalohet nëpërmjet pështymës ose një kafshimi. Infeksioni është pothuajse
gjithmonë vdekjeprurës te njerëzit, tek të cilët shkakton encefalit përparues.
Zvarranikët- çdo zvarranik ose amfib mund të mbart llojet Salmonella, të cilat jashtëqiten me feçe,
dhe mund të infektojnë njerëzit që kujdesin për to.
Peshqit- gjithashtu mund të përhapin sëmundje duke përfshirë: Vibro vulnificus (infeksion
vdekjeprurës tek njerëzit me funksion të prishur të mushkërive). Diagnoza vendoset kur merret
materiali për biopsi dhe për kulturë në plagën e lëkurës. 4

5

Sëmundje infektive, Jonathan Cohen, William G.Powerderly, vëllimi I, kapitulli 91, fq.969.
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KAPITULLI III
3.1. Sëmundjet ngjitëse që përhapen nga kafshët në njeriun Antropo- Zoonozat
3.2. Bruceloza
Bruceloza është një zoonozë që i transmetohet njeriut me rrugë direkte dhe indirekte nga kafshët
apo produktet e tyre. Ecuria e sëmundjes mund te jetë akute, subakute dhe kronike.Te njeriu i
infektuar zhvillohet bakteremia, e cila shkakton një kuadër klinik të shumëllojshëm,por
karakteristike është temperatura pa shenja të një lokalizimi.
Etiologjia
Brucelat janë mikroorganizma të vegjël me formë kokoide dhe bacilare(0.3-0.4x0.8-1.2mm), gram
negative nuk formojnë spor, janë të palëvizshëm, parazit të detyruar qelizor në kafshë dhe te njeriu.
Njihen katër specie patogjene të brucelave, nga të cilat tre janë kryesorët: Brucella melitensis,që
jep infeksionin në dhitë,dhentë,Brucella abortus,që jep infeksione të derrave dhe Brucella canis
që jep infeksion te qentë;kurse nga Brucella ovnis nuk është përshkruar asnjë sëmundje te njeriu.
Epidemiologjia
Kafshët shtëpiake,veçanërisht lopët,dhentë,dhitë,e derrat përbëjnë rezervuarin natyral për
brucelozën,prej nga infektohet njeriu.Në këto kafshë brucelat provokojnë aborte për arsye se
placenta e tyre përmban një lëndë që quhet eritritol,i cili u shërben si faktor rritje për brucelat.
Kafshët e sëmura eliminojnë brucela me rrugë gjenitale, me urinë dhe me feçet. Njerëzit mund të
infektohen me rrugë te ndryshme:duke përdorur qumështin e pa përpunuar si dhe produktet e tij si
djathin e freskët të fermentuar,po ashtu gjatë therjes së kafshëve ose paketimit të mishit.
Bruceloza pra është një sëmundje që takohet më shpesh në zonat rurale. Prej saj preken më tepër
barinjtë,mjelësit,veterinerët,kasapët të cilët kanë më tepër kontakt me kafshët.
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Shenjat klinike
Sëmundja paraqitet me një shumëllojshmëri si nga ana klinike ku bëjnë pjesë forma akute,subakute
dhe kronike,ashtu dhe ecurisë të saj(tipike,subklinike,hipertoksike);por shpesh ajo lokalizohet në
organe duke na dhënë shenja klinike sipas organit të prekur.
Diagnoza
Diagnoza për brucelozë duhet të dyshohet për të gjithë ata pacientë që janë të ekspozuar ndaj
faktorëve të rriskut dhe që kanë temperaturë prej një jave të shoqëruar me hepatosplenomegali,
djersitje profuze me erë të rendë, mialgji të gjeneralizuar, artralgji dhe limfadenopati me gjendje
të përgjithshme relativisht të mirë.
Në këto rrethana përcaktimi i diagnozës bëhet në laborator nëpërmjet hemokulturës, mielokulturës,
apo materialit të marrë nëpërmjet biopsisë të limfonodulave, heparit, pulmonit, veshkave dhe në
neurobrucelozë nëpërmjet mbjelljes së lëngut trunoshpinor.
Të dhënat laboratorike
Gjaku periferik vë në dukje një rritje të shpejtësisë të sedimentit eritrocitar, leukocitet mund të jenë
normale ose të ulura(leukopeni) me një limfocitozë relative dhe neutropeni.
Mjekimi
Mjekimi më i zgjedhur që rekomandohet edhe nga Organizata Botërore e Shëndetësise është
përdorimi i doksicilinës 3-4mg/kg/ditë në dy doza, dy herë nga 100mg për katër javë(2x100mg/d),e
shoqëruar me rifampicinë 600-900mg/ditë për gjashtë javë.
Profilaksia
Pasterizimi i qumështit dhe përpunimi i nënprodukteve të tij, mbajtja nën kontroll e personave që
punojnë në profesione që mund të infektohen, si p.sh.ata që punojnë në stalla,çobanët,kasapët,dhe
në veçanti kujdes duhet të tregohet gjatë periudhës së lindjeve e të laktacionit të bagëtive.Me anën
e depistimeve zbulohen kafshët e infektuara,të respektohen rregullat higjienike nëstalla,të
sakrifikohen kafshët e sëmura dhe të bëhet edhe vaksinimi i personave që janë më të rrezikuar.
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Viti

