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ABSTRAKTI
Tuberkulozi është sëmundje infektive kronike, e pranishme gjatë gjithë historisë së njerëzimit,
e përhapur në tërë botën e cila përfshinë të gjitha moshat.
Lokalizimi i sëmundjes më së shpeshti është në mushkëri, por mund të jetë edhe në të gjitha
organet e trupit të njeriut.
Qëllimi i këtij punimi të diplomës është njohja me sëmundjen e tuberkulozit, patogjenezen,
paraqitjen klinike, mjekimin, incidencen dhe prevalencen e sëmundjes së tuberkulozit në
komunën e Pejës në periudhën gjashtë vjeqare nga viti 2012 deri në vitin 2017.
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e studimit retrospektiv. Ky punim bazohet
në të dhënat e marrura nga regjistrat e në Spitalin e Përgjithshëm të Pejës. Për vitin 2012
incidenca e të sëmurve me TBC pulmunar ishtë 0.29 në 1000 banorë në krahasim me vitin
2017 me 0.33 në 1000 banorë ku kemi rritje të rasteve të reja te të sëmurve.
Incidencë e TBC extra-pulmunar në vitin 2017 ishte 0.07 të sëmurë për 1000 banorë ndërsa në
vitin 2017 më një numër prej 0.07 të sëmurëve në 1000 banorë pra kemi hasur rritje të numrit
të rasteve të reja.
Pleuriti mbetet një nga TBC extra-pulmunar më të shpeshtë në rezultatet e gjetura, dhe mosha
mbi 65 vjeçare dominon në krahasim me moshat tjera.
Fjalët kyçe: Tuberkulozi, incidenca, prevalenca, antituberkulotikë, banorë.

1

I.

Hyrje

Tuberkulozi është sëmundje infektive kronike, e pranishme gjatë gjithë historisë së njerëzimit,
e përhapur në tërë botën e cila përfshinë të gjitha moshat.
Tuberkulozi (TBC) është sëmundje ngjitëse, me etiologji të njohur, shumë e përhapur në
popullatë.
Lokalizimi i sëmundjes me së shpeshti është në mushkëri, por mund të jetë edhe në të gjitha
organet e trupit të njeriut.
TBC-ja është një sëmundje infektive që shkaktohet nga Mycobacterium tuberculosis, me
rrallë shkaktohet nga Mycobacterium bovis apo Mycobacterium avium.
TBC-ja transmetohet nga një person me sëmundje aktive pulmonare më anë të teshtitjes,
kollitjes, të folurit, dhe të kënduarit.
Një person sensibël bie në kontakt më spërklat të cilat përmbajnë bacilin e tuberkulozit dhe
infektohet.
Personat që janë në rrezik për infeksion nga TBC-ja janë:


Personat që kanë qenë me parë të infektuar,



Personat tek të cilët bacili i tuberkulozit ka qenë jo aktiv,



Personat të cilët janë në kontakt me personat e infektuar me TBC,



Personat tek të cilët testi i tuberkulinës duhet të përsëritet (sepse nuk është
plotësisht i qartë) për të treguar se ka një reaksion,



Personat me rezistencë të ulët për shkak të faktorëve të tillë si alkoolizmi, personat
të cilët marrin terapi me kortikosteroide ose imunosupresiv etj. 1

1

F.Peka L.Neqaj E.Rustami D.Bego A.Imami-Lelqaj M.Qela A.Dervishi V.Zanaj V.Mane
INFERMIERISTIKA NË SPECIALITETE faqe. 21.
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I.

Qëllimi dhe objektivat

Qëllimi i këtij punimi të diplomës është njohja me sëmundjen e tuberkulozit, patogjenezën,
paraqitjen klinike, mjekimin si dhe incidencën dhe prevalencën e sëmundjes së tuberkulozit
në komunën e Pejës në periudhën gjashtë vjeçare nga viti 2012 deri në vitin 2017.
Objektivat janë:
•

Njoha me sëmundjen e tuberkulozit,

•

Paraqitja klinike dhe ecuria e sëmundjes se TBC-së dhe mjekimi,

•

Numri i rasteve të reja brenda periudhave të ndryshme kohore si dhe numri total i të
sëmurëve me TBC.

II.

Metodologjia

Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e studimit retrospektiv.
Ky punim bazohet në të dhënat e regjistrave që janë siguruar në Spitalin e Përgjithshëm të
Pejës.
Në këtë punim janë analizuar historitë e pacientëve të diagnostikuar me tuberkuloz gjatë
periudhës 2012-2017 ne departamentin e Pulmologjisë.
Po ashtu, janë analizuar grupmoshat e ndryshme dhe janë ndarë sipas gjinisë të cilët janë
trajtuar në spital.
Rezultatet janë shprehur me vlera absolutë dhe me përqindje.
Paraqitja e rezultateve është bërë me tabela dhe me grafikone.
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KAPITULLI - I
I. Të dhëna të përgjithshme
1. Anatomia e Mushkërive
Janë organe voluminoze të vendosura në kavitetin torakal anash zemrës dhe vazove të mëdha
të gjakut që hyjnë dhe dalin prej saj.
Kanë formën e një konusi të prerë, ku dallojmë bazën (basis pulmones) të drejtuar poshtë dhe
të vendosur mbi diafragmën dhe majën (apex) të drejtuar sipër 2-3cm mbi brinjën e parë.
Në secilën mushkëri dallojmë tri faqe: facies sternocostalis, medialis dhe inferior (quhet dhe
facies diaphragmatica).
Facies sternocostalis është më e madhe. Në të gjejmë gjurmët e brinjëve (impresiones
costales) si dhe gjurmët e shkaktuara nga subclavia. Facies medialis ka vendosje sagitale dhe
përbëhet nga një pjesë e pasme vertebrale dhe një e përparme, në mushkëri arteria pulmonare,
bronku kryesore, arteriet bronkiale, (që ushqejnë me gjak indin pulmonar), nervat dhe dalin
venat pulmonare (mushkërore). Këto formojnë rrënjën e mushkërisë.
Faqet, ndahen njëra nga tjetra nëpërmjet tri buzëve: margo anterior, e mprehtë, e cila në
mushkërinë e majtë në pjesën e poshtme paraqet një gërryeje (incisura cardiaca), margo
posterior, e rrumbullakosur dhe konsiderohet shpesh si faqja e pasme e pulmonit dhe margo
inferior. Nëpërmjet dy fisurave obilike dhe horizontale, mushkëria e djathtë ndahet në tri
lobe: lobi i sipërm, i mesit dhe i poshtëm. Ndërsa mushkëria e majtë përbëhet nga lobi i
sipërm dhe i poshtëm të ndara ndërmjet tyre nga fisura obilike.

Fig.1 Anatomia e mushkërive, 1 Trakea, 2 Lobi i
sipërm i djathtë, 3 Bronku i djathtë, 4 Fisura
horizontale, 5 Lopi i mesëm i djathtë, 6 Fisura
oblike, 7 Lobi i poshtëm i djathtë, 8 Niveli
kardiak, 9 Baza e mushkërive, 10 Lobi i poshtëm
i majtë, 11 Bronkiolet, 12 Fisura oblike,
13Bronku i djathtë, 14 Hiliumi, 15 Lobi i sipërm i
majtë, 16 Apeksi (maja) e mushkërisë, 17 Kerci
i trakes, 18 Kerci krikoid, 19 Kerci tiroidal.2

2

https://listnation.net/anatomy-of-the-lungs/anatomy-of-the-lungs-left-lung-function-designhuman-lungs-anatomy-lungs-anatomy-free/
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Lobi i sipërm nuk është asgjë tjetër veqse një zgjatim i vogël, në formën e gjuhës që veqohet
për shkak të incizurës kardiake, në analogji me mushkërinë e djathtë konsiderohet si lobi i
tretë i saj. Sot njihet dhe ndarja segmentare. Pulmoni i djathtë është me i shkurtër dhe me i
gjerë, për shkak të shtypjes që ushtron nën të mëlçia, ndërsa i majti me i gjatë dhe me i
ngushtë për shkak të shtypjes që i bën zemra (impression cardiaca).
Bronket të cilat e bëjnë përcjelljen e ajrit përfundojnë në degëzime me të vogla që quhen
ndryshe alveole, ose që ndryshe quhen edhe qeset e mushkërive ku këtu bëhet shkëmbimi i
gazrave. Sistemi i tërësishëm i frymëmarrjes ndryshe mund të quhet edhe sistemi bronkial. Në
mushkërinë e djathtë kemi tri lobe: lobi i sipërm, lobi i mesit, dhe lobi i poshtëm. Ku në këtë
rast mushkëria e majtë përbëhet nga lobi i sipërm dhe nga lobi i poshtëm. Volumi i ajrit që
gjendët në mushkëri ndryshon gjatë frymëkëmbimit, këto ndryshime mund të ndahen me anë
të spirometrit. Ajri lëvizë prej muskujve ndërmjet brinjëve dhe muskulit të diafragmës.
Mushkëritë janë të mbështjellura me mbështjellës shumë të hollë e cila quhet pleura.3

2. Tuberkulozi
Tuberkulozi është sëmundje infektive kronike, e pranishme gjatë gjithë historisë së njerëzimit,
e përhapur në tërë botën e cila përfshinë të gjitha moshat.
TBC-ja është një sëmundje infektive që shkaktohet nga Mycobacterium tuberculosis, me
rrallë shkaktohet nga Mycobacterium bovis apo Mycobacterium avium.
Lokalizimi i sëmundjes me së shpeshti është në mushkëri, por mund të jetë edhe në të gjitha
organet e trupit të njeriut.
2.1 Tuberkulozi pulmunar
Tuberkulozi i mushkërive është proces patologjik kompleks, i cili përmban ndryshime lokale
në mushkëri dhe reaksione të përgjithshme në organizëm (alergji dhe imunitet).
TBC pulmunar është lloji më i zakonshëm dhe potencialisht më infektuesi ndër TBC-t aktiv.
Sipërfaqet e vogla të mushkërive të infektuara me bacile zakonisht bashkohen për të formuar
një plagë me të madhe të mbushur me material infektues. Ky material mund të bëhet i
lëngshëm i cili pastaj nxirret jashtë me anë te kollitjes duke lënë një zgavër në mushkëri.
Procesi pastaj vazhdon duke shkaktuar dëmtim gjithëpërfshirës të indeve të mushkërive dhe të
enëve të saja të gjakut, duke prodhuar me shumë material infektues dhe pezmatim dëmtimi i
enëve të gjakut, tek disa pacientë mund të rezultojë me hemoptizi (kollë me gjak).

3

Prof.Ass.Dr. Drita Totozani, Prof.Ass.Dr. Sofika QamiraniAnatomia normale e njeriut, pjesa e parë , Tiranë
2001, faqe 188.
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2.2 Tuberkulozi extra-pulmunar
Tuberkulozi extra-pulmunar mund të prekë çdo pjesë të organizmit duke përfshirë:
Gjëndrrat limfatike të zverkut (me të zakonshme), eshtrat (posaqërishtë shtyllën kurrizore),
hapësirën pleurale, traktin gjenitourinar dhe veshkët , zorrët dhe peritoneumin, perikardin,
lëkurën.

