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1.2 Ndёrtimi i brendshёm i zemrёs ........................................................................................ 12
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ABSTRAKT

Sёmundjet e zemrёs janё njё ndёr shkaktarёt kryesorё tё vdekjeve nё vendin tonё. Shumё
sёmundje kardiake janё dytёsore ndaj disa gjendjeve tё tjera (pёr shembull ateroskleroza
koronare, hipertesioni, ose sёmundjёt valvulare tё zemrёs). Megjithatё, ka disa tё cilat i vishen
disfunksionit miokardial tё brendshёm. Sёmundjet e tilla kardiake quhen kardiomiopati ( fjalё
pёr fjalё , sёmundje tё muskujve tё zemrёs).
Kardiomiopatia, njё gjendje ku miokardi (muskuli I zemrёs ) nuk funksionin siç duhet, mund tё
prekё fёmijё dhe tё rritur. Ndryshe nga sёmundjet e zemrёs nga ataku kardiak, ku kemi njё
problem me sasinё e duhur tё gjakut nё zemёr nё kardiomiopati , sёmundja ёshtё nё muskulin e
zemrёs vetё.
Qёllimi i kёtij punimi tё diplomёs ёshtё njohja mё sёmundjen e miokardiopatisё, klasifikimi i
miokardiopative, simptomat, shkaqet, faktorёt e rrezikut, diagnostikimi, numri I rasteve me
sёmundjen e miokardiopatisё nё periudhёn maj-nёntorё 2018.
Nё kёtё punim do tё tregojmё se kardiomipatia ёshtё sёmundje serioze duhet vlerёsuar qё nga
faza fillestare.

Fjalёt kyçe: miokardiopatia, simptomat, faktorёt e rrezikut, diagnostikimi.
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2.Hyrje

Pёrmirёsoni jetёn tuaj!
Zemra juaj i jep fuqi gjithё trupit tuaj,
Ju lejon tё dashuroni, tё qeshni dhe tё jetoni tё plotё jetёn tuaj

Miokardiopatia ёshtё njё sёmundje progresivё e miokardit ose muskujve tё zemrёs, ku nё
shumicёn e rasteve muskujt e zemrёs dobёsohen dhe nuk janё nё gjendje tё pompojnё gjakun nё
pjesёn tjetёr të trupit ashtu si duhet. Zemra zmadhohet si njё pёrgjigje ndaj dёmtimit tё muskulit
tё saj. Deri nё njё pikё tё caktuar, zmadhimi e lejon zemrёn pёr tё vazhduar pompimin e gjakut
normalisht. Megjithatё, kur zmadhimi pёrparon, kapaciteti i pompimit tё zemrёs zogёlohet.1
Dëmtimi i muskulit të zemrës manifestohet me insuficiencë kardiake, ku simptoma e parë që
ndien pacienti është marrja e frymës (dispnea) e cila mund të shfaqet në shkallë të ndryshme të
vështirësisë. Nëse dikujt mund t’i ndodhi duke ngjitur shkallët, dikujt tjetër mund t’i ndodhi edhe
duke ndenjur, deri në atë stadin e avancuar ku personi nuk fle dot për shkak të marrjes së frymës.
Pra kemi dëmtim të muskulit të zemrës (hollim ose zmadhim) dhe ulje të forcës tkurrëse dhe në
këtë rast ne e quajmë insuficiencë kardiake me funksion të ulur të ventrikulit të majtë.
Duhet tё jemi shumё tё kujdesshёm qё ta diagnostikojmё sa mё shpёjt. Diagnostikimi I hershёm
bёnë qё tё fillojё dhe mjekimi mё herёt. Kёta persona pra duhet tё kenё parasysh qё mos ta
neglizhojnё asnjёherё atё qka ndjejnё. Ky ёshtё thelbi pasi shumica e komplikacioneve dhe
stadeve tё avancuar tё sёmundjeve vijnё pikёrisht nga neglizhenca e pacientёve.2

1
2

http://www.doktoriim.com/zemra-e-zgjeruar-kardiomegalia/
http://shekulli.com.al/kardiomiopatia-parandalimi-semundjes-se-muskujve-te-zemres/

10

3.Qёllimi i punimit
Qёllimi i kёtij punimi tё diplomёs ёshtё njohja me sёmundjёn e miokardiopatisё, klasifikimi i
miokardiopative, simptomat, shkaqet, faktorёt e rrezikut, diagnostikimi, numri i rasteve me
sёmundjen e miokardiopatisё nё periudhёn maj-nёntor 2018.

4.Metodologjia
Pёr realizimin e kёtij punimi e kemi pёrdorur metodёn : Rishikim literature si dhe kemi paraqitur
tё dhёnat statistikore tё marrura nё repartin “Njёsia Koronare” nё Spitalin Rajonal “Isa Grezda”
nё Gjakovё.
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KAPITULLI I
I.Tё dhёna tё pёrgjithshme
1.1 Zemra
Zemra ёshtё organi kryesore i qarkullimit tё gjakut .Lidhur me funksionin e saj figurativisht e
quajtur edhe “motor” ose pompё e trupit. Zemra ёshtё organ muskulor e vendosur nё krahёror,
ne mediastinin e pёrparёm, ndёrmjet dy mushkёrive sipёr diafragmёs. Ka formё tё njё piramide
tre anёsore, bazё e sё cilёs ( basis codis) ёshtё drejtuar pёrpjetё kurse maja (apex cordi) teposhtё.
Te zemra dallojmё faqen e përparme tё drejtuar kah sternumi dhe tё prapme, e cila mbёshtetet
mbi diafragmё. Nё bazёn e zemrёs gjenden enё tё mёdha tё gjakut qё hyjnё ose dalin nga zemra
: trungu mushkёror (truncus pulmonis) fillimi i aortеs (aorta ascendens). Djathtas mbi kёto
gjendet vena e sipёrme zgavёrore (vena cava superior) dhe v. e poshtme zgavёrore (v. cava
inferior), kurse prapa gjenden katёr vena muskulore (v.pulmonales).