Nr. i rasteve

Sëmundshmëria

1999

63

3.2

2000

91

4.3

2001

81

3.8

2002

73

3.4

2003

54

2.6

2004

72

3.4

Gjithsej

434

3.5

Tabela 3.2- Rastet e brucellozës dhe shkalla e sëmundshmërisë, Kosovë 1999-2004

3.3. Tularemia
Tularemia është sëmundje infektive e shkaktuar nga Franciselle Tularensis.Kjo është sëmundje e
kafshëve, por që i transmetohet njeriut nëpërmjet pickimit nga artropodët,kontaktit të drejtpërdrejt
me indet e kafshëve të infektuara,inhalacionit të aerozoleve dhe përdorimit të ushqimeve dhe ujit
të ndotur.
Etiologjia
Frencisella Tularensis është një bakter i vogël me madhësi 02.x0,7 mikron, gram negativ i
palëvizshëm aerob i cili rritet në terrene komplekse,i përbërë nga glukozë, agar, gjak dhe cisteinë.
Epidemiologjia
Rezervuarë natyralë të Francisella Tularensis në natyrë janë një numër i madh
brejtësish,minjë,lepuj,dhelpra, kafshë barngrënëse të egra ose shtëpiake.Njeriu mund të infektohet
nëpërmjet kontaktit drejtpërdrejtë me indet e kafshëve të infektuara gjatë rrjepjes së lëkurës ose
nëpërmjet pickimit nga këpushat apo të mushkonjave. Rrugë më pak të shpeshtë janë ato
gastrointestinale kur përdoret ujë ose ushqime të infektuara nga kafshët e ngordhura nga tularemia
ose nëpërmjet inhalacionit të pluhurave.
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Diagnoza
Në përgjithsi diagnostifikimi i sëmundjes është i vështirë sidomos në ato raste kur porta e hyrjes
të bakterit dhe lezioni primar nuk duken.Për të vënë një diagnozë të drejtë mbështetemi në të
dhënat epidemiologjike,klinike e laboratorike,pra në përcaktimin e agjentit ose në provat
serologjike.
Mjekimi
Antibiotiku më i zgjedhur është streptomicina e cila përdoret 7.5mg-10mg/kg çdo 12 orë për 10
ditë.E efektshme është edhe gentamicina,e cila përdoret 1,7mg/kg i.m.çdo 8 orë.

Profilaksia
Në radhë të parë njerëzit e shëndoshë të shmangen nga burimi i infeksionit duke mënjanuar
kontaktin me kafshë që përbëjnë rrezik për njeriun si dhe të largohen nga kontaktet me këpushat
si dhe vaksinimi i personave që rrezikohen më shumë si veterinerët,gjahtarët,punonjësit e
laboratorit.5
Viti

Nr. i rasteve

Sëmundshmëria

2000

245

12.0

2001

88

4.1

2002

338

16.1

2003

94

0.47

2004

19

0.9

Totali

784

6.7

Tabela 3.3- Rastet dhe shkalla e sëmundshmërisë nga tularemia, Kosovë 2000-2004

7

Dedushaj.I Epidemiologjia, Parimet dhe praktika, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë
1997,fq,273
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3.4. Anthraxi
Antraksi është sëmundje bakteriale akute e kafshëve thundrake. Bën pjesë në grupin e sëmundjeve
zoonotike, ku njeriu sëmuret në kontakt me kafshën e sëmurë apo prodhimet e saja. Antraksi mund
të paraqitet në tri forma: lëkurore, mushkërore dhe ajo e traktit tretës. Nga të tri format ajo lëkurore
është më e shpeshtë. Stopa e vdekshmërisë së rasteve të patrajtuara është shumë e lartë.
Historiku: sëmundja njihet qysh nga koha e Perandorisë Romake, por me të madhe është
hulumtuar dhe studiuar gjatë shekullit XVllltë dhe XlXtë. Sëmundjen e përshkroi Hipokrati. Në
vitin 1850 për herë të parë është menduar se shkaktar i sëmundjes mund të jetë bakterie të cilën
edhe e izoloi Robert Koch. Më 1881 Lui Paster përfitoi vaksinën e parë kundër antraksit e cila u
përdor deri në vitin 1935. Atë kohë Mazzucchi arriti të përfitojë vaksinën më stabile kundër
antraksit. Tre vjet më vonë Sterni arriti të përfitojë vaksinën kundër antraksit prej shtameve
avirulente të antraksit me spore pa kapsule e suspenduar në tretje fiziologjike me 50% glicerinë.
Etiologjia: shkaktari i sëmundjes është bacillus anthracis, Gram-pozitiv, e mbështjellur, spore
formuese, në formë kallami e palëvizshme. Në kultura 2-3 ditëshe dhe material klinik shumë rrallë
formon spore qendrore apo skajore. Sporet e bacilit të antraksit në ambientin e jashtëm mund të
qëndrojnë me vite të tëra (deri edhe në 20 vjet). Kurse, forma vegjetative nuk ka ndonjë rezistencë
që e dallon nga mikroorganizmat tjerë. Faktorë kryesor të virulencës së bacilit të antraksit (plasjes)
janë prania e kapsulës dhe prodhimi i toksinës. Toksina neutralizohet nga serumi antitetanik.
Përhapja: antraksi paraprakisht është sëmundje e kafshëve barngrënëse, njerëzit dhe mishngrënësit janë organizma strehues të rrezikuar. Antraksi është infeksion që rrallëherë prek njerëzit
dhe në shumicën e vendeve të industrializuara rastet janë sporadike. Është rrezik profesional i
puntorëve të cilët punojnë me gëzofë, qime (posaçërisht prej dhive), eshtra, prodhime të eshtrave
dhe leshit, veterinarëve, agroblektorët dhe punëtorët me kafshë të egra. Antraksi njerëzor është
endemik në ato regjione agrokulturale të botës ku antraksi i kafshëve është i pranishëm. Antraksi
është konsideruar si agjenti potencial që udhëheq në bioterrorizëm ose bioluftarake dhe si e tillë
mund të paraqitet në kushte të pazakonshme epidemiologjike. Në vitin 2001, antraksi për herë të
parë është përdorur me efektivitet të lartë si agjent bioterrorist.
Inkubacioni: sillet prej 1 deri në 7 ditë, edhe pse inkubacionet deri në 60 ditë janë shumë të
mundshme (në epideminë e Sverdllovsk-it periudha e inkubacionit zgjati deri në 43 ditë).
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Pasqyra klinike: varësisht nga mënyra e përhapjes së infeksionit, sëmundja ka tri forma klinike:
lëkurore, gastrointestinale dhe mushkërore.
a). forma lëkurore: manifestohet në mbi 95% të rasteve. Sëmundja lajmërohet si rezultat i prekjes
me duar (që kanë lëndime apo mikrolëndime) të kafshëve të infektuara.
b). forma gastrointestinale: vjen si pasojë e ngrënies së mishit të kontaminuar. Sëmundja
karakterizohet me prani të lezionit në tonsila, bazë të gjuhës apo farings. Shenjat e sëmundjes janë
shumë akute: dhembje abdominale, vjellje dhe gjakderdhje intenstinale janë karakteristikë e
sëmundjes.
c). forma mushkërore: vjen si pasojë e inhalimit të sporeve të antraksit. Shenjat e para të
sëmundjes janë sikur të një infeksioni të zakonshëm respirator. Vdekja vjen si pasojë e pneumonisë
hemorragjike dhe shokut.
Masat parandaluese: imunizimi i personave të rrezikuar me vaksinë të përgatitur me filtrat të
kulturës e cila përmban antigjenin mbrojtës (mund të gjendet në SHBA, Bioport Corporation, 3500
në Martin Luther King, Jr Boulevard, Lansing MI 48909). Studimet flasin se kjo vaksinë është
efektive në mbrojtjen e antraksit të lëkurës dhe formës mushkërore. Ndër masa tjera preferohen
edukimi i puntorëve të cilë punojnë me artikuj potencialisht të kontaminuar rreth mënyrës së
transmisionit të antraksit, kujdesi për dëmtimin e lëkurës dhe higjiena personale.6