Fig.2 Lokalizimet e Tuberkulozit ektrapulmunar, 1- Sistemi
nervor qëndror –Menengjiti, 2- Sistemi Limfatik, 3- PleuraPleuriti, 4- I shprëndarë- TBC Miliar, 5- Eshtrat dhe
unazat e shpindes- TBC e boshtit kurrizore, 6- Sistemi
urogjenital- TBC urogjenitale4

Ndonëse TBC extra-pulmunar në format e shumta është i mjekueshëm, dëmtimi i zgjatur
mund të lerë gjymtime të përhershme (në rastin e TBC-së së boshtit kurrizor) apo edhe
dëmtime fatale (në TBC e meningjitit). Ngarkesa me bacile, përhapja e sëmundjes si dhe
vendqëndrimi anatomik e përcaktojnë ashpërsinë e TBC-së extra-pulmunar. Një ndër llojet
me vdekjeprurëse të TBC është meningjiti tuberkular.
TBC extra-pulmunar është i zakonshëm tek pacientët e infektuar me HIV.5

3. Etiologjia
Shkaktari i tuberkulozit është Mycobacterium tuberculosis, i zbuluar nga Robert
Koch. Ky bacil ka formën e shkopinjve të vegjël me madhësi 1-5 x 3-0.5 mikron. Pjesën me
të madhe të peshës së tij e zë uji me 80-85%, ndërsa lënda e thatë 15-20%, përbëhet nga
proteidet, lipidet, polisaharide dhe kripëra të ndryshme minerale. Bacilet e Kohut mund të
jenë patogjen (tipi human, bovin, aviar) dhe jo patogjen (bacile atipike), të cilat ndonëse rrallë
mund të bëhen patogjene. Bacilet e Kohut janë aerob të detyrueshëm, parapëlqejnë
temperaturën 37ºC, pH 6.4-7.8. Në temperaturën nën 37ºC dhe mbi 42ºC nuk zhvillohen
qëndrojnë në temperaturë 0ºC, kurse në temperaturë 100ºC ngordhin brenda 5 minutave. Në

4
5

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Extrapulmonary_tuberculosis_symptoms.svg
Këshilli Ndërkombëtar i Infermierëve udhëzuesi mbi TBC-në Botimi i dytë, faqe 14
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materialet e ndotura i qëndrojnë zierjes deri në 20 minuta, rrezet e diellit i ngordhin për dy
orë.6
Bacili i Kohut është bacil acidorezistent. Ngjyroset me metodën e Ziehil-Neelsen-it.Mund të
jetojë dhe të jetë virulent në ambient të thatë dhe në errësirë për shumë muaj. Në dritë dhe
temperaturë të lartë ngordhë për një kohë të shkurtër. Bacili nuk prodhon ekzotoksinë,
veprimi i tij lidhet me endotoksinën.
Burim i infeksionit është personi i sëmurë me tuberkuloz aktiv, kurse portë hyrëse janë
mushkëritë.7

4. Patogjeneza
Pavarësisht nga rruga e hyrjes në organizëm bacilet e Kohut shkaktojnë herë infeksion
tuberkular dhe herë sëmundje tuberkulare. Kur hyrja e bacileve në një organizëm ka shkaktuar
vetëm ndryshime imunobiologjike, që shprehën në provat tuberkulinike pozitive, ndodhë
infeksioni i thjeshtë tuberkular.
Tuberkulozi quhet sëmundje atëherë kur, përveç ndryshimeve imunobiologjike, ndodhin edhe
ndryshime anatomo-radiologjike, të cilat mund të shoqërohen me shenja klinike e
laboratorike. Që të zhvillohet tuberkulozi duhet të jetë i pranishëm nga njëra anë bacili i
Kohut me sasi të madhe, me virulencë të lartë e frekuencë të shpeshtë dhe, nga ana tjetër
organizimi duhet të jetë me qëndrueshmëri imunobiologjike të ulur.
TBC-ja përhapet kur një person i infektuar kollitet, teshtitë, flet apo këndon duke i lëshuar në
ajër pikëzat që i përmbajnë këto bacile. Mirëpo Tuberkulozi mund të përhapet edhe kur gjatë
trajtimeve të ndryshme bacilet e Tuberkulozit janë të aerosolizuara, siç është për shembull
rasti i shpërlarjes së plagës që është infektuar me TBC. Sidoqoftë, një person i ndjeshëm i
thithë këto pikëza të transportuara me rrugë ajrore, të cilat pastaj kalojnë nëpër traktin e
sipërm respirator dhe bronke për të arritur tek alveolat e mushkërive. Kur ato gjinden në
alveola, makrofaget alveolare i marrin bacilet e TBC, ku një pjesë të tyre i mbajnë në
mushkëri, kurse pjesën tjetër e transportojnë kudo në organizëm. Zakonisht Brenda 2-10
javëve, imuniteti i përgjigjet me një kufizim të mëtejshëm të shumëzimit dhe përhapjes së
bacileve.
Disa pacientë nga kjo shkallë mund të kalojnë në sëmundje aktive përderisa të tjerët mund të
jenë në gjendje ta përmbajnë (frenojnë) infeksionin, tek këta pacientë ndodh që disa prej tyre
t’i eliminojnë të gjitha bakteret, mirëpo, tek shumica e pacientëve, bacilet mbesin për vite me
6
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radhë të fjetura dhe të shëndetshme, duke rezultuar me vonë në një gjendje që i referohet si
¨infeksion i fshehur i TBC-së¨, personat me TBC, zakonisht i kanë testet pozitive të TBC së
lëkurës por nuk kanë simptoma të sëmundjes dhe nuk janë infektues. Faktikisht, tek shumica e
njerëzve që janë të infektuar me TBC kur nuk zhvillohet sëmundja aktive prandaj ata nuk
paraqesin ndonjë rrezik për rrethin.
Nga patogjeneza tuberkulozi ndahet në parësor kur ai zhvillohet në një organizëm për herë të
parë dhe dytësor kur sëmundja zhvillohet në një organizëm që e ka kaluar infeksionin e parë
tuberkular. Bacilet e Kohut mund të hyjnë në organizëm nga jashtë (rruga ekzogjene) ose
mund të dalin nga një vatër tuberkulare brenda organizmit (rruga endogjene). Tuberkulozi
parësor zhvillohet vetëm me anë të rrugës ekzogjene ndërsa tuberkulozi sekondar me anë të
rrugës endogjene po ashtu edhe me anë të rrugës ekzogjene.

5. Tuberkulozi parësor
Përfshinë të gjitha manifestimet klinike, të lidhura me kontaktin e parë me Mycobacterium
tuberculosis dhe zhvillimin e sëmundjes.
Varësisht nga porta hyrëse paraqiten forma të ndryshme të TBC-it parësor: tuberkulozi
parësor i mushkërive, tuberkulozi i gjëndrave limfatike të mushkërive, tuberkulozi parësor i
tonzileve, tuberkulozi i gjëndrave limfatike të qafës, tuberkulozi i zorrëve etj. 8
5.1 Patogjeneza e tuberkulozit parësor
Meqenëse rruga kryesore e hyrjes së bacilit të Kohut në organizëm është rruga aerogjene
bacilet vendosen kryesisht në mushkëri. Pasi kalojnë rrugët e frymëmarrjes ato qëndrojnë në
alveola. Organizmi fillon të kundërveprojë ndaj shkaktarit infektues, me anën e fagocitozës
nga makrofagët alveolarë e leukocitet, e sidomos nga limfocitet, duke krijuar një gjendje
ndjeshmërie të veçantë që quhet alergji e shkaktuar nga ndryshimet imunobiologjike. Një
gjendje e tillë mund të krijohet pa u ndier në organizëm, por shkalla e tyre mund të
përcaktohet me anën e provave tuberkulinike. Në qoftë se organizmi ka kushte të
përshtatshme nuk shkakton ndryshime anatomo-patologjike, nuk zhvillohet sëmundja,
krijohet pra imuniteti. Në rast të kundërt , kur imuniteti është i pamjaftueshëm dhe vazhdon
infeksioni me bacile të Kohut virulente me sasi e shpeshtësi të mëdha, krijohen ndryshime
anatomo-radiologjike, pra zhvillohet sëmundja tuberkulare. Në këtë rast në mushkëri
formohen tuberkulet (afekti mushkëror), prej këtej bacilet në rrugën limfatike (limfangoiti)
shkojnë e vendosën në gjëndrat limfatike zonale (afekti limfoglandular) të cilat përbëjnë të
ashtuquajturën kompleks parësor këtu zakonisht përfundon tuberkulozi parësor.
8
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6. Tuberkulozi dytësor
Përfshinë të gjitha format e tuberkulozit që paraqiten me përhapjen e bacileve të tuberkulozit
nga kompleksi parësor, ose nga ndonjë vatër tjetër, me rrugë hematogjene ose limfogjene.
Përhapja e bacileve mund të ndodhë nga vatra parësore e freskët dhe aktive, ose nga vatra e
vjetër, e pashëruar që quhet riaktivizim i procesit tuberkular. Për paraqitjen e tuberkulozit
pasparësor rëndësi të madhe ka ulja e imunitetit të organizmit dhe çrregullimi i baraspeshës
mes organizmit dhe bacilit të tuberkulozit.
6.1 Patogjeneza e tuberkulozit dytësor
Në tuberkulozin dytësor bëjnë pjesë ato forma që krijohen pas kalimit të tuberkulozit parësor
Këtu bacilet e KOHUT vijnë:
Me rrugë ekzogjene nga veprimi i drejtpërdrejtë i bacileve që hyjnë nga jashtë në mushkëri
dhe jo drejtpërdrejtë kur ato aktivizojnë vatrat paraekzistuese.
Me rrugë

endogjene nga riaktivizimi i një vatre parësore ose zhvillimi i foleve të

diseminuara hematogjene apo bronkogjene.
Bacilet mund të përhapen me rrugë të ndryshme:
Limfogjene, limfohematogjene, hematogjene të drejtpërdrejta (kur një fole tuberkulare hapet
drejtpërdrejtë në enën e gjakut), kanalikulare (me rrugë bronkiale), për kontinuitatem (me
anën e takimit me indet për rreth vatrës tuberkulitare), për këtë arsye krijohen forma të
ndryshme të tuberkulozit dytësor të mushkërive ku ndodhin ndryshime anatomo-patologjike e
klinike si dhe në tuberkulozin parësor.
Përmirësimi i vazhdueshëm i gjendjes ekonomike-shoqërore dhe thellimi i mëtejshëm i
masave profilaktike mjekësore për tuberkulozin ka bërë që të pakësohen burimet e infeksionit,
(diagnoza e hershme, trajtimi i mirë, rrallimi i formave infektuese etj) dhe të rritet
qëndrueshmëria e organizmit. Për këtë arsye janë pakësuar mundësitë e infeksionit ekzogjen
dhe endogjen.9

7. Meningjiti tuberkular
Meningjiti tuberkular është përfaqësues tipik i meningjiteve të hershme për shkak se paraqitet
me diseminim të baktereve prej vatrave parësore, ose pasparësore tuberkulare, është
ndërlikimi me i rëndë i tuberkulozit të mushkërive. Infeksioni zhvillohet në SNQ. Manifestimi
i sëmundjes paraqitet prej stadit të ekscitimit deri tek stadi paralitik.