1.2 Ndёrtimi i brendshёm i zemrёs
Nga brenda zemra ёshtё nё formё zgavёrore e ndarё nё katёr pjesё:
-veshza e djathtё (atrium dexter)
-veshza e majtё (atrium sinister)
-barkusha e djathtё (ventriculus dexter)
-barkusha e majtё (ventriculus sinister).
Me njё pёrvazё (septum cordis) zemra ndahet nё dy pjesё gjatёsore kurse tёrthorazi ndahet me
septen (septum interatriale)3

3

Qamirani,Sofika,Totozani,Drita,Anatomia normale e njeriut, Prishtinё,fq,77
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1.3 Ndёrtimi i murit tё zemrёs
Muskuli i zemrёs ёshtё i ndёrtuar nga indi i poshtёm i vijёzuar. Te muri dallohёn tri shtresa:
-e jashtme (epicardium)
-e mesme (myocardium)
-e brendshme (endocardium)
Shtresёn e jashtme (epicardium) e ndёrton fleta viscerale e strajcёs seroze tё zemrёs.
Shtresa e mesme ёshtё mё e trashё quhet miokard (myocardium).
Shtresёn e brendshme e ndёrton cipa e hollё endoteliale, qё mveshё tё gjitha muret e zgavrёs
zemrore (endocardium).4

4

Qamirani,Sofika,Totozani,Drita,Anatomia normale e njeriut, Prishtinё,fq,77
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KAPITULLI II
2.1 MIOKARDIOPATIA
Miokardiopatitё janё njё grup sёmundjesh , qё fillimisht prekin muskulin e zemrёs .Fibroza
difuzive e miokardit , e cila shoqёron cikatricet e shumёfishta miokardiale tё shkaktuara nga
infarktet e miokardit , mund tё dёmtojё funksionin e ventrikulit tё majtё (LV) dhe shpeshherё kjo
fibroze quhet kardiomiopati ishemike. Ky pёrdorim i termit kardiomipati nё gjuhёn e folur duhet
tё shmanget, nё fakt , termi duhet tё kufizohet te semundja, e cila nё radhё tё parё prek
miokardin.
Dy janё llojet kryesore tё kardimiopatise qё njihen (1) lloji parёsor, qё ёshtё sёmundja e muskulit
tё zemrёs, e cila pёrfshin kryesisht miokardin dhe ose me shkak tё panjohur; dhe (2) lloji dytёsor
ёshtё sёmundja e miokardit, se cilёs i dihet shkaku ose qё shoqёrohet me sёmundje sistemike
sikurse ёshtё amiloidoza ose pёrdorimi kronik i alkoolit, nё shumё raste nuk ёshtё e mundur tё
arrihet nё njё diagnozё etiologjike specifike dhe si rrjedhojё shpeshherё parapёlqehet qё
kardiomiopatitё tё klasifikohen nё njё prej tri llojeve morfologjike (tё dilatuar, restriktiv dhe
hipertrofik) mbi bazёn e ndryshimeve qё ato kanё nё patofiziologjinё dhe shfaqjen e tyre klinike
. Te disa pacientё , mund tё jenё tё pranishёm nё tё njejtёn kohё ose mund tё shfaqen njёri pas
tjetrit dy prej kёtyre llojeve. Njё çёshtje tjetёr me rёndёsi qё duhet tё meret parasysh ёshtё nёse,
kardiomiopatia pёr tё cilёn bёhet fjalё (qoftё kjo parёsore apo dytёsore) , ka apo jo bazё
gjenetike.5

5

Loscalzo.Jameson,Longo,Hauser,Kasper,Braunwald Fauci,Parimet e mjekёsisё interne Harrison,fq.1481
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Kardiomiopatite ndahen nё:
Kardiomiopatia e dilatuar
Kardiomiopatia e periudhёs peripartale
Kardiomiopatia tako-tsubo
Kardiomiopatia restriktive
Kardiomiopatia alkoolike
Kardiomiopatia aritmogjene e ventrikulit tё djathtё
Kardiomiopatia hipertrofike
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2.2 KARDIOMIOPATIA E DILATUAR
Njё nё tri raste tё insuficiences kongjestive tё zemrёs ndodh pёr shkak tё kardiomiopatisё sё
dilatuar (DCM-dilated cardiomzopathy). Funksioni pompё gjatё sistolёs ёshtё i dёmtuar, gjё qё
shpie ne dilatacion progresiv kardiak (rimodelim). Simptomat e insuficiencёs sё zemrёs (HFheart failure) zakonisht shfaqen vetёm pasi rimodelimi ka vazhduar pёr njёfarё kohe (muaj,
madje edhe vite).
Megjithёse , ne shumё raste nuk ёshtё i dukshёm asnjё prej shkaqeve , DCM-ja ёshtё familjare,
ose mund tё jetё rezultati pёrfundimtar i dёmtimit miokardial, qё shkaktohet nga njё
shumёllojshmёri agjentёsh tё njohur dhe tё panjohur infektoze, metabolikё ose toksikё. DCM-ja
mund tё jetё pasoja e vonёt e miokarditit akut viral , qё ka gjasa të ndёrmjetёsohet pjesёrisht
pёrmes njё mekanizmi imunologjik. Megjithёse DCM-ja mund tё shfaqet te personat e tё gjitha
moshave, ajo zakonisht bёhёt e dukshme klinikisht gjatё dhetёvjecarit tё tretё dhe tё katёrt.
Njё lloj i kthyeshёm i DCM-se mund tё gjendet nё rastin e abuzimit me alkoolin, ne shtatzёni ,
nё semundjen e tiroideve, pёrdorimin e kokainёs dhe nё takikardinё kronike tё
pakontrolluar.Shumica e pacientёve kanё njё dekurs tё vazhduar drejtё pёrkeqёsimit ku pjesa mё
e madhe , veqanёrisht pacientёt me moshё >55vjeç, vdesin brenda katёr vjetёsh qё nga fillimi i
shfaqjes sё simptomave.

2.3 VEÇORITË KLINIKE

Simptomat e CHF-se sё anёs sё majtё dhe tё djathtё tё zemrёs zakonisht pёsojne njё zhvillim
gradual. Disa pacientё para se tё bёhen simptomatikё,kanё dilatacion tё vetrikulit te majtё pёr
muaj me radhё, madje edhe pёr vite me radhё. Megjithёse mund tё ketё prani tё dhimbjes jo tё
qartё tё torksit, angina pectoris tipike ёshtё е pazakontё, e cila tregon pёr prani tё sёmundjes
ishemike tё zemrёs. Sinkopa mund tё shfaqet pёr shkak tё aritmive dhe tё embolizimit sistemike
(shpesh e ka prejardhjen nga njё tromb ventrikular ).6

6

Loscalzo.Jameson,Longo,Hauser,Kasper,Braunwald Fauci,Parimet e mjekёsisё interne Harrison,fq.1481
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2.4 EKZAMINIMI OBJEKTIV
Janё vёrejtur shkallё tё ndryshme tё zmadhimit tё zemrёs si dhe gjetje tё CHF-sё. Te pacientёt
me sёmundje tё pёrparuar , presioni i pulsit ёshtё i ngushtё, ndёrsa presioni venoz jugular rritet.
Toni i tretё dhe i katёrt i zemrёs ёshtё i zakonshёm, ndёrkohё qё mund tё ndodhё regurgitimi
mitral dhe ai trikuspidal.