3.5. Ethja Q
Përshkrimi: ethja Q është sëmundje zoonotike e shkaktuar nga rikecia Coxiella Buernetti, speciet
e së cilës janë të shpërndara në mënyrë kosmopolite në tërë botën. Sëmundja karakterizohet me
shenja të gripit, pneumoni intersticiale, por mund të jetë inaparante apo me shenja jotipike të
sëmundjes.
Historiku: sëmundjen për herë të parë e përshkroi Derrick në vitin 1935 në një thertore në Australi
duke e emëruar si Query fever që nënkupton ethen e paqartë dhe të pacaktuar. Historia e ethes Q
në Evropë lidhet ngushtë me paraqitjen e “gripit ballkanas” ndër ushtarët gjerman gjatë Luftës së
ll Botërore në betejat e Ballkanit.
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Përhapja: sëmundja ka kryesisht karakter sporadik, por mund të lajmërohet edhe në formë
endemo-epidemike. Menjëherë pas Luftës së ll Botërore, sëmundja lajmërohet pothuajse në të
gjithë botën: ShBA, Britani të Madhe, Francë, shtete të Ballkanit (Greqi dhe Turqi më shumë). Në
zonat rurale sëmundja lajmërohet në formë endemo epidemike, kurse në ato urbane, sëmundja
lajmërohet në formë sporadike.
Etiologjia: shkaktari i sëmundjes i takon grupit Rikecioza, gjinisë Coxiella, llojit C. Burnetti.
Shkatari i sëmundjes ka dy faza antigjenike: faza e l është gjetur në natyrë, derisa faza e ll
lajmërohet pas disa pasazhimeve në embrionin e vesë apo kuktura qelizore. Ka madhësi 0.25 deri
në 1.5 mikrona. Është tejet rezistent në ambientin e jashtëm dhe ndaj veprimit të agjensëve fizik
dhe kimik. Në feces të thatë, urinë, gjak, rroba mund të jetojë prej disa javëve deri në gjashtë muaj.
Rrezet ultraviolete i mbysin për 5 orë, kurse temperatura 90 grad Celcius i mbyt për 1 orë. Në
temperaturën 100 grad Celcius nuk mund të jetojnë më gjatë se 1 orë.
Inkubacioni: në masë të madhe varet nga sasia infektuese e shkaktarit të sëmundjes. Periudha e
inkubacionit sillet prej 9 deri në 28 ditë mesatarisht 18 deri në 21 ditë.
Pasqyra klinike: shenjat klinike të sëmundjes nuk lajmërohen tek të gjithë të infektuarit. Format
akute të ethes Q fillojnë me një ose më shumë simptome të poshtëshënuara: temperaturë të lartë,
kokëdhembje të padurueshme, molisje, tendosje të muskujve, çrregullim në traktin tretës, dhembje
barku e shoqëruar me diarre, dhembje të grykës, ethe, djersitje, kollë të thatë të përzier, vjellje,
dhembje në krahëror, humbje të peshës trupore. Temperatura zakonisht zgjatë prej 1 deri në 2 javë.
Komplikim serioz i ethes Q është endokarditi që në përgjithësi përfshin valvulat e zemrës.
Pacientët me organe të transplantuara, pacientët me kancer dhe ata me sëmundje kronike të
veshkave janë në rrezik të zhvillimit kronik të etheve Q. Në raste të tilla 65 % e të sëmurve me
ethe Q kronike mund të përfundojnë me vdekje.
Mjekimi: doxycyclina është bar i zgjedhës së parë për formën akute të ethes Q. Trajtimi me
antibiotik është më i efektshëm nëse fillohet gjatë tri ditëve të para të sëmundjes. Një dozë prej
100 mg të doxycyclinit e marrur në mënyrë orale dy herë në ditë për 15-21 ditë është terapia më e
shpeshtë e përshkruar. Endokarditi kronik i ethes Q është shumë më i vështirë pë t’u trajtuar dhe
shpesh kërkon përdorimin e disa barërave përnjëherë. Janë zhvilluar dy protokole të ndryshme të
trajtimit:

21

1: Doxycycline në kombinim me quinolone për së paku 4 vjet;
2: Doxycycline në kombinim me Hydroxychloroquine pë 1.5-3 vjet.
Masat parandaluese: Masat e mëposhtme duhet të përdoren në mbrojtjen dhe mbajtjen nën
kontroll të ethes Q.
• Edukimi i popullatës mbi burimet e mundshme të infeksionit;
• Mënjanimi i rregullt i placentave, membranave embrionale dhe embrioneve të abortuara në
vendet ku mbahen dhitë;
• Ndalimi i qasjes në stallat dhe laboratoret ku mbahen kafshët potencialisht të infektuara;
• Përdorimi vetëm i qumështit dhe dhe produkteve të tij të pasterizuara;
• Aplikimi i kujdesshëm i procedurave për paketim, sterilizim dhe larjen e paisjeve të laboratorit;
• Vaksinimi i personave të angazhuar në hulumtime me dhen të mbarësuara;
• Mbajtjen në karantinë të kafshëve të importuara dhe të dyshimta në sëmundje;
• Kujdesi që vendet për mbajtjen e dhenve duhet të jenë larg prej qendrave të banimit. Kafshët
duhet të jenë të testuara në menyrë rutinore në antitruptha të Coxiella burinetti.
Masat ndërkombëtare
• Kontrolla e deleve, dhive dhe kafshëve të cilat importohen;
• Kontrolla e vazhdueshme e qumështit dhe prodhimeve të qumështit.

3.6. Leptospiroza
Përkufizim: është grup i sëmundjeve ngjitëse bakteriale me pasqyrë klinike të larmishme. Bën
pjesë në grupin e zoonozave e cila shumë shpesh diagnostifikohet gabimisht si meningjit, encefalit,
grip etj.
Sëmundja është e pranishme prej tri ditëve deri në tri javë.
Historiku: sëmundja nga aspekti klinik është përshkruar nga Weil ende pa u njohur shkaktari i
sëmundjes. Shkaktari i sëmundjes është izoluar për herë të parë nga japonezët Inada dhe Ido në
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vitin 1914 nga një minator i sëmurë. Një vit më vonë (1917), japonezët zbuluan se burimi i
infeksionit është gjeri (miu i fushës). Gjatë Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore është regjistruar
numër i lartë i të sëmurve nga leptospiroza. Në vitin 1944, shpërthen epidemia ndër ushtarët
britanik me 100 të sëmurë. Në po të njejtën kohë, regjistrohet epidemi e njejtë ndër ushtarët
gjerman me 1900 të sëmurë. Prandaj, leptospiroza konsiderohet sëmundje e “gjendjeve të
jashtëzakonshme”.
Etiologjia: sëmundja shkaktohet nga bakteriet e gjinisë Leptospira që bëjnë pjesë në Spirocheta.
Janë bakterie Gram negative, në formë fijëzash të lakueshme në formë spiraleje. Llojet e ndryshme
të leptospirave nga aspekti morfologjik nuk dallojnë. Gjinia Leptospira përbëhet nga dy lloje
kryesore: Leptospira Interrogans që ka 20 serogrupe dhe 172 serotipe, kurse lloji i dytë Leptospira
biflexa ka 38 serogrupe dhe 65 serotipe.
Përhapja: sëmundja është e pranishme pothuajse në gjithë botën, por në vendet me lagështi është
më e shprehur. Rastet të përhershme regjistrohen në SHBA, Britani të Madhe,Zelandë të Re,
Australi, Indonezi dhe të gjitha shtetet tjera.
Inkubacioni: sillet prej 2-20 ditë zakonisht 7-13 ditë. Por, inkubacioni mesatarisht llogaritet të
jetë 10 ditë.
Pasqyra klinike: sëmundja ka dy faza të zhvillimit: bakteremike (leptospiremike) dhe imune. Faza
leptospiremike karakterizohet me fillim të shpejtë me ethe, kokëdhembje, dhembje të fortë të
muskujve, anemi hemolitike, temperaturë bifazike, meningjit, gjakderdhje në lëkurë dhe mukoza,
miokardit etj. Dy elemente kryesore klinike të leptospirozës janë: ikteri dhe insuficienca e
veshkave. Shenjat klinike janë të pranishme prej disa ditëve deri në 3 javë. Pas së cilës pacienti
fillon gradualisht të marrë veten (faza imune). Vdekja është më e shpeshtë tek personat e moshuar
dhe tek ata me dëmtime të veshkave dhe e mëlçisë.
Diagnoza: Rritja e titrit të antitrupthave specifike në testet serologjike siç është ai i aglutinimit
mikroskopik, ELISA dhe testi imunofluoresencës flasin për infeksion me leptospira. Nga gjaku
(hemokultura) leptospirat mund të izolohen gjatë javës së parë të sëmundjes (faza bakteremike).
Gjatë kësaj faze, leptospirat mund të izolohen edhe nga lëngu cerebrospinal (prej ditës së 4-10).
Pas ditës së 10-të, leptospirat mund të izolohen nga urina (urinokultura) e të sëmurit.
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Mjekimi: mbështetet në tretmanin specifik. Preferohen: penicilina, cefalosporinet, linkomycini
dhe erytromycina.
Rrugë e përhapjes: njeriu infektohet si pasojë e kontakti të drejtpërdrejtë dhe jo të drejtpërdrejtë
me kafshët e infektuara, urinën e tyre apo ujin e kontaminuar. Njeriu mund të infektohet me
shkaktarin e sëmundjes edhe gjatë punës në fushë, thithjes së pluhurit i cili ka shumë aerosole,
shfrytëzimit të ushqimit dhe uji te kontaminuar.
Metodat parandaluese
Edukimi i popullatës mbi mënyrën e përhapjes së sëmundjes (për t’i ikur larjes në pishina të
kontaminuara), përdorimi i rrobave mbrojtëse gjatë punës në fushë, masat kontrolluese kundër
brejtësve, largimi i kafshëve të infektuara me qëllim të parandalimit të bartjes së infeksionit në
njerëz, përpunimi termik i ushqimit, imunizimi i kafshëve si dhe imunizimi i grupacioneve të
rrezikuara të popullatës.