9
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8. Tuberkulozi miliar
(Tuberculosis miliaris pulmonum)
Tuberkulozi miliar është ndër ndërlikimet me të rënda të tuberkulozit parësor të mushkërive të
pa mjekuar. Përhapja e bacileve bëhet në mënyrë limfohematogjene nga vatra parësore e
mushkërive ose nga gjëndrat regjionale limfatike kazeoze, 2-6 muaj pas fazës iniciale të
tuberkulozit parësor të mushkërive. Bacili fillon veprimin e vet duke formuar tuberkule
miliare me madhësi të ndryshme. Mosha me e rrezikuar janë latentët, fëmijet e vegjël e me
rrallë adoleshentët dhe të rriturit. Fëmijët e nën-ushqyer dhe me deficit imunologjik preken
me shpesh. Tuberkulozi miliar mund të paraqitet edhe gjatë disa sëmundjeve infektive (fruthi,
kolla e madhe, gripi) të cilat dobësojnë imunitetin te fëmijët.
Manifestimet klinike. Tuberkulozi miliar i mushkërive mund të fillojë në mënyrë graduale
ose shume shpejtë. Manifestimet klinike me të shpeshta janë: anoreksia, temperature e lartë e
cila zgjat për disa ditë e javë, gjendja e përgjithshme është e prekur, humbje e masës trupore
(gjerë në kaheksi), zbehje, djersitje, etj.
Në rast të avancimit të sëmundjes paraqiten manifestimet mushkërore tipike (dispnea,
cianoza, kolla) dhe paraqitja e shenjave meningjiale. Në 50% të rasteve paraqitet
hepatosplenomegalia.

9. Pleuriti tuberkular
Pleuriti tuberkular (pleuritis tuberculosa) është inflamacion i pleurës dhe paraqitet si
ndërlikim i hershëm i tuberkulozit parësor. Efuzioni pleural mund të jetë lokal ose i
përgjithësuar. Prekja e pleurës zakonisht është pasojë e përhapjes së infeksionit në menyrë
limfogjene nga vatra parësore subpleurale, ose nga gjëndrat limfatike kazeoze. Efuzioni i
pleurës zakonisht është i njëanshëm dhe atë në anën e kompleksit parësor, rrallë mund të
paraqitet në të dy anët.

10. Tuberkulozi i kockave dhe nyjeve
Tuberkulozi i kockave dhe nyjeve sot haset me rrallë në krahasim me të kaluarën. Prekja e sistemit

osteoartikular paraqitet prej disa muajsh deri në disa vjet pas tuberkulozit parësor. Përhapja në
kocka dhe në nyje bëhet në mënyrë hematogjene nga vatra parësore. Sëmundja ka ecuri
kronike dhe me lokalizim në një kockë osë nyje të caktuar. Pjesët me të prekura janë shtylla
kurrizore (Spondilitis tuberculosa), nyja e ijeve (Coxitits tuberculosa), nyja e gjurit (Gonitis
tuberculosa) dhe falangjet e gishtërinjve të duarve dhe të këmbëve (Spina ventosa) etj. 10
10
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11. Tuberkulozi i zorrëve
Është formë shumë e rrallë e TBC-së . Vatra e parë lokalizohet në zorrë, me së shpeshti në
pjesën distale të ileumit. Në fillim nuk jep shenja klinike po me rritjen e gjëndrave limfatike
mezenteriale fillojnë manifestimet klinike të TBC-së të gjëndrave limfatike mezenteriale. Me
zmadhimin e tyre paraqitën shenjat e çrregullimit të absorbimit të yndyrave (steatorea),
humbja e energjisë dhe kaheksia e rëndë (tabes mesaroica).
Gjëndrat e kazeifikuara mund të kultivojnë dhe shkaktojnë peritonit specifik me zhvillimin e
ascitit.

12. Tuberkulozi parësor i lëkurës
Paraqitet me inokulimin e bacilit të tuberkulozit në lëkurën e dëmtuar. Karakterizohet me
ndryshim parësor në lëkurë në formë të ulqeres dhe me rritjen e gjëndrave limfatike
regjionale.

13. Tuberkulozi urogjenital
Veshkat janë lokalizimi me i shpeshtë i TBC-së urogjenital. Ndryshimet anatomopatologjike
të sëmundjes zhvillohen në korteks të veshkave e me vonë përhapet në pjesët distale të traktit
urinar, paraqiten tuberkula të vogla, të cilat depërtojnë në nefrone dhe shkaktojnë baciluri.
Tuberkulat me vonë zmadhohen dhe krijohet abcesi kazeoz. Me zbrazjen e abcesit zhvillohen
kavernat, me së shpeshti të lokalizuara në regjionin parakolik. Me vonë infeksioni tubular
zgjerohet në kalikse, pelvis dhe lëshohet në uretër dhe fshikëzën urinare. Karakterizohet me
piuri kronike, cistit i përciellur me poliuri, polakizuri dhe dizuri, për shkak të cistitit
tuberkular. Shenjat e përgjithshme janë temperaturë subfebrile, dobësimi i përgjithshëm i
organizmit, humbja e oreksit, humbja në masë trupore, zbehja etj.

14. Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e tuberkulozit
Për zhvillimin e tuberkulozit, përveç bacilit të Kohut dhe organizmit, janë të nevojshëm edhe
disa faktorë:
Faktori ekonomiko-shoqëror, është ai që luan rolin kryesor në zhvillimin dhe përhapjen e
tuberkulozit.
Në përhapjen e tuberkulozit mund të ndihmojnë edhe faktorë të tjerë si p.sh. disa sëmundje si
ato infektive, diabeti, sëmundjet e organeve të tretjes, trajtimi i gjatë me kortizomikë,
avitaminozat, alokoolizmi, periudha e lindjes dhe e paslindjes kur gruas nuk i krijohen kushtet
e përshtatshme etj., të cilat ndikojnë në uljen e qëndrueshmërisë imunologjike të organizmit.
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Tuberkulozi nuk është sëmundje e trashëgueshme dhe përhapja e tij nuk ka lidhje as me
trashëgiminë dhe as me racën. 11
Disa nga faktorët tjerë kryesor të rrezikut për TBC i përfshijnë
 Historia e TBC, si ajo personale, ashtu edhe ajo familjare dhe e shokëve.
 Imuniteti i kompromentuar që i takon sëmundjes, p.sh infeksioni me HIV
 Migrimi nga shteti me incidencë të lartë të TBC-së
 E kaluara e udhëtimeve në një rajon me incidencë të lartë të TBC-së
 Abuzimi i alkoolit dhe/apo drogës
 Mosushqimi
 Pastrehueshmeria 12

15.

Shenjat dhe simptomat e TBC pulmunar dhe atij extra-pulmunar

Simptomat e

Simptomat pulmunare

përgjithshme
Temperatura

Simptomat extrapulmunare

Kollitje e thatë ose me këlbazë

Dhimbje/ënjtje e lokalizuar

Djersitje sidomos gjatë natës Dhembje e gjoksit

(varësisht nga vatra e

Humbje në peshë

Frymëmarrje e vështirësuar

sëmundjes)

Lodhje

Gjurmë të mëvonshme të gjakut

Humbje e oreksit

nxjerrën me kollë në spotum
(Hemoptizia)
13

Tabela1: Shenjat dhe simptomat e TBC pulmunar dhe TBC extra-pulmnuar.
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KAPITULLI - II
II. Diagnostikimi i dhe Mjekimi i Tuberkulozit
16. Diagnostikimi i tuberkulozit
Për të vënë diagnozën e tuberkulozit është i nevojshëm gjykimi kompleks i të dhënave duke
filluar nga anamneza, klinika, ekzaminimi objektiv, ekzaminimi rentgenologjik, alergjia
tuberkulinike, ndryshimet laboratorike sidomos ato bakteriologjike për BK, bronkologjike,
histo-patologjike, provat biologjike dhe kërkime speciale në raste të veçanta.
Testimet diagnostikuese të TBC-së përfshijnë:

Pulmunare

Extra-pulmunare



Spotum në mikroskopi direkte,



Biopsi në vend,



Radioskopi,



Aspirimi me gjilpëra të imta,



Bronkoskopi,



Punksion lumbal (nëse dyshohet në



Imazhimi p.sh me tomogafi

meningjitin e TBC-së),


kompjuterike apo me rezonancë


Imazhimi p.sh me tomogafi

magnetike,

kompjuterike apo me rezonancë

Testi tuberkulin lëkuror.

magnetike,


Testi tuberkulin lëkuror.