2.5 EKZAMINIMET LABORATORIKE
Roentgenograma e toraksit tregon zmadhim tё siluetёs kardiake pёr shkak tё dilatacionit tё
ventrikulit tё majtё, mёgjithёse shpeshherё ёshtё vёnё re kardiomegalia e pergjithshme. Fushat e
mushkёrive mund tё shfaqin rishpёrndarje pulmonare vaskulare dhe edeme intersticilae, ose nё
rastet me pёrparim mё tё madh tё sёmundjes, mund tё shfaqin edemё alveolare.
Elektrokardigrama (EKG) shpeshherё tregon takikardi sinusale ose fibrilacion atrial, aritmi
ventrikulareV-se.Ekokardiografia , imazheria me tomografi tё kompjuterizuar (CTIcomputed tomographic imaging) dhe imazheria me rezonancё magnetike kardiake (CMRIcardiac magnetic resonance imaging) tregojnё dilatacion tё ventrikulit tё majtё, me mure
normale , me trashje minimale ose hollim dhe disfunksion sistolik. Nivelet qarkulluese tё
peptideve natriuretike tё trurit zakonisht pёsojnё rritje.
Kateterizimi kardiak dhe angiografia koronare shpesh kryhen , pёr arsye qё tё pёrjashtojnё
sёmundjen ishemike tё zemrёs, megjithatё monitorimi hemodinamik te koka e shtratit mund tё
jetё i dobishёm nё menaxhimin e pacientёve tё veçantё me dekompensim akut.
Angiografia tregon ventrikulin e majtё tё dilatuar , hipoinetik difuz, shpesh me njёfarё shkalle
tё regurgitmit mitral. CTI-ja kardiake mund tё shёrbejё pёr tё bёrё dallimin midis DCM-sё dhe
sёmundjes proksimale tё arterieve koronare dhe pёr rrjedhojё mund tё ulё nevojёn pёr procedura
invazive. Zakonisht , biopsia transvenoze endomiokardiale, nuk ёshtё e nevojshme nё rastin
DCM-sё idiopatike ose familjare; megjithatё ajo mund tё jetё e dobishme nё identifikimin e
kardiomiopative dytёsore, sikurse ёshtё amiloidoza dhe miokarditi akut.7

7

Loscalzo.Jameson,Longo,Hauser,Kasper,Braunwald Fauci,Parimet e mjekёsisё interne Harrison,fq.1482
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3.KARDIOMIOPATIA ALKOOLIKE
Indvidёt, tё cilёt konsumojnё sasi tё mёdha (>90 g\d) alkooli pёr shumё vite mund tё zhvillojnё
njё kuadёr tё plotё klinik, i cili pasqyron DCM idiopatike ose familjare. Rreziku pёr zhvillimin e
kardiomiopatisё pjesёrisht pёrcaktohet nga ana gjenetike. Njё polimorfizёm i gjenit qё kodon
enzimёn metabolizuese tё alkoolit , alkool dehidrogjenazen (ALDH2'2) si dhe llojin e DD tё
gjenit tё enzimes konvertuese tё angiotensinёs (ACE-angotensin-converting enzyme), rrit prirjen
pёr tё zhvilluar kardiomiopatine alkoolike. Pacientёt me kardiomiopati tё përparuar aloolike dhe
CHF tё rёndё kanё njё prognozё jo tё mirё , veçanёrisht nёse ata vazhdojnё tё konsumojnё
alkool ; mё pak se njё e katёrta e ketyre pacientёve arrijne të mbijetojnë për 3 vjet. Menaxhimi
pёrbëhet nga abstenimi , i cili mund tё ndalojё pёrparimin madje mund ta kthejnё dekursin e
kёsaj sёmundjeje.
Njё shfaqje e dytё e toksicietit alkoolik tё zemrёs mund tё gjendet tek individёt pa HF tё zbuluar,
e cila pёrfshin takiaritmi rekurente supraventrikulare ose ventrikulare. E quajtur sindroma
kardiake e 'week-end'-it, ajo zakonisht shfaqet pas konsumimit tё sasive shumё tё mёdha tё
alkoolit; mё shpesh ёshte vёnё re fibrilacioni atrial, i cili ndiqet nga njё flatёr atriale dhe nga
depolarizime tё shpeshta tё parakohshme ventrikulare.8
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4.KARDIOMIOPATIA E PERIUDHËS PERIPARTALE
Dilatacioni kardiak dhe CHf-ja mund tё zhvillohet gjatё tremujorit tё fundit tё shtatzanisё ose
brenda njё periudhe 6 mujore pas lindjes. Shkaku nuk njihet ende, megjithatё janё identifikuar
miokarditi inflamator, aktivizimi imunologjik dhe hipertensioni gjatё shtatzanisё . Pacientja, e
cila shfaq kardiomiopati tё periudhёs peripartale zakonisht mund tё ketё pasur mё shumё se njё
lindje , prejardhje afrikane dhe moshё >30 vjeçe, megjithatё sёmundja mund tё gjendet nё njё
numёr tё madh pacientёsh. Simptomat , shenjat dhe trajtimi janё tё ngjashme me ato tё pacientёt
me DCM idiopatike, ku kjo e fundit perfshin implantimin e njё ICD-je ose transplantimin
kardiak, nё rast se kriteret pёr kёto terapi mund tё pёrmbushen mjaftueshёm.9