3.7. Tetanosi (Sharrëza)
Përkufizime: tetanosi është sëmundje jongjitëse akute tejet e rëndë që karakterizohet me
shtamgime tonike dhe paroksizmale si pasojë e prodhimit të toksinës nga ana e shkaktarit të
sëmundjes. Bën pjesë në grupin e sëmundjeve të ashtuquajtura zoonozë d.m.th se sëmundja
përhapet prej kafshëve në njerëz.
Etiologjia: tetanosi shkaktohet nga bacili i tetanosit. Është gram-pozitiv, anaerob, flagjelar me
madhësi prej tre deri në katër mikrona. Në kushte të pavolitshme kthehet në forme sporogjene dhe
si e tillë në ambientin e jashtëm mund të jetojë deri në njëzet vjet.
Karakteristikat e bacilit të tetanosit janë: është anaerob, nuk shkakton qelbëzim të plagës, liron
ekzotoksinën neurotrope, ka veprim antigjenik dhe është sporogjen.
Përhapja: tetanosi është sëmundje jongjitëse për këtë arsye ajo nuk paraqitet në formë të
epidemisë. Karakteristikë janë rastet sporadike.
Tetanosi në formë masovike lajmërohet në rast të fatkeqësive natyrore (luftërat, vërshimet,
tërmetet).
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Inkubacioni: periudha e inkubacionit sillet prej 3-21 ditë mesatarisht 14 ditë. Në rast se kemi
plagë të rënda dhe janë në kokë, periudha e inkubacionit është e shkurtër dhe pasqyra klinike me
dekurs dhe prognozë të rëndë.
Pasqyra klinike: tetanosi paraqitet në disa forma klinike: lokale, gjeneralizuar, gjinekologjike,
puerperale dhe tetanosi i porsalindurve. Në fillim të sëmundjes shtangohet muskuli përtypës (m.
masseter), pas së cilës fillon shtangimi i gjithë muskulaturës së fytyrës dhe fitohet pamja
ashtuquajtur “risus sarcoidus” (qeshja ruse). Shtangimi tonik i muskulaturës vazhdon përgjatë
qafës, shpinës, barkut dhe ekstremiteteve.
Pas shtangimeve tonike paraqiten ato paroksizmale që janë konvulzione të shkurtëra. I sëmuri
është febril, me djersitje profuze dhe etje të madhe.
Diagnoza: në të shumtën e rasteve pasqyra klinike është e mjaftueshme për vendosjen e diagnozës
së sëmundjes. Për analizë bakteriologjike merret sekreti nga plaga, indet e dëmtuara dhe gjësendet
të cilat kanë arritur në plagë.Materiali mbjellet në agar gjak.
Rrugët e përhapjes: tetanosi bartet përmes kontaktit direkt dhe indirekt me dheun i cili përmban
sporet e tetanosit. Kontakti direkt konsiston në atë se pas lëndimit të lëkurës, dheu me sporet e
tetanosit arrijnë në plagë. Ndërsa, kontakti indirekt si rrugë e bartjes konsiston në krijimin e
plagëve në lëkurë dhe mukoza përmes gjësendeve të cilat kanë sporet e tetanosit.
Sëmundshmëria dhe vdekshmëria: tetanosi i prek të gjitha moshat, por më të rrezikuar janë
personat mbi 30 vjet të cilët kanë mundësi më shumë të infektohen me bacilin e tetanosit. Të
rrezikuar janë edhe të porsalindurit që lindin pa ndihmë profesionale dhe u prehet kërthiza me
mjete josterile. Sipas shënimeve të OBSH çdo vit në botë sëmuren nga 200-500 mijë persona.
Vdekshmëria nga tetanosi është e lartë dhe sillet rreth 30% e në disa raste deri në 50% dhe është
në vendin e dytë pas vdekjes së shkaktuar nga rabiesi.
Masat e luftimit
Masat parandaluese: ndër masat më të rëndësishme profilaktike në luftë kundër tetanosit është
vaksinimi i grupeve të caktuara të popullatës. Masat në raport me të sëmurin: raportim i
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sëmundjes i obliguar, zbatimi i mbrojtjes antitetanike, izolimi nuk ka nevojë të bëhet, imunizimi i
kontakteve jo (pasi sëmundja është jo kontagioze).7
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KAPITULLI IV
4.1. Menaxhimi i plagëve nga kafshimi
4.2. Anamneza
Kafshime nga kafshët: sigurohuni se qfarë lloj kafshe ishte, nëse kafshimi ishte i provokuar apo jo
si dhe gjendja e mjedisit ku ka ndodhur kafshimi. Në qoftë se llojet mund të kenë qën lepuj,
lokalizoni kafshën për 10 ditë.
Merrni informacion mbi alergjitë nga antibiotikët, mjekimet e fundit, sëmundjet e mëparshme ose
imunitet të dëmtuar.