Tabela2: Testimet diagnostikuese të TBC-së

16.1 Sputumi në mikroskopi direkte
Për të konfirmuar një sëmundje aktive, do duhej të bëhet ekzaminimi i sputumit të pacientit.
M.Tuberkulosis identifikohet në mënyrë mikroskopike me anë të karakteristikave të shtameve
të tij: i mbanë shtamet e caktuar pas trajtimit me solucion të acidit. Për këtë arsye ai është i
klasifikuar si “BAAR”.
Teknika me e zakonshme e ngjyrimit është me ngjyrosjën Ziehl-Nielsenit. BAAR ngjyroset
në ngjyrë të kuqe të çelet, i cili dallohet qartë në një prapaskenë të kaltër. Veç kësaj BAAR-i
mund të bëhet i dukshëm me anë të mikroskopisë, fluroshencës si dhe me anë të ngjyrosjes
me auramine-rhodamine.
Veç kësaj, të gjitha mostrat do duhej izoluar dhe identifikuar me anë të kulturës së sputumit.
Kulturimi i mostrës do të thotë rritje e mykobakterit në substancat që përmbajnë ushqim në
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laborator. Vetëm kur mykobakteret i kanë formuar kolonitë, ato atëherë mund të
identifikohen.
16.2 Ekzaminimi radiologjik
Është kryesori për të përcaktuar vendosjen, përhapjen dhe fazën e zhvillimit të procesit
tuberkular. Sipas formës së sëmundjes dhe fazës së ecurisë së saj mund të gjejmë mjaft
ndryshime. Kështu p.sh. në kompleksin parësor, gjejmë hije me dy pole (biopolariteti), si
karakteristike të saj. Në adenopatitë tuberkulare trakeobronkiale, në hiluse shihen kufij të
vegjël policiklikë. Në tuberkulozin miliar duken vatra të shumta me madhësi e intensitet të
ndryshëm të shpërndarë në mënyrë simetrike në të dy fushat e mushkërisë. Në infiltratin
tuberkular vërehen errësime johomogjene të një segmenti ose lobi, në tuberkulozin kavitar
shihen kavitete me mure të holla, ose të trasha, ndryshime cirotike etj. Shpesh gjenden vatra
të kalcifikuara që tregojnë për proces tuberkular të kaluar.
Hiluset shpeshherë duken të theksuara. Në disa raste ka shenja të prekjes së pleurës.
16.3 Ekzaminimi tuberkolin
Në tuberkuloz ndodhin ndryshime imunobiologjike si rezultat i përgjigjes të organizmit
kundrejt shkaktarit infektues.
Për të vënë në dukje praninë dhe shkallën e alergjisë dhe të imunitetit përdoren provat e
ndryshme tuberkulinike me tuberkulinë. Sot përdoret derivati proteinik i purifikuar i
tuberkulinës (PPD purified protein derivative).
Janë në dispozicion lloje të ndryshme të testeve tuberkulin. Testi tuberkulin lëkuror Mantoux
është lloji me i preferuar i testit sepse është me i sakti. Pacientët me TBC pulmunar i’u
referohen ose pacientëve sputum pozitiv ose atyre sputum negative. 14
16.3.1 Testi i Tuberkulines
Zgjidhet një zonë e lëkurës në bashkimin e një të tretës së mesme dhe të sipërme të sipërfaqes
kurrizore të parakrahut. Krahu nuk duhet të pastrohet me aceton apo diçka tjetër, nëse
përdoret sapun apo ujë, shikohet që krahu të jetë i tharë para kryerjes së testit.
Përdoret një shiringë me një përdorim special nr.26, 10mm të gjatë me majë të shkurtër
(mund të përdoren age me maje 25mm nëse nuk posedojmë age me nr.26mm).
Sasia prej 0.1 ml aplikohet në mënyrë intradermale.
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Leximi dhe interpretimi i rezultatit
Testi duhet të lexohet pas 3-4 ditësh. Nëse ka ndodhur një reaksion do të shikohet një zonë
eriteme (skuqje) dhe një zonë forcimi (trashjeje) të lëkurës. Diametri matet përgjatë aksit
transversal të krahut.
Një reaksion është pozitiv kur kemi një zonë të forcimit të lëkurës me diametër 10mm ose me
shumë. Mbi 10mm diametër, sa me të mëdha të jenë përmasat aq me pozitiv kemi testin. Një
reaksion pozitiv nuk do të thotë që sëmundja është prezente por identifikon ekspozimin ndaj
tuberkulozit apo prezencën e një sëmundje joaktive. Për personat me HIV, një reaksion 5mm
ose me shume konsiderohet pozitiv. Një reaksion negativ i testit të Mantus nuk përjashton një
sëmundje të tuberkulozit apo infeksion. 15
16.4 Ekzaminimi laboratorik
Rëndësi kryesore ka kërkimi dhe gjetja e bacilit të Kohut në ekzaminimin direkt ose me
kulturë të materialeve të infektuara me BK si në gëlbazë në lavazhin bronkial e gastrik, në
lëngun trunoshpinor, në lëngun pleural, në limfaenitet tuberkulare, në tuberkulozin
osteoartikular, në urinë, në ulceracionet e mukozës së gojës apo të gjuhës etj.
Gjithashtu kanë rëndësi ekzaminimi i gjakut komplet, i urinës, provat funksionale të mëlçisë
etj., ku mund të gjejmë ndryshime të tjera që bëhen sipas rastit dhe nevojës për gjendjen
funksionale të sistemeve dhe organeve të ndryshme të organizmit.
16.5 Ekzaminimi bronkologjik
Ka rëndësinë e vet në tuberkulozin e mushkërive për të përcaktuar edhe dëmtimet e bronkeve
veçanërisht për diagnozën diferenciale të tij.
Fibrobronoskopia vë në dukje ndryshimet tuberkulare në muret e bronkeve kryesore si skuqje,
infiltrim etj. Me anën e saj mund të bëhet lavazhi i bronkeve apo të merret material për
biopsinë e mukozës së bronkut.
Bronkografia ndihmon për të parë gjendjen e pemës bronkiale në tërësi. Ajo përcakton nëse
kemi bronkoektazi (e cila mund të jetë pasojë edhe e tuberkulozit të mushkërive), pengesë në
mbushjen e pemës bronkiale edhe të formacioneve apo kaviteteve në mushkëri, ndryshime
këto që mund të ndodhin edhe në sëmundjet e tjera.
16.6 Ekzaminime për përcaktimin e funksionit të frymemarrjes.
Me anën e këtij ekzaminimi përcaktohet shkalla e dëmtimit të sistemit të frymëmarrjes. Për
këtë përdoren aparatura të posaçme.
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16.7 Ekzaminime të tjera
Sipas rastit, për të bërë diagnozën diferenciale, mund të përdoret edhe biopsia në gjëndrat limfatike të
qafës (për elemente tuberkulare apo jotuberkulare), punksion-biopsia e këtyre gjëndrave, biopsia sipas
Daniels (në indin preskalenik) për të përcaktuar strukturën histopatologjike të dëmtimit, biopsi e
materialit të marrë pas trakeotomisë, punksion-biopsia e biopsis së pleurës dhe provat biologjike në
kavie.
Në shërbimin stomatologjik janë të rëndësishme dhe njohja e prekjes nga tuberkulozi i gjëndrave
limfatike anësore si dhe dëmtimet që mund të japë kjo sëmundje në mukozën e gojës dhe të gjuhës. 16

17. Diagnoza e tubuerkulozit extra-pulmunar
Diagnoza e TBC-së extra-pulmunar mund të jetë mjaftë e vështirë pasi që është me pak e zakonshme
se sa sëmundja pulmunare dhe aty mund të jenë diagnoza të shumta diferenciale. Për këtë arsye është e
nevojshme që të njihemi me simptomat e tuberkulozit pulmunar dhe atij extra-pulmunar.

Nëse është e mundur të gjitha diagnozat do duhej bazuar në mostrat me kulturë pozitive, apo
në evidencat e fuqishme klinike në përputhje me TBC aktiv, e që janë të pasura me vendimin
e kliniçistit për një trajtim të plotë me kimioterapi anti-tuberkulare. 17

18. Diagnoza diferenciale
Diagnoza diferenciale në tuberkulozin e mushkërive në vartësi të formës klinike, fazës së
zhvillimit dhe kohës së përcaktimit të diagnozës bëhet me këto sëmundje kryesore:
a) Kanceri i mushkërive prekë me shumë moshat me të rritura dhe haset me shumë tek
meshkujt. Ankesat subjektive të te sëmurëve janë me të theksuara (kolla e shoqëruar herë pas
here me gëlbazë e gjak, mungesa e oreksit, humbja në peshë, dhimbje në krahëror etj.).
Diagnoza diferenciale ndihmohet nga ndryshimet karakteristike të ekzaminimit radiologjik
dhe bronkologjik, gjetja e qelizave atipike, rezultate te biopsisë për ndryshime kancerogjene
R. Mantu negativ, mos efekti i mjekimit dhe keqësimi i vazhdueshëm i gjendjes.
b) Pneumopati të ndryshme mikrobiane apo virale. Zakonisht fillimi këtu është i shpejtë,
shenjat klinike janë me të dukshme, me mjekim jo specifik rezultatet janë të mira. Klinika dhe
aspekti radiologjik tregojnë përmirësim të shpejtë.
c) Gjithashtu duhet patur parasysh edhe sëmundjet e mushkërive: Pneumokoniozat,
sidomos silikozat (ku ndihmon anamneza profesionale, pamja radiologjike dhe ekzaminimet
laboratorike), abcesi, atelektazat, cistet, infarkti i mushkërive, të mediasteninit , bronkektazitë
etj.
16
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19. Ndërlikimet nga semundja e tuberkulozit
Si rezultat i masave profilaktiko-mjekuese që merren në vendin tonë, ndërlikimet nga
tuberkulozi janë rralluar shumë. Megjithëkëtë ka raste që sipas formës klinike dhe fazës së
zhvillimit, tuberkulozi i mushkërive të jep këto ndërlikime kryesore:
a) Hemoptizi (nxjerrja e gjakut nga rrugët e sipërme të frymëmarrjes). Nga format e
tuberkulozit në sasi me të mëdha japin tuberkulozi kavitar dhe infiltrati tuberkular.
b) Pneumotoraksi spontan, është hyrja e ajrit në hapësirën intrapleurale i cili në normë është
virtual dhe me presion negativ.
c) Zemra mushkërore kronike. Në rastet e tuberkulozit kronik mund të dëmtohet ventrikuli i
djathtë e si pasojë të krijohet zemra mushkërore, pasi një pjesë e madhe e mushkërisë
përjashtohet nga funksionet e saj.