5.KARDIOMIOPATIA ARITMOGJENE E VENTRIKULIT TЁ DJATHTЁ \
DISPLAZIA (ARVC \D)
ARVC\D ёshtё njё kardiomiopati familjare qё karakterizohet nga zёvendёsimi progresiv fibroadipoz i ventrikulit tё djathtё dhe mё pak i miokardit tё ventrikulit tё majtё. Zakonisht ajo
trashёgohet nё mёnyrё autozomale dominante dhe shkaktohet nga mutacionet e shumёfishta tё
disa gjeneve, tё cilat kodojnё proteina dhe qё pёrfshijne desmozomet , strukturat qё ruajnё
lidhjen normale ndёrmjet qelizave.
Mendohet se anomalitё te desmozomet shkaktojnё shkёputje tё miociteve me apaptozё pasuese
tё miociteve, si dhe zёvendёsim tё indit dhjamor.10
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6.KARDIOMIOPATIA TAKO-TSUBO (E STRESIT)
E njohur gjithashtu si sindroma e balonizimit optikal, kjo sindromё kardiake , jo shumё e
zakonshme, karakterizohet nga njё fillim i menjёhershёm i shqetёsimeve tё rёnda tё toraksit, tё
cilat paraprihen nga njё ngjarje shumё stresuese emocionale ose fizike. Ajo shfaqet mё shpesh te
gratё nё moshё >50 vjeçe dhe shoqёrohet nga njё rritje e segmentit ST dhe ose nga inversione tё
thella tё valёs T te lidhjet prekordiale. Te angiografia nuk ёshtё vёrejtur asnjё obstruksion te
arteriet koronare epikardiale. Ekziston prania e akinezise se rёndё tё pjesёs distale tё ventrikulit
tё majtё dhe zvogёlimi i Ef-se. Troponinat zakonisht pёsojnё njё rritje tё lehtё. Imazheria
kardiake nё mёnyrё tipike tregon “ balonizimin” e ventrikulit tё majtё nё fund tё
sistolёs,veqanёrisht nё apeksin e ventrikulit tё majtё. Tё gjitha kёto ndryshime, tё cilat shpesh
janё tejet tё mёdha, janё tё kthyeshme brenda 3-7 ditёve dhe nuk shkakyojne disfunksion ose
paaftёsi kardiake afatgjatё. Mekanizmi pёrgjegjёs pёr kardiomiopatinё Tako-tsubo nuk ёshtё i
qartё, megjithatё ka gjasa qё tё jetё i pёrfshirё njё aktivizim adrenergjik, i cili pёrfshin
katekolaminat qarkulluese dhe vepron tek enёt koronare epikardiale dhe ose tё mikroqarkullimi
koronar.Megjithёse bllokuesit beta qё pёrdoren nё dheniёn e terapisё nuk ka tё dhёna
pёrfundimtare qё ato janё tё dobishme.11
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7.KARDIOMIOPATIA HIPERTROFIKE
Kardiomiopatia hipertrofike (HCM-hypertrophic cardiomyopathy) karakterizohet nga hipertrofia
e ventrikulit tё majtё ,zakonisht e njё dhome jo tё dilatuar pa ndonjё shkak tё qartё sikurse ёshtё
hipertensioni ose stenoza e aortёs.Ajo ёshtё zbuluar nё rreth nё 500 individё nga popullsia e
pёrgjithshme .Dy janё tiparet e HCM-se sё cileve u ёshtё kushtuar vёmendja mё e madhe
;(1)hipertrofia asimetrike e ventrikulit tё majtё shpesh me hipertrofi tё favorizuar tё septumit
interventrikular dhe (2)gradienti dinamik i presionit tё traktit dalёs tё ventrikulit tё majtё ,qё
lidhet me ngushtimin e zonёs subaortale.Rreth njё e treta e pacientёve me HCM shfaqen nё
gjendje qetёsie ,njё gradient tё presionit tё traktit dalёs ndёrkohe qё njё fraksion i ngjashёm
krijon pёrmes nxitjes një gradient tjetёr.Anomalia patofiziologjike e kudo gjendur ёshtё
disfunksioni diastolik, i cili mund tё zbulohet nga imazheria me Doppler e indit dhe mund tё
tregojё presione tё rritura tё ventrikulit tё majtё nё fund tё diastoles;kjo e fundit mund tё jetё e
pranishme pavarёsisht pranisё sё njё LV-je hiperdinamike, jo e dilatatuar.

7.1 ELEMENTET GJENETIKE
Rreth gjysma e tё gjithё pacientёve me HCM kanё anamnezё pozitive tё familjes ,qё pёrputhet
me mеnyrёn autozomale dominante tё trashёgimise. Janё zbuluar mё shumё se 400 mutacione
nga 11 gjene tё ndryshme , tё cilat kodojnё proteina sarkomerike ;kёto llogariten tё jenё 60 % tё
rasteve .Mё tё zakonshme janё mutacionet e gjenit kardiak tё zinxhirit tё rёndё tё β-miozines
;troponinat kardiake C,I dhe T; proteinёn C lidhёse e miozines kardiake ; aktina ; zinxhirёt e
lehtё tё miozines dhe me litines.Disa mutacione shoqerohen me prognoza që janë me
malinje.Shume raste sporadike te HCM-se ,ka gjasa qё tё pёrfaqёsojne mutacione tё papritura.12
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7.2 VEÇORITË KLINIKE
Dekursi klinik i HCM-sё ёshtё shumё i ndryshueshёm .Shumё pacientё janё josimptomatikё ose
pak janё simptomatikё,tё cilёt mund tё jenё afёrm me pacientёt,sёmundja e tё cileve ёshtё
zbuluar.Fatkeqёsisht ,manifestimi i parё klinik mund tё jetё SCD-ja ,qё shfaqet shpeshё te
femijёt dhe tё tё rinjet gjatё ose pas lodhjes fizike.Nё tё vёrtet ,HCM-ja ёshtё shkaku mё i
zakonshёm i SCD-se te atletet e rinjё qё marrin pjesё nёpёr gara sportive .Te pacientёt
simptomatike ,shqetёsimi mё i shpeshtё ёshtё dispneja ,qё kryesisht ndodh pёr shkak tё
disfunksionit ventrikular diastolik tё ventrikulit tё majtё ,tё atriumit tё majtё dhe tё kapilarёve
pulmonare.Simptoma tё tjera pёrfshijne sinkopen ,angina pektoris dhe lodhjen.Simptomat nuk
janё tё lidhura ngushtёsisht me praninё ose ashpёrsine e njё gradient tё presionit tё traktit dalёs.