4.3. Ekzaminimi fizik
Regjistroni diagramin e plagës duke vendosur: lokalizimin e saj, tipin, thellësine e plagës, kufirin
e lëvizshmërisë, mundësinë e prekjes së artikulacionit, praninë e edemës, ose dëmtimin e muskujve
skeletik, tendinave, nervave etj.

4.4. Kulturat
Nga plagët e infektuara duhet marrë kultura dhe të kryhen analiza të ndryshme. Kultura
anaeurobike duhet marrë në prani të abceseve, septisit, celulitit serioz, indeve dhe erës së rëndë të
sekrecioneve.

4.5. Larja dhe mbyllja e plagës
Sasi të mëdha të solucionit fiziologjik duhet përdorur për larjen e plagës. Plagët shpuese duhet larë
me një aparat që lëshon ujë me presion p.sh, shiringë 20ml me gjilpër nr.18. Largimi i indeve të
dëmtuara dhe të copëtuara, indeve të devializuara e nekrotikë dhe të mbetjeve nga plaga duhet të
hiqen me kujdes. Mbyllja e plagës mund të jetë e nevojshme në rastet e plagëve të freskëta e të pa
infektuara, sidomos plagët faciale (në fytyrë), por mbyllja e plagës nuk indikohetqë në fillim (sapo
vjen i sëmuari). Anët e plagës duhet afruar me Garza adezive (ngjitëse) në raste të zgjedhura.
Indikacione për shtrim në spital përfshin: sepsën, temperaturën, përhapjen e celulitit, edemën ose
dëmtimin apo humbjen e funksionit të pacientit që ka imunitet të dëmtuar.
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4.6. Kujdesi infermieror tek zoonozat dhe mjekimi i sëmundjeve transmetuese
Menaxhimi i plagëve nga kafshimi ëshë i ngjashëm me menaxhimin për çdo lloj plagë tjetër;


Kujdesi i mirë ndaj plagës në formën e larjes së mjaftueshme dhe heqjes së indeve të pajeta
dhe mbetjeve.

Masat e menaxhimit të përgjihshëm të plagës të tilla si bërja e serumit antitetanik. Plagët nga
kafshimet në duar duhet të vlerësohen nga kirurgu i dorës, duke pasur kujdes riskun e dëmtimit të
tendinës fqinjë të kockës ose artikulacionit, si dhe pasojat negative nëse preken këto strukura. Të
gjitha plagët e lehta ose të rënda nga kafshimi i qenit me përjashtim të atyre të painfektuara
klinikisht dhe më shumë se 24 orë, duhet konsideruar si e ndotur me patogjen. Një mjekim me
antiobitik për 7 deri në 14 ditë ëshë zakonisht i mjaftueshëm për të kufizuar infeksionet tek indet
e buta dhe një mjekim minimal prej tre javësh kërkohet për të luftuar infeksionet që përfshijnë
artikulacionet dhe kockat.
Ardhja e pacientit me një infeksion të mundshëm të shkaktuar nga kafshët, përfshin nxerrjen e
diagnozës së arsyeshme diferenciale, që përfshin ata agjent ngjitës që mund të përhapen nga
kafshët e veçanta ndaj të cilave pacientët janë të ekspozuar. Kjo është një detyrë e vështirë për
mjekun, sidomos në raste kur infeksioni ka ardhur nga kontakti me një kafshë të rrallë sesa një
kafshë e zakonshme shtëpiake. Komunikimi i mirë me laboratorin klinik të mikrobiologjisë është
i rëndësishëm në diagnozën e infeksioneve të shkaktuara nga kafshët.

4.7.Masat kundërepidemike tek Zoonozat










Vaksinimi i grupeve të caktuara të popullatës;
Personat që udhëtojnë në zona enzotike duhet të vaksinohen me tri doza dhe udhëtimi i
sigurtë është pasi që kanë kaluar 30 ditë prej vaksinimit komplet;
Të hulumtohen rrugët e zakonshme të bartjes së infeksionit;
Të ndërpritet prodhimi nga qumështi i kontaminuar (djathi, kosi, ajka etj);
Largimi i kafshëve të infektuara me qëllim të parandalimit të bartjes së infeksionit në
njerëz;
Vaksinimi i kafshëve;
Edukimi i fermerëve dhe kasapëve;
Përdorimi i dorëzave gjatë zhveshjes së kafshëve të egra;
Shërbimet shëndetësore lokale dhe shtetërore duhet të njoftohen menjëherë dhe të
gatshme të ofrojnë ndihmë.
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5. Diskutimi
Pas gjithë këtyre të dhënave nga rishikimi i literatures mjekësore, arritëm të kuptojmë se në Kosovë
brenda periudhës kohore 1999-2004 janë regjistruar 434 raste me brucelozë me shkallë të
sëmundshmërisë 3.5 raste në 100 000 banorë. Sëmundja ka shtrirje të vazhdueshme dhe
regjistrohet vazhdimisht pa ndonjë tendencë të rënies. Ndërsa rastet dhe shkalla e sëmundshmërisë
nga tularemia në Kosovë gjatë viteve 2000-2004 janë lajmruar dy valë të epidemisë: ajo e vitit
2000 (245), dhe 2002 (338). Në vitet pasuese rastet e sëmundjes ishin sporadike, por megjithatë
konsiderohet si numër i lartë 784 me shkallë mesatare të sëmundshmërisë 6.7 të sëmurë në 100
000 banorë.8
Kujdesi infermieror te këto sëmundje ka një rëndësi të veçantë, në veqanti te plagët e infektuara
me patogjen, ai duhet të jetë i një niveli të lartë që të mundësohet eliminimi i infeksionit nga plaga,
gjithashtu është shumë i rëndësishëm dhe kujdesi për terapinë e pacientit si dhe të plotësohen
nevojat tjera infermierore që ndikojnë në zvogëlimin e kohës së shërimit dhe rritjen e mirëqenjes
së pacientit.
Mbajtja nën kontroll e disa zoonozave kërkon hartimin dhe miratimin e programeve specifike në
nivel shteti.