20. Mjekimi
Në të kaluarën Tuberkulozi ka qenë sëmundje e pashërueshme, vdekjeprurëse, sidomos
format e rënda ( meningjiti tuberkular, tuberkulozi miliar etj. ), kurse sot janë të shërueshme
të gjitha format e tij.
Antituberkulitikët, si bazë e mjekimit modern kanë merita të pa kontensueshme për
ndryshimin rrënjësor në evaluimin dhe prognozën e sëmundjes. Parakusht për mjekim të
suksesshëm të tuberkulozit është diagnoza e hershme dhe zbatimi i përpiktë i mënyrës së
dhënies së anti-tuberkulinikëve, administrimi i drejtë në doza të nevojshme dhe kohëzgjatja e
duhur e mjekimit.
Mjekimi i tuberkulozit përfshinë:
a) Zbatimin e masave të përgjithshme (higjieno-dietetike),
b) Përdorimin e antituberkulotikëve dhe barnave të tjera (kortikosteroideve)
c) Masat plotësuese, siç janë imobilizimi te forma osteoartikulare dhe intervenimet
kirurgjike. 18
Mjekimi medikamentoz përkatësisht kimioterapia kundër tuberkulare (antituberkulitikët)
është me e rëndësishmja. Kjo terapi duhet të merret me rregull e kombinuar. Më poshtë janë
përshkruar barnat që përdoren për mjekimin e TBC-së
Regjimi higjienodietetik nënkupton programim të veçantë të aktiviteteve fizike e intelektuale
të pacientit. Ushqimi duhet të jetë kualitativ dhe në sasi të mjaftueshme, gjumi i rregullt dhe i
18
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qetë si dhe ambienti i pastër. Efekti kryesor që arrihet me pushim maksimal është ulja e
nivelit të metabolizmit dhe zvogëlimi i kërkesës së organizmit për oksigjen me çka pengohet
shumimi i bacileve. Duhet pasur parasysh edhe komponentët psiko-sociale që kanë rol të
madh në mjekimin gjithëpërfshirës të te sëmurit nga TBC-ja.
Mjekimi kirurgjik në të kaluarën kishte rëndësi shumë të madhe, duke filluar nga
kolapsoterapia e deri te lobektomia. Ky mjekim kryesisht përdoret në sanimin e pasojave të
TBC, si p.sh., dekortikimet e drenimet. Nëse bëhet fjalë për infeksion me bacil multirezistent,
që është i lokalizuar vetëm në njërën anë të mushkërisë.
Mjekimi klimatiko-rehabilitues ndihmon në ngritjen e kualitetit të mjekimit të
përgjithshëm. Preferohen vendet me lartësi të mëdha mbidetare për shkak të koncentrimit me
të vogël të oksigjenit, i cili është favorizues në shumimin e bacileve të tuberkulozit. Mjekimi
popullo/alternativë, në të kaluarën ishte i rëndësishëm dhe ndonjëherë i vetëm. Terapia
alternative mund të jetë vetëm shtesë e asaj kauzalës e kurrsesi zëvendësim. Pacientët pinin
ujin e gëlqeres së shkrirë që përmban sasi të mëdha të kalciumit i cili ndikon në përshpejtimin
e kalcifikimit të vatrës nekrotike të granulomës. Në esencë, edhe tash me ushqime e tableta
multiminerale (kalciumit), arrihet i njëjti efekt. Në princip, nuk duhet ndaluar
automedikamentimin apo mjekimin suplementar (shtesë) nëse ai nuk është i dëmshëm dhe në
kundërshtim me principet e mjekimit të TBC-it.
Mjekimi me Antituberkulitik, Antituberkulotikët, që përdoren me së shpeshti për mjekimin
e formave të ndryshme të TBC-it janë: Izoniazidi (INH), Rifampicina (RFM), Pirazinamidi
(PZA), Etambutoli (EMB), Streptomicina (STM).
Izoniazidini (INH). Spektri i veprimit të INH është i kufizuar në bacilin e tuberkulozit dhe ka
veprim baktericid. Depërtimi i INH është i mirë në të gjithë organet, përqendrimi i duhur në
gjak dhe sputum arrin për disa orë. Kryesisht eliminohet përmes urines. Manifestimet toksike
varen nga doza dhe shpejtësia e inaktivizimit të izoniazidit. Manifestimi neurologjik si
polineuriti periferik është me siguri si pasojë e inhibimit të metabolizmit së piridokinës (B6),
manifestimi toksik në mëlçi (rritja e përqendrimeve të transaminazave) rrallëherë mund të
paraqiten çrregullime në sjellje ose ndryshime në lëkurë dhe mukoza në forme të dëmtimeve
pelagroide. Merret për oral, ndonjëherë edhe parenteral kur është i çrregulluar refleksi i
gëlltitjes. Me INH duhet ordinuar vitaminën B6 për parandalimin e çrregullimeve
neurologjike.
Rifampicina (RFM). Ka efekt bakteriostatik dhe bakterocid. Absorbohet lehtë në traktin
tretës, përqendrimin maksimal në serum e arrin pas 2-3 orësh dhe rënia e përqendrimit fillon
pas 8 orësh. Depërtimi i barit është i mirë në mushkëri, kocka, mëlçi, shpretkë, kurse
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depërtimi me i dobët është në tru. Eliminimi i saj bëhet kryesisht nëpërmjet traktit biliar dhe
me pak nëpërmjet veshkave. Për këtë shkak duhet të ekzaminohet rregullisht funksioni i
mëlçisë. Prej efekteve anësore mund të shkaktojë çrregullime në traktin tretës dhe veprim
toksik në mëlçi, zakonisht me të theksuar janë kur jepet në kombinim me INH. Paraqitet
ngjyrosja asimptomatike e urinës dhe lotëve, ngritja asimptomatike e transaminazave, të cilat
mund të përmirësohen me zvogëlimin e dozës ditore. Mund të paraqitet edhe trombocitopenia.
Pirazinamidi (PZA). Karakteristikë kryesore e tij është depërtimi i lehtë në meningje,
përqendrimin në lëngun truno-shpinor përputhet me përqendrimin në serum. Ka disa efekte
anësore në melqi, me rrallë paraqiten artralgjia dhe hiperuricemia.
Etambutoli (EMB). Përdoret në rast të rezistencës bakterore ndaj antituberkulotikëve tjerë.
Streptomycina (STR). Krahasuar me të kaluarën tani përdoret me pak për shkak të veprimeve
anësore të shumta te fëmijët. Aplikimi i saj është i rëndësishëm në raste kur paraqitet
rezistenca ndaj barnave të tjera. Mund të zëvendësojë EMB. Depërton mjaft mirë në
meningjet e inflamuara, nuk kalon në menigje të joinflamuara. Jepet në mënyrë
intramuskulare dhe mund të shkaktojë interreaksione. Veprimi me i madh toksik i STR është
në nervin vestibulokoklear, kurse veprimi toksik në veshka është me i rrallë.
Përdorimi i kortikosteroideve për mjekimin e tuberkulozit, Kortikosteroidet në kombinim
me antituberkulotikët kanë efekt pozitiv në mjekimin e TBC-it. Kortikosteroidet përmirësojnë
gjendjen e përgjithshme të pacientit, kanë veprim antiinflamator, mundësojnë depërtimin e
antituberkulotikëve në ndryshimet tuberkulare dhe shpejtojnë resorbimin e eksudatit seroz.
Dhënia e tyre pa antituberkulotikë mund të rrisë rrezikun e riaktivizimit të një TBC-je latent.
Indikimet për dhënien e kortikosteroideve janë: meningjiti tuberkular, në ç’rast përmirësojnë
qarkullimin e gjakut dhe zvogëlimin e edemes së trurit. Po ashtu përdoren te tuberkulozi
endobronkial, i cili ndërlikohet me pengesa ventiluese (atelektaza dhe emfizema e
mushkërive), te perikarditi tuberkular, pleuriti tuberkular, peritonitis tuberkular dhe
tuberkulozi miliar. Nuk ekzistojnë prova bindëse që një lloj i kortikosteroidit është me efikas
se tjetri. Zakonisht përdoret Prednizoni në mënyrë per orale. 19
Në trajtimin e TBC-së është e nevojshme që mjekimi të fillohet pas një diagnostikimi të
hershëm, të jetë i kombinuar mbi antituberkularë të vazhduar në mënyrë të pandërprerë për aq
kohë sa është e nevojshme. Sot përdoret kryesisht mjekimi konservativ me kimio-antibiotik,
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të cilët janë antituberkularë me prejardhje kimike apo nga mykrat. Zgjedhja e barit bëhet duke
pasur parasysh ndjeshmërinë ndaj antituberkularëve, efekteve të mundshme anësore, gjendjen
funksionale të sistemeve dhe të organeve. Gjatë mjekimit duhet pasur kujdes për të
parandaluar efektet anësore që mund të japin kimio-antibiotikët e ndryshëm si p.sh paraestezi
nga izoniazidi, çrregullime të tretjes dhe të mëlçisë nga rifadina, pirazinamidi e izoniazidi,
dëmtime të qiftit VII të nervave të kokës nga streptomicina, të papiles së nervit optik nga
etambutoli etj.
Lista e Anti-tuberkulikëve për mjekimin e tuberkulozit

Bari

1 Izoniazidi

2 Rifadina

Dozat

Menyra e dhënies

Mg/kg. Prodie
Pesh
për të
rrit. gr

Nga Intra- PërRezul- Tab. Amp. Fla- Kap- Supogoja msuk fuzion tate
kon sula ste.
ul

5-10

10

Format e barit ne g.

0.3-0.6

PO

PO

PO

PO

0.05
0.1
0.3

0.1

0.60-0.90

PO

PO

PO

-

-

-

-

0.5

0.5 0.15

-

Polinourit,
dëmtime të
melqisë,
dëmtim në
sistemin
hemopoetik

-

çrregullime
gatrointestinale, të
melçisë dhe
org.
hematopoëtike

0.30

3 Pirazinamidi 25-40 2-2.5

PO

4 Etambutol
20
Ose Miambutol

PO

5 Steprtomicin 15-20

0.80-1.20

-

-

-

-

-

0.5

-

0.4

Efektet
anësore

-

-

-

-

-

-

- -

çrregullime
gatrointestinale, të
melçisë
dëmtime të
papilës së
nervit optic

1

-

PO

-

-

-

Tabela: 3 .Lista e Anti-tuberkulikëve për mjekimin e tuberkulozit
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-

1

- -

çrregullime
të nervave,
dëmtime të
veshkave.

Nga kombinimi i antituberkularëve, me i miri është quajtur skema që përfshinë izoniazidin
dhe rifadinën duke shtuar sipas rastit pirazinamid, streptomicinë apo etambutol. Zakonisht
mjekimi zgjatë 6-9 muaj.
Për të ndihmuar mjekimin rol të veçantë luajnë edhe regjimi ditor dhe ushqimi racional.
Mjekimi kirurgjikal në tuberkulozin e mushkërive përdoret vetëm në ato raste kur mjekimi
konservativ nuk ka dhënë rezultatet e pritura, duke përcaktuar përdorimet në bashkëpunim me
kirurgët.
Në trajtimin e TBC-së së gojës përdoren antituberkulitikë të shoqëruar me mjekim lokal dhe
sipas rastit me ndërhyrje kirurgjikale.
Mjekimi i TBC-së së kockave dhe artikulacioneve bëhet i kombinuar konservativ-kirurgjikal.

21. Profilaksa kundër tuberkulozit
Tuberkulozi është sëmundje ngjitëse, prandaj masat profilaktike për të penguar përhapjen e tij
janë të domosdoshme. Në masat profilaktike kundër tuberkulozit përfshihen:
Depistimi, vaksinimi BCG, kimioprofilaksia, propaganda sanitare, rritja e kulturës apo
edukimit shëndetësor të masave dhe dizenfektimi.
a) Depistimi (zbulimi) ka për qëllim të zbulojë në kohën e duhur format fillestare të
tuberkulozit, ai mund të bëhet me anën e fluorografisë ose të reaksionit tuberkulinik (për
fëmijët nën 12 vjeç nuk këshillohet ekzaminimi fluorografik, për arsye të dëmtimit të
mundshëm nga rrezet Rentgen). Sot me efektivitet me të lartë përdoret depistimi i
përzgjedhur, si ai në vatrat që ka TBC, në njerëzit që u shpërbejnë të tjerëve. Në këto raste
depisitimi bëhet me fluorograf (përmasat 70x70mm) shpesh i kombinuar me ekzaminimin
tuberkulinik, dhe me grupe të caktuara, shoqëruar me ekzaminimin bakteriologjik të gëlbazës
për BK. Për fëmijët nën moshën 12 vjeçare, me qëllim depistimi përdoret reaksioni Mantu me
PPD 2 ose 5 unite. Ata fëmijë ku reaksioni Mantu është me përmasa mbi 15mm
hospitalizohen për të përcaktuar nëse ky pozitivitet është nga vaksinimi me TBC apo nga
fillimi i një aktiviteti tuberkular.
b) Vaksina BCG, Kjo vaksinë u krijua për herë të parë nga Kalmet dhe Geren në vitin 1924,
duke dobësuar shtamet e Bacilit të Kohut në atë mënyrë që të humbiste aftësia e tyre
patogjene dhe të ruhej aftësia imunizuese. Ajo është vaksinë e gjallë, e dobësuar me anën e së
cilës kryhet profilaksia specifike kundër tuberkulozit duke krijuar imunitet i cili është i fituar
dhe relativ. Në vendin tonë përdoret vaksina e prodhuar nga IHE në vitin 1967. Vaksinimi
bazë bëhet në moshat 12 muajshe, ndërsa rivaksinimi në moshat 6-7 vjeç, 10-11 vjeç, 14-15
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vjeç dhe në moshat 17-18 vjeç. Rivaksinimet bëhen vetëm në njerëzit me reaksion Mantu
negativ.

Fig.3 Vaksinimi i foshnjave me vaksinën BCG. 20
c) Kimioprofilaksia është një metodë profilaktike kundër tuberkulozit, që ka si qëllim të ulë
shkallën e infeksionit. Kimioprofilaksia zakonisht realizohet me dhënien e izoniazidit, prandaj
quhet izoprofilaksia dhe u jepet:
- Fëmijëve kur reaksioni Mantu është mbi 15mm dhe nuk kanë shenja të sëmundjes
tuberkulare.
- Njerëzve deri 18 vjeç, që takohen me të sëmurët tuberkularë.
- Personelit mjekësor që u shërben të sëmurëve tuberkularë.
- Njerëzve që kanë kaluar tuberkuloz por që duhet të përdorin kortizonikë për mjekimin e
ndonjë sëmundjeje tjetër shoqëruese, si dhe të sëmurit që do ti nënshtrohet ndonjë operacioni.
Në këto raste kimioprofilaksia jepet për të parandaluar riaktivitetin e ndonjë procesi
tuberkular.
d) Rritja e kulturës shëndetësore.
e) Dezinfektimi ka për qëllim të bëjë të padëmshme sendet dhe mjetet që janë të infektuara
me bacilin Koch, i cili është mjaft i qëndrueshëm sidomos në thatësirë. Ai ngordh në zierje
për 40 minuta, në tretësirë kloramine 50% për 3 minuta etij.
Aftësia për punë e të sëmurëve tuberkularë varet nga forma klinike e tuberkulozit dhe faza e
zhvillimit të tij, BK pozitiviteti, gjendja funksionale e mushkërisë apo organit të prekur,
rezultatet e mjekimit, lloji i punës dhe stazhi në punë. Në bazë të këtyre kritereve të sëmurët
mund të përfshihen në katër grupe invaliditeti. Në sajë të rezultateve të arritura në luftën
kundër tuberkulozit, në vendin tonë janë pakësuar rastet kur tuberkulozi bëhet shkak i invaliditetit.21
20

http://tuberkuloosi.fi/wp-content/uploads/2014/03/tuberkuloosi_esite_albania.pdf
Prof. Josef E. Adhami, Dr. Bashkim Resuli, Dr. Hektor Coceli, Dr. Kujtim Bodinaku, KLINIKA DHE
MJEKIMI I SEMUNDJEVE TE BRENDSHME, faqe, 149-151
21
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KAPITULLI - III