7.3 EKZAMINIMI OBJEKTIV
Shumica e pacientёve shfaqin njё impuls tё dyfishtё ose tё trefishtё apical precordial,si dhe njё
ton tё katёrt tё zemrёs.Ata pacientё me gradiente tё presionit intraventrikular mund tё kenё njё
puls arterial qё rritet me shpejtёsi.Tipar dallues i HCM-se obstruktive ёshtё zhurma sistolike ,e
cila zakonisht ёshtё e ashper ,nё forme diamanti nё eko dhe zakonisht dёgjohet mirё pas tonit tё
parё tё zemrёs . Zhurma dёgjohet mё mirё nё bordin e majtё tё poshtёm tё sternumit si dhe nё
apeks ,ku shpesh ёshtё me holosistolike dhe shfryrёse pёrsa i pёrket cilёsise dhe padyshim pёr
shkak tё regurgitimit mitral qё zakonisht shoqёron HCM-nё obstruktive .13
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7.4 HEMODINAMIKA
Ndryshe nga obstruksioni i shkaktuar nё njё orificium tё fiksuar dhe tё ngushtёsuar sic mund tё
jetё sternoza valvulare e aortes dhe gradient i presionit te HCM-ja ,kur ёshtё i pranishёm ,ёshtё
dinamike dhe mund tё ndryshoje nga njёri ekzaminim te tjetri dhe madje edhe nga njёra rrahje
kardiake të tjetra .Obstruksioni duket se shkaktohet nga ngushtimi i traktit dalёs tё ventrikulit tё
majtё pёrmes lёvizjes sistolike anteriore (SAM) tё valvules mitrale kundrejt septumit tё
hipertrofizuar .Tri mekanizma bazё janё tё pёrfshirё nё prodhimin dhe intensifikimin e
obstruksionit dinamik intraventrikular ;(1) Kontraktiliteti i rritur i ventrikulit tё majtё,(2) parangarkesa e ulur ventrikulare dhe (3) rezistenca dhe presioni i ulur i aortes (pas –
ngarkesa).Ndёrhyrjet qё rrisin kontraktilitetin miokardial ,siq janё ushtrimet fizike dhe aminat
simpatomimetrike ,si dhe ato qё zvogёlojn para –ngarkesen ventrikulare ,sikurse ёshtё faza e
tendosjes se manovrёs Valsalva ,ndalimi i menjёhershёm ose nitroglicerina ,zvogёlon vёllimin e
ventrikulit tё majtё nё fund tё diastoles dhe rrjedhimisht mund tё shkaktoje njё rritje tё gradienit
dhe tё zhurmёs.Nga ana tjetёr ,rritja e presionit arterial nga qёndrimi kruspull ,ndeshja me
shtrёngim dore ,rritja e kthimit venoz nga ngritja lart nё mёnyre pasive e kёmbёs dhe zgjerimi i
vёllimit tё gjakut (sikurse gjate shtatёzanise ) tё gjitha kёto e rrisin vёllimin ventrikular dhe
pёrmirёsojne si gradientin ashtu edhe zhurmёn.14
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7.5 VLERËSIMI LABORATORIK
EKG-ja zakonisht tregon hipertrofi tё ventrikulit tё majtё dhe valёs Q tё thella dhe tё gjera .Kjo e
fundit tregon njё infarkt tё vjetёr tё miokardit por nё tё vёrtet ajo pasqyron hipertrofi tё rёndё tё
sternumit .Shumё prej pacientёve shfaqin aritmi ,si atriale (takikardi suppraventrikulare ose
fibrilacion atrial) ashtu edhe ventrikulare (takikardi ventrikulare ) gjatё monitorimit ambulantor
(Holter). Roentgenografia e toraksit mund tё jetё normale ,megjithatё ёshtё e zakonshme njё
rritje e ulёt nё tё moderuar nё siluetёn e zemrёs.Diagnostikimi i HCM –sё ka si mbёshtetje
kryesore ekokardiogramen e cila tregon hipertrofi tё ventrikulit tё majtё ,shpesh me trashёsine e
septumit 1.3 herё me e madhe se muri i lirё posterior I ventrikulit tё majtё. Septumi mund tё
ketё njё pamje jo tё zakonshme prej `xham akulli`, qё mund tё jetё si pasojё e fibrozes
miokardiale. SAM-ja e valvules mitrale shpesh e shoqёruar me regurgimit mitral, ёshtё gjetur te
pacientёt me gradiente presioni .Në rastin e HCM-sё kaviteti I ventrikulit tё majtё zakonisht
ёshtё i vogёl,me aktivitet tё lodhshёm tё murit posterior dhe me deviacion tё zvogёluar tё
septumit .Njё lloj jo i zakonshёm i kardiomiopatisё qё karakterizohet ka njё hipertrofia apikale
shoqёrohet me vale T gjigante negative te EKG-ja dhe me njё kavitet tё ventrikulit tё majtё nё
formё e shpates `ajo zakonisht ka njё dekurs klinik beninj.Per sa i takon matjeve tё sakta tё
hipertrofise rajonale dhe tё dallimit tё zonave tё fibrozes rajonale . CMPI-ja qёndron mё lart se
ekokardiografia.Megjithese kateterizimi kardiak nuk ёshtё i nevojshёm pёr tё diagnostikuar
HCM-nё dy tiparet tipike hemodinamike janё njё presion diastolik I rritur i ventrikulit tё majtё
pёr shkak tё kompliancёs sё zvogёluar ,ndёrsa te disa paciente ёshtё gradient sistolik I presionit
,zakonisht ndёrmjet ventrikulit tё majtё dhe rajonit subaortal.Nё rastin kur njё gradient nuk ёshtё
i pranishёm ,ai mund tё nxitet te disa pacientё pёrmes manovrave provokuese ,sikurse ёshtё
infuzioni i izoproterenolit ,inhalacionit i amil nitritit ,manovra Valsalva ose kontraktimi i
parakohshёm ventrikular.15
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7.6 PROGNOZA
Dekursi natyror i HCM-se ёshtё i ndryshueshёm ,megjithёse shumё prej pacientёve nuk kanё
shfaqur asnjёhere ndonjё manifestim klinik.Fibrilacioni atrial ёshtё i zakonshёm vonё gjatё
dekursit tё sёmundjes;fillimi i tij shpesh shpie nё zhvillimin ose nё rritjen e simptomave
.Endokarditi infektiv ndodh nё 10 tё pacientёve .Megjithatё profilaksia e endokarditi pёr
momentin kёshillohet vetёm pёr pacientёt me HCM me episode tё mёparshme te endokardit
infektiv.Perparim i HCM-se ne dilatacionin dhe disfunksionin e ventrikulit te majtё (DCM) me
hollimin e murit dhe me zhdukjen e njё gradientit tё presionit tё traktit dalёs tё pranishem qё mё
parё ( e ashtuquajtura HCM-ja e zhdukur ) shfaqet te 5-10 e pacientёve dhe mund tё shoqёrohet
me CHF jo reaguese se cilёs I nevojitet njё transplantim kardiak.Shkaku kryesor i vdekshmёrise
te HCM –ja ёshtё SCD-ja e cila mund tё shfaqet tё pacientёt josimptomatike ose tё ndёrprese
dekursin e qendrueshёm te pacientёt simptomatike.Te pacientёt nё rrezik tё madhe pёr SCD
pёrfshihen ata pacientё me ringjallje sinkope rekurente ,takikardi ventrikulare gjatё monitorimit
ambulantor ose gjatё provёs elektrofiziologjike,hipertrofi ventrikulare tё theksuar (trashesi e
septumit ventrikular 30mm),dёshtim i presionit tё gjakut pёr tu rritur gjatё ushtrimeve fizike nё
anamnezёn e tyre, nje anamnezё familjare me SCD dhe disa mutacione gjenetike.16
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8.KARDIOMIOPATIA RESTRIKTIVE
Tipari dallues i kardiomiopative restriktive ( RCMs- restrictive cardiomyopathies) ёshtё
funksioni anormal diastolik muret e ventrikujve janё tepёr tё ngushtё dhe pengojnё mbushjen
ventrikulare. Nё fazat e vona funksioni sistolik ёshtё gjithashtu i dёmtuar. Pёrgjegjёs pёr kёtё lloj
tё kardiomiopatisё ёshtё fibroza miokardiale, hipertrofia ose infiltrimi si pasojё e njё
shumёllojshmёrie shkaqesh. Perfshirja miokardiale me amiloide ёshtё njё shkak i zakonshёm i
kardiomiopatisё dytёsore restriktive, megjithёse restriksioni ёshtё vёnё re edhe te zemrat e
transplantuara, te hemokromatoza, te depozitimi I glikogjenit, te fibroza endomiokardiale,
sarkoidoza, semundja hipereozinofilike dhe skleroderma, mё pas te rrezatimi mediastinal, si dhe
te infiltrimi neoplastik dhe fibroza miokardiale e shkaqeve tё ndryshme. Shumё prej kёtyrё
sёmundjeve veqanёrisht ato me pёrfshirje endokardiale thelbёsore konkomitante, obliterim tё
pjesshёm të kavitetit ventrikular nga indi fibroz dhe me tromb, ndikojnё nё rritje anormale tё
rezistenёs ndaj mbushjes ventrikulare. Komplikacionet trombembolike te kёta lloj pacientёsh
janë të shpeshta.