8

Dedushaj.I Epidemiologjia, Parimet dhe praktika, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë
1997,fq,273
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6. Konkluzione dhe përfundimi


Rreth 75% e sëmundjeve të reja infektive që janë shfaqur dekadave të fundit e kanë
origjinën te kafshët para se të prekin njeriun, prandaj është i rëndësishëm përmirësimi në
mënyrë adekuate i zbulimit dhe trajtimit të kërcenimeve nga sëmundjet e kafshëve për të
parandaluar pandemitë e ardhshme. Bota ka nevojë për profesionist të trajnuar mirë,
biologë, ekologë, mikrobiologë, modelues, mjekë dhe veterinerë- prandaj mbështetja e
qëndrueshme e Shteteve të Bashkuara për krijimin e këtij lloji kapacitetit ka qenë e çmuarshprehetJuan Lubroth (Zyrtar Kryesor Veterinar i FAO)



Rritja e popullsisë, zgjerimi i bujqësisë dhe shkeljet mjedisore dhe rritja e zingjirit të
furnizimit ushqimorë ndër-kontinental në dekadat e fundit ka ndryshuar në mënyrë
dramatike se si shfaqen sëmundjet, kërcejnë kufijtë e specieve dhe përhapen, tregojnë
studimet e FAO.



Njësia për Shëndetin dhe Mirëqenjën e Kafshëve, është përgjegjës për: mbrojtjen e
shëndetit të kafshëve nga sëmundjet infektive, të cilat e rrezikojnë shëndetin e kafshëve,
shëndetin publik dhe ekonominë e vendit.



Planifikimi, dizajnimi dhe zbatimi i programeve vjetore të vaksinimeve, hulumtimeve
diagnostike për mbikqyrjen, luftimin dhe eradikimin e sëmundjeve të kafshëve, duke u
bazuar në legjislacionin në fuqi; themelimin e sistemit shtetëror për raportimin,
lajmërimin e sëmundjeve të Kafshëve- AND-s dhe monitorimin e të dhënave statistikore
për sëmundjet e kafshëve.



Përcjelljen e situatës duke bërë ndalesat e importit, tranzitit të kafshëve të gjalla dhe
produkteve të tyre duke u bazuar në raportet zyrtare te Organizata Ndërkombëtare për
Epizooti- OIE-se.



Si përfundim pas gjithë këtyre të dhënave që janë marrë nga rishikimi i literaturës
mjekësore, është konstatuar se sëmundjet zoonotike janë të përhapura në të gjithë botën.
Ato gjithashtu janë prezente edhe në vendin tonë dhe përbëjnë një nga shqetësimet
kryesore të shërbimeve veterinare dhe humane. Sëmundjet zoonotike shfaqen më së
shumti në zonat rurale dhe prekin të dy gjinitë dhe të gjitha grupmoshat. Këto sëmundje
më tepër i prekin barinjtë, mjelësit, veterinerët, kasapët të cilët kanë më tepër kontakt me
kafshët.
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7. Rekomandimet
Funksioni më i rëndesishëm i shëndetit publik në kuptimin e gjerë të fjalës është të kërkojë një
harmoni të përshtatshme ndërmjet grupeve të njerzëve në shoqëri dhe në mjedisin e tyre. Ky qëllim
mund të arrihet në tre mënyra:
a) Përmes metodave për të përmirësuar resistencën bartëse të popullsisë kundrejt rreziqeve
mjedisore
b) Përmes planeve efektive për të përmirësuar sigurinë e mjedisit;
c) Përmes përmirësimit të sistemit të kujdesit shëndetësor të caktuar për të rritur mundësinë,
efektshmërinë dhe efektivitetin e dy qëllimeve të mësipërme.


Edukimi shëndetësor i fermerëve dhe kasapëve për kujdesin e tyre gjatë punës me kafshë,



Pastrimi, dezinfektimi ose sterilizimi i qimeve, leshit, eshtrave, ushqimit tjetër me origjinë
shtazore para përpunimit,



Imunizimi i personave të rrezikuar,



Vaksinimi i kafshëve në vendet endemike,



Edukimi i popullatës për të pirë vetëm qumsht të pasterizuar dhe mish termikisht mirë të
përpunuar.