III. Kujdesi infermieror
22. Kujdesi infermieror te pacientët me Tuberkuloz
22.1 Diagnoza Infermierore
Mungesë njohurish për sëmundjen e TBC-it, medikamentet, dhe teknikat për tu vetë kujdesur,
mundësi për infeksione, mospajtim me regjimin terapeutik e lidhur me pamundësinë e
ndryshimit të stilit të jetesës, alkoolizmin dhe mos besimin në vetvete.
22.2 Planifikimi
Qëllimet e planifikimit janë që pacienti të përvetësojë njohuri dhe të kuptoj sëmundjen dhe
trajtimin, parandalimi i përhapjes së infeksioneve tek të tjerët, miratimi i regjimit terapeutikë.
22.3 Ndërhyrja infermierore
Parandalimi i transmetimit dhe edukimi i pacientit
Kimioterapia është metoda me efektive e trajtimit të sëmundjes dhe parandalimit të
transmetimit. Tuberkulozi aktiv trajtohet me medikamente të kombinuara ndaj të cilave
organizmi është i ndjeshëm. Një nga arsyet kryesore për dështimin e trajtimit është se pacienti
nuk i administron medikamentet në mënyrë të rregullt dhe për kohën e përcaktuar nga mjeku.
Një nga detyrat kryesore të infermierit është ti bëjë të qartë pacientit rëndësinë e administrimit
të medikamenteve në mënyrë të rregullt dhe në kohë.
Roli i infermieres është ti shpjegoj pacientit terapinë. Infermieri pranon se pacienti i cili është
në gjendje ankthi nuk mund të i përvetësoj mirë informacionet.
Për këtë arsye infermieri përsërit informacionet, zbulon nëse pacienti i ka kuptuar dhe pranuar
instruktimet. Pacienti duhet të jetë në gjendje të përshkruaj trajtimin e tij apo të saj dhe efektet
anësore kryesore për të cilat duhet të njoftoj mjekun. Infermieri siguron dhe mbështetjen e
anëtareve të familjes.
Infermieri instrukturon pacientin të mbuloj hundën dhe gojën gjatë kollitjes apo teshtitjes si
dhe të vendosë maskë gjatë kontaktit me njerëz tjerë deri sa trajtimi medikamentoz të luftojë
në mënyrë efikase infeksionin. Infermieri këshillon pacientin për domosdoshmërinë e larjes së
duarve.
Pacienti dhe familjarët duhet të instruktohen me kujdes për komplikacionet e mundshme,
hemorragji, pleurit, dhe simptoma të tjera të cilat janë tregues për një recidivë të aktivitetit
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tuberkular. Alkoolizimi kronik është një problem që e bënë trajtimin ambulatorë të vështirë.
Këta pacientë duhet të ju drejtohen klinikave që trajtojnë luftën kundër alkoolizmit.
Infermieri informon pacientin që ekzaminimi i sputumit është i nevojshëm çdo 24 orë pasi të
fillojë terapinë, kur rezultatet e dy ekzaminimeve të sputumit janë negative pacienti nuk
konsiderohet infektues dhe mund të rikthehet në punën e mëparshme. Infermieri rikujton
pacientin të shmangë ekspozimin ndaj silicit apo pluhurave sepse këto substanca do të
shkaktonin dëmtim të mushkërive.
Në rastet kur tek një person zhvillohet tuberkuloz aktiv, ai vendoset në një dhomë të izoluar,
infermieri duhet të vendosë, të lajë duart gjithmonë para dhe pas kryerjes së kujdesit për
pacientin. Për të ruajtur privatësinë e një pacienti vendoset në derë një etiketë “Izolim”. Kjo
kategori e izolimit kërkon një dhomë të ventiluar mirë dhe dera duhet mbajtur mbyllur.
Izolimi ndërpritet kur pacienti nuk konsiderohet me infektues.
Pacienti mund të parandalojë nauzet e shkaktuara nga medikamentet duke administruar
medikamentet në kohën para gjumit (Antiemetikët). Infermieri instrukton pacientin për
nevojën për të marrë një ushqim të mjaftueshëm dhe të gjitha elementet e nevojshme për
përmirësimin e shëndetit. Infermieri rekomandon një rritje të konsumimit të një ushqimi të
pasur me hekur (Fe), proteina dhe vitaminë C. TBC shpesh shfaqet tek personat të cilët janë të
deprivuar nga ana ekonomike dhe sociale. Shumë persona janë të pamotivuar për të marrë
pjesë në trajtimin e tyre. Këta pacientë të cilët nuk miratojnë terapinë duhet ti administrojnë
medikamentet nën kontrollin e një personeli mjekësor. Këta pacientë kërkojnë kohë,
mbështetje dhe një edukim.
22.4 Edukimi Shëndetësor
Pacienti instruktohet të ndjek në mënyrë korrekte regjimin terapeutik të përshkruar nga
mjeku. Infermieri thekson efektet anësore të medikamenteve dhe mënyrat për minimizimin e
tyre për të shmangur komplikacionet. Infermieri rikujton se pacienti me TBC nuk është me
problematik për personat e tjerë kur ai ndjekë me përpikëmeri trajtimin medikamentoz për 2-3
javë, megjithëse, pacienti duhet të vazhdojë trajtimin për 6 muaj apo me shumë sipas
rekomandimeve.
Në qoftë se pacienti përjeton humbje në peshë apo gjendje letargjike ai/ajo duhet të rrisë
aktivitetet në mënyrë graduale. Pacienti duhet të sigurojë një ushqyerje maksimale për të
parandaluar ripërsëritje të infeksionit.
Infermieri duhet të instrukturojë pacientin se rimfampicna diskoloron urinën dhe likidet e tjera
të organizmit.
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Çelësi i parandalimit të transmetimit të TBC-së është të identifikohen personat në kontakt me
personat e infektuar kështu ata mund të testohen dhe të trajtohen nëse është e nevojshme.
22.5 Përgaditja psikosociale
Infermieri i siguron pacientit informacione për tuberkulozin. Ky informacion do të ndihmojë
pacientin, kur ai takon persona të tjerë, se nuk mund të shërbejë si burim infeksioni, pasi ai
është trajtuar për 2-3 javë.
22.6 Vlersimi i arritjeve
Infermieri vlerëson kujdesin për pacientin me tuberkuloz në bazë të diagnozave infermierore
të identifikuara.
Arritjet e pritura janë :
 Pacienti siguron njohuritë e nevojshme dhe kupton sëmundjen e tuberkulozit ;
 Përgjigjet pyetjeve për tuberkulozin në mënyrë korrekte ;
 Njeh emrat e medikamenteve që administron dhe programimin për administrimin e
tyre ;
 Përmend efektet anësore të pritshme nga administrimi i terapisë;
 Parandalon përhapjen e infeksionit tek personat e tjerë;
 Ndjekë terapinë medikamentoze;
 Përdorë maska, fazoletë kur kollitet, teshtinë etj;
 Raporton për observim të sputumit;
 Inkurajon personat që janë në kontakt më të ti nënshtrohen ekzaminimit;
 Përshtatje me regjimin terapeutik;
 Kontakton me mjekun;
 Administron medikamentet ekzaktësisht sipas përshkrimit;
 Siguron peshën trupore nëpërmjet ushqyerjes adekuate;
 Redukton stresin, ankthin për sëmundjen dhe trajtimin e saj;
 Rikthimi në nivelin e mëparshëm të aktiviteteve para ndërprerjes së trajtimit
medikamentoz.
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IV Rezultatet
Rezultatet janë të marrura nga regjistrat e të sëmurëve nga sëmundja e tuberkulozit në
Departamentin e Pulmologjisë ne Spitalin e Përgjithshëm të Pejës. Të gjitha rezultatet e
fituara janë të paraqitura me tabela dhe grafikone në vazhdim.
Tab.4.Paraqitja në tabelë e prevalencës dhe incidencës së TBC pulmunar në 1000 banorë
gjatë vitit 2012.
Numri Total
Prevalenca
Incidenca
0.31
0.29
30
Koment: Numri total i rasteve të të sëmurëve nga sëmundja e tuberkulozit në Komunën e
Pejës për vitin 2012 ishte tridhjetë (30) pacientë, me një prevalencë zero pikë tridhjetenjë
(0.31), me incidencë prej zero pikë njëzetenëntë (0.29), të rasteve në njëmijë (1.000) banorë.
Graf.1 Paraqitja sipas gjinisë të te prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2012.
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Koment: Nga totali tridhjetë (30) i të sëmurëve nga Tuberkulozi në vitin 2012, dymbëdhjetë
(12) apo dyzet përqindëshi (40%) ishin meshkuj, ndërsa tetëmbëdhjetë (18) apo gjashtëdhjetë
përqindëshi (60%) ishin femra.
Graf.2 Paraqitja sipas vendbanimit të personave të prekur nga TBC pulmunar në vitin 2012.
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Koment: Nga totali tridhjetë (30) i të sëmureve nga Tuberkulozi në vitin 2012,
pesëmbëdhjetë (15) apo pesëdhjetë përqindeshi (50%) ishin me vendbanim urban, ndersa
pesëmbëdhjetë (15) apo pesëdhjetë përqindeshi (50%) ishin me vendbanim rural.
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Tab.5 Paraqitja në tabelë sipas moshës së të prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2012.
Mosha
0-4
5-14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
>65
0
1
4
3
0
3
3
16
Nr. i
pacientëve
Koment: Në këtë tabelë janë paraqitur rastet sipas moshës se të prekurve nga TBC në vitin
2012 ku mosha mbi gjashtëdhjetepesë (65) vjeçare është atakuar me së shumti.
Tab.6 Paraqitja në tabelë e prevalencës dhe incidencës së TBC pulmunar në 1000 banorë
gjatë vitit 2013.
Numri Total

Prevalenca

Incidenca

21

0.21

0.20

Komenti: Numri total i rasteve të të sëmurëve nga sëmundja e tuberkulozit në Komunën e
Pejës për vitin 2013 ishte njëzetenjë (21) pacientë, me një prevalencë zero pikë njëzet (0.20),
me incidencë prej zero pikë njëzet (0.20), të rasteve në njëmijë (1.000) banorë.
Graf. 3 Paraqitja sipas gjinisë e të prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2013.
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Koment: Në këtë grafikon janë paraqitur të prekurit nga sëmundja e tuberkulozit në bazë të
gjinisë në vitin 2013, ku nga totali njëzetenjë (21) i të sëmurëve, trembëdhjetë (13) apo
gjashtëdhjetedy përqindëshi (62%) ishin meshkuj, ndërsa tetë (8) apo tridhjetetetë përqindëshi
(38%) ishin femra.
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Graf. 4 Paraqitja sipas vendbanimit të personave të prekur nga TBC pulmunar në vitin 2013.
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Koment: Nga totali tridhjetë (30) i të sëmurëve nga tuberkulozi në vitin 2013, dhjetë (10) apo
katërdhjetetetë përqindëshi (48%) ishin me vendbanim urban, ndërsa njëmbëdhjetë (11) apo
pesëdhjetedy përqindëshi (52%) ishin me vendbanim rural.
Tab. 7 Paraqitja në tabelë sipas moshës së të prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2013.
Mosha