8.1 VEÇORITË KLINIKE
Paaftёsia e ventrikujve pёr tu mbushur kufizon debitin kardiak dhe rrit presionin e mbushjes si
rrjedhojё, intolerancё ushtrimore dhe dispnea zakonisht janё tё dukshme. Si pasojё e rritjеs sё
vazhdueshme tё presionit sistemik venozё keta pacientё zakonisht kanё edeme deklive (e varur)
ascite dhe mёlqi tё zmadhuar, tё ndjeshme dhe shpesh pulsuese. Presioni venoz jugular rritet dhe
nuk ulet normalisht (ose mund te rritet ) me frymёmarrjen (shenja Kosmaul).
Tonet e zemrёs munt tё jenё tё largёta dhe njё ton I tretё dhe I katёrt I zemrёs janё tё zakonshёm,
ndryshe nga perikarditi konstriktiv sё cilёs RCM-ja I ngjan nё shumё aspekte, impulse I apeksit
zakonisht ёshtё lehtёsisht I palpueshёm, ndёrkohё qё regurgitimi mitral ёshtё mё I zakonshёm.17
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9.KARDIOMIOPATI TË TJERA RESTRIKTIVE
Kardiomiopatia me mbingarkesё hekuri (hemokromatoza) shpesh shkaktohet nga transfuzionet
ose hemoglobinopati, mё shpesh nga talasemia-β; forma familjare(autozomale recesive) duhet tё
dyshohet nёse kardiomiopatia shfaqet nё prani tё diabetit melit, cirozёs hepatike dhe pigmentit tё
rritur tё lekurёs. Diagnoza mund tё konfirmohet nga biopsia endomiokardiale .Kur rritet niveli I
hekurit CMRI-ja tregon njё sinjal tё pakёsuar T2. Flebotomia mund tё jetё e dobishme nёse
kryhet herёt gjatё dekursit tё sёmundjes.Dhёnia e vazhdueshme subkutane e deferoksaminёs ose
te tjerё tё hekurit mund tё pakёsojё rezerva trupore tё hekurit dhe tё qojё te pёrmirёsimi
klinik.Sarkoidoza miokardiale pёrgjithёsisht shoqёrohet me manifestime tё tjera te sёmundjes
sistemike. Nёse infiltrimi kardiak nga granulomat sarkoide nuk shpie vetёm nё rritje tё ngurtёsisё
miokardit por gjithashtu edhe nё ulje tё funksionit sistolik kontraktil ajo mund tё shkaktojё
tipare restriktive,si dhe kongjestive.Janё vёnё re njё sёrё aritmish duke pёrfshirё bllokun e gradёs
sё lartё tё AV-ja . Njё manifestim I zakonshёm kardiak I sarkoidozёs sistematike ёshtё
mbingarkesa e ventrikulit tё djathtё pёr shkak tё hipertensionit pulmonar si pasojё ё pёrfshirjes
parenkimale pulmonare.
Shumё pacientё janё trajtuar me glukortikoide nё mёnyrё empirike.Sindroma karcinoide shpie nё
fibrozё endokardiale dhe nё stenozё dhe \ ose nё regurgitimin tё valvulёs trikuspidale dhe
pulmonare lezione morfologjike te ngjajshme janё vёrejtur me pёrdorimin e agjentёve anoreksik
tё fenfluraminёs dhe fentermines.18
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VLERËSIMI LABORATORIK I KARDIOMIOPATIVE

E dilatuar

Restriktive

Hipertrofike

Roentgenograma e

Zmadhimi i siluetёs
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KAPITULLI II
10. FAKTORËT E RREZIKUT
Ka një sërë faktorësh që mund të rrisin rrezikun e zhvillimit të kardiomiopatisë, si:
Historia familjare. Njerëzit që kanë një histori familjare me kardiomiopati, dështim të zemrës
dhe arrest të papritur kardiak kanë më të rrezikuar të zhvillojnë kardiomiopati se ata që nuk kanë
pasur një familjar me probleme me zemrën.
Tensioni i lartë i gjakut. Njerëzit që kanë prej vitesh që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut janë
më të rrezikuar nga kardiomiopatia.
Obeziteti. Mbipesha vështirëson funksionin e zemrës, duke rritur kështu rrezikun e zhvillimit të
kardiomiopatisë dhe problemeve me zemrën.
Abuzimi me alkoolin. Njerëzit që abuzojnë me alkoolin mund të zhvillojnë probleme me
zemrën dhe kardiomiopati. Rreziku rritet dukshëm pas 5 ose më shumë vitesh pasi një person ka
konsumuar 7-8 gota alkool çdo ditë.
Përdorimi i drogës. Drogërat si kokaina, amfetamina dhe asteroidet anabolike mund të rrisin
rrezikun e kardiomiopatisë.
Trajtimet për kancerin. Shumë trajtime për kancerin mund të dëmtojnë qelizat e shëndetshme.
Ilaçe të caktuara të kimioterapisë dhe terapia me rreze mund të rrisin rrezikun e zhvillimit të
kardiomiopatisë.
Diabeti. Pacientët me diabet gjithashtu ajnë më të rrezikuar nga kardiomiopatia, problemet me
zemrën etj.19