Lajmërimi i rasteve të sëmurëve me zoonoza në institucionet shëndetësore kompetente.
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a) Rezyme
Hyrje
Njerëzit gjithnjë janë në kontakt të afërt dhe të vazhdueshëm me agjentë mikrobialë ekzogjenë në
ajër, tokë dhe ujë. Kafshët e gjalla përfaqësojnë një burim të rëndësishëm mikroorganizmash
ekzogjenë. Sëmundjet infektive të kafshëve që mund të transmetohen tek njerëzit janë -të
ashtuquajturat zoonozat- bruceloza, tularemina, murtaja, toksoplazmoza dhe tërbimi.
Qëllimi
Qëllimi kryesor i punimit ka qenë në zgjerimin e njohurive rreth sëmundjeve transmetiveZoonozave. Si dhe objektivat e punimit ishin që të paraqesim shkaktarët e sëmundjeve infektive,
të përcaktojmë diagnozën e sëmundjeve infektive, si dhe të paraqesim kujdesin infermieror.
Metodologjia e punës
Materiali apo metoda e punës bazohet në rishikim literature. Të dhënat janë marrë të dhëna nga
burimet e literatures mjekësore, ku janë shfrytëzuar bibliotekat në Fakultetin e Mjekësisë si dhe
ajo e qytetit të Gjakovës Ibrahim Rugova, gjithashtu janë shfrytëzuar edhe të dhëna burimet e
internetit.
Konkluzion
Rreth 75% e sëmundjeve të reja infektive që janë shfaqur dekadave të fundit e kanë origjinën te
kafshët para se të prekin njeriun, prandaj është i rëndësishëm përmirësimi në mënyrë adekuate i
zbulimit dhe trajtimit të kërcënimeve nga sëmundjet e kafshëve. Planifikimi, dizajnimi dhe zbatimi
i programeve vjetore të vaksinimeve, hulumtimeve diagnostike për mbikqyrjen, luftimin dhe
eradikimin e sëmundjeve të kafshëve, duke u bazuar në legjislacionin në fuqi. Përcjelljen e situatës
duke bërë ndalesat e importit, tranzitit të kafshëve të gjalla dhe produkteve të tyre.
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Summary
Entry
People are always in close and constant contact with exogenous microbial agents in the air, soil
and water. Live animals represent an important source of exogenous microorganisms. Animal
infectious diseases that can be transmitted to humans are - so-called zoonotic - brucellosis,
tularemina, plague, toxoplasmosis and rabies.
Purpose
The main purpose of the paper has been to expand knowledge on transmission-zoonotic diseases.
As well as the objectives of the paper were to present the causes of infectious diseases, to determine
the diagnosis of infectious diseases, and to present nursing care.
Methodology of work
The material or work method is based on literature review. The data were obtained from sources
of medical literature, where libraries at the Faculty of Medicine and the city of Gjakova Ibrahim
Rugova have been used, and data sources are also used.
Conclusion
About 75% of new infectious diseases that have emerged in the last decades originate in animals
before they affect humans, so it is important to adequately improve the detection and treatment of
animal disease threats. Planning, designing and implementing annual vaccination programs,
diagnostic investigations for the surveillance, combat and eradication of animal diseases, based on
the legislation in force. Tracking the situation by making the import prohibitions, transit of live
animals and their products.

33

Referencat

1. Berxholi, Kristaq Petro. 2007.Zoonozat . Tiranë : Gervis , 2007. ISBN - 978-99943-5803-8.
2. Johathan Cohen, Ëilliam G. Poëderly. 2013.Sëmundjet Infektive. [trans.] Adrian Basha,
Blerina Çela Esmerald Hoxha. 2nd. Shkup : Tabernakul, 2013. p. 1292. Vol. II. ISBN 978608-2102-262-7.
3. Robert B. Ëallace MD, MSc. 2014.Shëndet Publik dhe Mjekësi parandaluese. [ed.] MD
Neal Kohatsu. [trans.] Deshira Goxhaj, Kledis Ali Adriana Drrushku. Shkup : Tabernakul,
2014. p. 1370. Vol. I. ISBN 978-608-210-334-1.
4. Organizata Ndërkombëtare e Turizmit 1999.
5. Sëmundjet Infektive dhe Mjekësi Veterinare Parandaluese- Xhelil Koleci, 2009 Tiranë
6. Semundjet infektive, Prof. AS. Dr Jahja Pulo, 2005 Tiranë.
7. Epidemiologjia speciale e sëmundjeve ngjitëse, Dr. Sci. Isuf Dedlushaj dhe Dr. Sci. Isme
Humolli, 2005.
8. Karakasheviç B: Mikrobiologjia dhe Parazitologjia, med.Knjiga, Beograd- Zagreb, 1987.
9. Ekologjia humane dhe shëndeti publik, Azis Pollozhani, Vlladimir Kendrovski, Selvete
Hoxha- Krasniqi, Shkup 2009, kapitulli 10, fq.234.
10. Adhami J: Sëmundjet Infektive Ngjitëse, Tiranë 1982.

34

CV e kandidatëve
Të dhëna personale
1.Mbiemri

Hasanmetaj

2.Emri

Amina

3.Nacionaliteti

Shqiptare

4.Shtetësia

Kosovare

5.Data e lindjës

30.05.1996

6. Gjinia

Femër

7.Numri Personal

1241245043

Të dhënat kontaktuese
Telefoni:

+38349166833

Adresa:

Strellc i epërm

Emaili:

aminahasanmetaj56@gmail.com

Të dhënat e kualifikimit
Shkolla e Mesme e Lartë

Shkolla e Mesme e Mjekësisë Pejë
Dega: Ndihm.inf. Përgjithshëm/2015

Universiteti

Universiteti i Gjakovës "Fehmi Agani"

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Programi

Infermieri

Statusi

E rregullt

Nr.ID- së

150306020

35

Të dhëna personale
1.Mbiemri

Palushi

2.Emri

Flamur

3.Nacionaliteti

Shqiptar

4.Shtetësia

Kosovar

5.Data e lindjës

28.11.1995

6. Gjinia

Mashkull

7.Numri Personal

1234947555

Të dhënat kontaktuese
Telefoni:

+38349879005

Adresa:

Suharekë

Emaili:

flamurpalushi0@gmail.com

Të dhënat e kualifikimit
Shkolla e Mesme e Lartë

Shkolla e Mesme e Mjekësisë Luciano
Motroni- Prizren
Dega: Asistent i Infermierisë/2014

Universiteti

Universiteti i Gjakovës "Fehmi Agani"

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Programi

Infermieri

Statusi

I rregullt

Nr.ID- së

150306098

36