0-4

5-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65

0
0
6
2
0
5
2
6
Nr. i
pacientëve
Koment: Në këtë tabelë janë paraqitur rastet sipas moshës se të prekurve nga TBC pulmunar
në vitin 2013, ku moshat nga pesëmbëdhjetë deri në njëzetekatër (15-24) dhe mbi
gjashtëdhjetepesë (65) vjeçare janë atakuar me së shumti gjatë këtij viti.
Tab.8 Paraqitja në tabelë e prevalencës dhe incidencës së TBC pulmunar në 1000 banorë
gjatë vitit 2014.
Numri Total
Prevalenca
Incidenca
0.27
0.25
26
Koment: Numri total i rasteve të të sëmureve nga sëmundja e tuberkulozit në Komunën e
Pejës për vitin 2014 ishte njëzetegjashtë (26) pacientë, me një prevalencë zero pikë
njëzeteshtatë (0.27), me incidencë prej zero pikë njëzetepesë (0.25), të rasteve në njëmijë
(1.000) banorë.
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Graf.5 Paraqitja sipas gjinisë të prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2014.
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Koment: Në këtë grafikon janë paraqitur të prekurit nga sëmundja e TBC pulmunar në bazë të
gjinisë në vitin 2014, ku nga totali njëzetegjashtë (26) i të sëmurëve , pesëmbëdhjetë (15) apo
pesëdhjetetetë përqindëshi (58%) ishin meshkuj, ndersa njëmbedhjetë (11) apo katërdhjetedy
përqindëshi (42%) ishin femra.
Graf.6 Paraqitja sipas vendbanimit të personave të prekur nga TBC pulmunar në vitin 2014.
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Koment: Në këtë grafikon janë paraqitur të prekurit nga sëmundja e TBC në bazë të
vendbanimit në vitin 2014, ku nga totali njëzetegjashtë (26) i të sëmurëve , pesëmbëdhjetë
(15) apo pesëdhjetetetë përqindëshi (58%) ishin me vendbanim rural, ndërsa njëmbëdhjetë
(11) apo katërdhjetedy përqindëshi (42%) ishin me vendbanim urban.
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Tab.9 Paraqitja në tabelë sipas moshës së të prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2014.
Mosha

0-4

0
Nr. i
pacientëve

5-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65

0

4

3

2

6

5

6

Koment: Në këtë tabelë janë paraqitur rastet sipas moshës se të prekurve nga TBC në vitin
2014 ku moshat nga katërdhjetepesë deri në pesëdhjetekatër vjeçare (45-54) dhe mbi
gjashtëdhjetepesë (65) vjeçare janë atakuar me së shumti.
Tab.10 Paraqitja në tabelë e prevalencës dhe incidencës së TBC pulmunar në 1000 banorë
gjatë vitit 2015.
Numri Total

Prevalenca

Incidenca

30

0.31

0.29

Koment: Numri total i rasteve të të sëmurëve nga sëmundja e tuberkulozit në Komunën e
Pejës për vitin 2015 ishte tridhjetë (30) pacientë, me një prevalencë zero pikë tridhjetenjë
(0.31),dhe me incidencë prej zero pikë njëzetenëntë (0.29), të rasteve në njëmijë (1.000)
banorë.
Graf.7 Paraqitja sipas gjinisë të prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2015.
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Koment: Në këtë grafikon janë paraqitur të prekurit nga sëmundja e TBC në bazë të gjinisë në
vitin 2015 ku nga totali tridhjetë (30) i të sëmurëve , dymbëdhjetë (12) apo katerdhjetë
përqindëshi (40%) ishin meshkuj, ndërsa tetëmbëdhjetë apo gjashtëdhjetë përqindëshi (60%)
ishin femra.
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Graf. 8 Paraqitja sipas vendbanimit të personave të prekur nga TBC pulmunar në vitin 2015
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Koment: Në këtë grafikon janë paraqitur të prekurit nga sëmundja e TBC në bazë të
vendbanimit në vitin 2015, ku nga totali tridhjetë i të sëmurëve , gjashtëmbëdhjetë (16) apo
pesëdhjetetre përqindëshi (53%) ishin me vendbanim rural, ndërsa katërmbëdhjetë (14) apo
katërdhjeteshtatë përqindëshi (47%) ishin me vendbanim urban.
Tab.11 Paraqitja në tabelë sipas moshës së të prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2015.
Mosha

0-4

Nr.
i 0
pacientëve

5-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65

1

1

3

2

5

1

17

Koment: Në këtë tabelë janë paraqitur rastet sipas moshës se të prekurve në vitin 2015, ku
moshat mbi gjashtëdhjetepesë (65) vjeqare janë atakuar me së shumti.
Tab.12 Paraqitja në tabelë e prevalencës dhe incidencës së TBC pulmunar në 1000 banorë
gjatë vitit 2016.
Numri Total
Prevalenca
Incidenca
0.27
0.21
26
Koment: Numri total i rasteve të të sëmurëve nga sëmundja e tuberkulozit në Komunën e
Pejës për vitin 2016 ishte njëzetegjashtë (26) pacientë, me një prevalencë zero pikë
njëzeteshtatë (0.27), apo zero me incidencë prej zero pikë njëzetenëntë (0.29), të rasteve në
njëmijë (1.000) banorë.
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Graf.9 Paraqitja sipas gjinisë të prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2016.
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Koment: Në këtë grafikon janë paraqitur të prekurit nga sëmundja e TBC në bazë të gjinisë në
vitin 2016, ku nga totali njëzetegjashtë (26)

i të sëmurëve , pesëmbëdhjetë (15) apo

pesëdhjetetetë përqindëshi (58%) ishin femra, ndërsa njëmbëdhjetë (11) apo katërdhjetedy
përqindëshi (42%) ishin meshkuj.
Graf.10 Paraqitja sipas vendbanimit të personave të prekur nga TBC pulmunar në vitin 2016.
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Koment: Në këtë grafikon janë paraqitur të prekurit nga sëmundja e TBC në bazë të
vendbanimit në vitin 2016, ku nga totali njëzetëegjashtë (26) i të sëmurëve , pesëmbëdhjetë
(15) apo pesëdhjetetetë përqindëshi (58%) ishin me vendbanim urban, ndërsa njëmbëdhjetë
(11) apo katërdhjetedy përqindëshi (42%) ishin me vendbanim rural.
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Tab.13 Paraqitja në tabelë sipas moshës së të prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2016.
Mosha

0-4

0
Nr. i
pacientëve

5-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65

1

1

3

2

1

9

9

Koment: Në këtë tabelë janë paraqitur rastet sipas moshës se të prekurve në vitin 2016 nga
sëmundja e tuberkulozit, ku moshat nga pesëdhjetepesë deri në gjashtëdhjetekatër (55-64)
vjeçare, si dhe mbi gjashtëdhjetepesë (65) vjeçare janë atakuar me së shumti.
Tab.14 Paraqitja në tabelë e prevalencës dhe incidencës së TBC pulmunar në 1000 banorë
gjatë vitit 2017.
Numri Total
Prevalenca
Incidenca
0.37
0.33
36
Koment: Numri total i rasteve të te sëmurëve nga sëmundja e tuberkulozit në Komunën e
Pejës për vitin 2017 ishte tridhjetegjashtë (36) pacientë, me një prevalencë zero pikë
tridhjeteshtatë (0.37), me incidencë prej zero pikë tridhjetetre (0.33), të rasteve në njëmijë
(1.000) banorë.
Graf.11 Paraqitja sipas gjinisë të prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2017.
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Koment: Në këtë grafikon janë paraqitur të prekurit nga sëmundja e TBC në bazë të gjinisë në
vitin 2017, ku nga totali tridhjetegjashtë (36)

i të sëmurëve , pesëmbëdhjetë (11) apo

tridhjetenjë përqindëshi (31%) ishin meshkuj, ndërsa njëzetepesë (25) apo gjashtëdhjetenëntë
përqindëshi (69%) ishin femra.
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Graf.12 Paraqitja sipas vendbanimit të personave të prekur nga TBC pulmunar në vitin 2017.
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Koment: Në këtë grafikon janë paraqitur të prekurit nga sëmundja e TBC, në bazë të
vendbanimit në vitin 2017, ku nga totali tridhjetegjashtë (36) i të sëmurëve , njëzetenjë (21)
apo pesëdhjetetetë përqindëshi (58%) ishin me vendbanim urban, ndërsa pesëmbëdhjetë (15)
apo katërdhjetedy përqindëshi (42%) ishin me vendbanim rural.
Tab.15 Paraqitja në tabelë sipas moshës së të prekurve nga TBC pulmunar në vitin 2017.
Mosha