19

https://shendeti.com.al/kardiomiopatia-zemer-e-zmadhuar-zbuloni-simptomat-shkaqet-dhe-faktoret-e-rrezikut/
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Çrregullime të tiroides. Hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi.
Hemokromatoza. Sëmundje që ka të bëjë me çrregullimin e metabolizmit të hekurit. Ai
grumbullohet në mënyrë të tepërt dhe të pakontrolluar në të gjithë organet e trupit. Kjo sëmundje
mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të kardiomiopatisë së dilatuar.
Sëmundjet që prekin zemrën. Sëmundje të tjera, si ajo e shkaktuar nga grumbullimi anormal i
proteinave (amiloidoza), një sëmundje që shkakton inflamacion dhe grumbullim anormal të
qelizave të infektuara në zemër dhe organe të tjera (sarkoidoza), ose çrregullim të indeve lidhëse
që mund të rrisin rrezikun e zhvillimit të kardiomiopatisë.20

20

https://shendeti.com.al/kardiomiopatia-zemer-e-zmadhuar-zbuloni-simptomat-shkaqet-dhe-faktoret-e-rrezikut/
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KAPITULLI III
11.Kujdesi Infermieror
Kujdesi infermieror përfshin kujdesin e individit e të gjitha moshave, familjes dhe bashkësive të
komunitetit, të personave të shëndoshë dhe tё semurë dhe në të gjithë rrethin që na rrethon.
Roli i infermierisë është ofrimi i shërbimit të individit, familjes dhe bashkësive në mënyrë që ata
të zhvillojnë potencialet e tyre trupore, menodre apo sociale.
Roli kyç i infermierisë
1.Përkujdesja për të sëmurët
2.Avokimi për të drejtat dhe nevojat e pacientëve
3.Sigurimi i një rrethi të shëndoshë
4.Pjesëmarrja dhe ndikimi në politikat shëndetësore
5.Puna hulumtuese dhe puna edukative
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12. Procesi infermieror
Procesi infermieror është metodë shkencore e ndërlidhjes së faktorëve të ndryshëm që janë
shkaktarë të qrregullimeve të ndryshme shëndetësore dhe gjendjes shpirtërore emocionale të
pacientit me qëllim të ofrimit të përkujdesjes shëndetësore.
Procesi infermieor duhet të përmbajë një sens të:
Kreativitetit të përkujdesjes infermierore
Qasje intelegjente të veprimeve infermierore
Shkathtësi profesionale infermierore
Procesi infermieror përbëhet prej pesë fazave
1. Vlerësimi
2. Diagnoza
3. Planifikimi
4. Implementimi
5. Evaluimi
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13. Vlerësimi
Infermierja vlerëson nivelin e vetëdijes, është shumë e rëndesishme të vlerësohet orientimi në
kohë, vend dhe hapësirë. Një humbje e vetëdijes do të thotë që zemra nuk po jep sasinë e duhur
të gjakut për të plotësuar kërkesat e trurit për oksigjen. Infermierja siguron menjëherë kontrollin
e shenjave vitale. Bënë matjen e presionit arterial, zbulon ritmin kardiak, interpreton
monitorimin kardiak për të vlerësuar disritminë, mat frekuencën respiratore.
Përfshin të dhënat e grumbulluara që janë subjektive ose objective dhe infermierja\ dokumenton
moshën , kushtet e banesës, punën apo shkollën, dietën, gjumin, aktivitetin fizik, përdorimin e
alkoolit dhe duhanit, substancave të tjera narkotike si dhe historitë e mëparshme të mbidozimit \
përdorimit të medikamenteve. Një listë e sëmundjeve të kaluara grumbullohen nga burimet e
ndryshme siq jane: anamneza me pacientë dhe ekzaminimi fizik.
I sëmuri duhet ta ndjejë veten si në shtëpi, sepse me sjelljet e infermieres krijohet një mjedis I
sinqertë sidomos me kujdesjen ndaj të sëmurëve.
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14.Diagnoza infermierore
Pas mbledhjës dhe analizës së të dhënave të grumbulluara subjektive dhe objektive, historike dhe
aktuale duke e shfrytëzuar planin e procesit të kujdesit infermieror e përcaktojmë diagnozën
infermierore.
1.Probleme me frymëmarrjen (dispnea) e cila mund të shfaqet në shkallë të ndryshme të
vështirësisë. Nëse dikujt mund t’i ndodhi duke ngjitur shkallët, dikujt tjetër mund t’i ndodhi edhe
duke ndenjur, deri në stadin e avancuar ku personi nuk fle dot për shkak të marrjes së frymës.
2.Presioni I pulsit është I ngushtë
3.Presioni venoz jugular rritet
4.Paaftësi për të kryer aktivitete të lidhura me kërkesat dhe nevojat e zemrës për gjak
5. Ënjtje e këmbëve, kyçeve dhe shputave
6.Fryrje të barkut për shkak të grumbullimit të lëngjeve në trup
7.Kollë
8..Lodhje, plogështi
9..Aritmi
10.Dhimbje të kraharorit
11.Marramendje dhe gjendje të fikëti (sinkopa). Sinkopa mund të shfaqet për shkak të aritmive
dhe embolizmit sistemike (shpesh e ka prejardhjen nga një tromb ventrikular)
12.Frikë e lidhur me kërcënimin e vdekjes.21

21

https://shendeti.com.al/kardiomiopatia-zemer-e-zmadhuar-zbuloni-simptomat-shkaqet-dhe-faktoret-e-rrezikut/
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15.Planifikimi
Është zhvillimi i planit të veprimit për të zvogëluar apo parandaluar problemet e mundshme dhe
planifikuar veprimet e infemieres.
Planifikimi dhe objektivat e kujdesit infermieror përfshijnë:
Njohja dhe edukimi me sëmundjen, ekzaminimin dhe trajtimin
Sigurojnë pacientit një ambient të rehatshëm ku ai mund të pushojë i qetë
Oksigjenoterapia
Monitorimin e shenjave vitale dhe dokumentimi
Administrohet terapia dhe dokumentohet
Edukimi rreth ushqyerjes \ dieta
Kufizimi i kripës, yndyrave dhe kolesterolit
Modifikimi i peshës
Të spjegojmë dobitë e të ushtruarit- ushtrimi më i zakonshëm mbetet ecja
Ndërpreja e tymosjes, alkoolit, substancave narkotike.
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16. Ndërhyrja infermierore
Lehtësimi i dhimbjes në krahror
Përmirësimi i punës së zemrës
Observimin e vazhdueshëm të pacientit
Monitorimin e shenjave vitale
Funksioni kardiak është i lidhur dhe me funksionin renal. Matet sasia e urinës dhe shënohet në
kartelën e pacientit për 24 orë.
Dieta (reduktimi i kripës, kufizimi i lëngjeve, reduktimi i yndyrave)
Këshillimi I pacientit që pas daljes nga spitali të bëjë marrjen marrjen me rregull të terapisë,
aktivitetin fizik si dhe të bëjë vizitat e rregullta mjekësore.

17. Implementimi \ Evaluimi
Suksesi i intervenimeve dhe veprimeve si dhe planit të edukimit shëndetësore
Suksesi i arritur dhe përmbushja e objektivave të përkujdesjes infermierore
Modifikimi eventual i planit të përkujdesjes infermierore
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5.Rekomandime

Në radhë të parë kontrolloni tensionin e gjakut. Vuajtja për vite të tëra nga presioni i lartë i
gjakut mund të çojë në sëmundje të zemrës. Njerëzit me tension të lartë shpesh nuk kanë
simptoma klinike, prandaj çdo vit duhen bërë kontrolle të rregullta të zemrës. Së dyti, nëse pini
duhan, përpiquni ta lini atë. Së treti testoni gjendjen e sheqerit në gjak (glicemia, diabeti).
Njerëzit me nivel të lartë të glicemisë në gjak shpesh nuk kanë simptoma klinike, prandaj duhen
bërë kontrolle rutinë sipas protokolleve mjekësore. Në qoftë se jeni diabetikë, duhet të jeni nën
kontrollin e rregullt të mjekut specialist. Diabeti dëmton enët e gjakut dhe rrjedhimisht edhe
zemrën. Së katërti, duhen mbajtur nën kontroll yndyrnat në gjak. Nivelet e larta të tyre janë të
lidhura me shumë sëmundje të zemrës. Niveli i tyre mbahet nën kontroll me mjekime specifike,
ushqyerje të shëndetshme dhe aktivitet të rregullt fizik. Të jesh mbi peshë rrit rrezikun për
sëmundje të zemrës. Është e rëndësishme që çdo ditë të kryhet për të paktën 30 minuta aktivitet i
lehtë fizik (qoftë edhe thjesht ecje). Kjo do të ishte më e vlefshme në qoftë se kombinohej një
herë në javë me rreth një orë aktivitet të moderuar fizik. Por, kjo varet natyrisht edhe nga
problematika shëndetësore, prandaj bëhet gjithmonë me këshillimin e mjekut. Në qoftë se pini
alkool, kufizojeni atë në jo më shumë se një pije në ditë (një birrë ose një gotë verë). Përpiquni të
ulni në minimum nivelin e stresit. Aktiviteti fizik luan rol të rëndësishëm në këtë rast.
Mundohuni të hani shëndetshëm. Konsumoni sa më shumë drithëra, fruta e perime të freskëta
dhe kufizoni sa më shumë produktet shtazore. Preferoni më mirë mishin e bardhë (peshk, pulë)
sesa mishin e kuq (viçi, derri).22

22

https://balkanweb.com/semundjet-e-zemres-masat-qe-duhen-marre-per-ti-parandaluar/
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6. Rezultatet
Bazuar në të dhënat e marrura në repartin e Njësisë Koronare në Spitalin Rajonal “Isa Grezda”
në Gjakovë në periudhën maj-nëntor 2018 kanë qenë 257 raste me miokardiopati prej të cilëve
119 ishin femra dhe 138 meshkuj.

Viti

2018

Gjinia

Numri i pacientëve

%

Femra

119

54%

Meshkuj

138

46%

Gjithsej

257

100%

Maj-nëntor
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Numri i rasteve me miokardiopati kronike
sipas gjinisë në periudhën maj-nëntor 2018
Femra

Meshkuj

46%
54%

39

Grupmoshat 25-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

>91

37

50

61

59

45

2

Maj-nëntor
2018

3

Tabela 2. Grupmoshat e pacientëve me Miokardiopati në Repartin “Njësia Koronare” në
periudhën maj nëntor 2018
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7.Rezyme
Miokardiopatitё janё njё grup sёmundjesh, qё fillimisht prekin muskulin e
zemrёs.Miokardiopatitё ndahen nё:miokardiopati e dilatuar, miokardiopati e periudhes
peripartale,miokardiopati tako-tsubo,miokardiopati restriktive, miokardiopati alkoolike,
miokardiopati aritmogjene e ventrikulit tё djathtё, miokardiopati hipertrfoike.
Simptomat e miokardiopatisё janё:
Probleme me frymëmarrjen (dispnea) e cila mund të shfaqet në shkallë të ndryshme të
vështirësisë. Nëse dikujt mund t’i ndodhi duke ngjitur shkallët, dikujt tjetër mund t’i ndodhi edhe
duke ndenjur, deri në stadin e avancuar ku personi nuk fle dot për shkak të marrjes së
frymës,presioni i pulsit është i ngushtë,presioni venoz jugular rritet,paaftësi për të kryer
aktivitete të lidhura me kërkesat dhe nevojat e zemrës për gjak,ënjtje e këmbëve, kyçeve dhe
shputave,fryrje të barkut për shkak të grumbullimit të lëngjeve në trup,kollë,lodhje,
plogështi,rrahje të çrregullta të zemrës,dhimbje të kraharorit,marramendje dhe gjendje të fikëti
(sinkopa),sinkopa mund të shfaqet për shkak të aritmive dhe embolizmit sistemike (shpesh e ka
prejardhjen nga një tromb ventrikular),frikë e lidhur me kërcënimin e vdekjes.
Duhet tё jemi shumё te kujdessheёm qё ta diagnstikojmё sa mё shpejtё.Diagnostikimi I hershёm
bёnё qё tё filloj dhe mjekimi me hёret dhe te parandalojё mjekimet e mёtejshme si insuficienca e
zemrёs (HF-heart failure ),vdekja vjen pёr shkak te HF-s progressive, takikardisё ose tё
bradikardis vrentikulare, SCD-ja mbetet njё kёrcёnim i vazhdueshem.
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8.Summary
Cardiomiopathy is a group of diseases that affect the heart muscle.
There are some types of cardiomyopathy: Dilated cardiomyopathy,peripartum,cardiomyopathy,
tako-tsubo cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy, alcool cardiomyopathy, arrythmognenie
cardiomyopathy, hypertrohic cardiomyopathy.
Symptoms of cardiomyopathy include:Shortnes of breathe(dyspnea), jugular pressure increase,
disability fulfill the hearts needs for blood, swelling of edema of legs, swelling of abdomen,
cought;fatigue, arythmia, chest pain, dizziness, fainting attacks(Sincopa), fear associated with the
threat of death.
We need to be very carefully to diagnose as fast as possible. Early diagnosis initiates early
mediations and prevent further complitacions like heart insufficiency (HF-heart failure), death
cause due to heart failure, tachycardia or ventricular bradychardia, SCD remains a constant
threat.
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