0-4

0
Nr. i
pacientëve

5-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65

0

6

3

3

1

5

18

Koment: Në këtë tabelë janë paraqitur rastet sipas moshës se të prekurve nga sëmundja e
tuberkulozit në vitin 2017 ku moshat mbi gjashtëdhjetepesë (65) vjeçare janë atakuar me së
shumti.
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Graf.13 Paraqitja e Prevalencës të sëmureve me TBC pulmunar, gjatë viteve 2012-2017.
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Koment: Në këtë grafikon është paraqitur prevalenca gjatë vitetve 2012-2017, ku siç mund të
vërehet prevalencë me të madhe kishte në vitin 2017, duke arritur kështu deri në zero pikë
tridhjeteshtatë (0.37) raste.
Graf.14 Paraqitja e incidencës së të sëmureve me TBC pulmunar, gjatë viteve 2012-2017.
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Koment: Në këtë grafikon është paraqitur incidenca e të sëmurëve nga TBC pulmunar, ku
numri i rasteve të reja me TBC pulmunar ishte me i lartë në vitin 2017 me incidence prej zero
pikë tridhjetetre (0.33) për njëmijë banorë.
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Graf.15 Prevalenca e të semurëve me TBC extra pulmunar, gjatë viteve 2012-2017.
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Koment: Në këtë grafikon është paraqiur prevalence e të sëmurëve gjatë viteve 2012-2017, ku
numri i personave me TBC extra pulmunar ishte me i lartë në vitin 2014 pra kemi një ulje të
rasteve të reja të TBC-së ekstra-pulmunar.
Graf.16 Paraqitja e incidencës së të sëmurëve me TBC extra pulmunar, gjatë viteve 20122017.
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Koment: Në këtë grafikon është paraqitur incidenca e të sëmurëve nga TBC extra pulmunar,
ku numri i rasteve të reja me TBC extra pulmunar ishte me i lartë në vitin 2014 me një
incidence prej 0.10 për njëmijë (1.000) banorë.
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Tab.16 Paraqitja sipas gjinisë e të sëmurëve nga tuberkulozi extra pulmunar në komunën e
Pejës gjatë viteve 2012-2017.
Gjinia
M
F
18
28
Totali
Koment: Gjatë viteve dymijedymbëdhjetë (2012) - dymijeshtatëmbëdhjetë (2017), numri i
gjinisë femërore ishte njëzetetetë (28), ndërsa të gjinisë mashkullore ishin tetëmbëdhjetë (18),
qe tregon se femrat gjatë këtyre viteve kanë pasur atakim me numër me të madh nga kjo
sëmundje.
Tab.17 Paraqitja sipas vendbanimit te të të sëmureve nga tuberkulozi extra pulmunar në
komunën e Pejës gjatë viteve 2012-2017.
Vendbanimi
Rural
Urban
16
29
Totali
Koment: Gjatë viteve dymijedymbëdhjetë (2012) - dymijeshtatëmbëdhjetë (2017), numri i të
sëmurëve me vend banim rural ishte tetëmbëdhjetë (18), ndërsa me vendbanim urban ishin
njëzetenëntë (29), qe tregon se një numër me i madh ishte i pacientëve me vendbanim urban.
Tab.18 Paraqitja sipas moshës te të sëmurëve nga tuberkulozi extra pulmunar në komunën e
Pejës gjatë viteve 2012-2017
Mosha
<65
>65
34
11
Totali
Koment: Në këtë tabelë janë paraqitur sipas moshës të sëmurët nga TBC extra pulmunar, ku
gjatë viteve dymijedymbëdhjetë (2012) - dymijeshtatëmbëdhjetë (2017) ku moshat nën
gjashtëdhjetepesë (<65) vjeçare ishin më të prekur në krahasim me ato mbi gjashtëdhjetepesë
(>65) vjeçare.
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Diskutime
Sipas organizatës ndërkombëtare të shëndetit në raportin e vitit 2017 tuberkulozi ka një
shtrirje në gjithë boten.
Në vitin 2017, numri me i lartë i rasteve me sëmundje të TBC u shfaq në Rajonet e Azisë së
Jugut dhe Paqësorit Perëndimor, me 62% të rasteve të reja e ndjekur nga rajoni Afrikan, me
25% të rasteve të reja.
Në vitin 2017, 87% e rasteve të reja ndodhën në 30 vendet e Burden Country, Tetë vende
përbënin dy të tretat e rasteve të reja të tuberkulozit: India. Kina, Indonezia, Filipinet,
Pakistani, Nigeria, Bangladeshi, dhe Afrika e Jugut.
Në qoftë se i krahasojmë vitet, nga viti 2012 deri në vitin 2017 vërejmë se kemi një ulje të
rasteve të reja në disa nga këto shtete p.sh India në vitin 2012 ka pasur numër prej 2.960.000
raste të reja kurse në vitin 2017 një numër prej 2.740.000 rasteve të reja ku vërejmë një ulje të
rasteve të reja prej 220.000 pacientëve, më pas kemi Kinën ku më një numër prej 1.020.000 të
rasteve të reja në vitin 2012 në vitin 2017 kemi ulje prej 131.000 pacientëve në 889.000 raste
të reja, po ashtu vërejmë ulje të incidencës edhe në Afrikën Jugore më numër prej 473.000
raste të reja në vitin 2012 në 322.000 raste të reja në vitin 2017, si dhe Indonezia nga
1.010.000 raste të reja në vitin 2012 në 842.000 raste të reja në vitin 2017.22
Në tri vendet më të rrezikuara nga Tuberkulozi vërejmë rritje të incidencës prej vitit në vit ku
Pakistani në vitin 2012 kishe rreth 490.000 raste të reja kurse në vitin 2017 ka pësuar një rritje
prej 35.000 rasteve duke quar numrin në 525.000 raste të reja brenda një viti. Po ashtu rritje të
numrit të rasteve të reja ka përjetuar edhe shteti i Nigerisë me një numër prej 366.000 në vitin
2012 të rasteve të reja brenda vitit, në vitin 2017 kemi rritje në 418.000 raste të reja, si dhe
Filipinet nga 522.000 në vitin 2012 në 573.000 në vitin 2017. 23

22
23

http://apps.who.int/gho/data/view.main.57036ALL?lang=en
http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2018_annex2.pdf?ua=1
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Përfundime
Gjatë analizimit të te dhënave të mbledhura erdhëm në përfundim se:
Sëmundja e tuberkulozit është sëmundje infektive ngjitëse, prekë të gjitha organet përveq
muskujve, me një përqindje me të lartë prekë mushkëritë.
Është sëmundje e shërueshme trajtimi me antituberkulitik zgjatë 6-9 muaj.
Numri i pacientëve të prekur nga sëmundja e tuberkulozit ka pësuar një rritje në vitin 2017 me
një prevalencë prej 0.37 raste për 1000 banorë, prevalencë me e ulur është vërejtur në vitin
2013 prej 0.21 raste të të sëmurëve për 1000 banorë.
Incidenca me e lartë është e shprehur në vitin 2017, me numër prej 0.33 pacientë në 1000
banorë, ndërsa incidencë me të ulët kemi në vitin 2013 prej 0.20 pacientë për 1000 banorë.
Tuberkulozi extra-pulmunar është shfaqur më i lartë në vitin 2014 prej 0.10 pacientë në 1000
banorë që vërehet si rritje për dyfish të rasteve nga viti 2013 me prevalence prej 0.05 raste në
1000 banorë, ndërsa numri i rasteve me tuberkuloz extra-pulmunar në vitin 2017 është
shfaqur me një prevalencë prej 0.07 raste për 1000 banorë.
Incidenca apo numri i rasteve të reja po ashtu është shfaqur më e lartë në vitin 2014 me 0.10
raste të reja në 1000 banorë kurse në vitin 2017 kemi ulje të incidences për 0.03 ku incidenca
shënoi 0.07 në 1000 banorë, numri më i vogël ka rezultuar në vitin 2012 dhe 2013 me një
numër prej 0.05 raste të reja në 1000 banorë.
Mosha me e atakuar në periudhën 6 vjeçare nga të dhënat rezulton mosha mbi 65 vjeçare me
një numër prej 72 pacientëve, pasuar nga mosha 55-64 vjeçare prej 25 pacientëve. Vlenë të
ceket se nuk janë paraqitur raste të tuberkulozit në moshën 0-4 vjeçare.
Tuberkulozi extra-pulmunar është paraqitur me shumë në moshat mbi 65 vjeçare një numër
prej 11 pacientëve dhe moshën 25-34 vjeçare me një numër prej 10 pacientëve. Nuk janë
paraqitur raste të moshave 0-4 vjeçare si dhe 5-14 vjeçare.
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Rekomandime:


Depistimi apo kontrolla e pjesëtarëve të familjes pas zbulimit të rastit të ri të pacientit



Edukimi i pacientëve për rëndësinë e aplikimit të rregullt të terapisë antituberkulitike;
më tuberkuloz;



Aplikimi i vaksinës si masë parandaluese në moshat adekuate gjatë rritjes;



Përmirësimi i kushteve socio-ekonomike në popullatë.



Kërkohet nga vendet që të krijohen sisteme adekuate shëndetësore në mënyrë që të
identifikojnë me kohë të sëmurët, t’i trajtojnë në mënyrë adekuate dhe t’i ofrojnë të
gjitha shërbimet e duhura në mënyrë që të parandalohet përhapja e mëtutjeshme e tyre;



Të ketë perspektiva te ngritura te promovimit dhe edukimit shëndetësor për sëmundjen
e tuberkulozit;



Të izolohen pacientët e infektuar/mbartës;



Të përmirësohen praktikat e ndjekura nga mjekët përsa i përket përshkrimit të
antibiotikëve, me anë të metodave edukuese dhe administrative;



Përdorimi i antibiotikëve të jetë i përshtatshëm. Përzgjedhja, doza, kohëzgjatja e
trajtimit me antibiotik si dhe për profilaksia të bëhet në bazë të politikave spitalore për
antibiotikët si dhe në bazë të monitorimeve të kryera rreth rezistencës në antibiotikë;



Të vendosen protokolle për masat që duhen ndërmarr për të mbajtur nën kontroll
infeksionet;



Të ngrisin një sistem që monitoron infeksionet me tuberkuloz dhe të vlerësojnë se sa
të efektshme janë masat e ndërmarra;



Të trajnohet stafi në mënyrë të vazhdueshme;
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Rezyme
Hyrje
Tuberkulozi është sëmundje infektive kronike, e pranishme gjatë gjithë historisë së njerëzimit,
e përhapur në tërë botën e cila përfshinë të gjitha moshat.
Tuberkulozi (TBC)

është sëmundje ngjitëse, me etiologji të njohur, shumë e përhapur në

popullatë.
Lokalizimi i sëmundjes më së shpeshti është në mushkëri, por mund të jetë edhe në të gjitha
organet e trupit të njeriut.
TBC-ja është një sëmundje infektive që shkaktohet nga Mycobacterium tuberculosis, me
rrallë shkaktohet nga Mycobacterium bovis apo Mycobacterium avium.

Qëllimi i këtij punimi të diplomës është njohja me sëmundjen e tuberkulozit, patogjenezen,
paraqitjen klinike, mjekimin si dhe incidencen dhe prevalencen e sëmundjes së tuberkulozit
në komunën e Pejës në periudhën gjashtë vjeçare nga viti 2012 deri në vitin 2017.

Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e studimit retrospektiv.
Ky punim bazohet në të dhënat e regjistrave që janë siguruar në Spitalin e Përgjithshëm të
Pejës.
Në këtë punim janë analizuar historitë e pacientëve të diagnostikuar me Tuberkuloz gjatë
periudhës vjeçare 2012-2017 në departamentin e Pulmologjisë.
Numri i pacientëve të prekur nga sëmundja e tuberkulozit ka pësuar një rritje në vitin 2017 me
një prevalencë prej 0.37 raste për 1000 banorë në krahasim me vitet e tjera. Incidenca me e
lartë është e shprehur në vitin 2017, me incidence prej 0.33 raste, ndërsa në vitin 2016
incidenca ishte 0.21 raste.
Tuberkulozi ekstra-pulmunar është shfaqur më i lartë në vitin 2014 prej 0.10 pacientë në 1000
banorë që vërehet si rritje për dyfish të rasteve nga viti 2013 me prevalence prej 0.05 raste në
1000 banorë. Incidenca apo numri i rasteve të reja po ashtu është shfaqur më e lartë në vitin
2014 me 0.10 raste të reja në 1000 banorë kurse në vitin 2017 është ulur kjo incidence për
0.03 raste në 1000 banorë.
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Summary
Entry
Tuberculosis is a chronic infectious disease, that’s present throughout the history of mankind,
widespread throughout the world, which includes all ages.
Tuberculosis (TB) is contagious disease, with known etiology, very common in the
population. Localization of the disease is most commonly in the lungs, but it can also be in all
organs of the human body. TB is an infectious disease caused by Mycobacterium
tuberculosis, it is rarely caused by Mycobacterium bovis or Mycobacterium avium.

The purpose of this diploma work thesis is to familiarize with the tuberculosis, pathogenesis,
clinical presentation, treatment and the incidence and prevalence of tuberculosis disease in the
municipality of Peja in the six-year period from 2012 to 2017. For the realization of this paper
it is use retrospective methods. This paper is based on the records of the records provided at
the General Hospital of Peja. This paper analyzes the histories of patients diagnosed with
Tuberculosis during the period 2012-2017 in the Department of Pulmonology.

The number of patients affected by tuberculosis has increased in 2017 with a prevalence of
0.37 cases per 1000 inhabitants compared to previous years. The highest incidence is
expressed in 2017, with a incidece of 0.33 patients, in 2016 the incidence was 0.21 cases.
Extra-pulmonary tuberculosis has been highest in 2014 from 0.10 patients per 1000
inhabitants seen as a double increase in 2013, with a prevalence of 0.05 cases per 1000
inhabitants. The incidence or number of new cases was also highest in 2014 with 0.10 new
cases per 1000 inhabitants, whereas in 2017 this incidence decreased for 0.03 new cases per
1000 inhabitants.
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