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ABSTRAKT
Ky punim është realizuar me qëllim të zgjerimit të njohurive të infermierëve të ardhshëm në
fushën e reumatologjisë,respektivisht kujdesit infermieror në reumatologji. Lexuesit mund të
informohen me gjendjen aktuale të diagnostifikuarve me spondilitin ankilozant në vendin tonë
Punimi është bërë në Universitetin e Gjakovës “ Fehmi Agani “, Fakulteti i Mjeksisë, Programi
Infermieri si dhe në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës
dhe me Qendrën Klinike Universitare të Kosovës – Prishtinë, Klinika e Reumatologjisë.
Përmes këtij punimi kemi arritur të hulumtojmë, shpeshtësinë e përhapjes të kësaj sëmundje në
Kosovë për një periudhë kohore të caktuar.
Mentori im është: Prof. Ass. Dr. Idriz Berisha
Punimi përfshinë 42 faqe, 6 tabela, 2 figura dhe 6 fotografi.

ABSTRACT
This work was conducted with the aim of expanding the knowledge of future nurses in the field
of rheumatology, rheumatology nursing care respectively. Readers can obtain information on the
current state of ankilozant diagnosed with spondylitis in our country. Work was done at the
University of Gjakova '' Fehmi Agani '', Faculty of Medicine, Nursing Program and in
cooperation with the National Institute of Public Health and the University Clinical Center of
Kosovo - Pristina, Clinic of Rheumatology.
Through this work we have achieved to investigate, the frequency of the spread of this disease in
Kosovo for a certain period of time.
My mentor is Prof. Ass. Dr. Idriz Berisha
The paper includes 42 pages, 6 tabels, 2 figures and 6 pictures.
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1. Hyrje
Spondiliti ankilozant,i njohur në literaturën europiane si sëmundja Bechterev ose sëmundja
Marie-Strümpell është një artrit inflamator kronik, progresiv, që prek kryesisht artikulacionet
sinoviale të shtyllës kurrizore dhe indet e buta në afërsi,si edhe periferike si ato kokso-femorale,
të shpatullave dhe të gjunjëve. Ai shihet shtatë herë më shumëte meshkujt sesa te femrat dhe
kryesisht në moshë të re. Pacientët me spondilit ankilozant shpesh shfaqin tipare ekstraartikulare
të sëmundjes duke përfshirë: iritin, fibrozën pulmonare, defektet e përcjellshmërisë kardiake,
inkompetencën aortale, shtypjen e palcës kurrizore dhe amiloidozën. Pacientët mund të kenë
gjithashtu temperaturë subfebrile, anoreksi, lodhje dhe rënie në peshë.
Faktori reumatoid është negativ te pacientët me spondilit ankilozant, i cili është prototipi i
spondiloartropative seronegative. Gjithsesi, një përqindje e madhe e pacientëve (deri në 95%)
zotërojnë antigjenin e pajtueshmërisëindore HLA-B27. Nga ana patologjike, spondiliti
ankilozant është një sinovit proliferativ difuz i artikulacioneve diartrodiale që shfaqë tipare të
ngjashme me ato të vëna re në artritin reumatoid.1

2. Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të literaturës dhe studimit të
rastit, krahas kësaj kemi paraqitur edhe informacione mbi sëmundjen e spondilitit ankilozant.
Në punim janë përdorur edhe të dhënat statistikore nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë
Publike të Kosovës dhe nga Klinika e Reumatologjisë.

1

Imazheria Ortopedike – Nje qasje praktike – Adam Greenspaan – Parathenia nga Michael W. Chapman
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3. Qëllimi
4. Qëllimi i punimit të kësaj teme qëndron në zgjerimin e njohurive rreth sëmundjes së
Spondilitit Ankilozant dhe statistikat e të sëmurëve me Spondilit Ankilozant në
Kosovë.

5.Objektivat
1.Epidemiologjia
2.Imunopatologjia dhe patogjeneza
3.Diagnostifikimi
4. Trajtimi
5. Kujdesi Infermieror tek spondiliti ankilozant dhe edukimi shëndetësor
6. Statistikat e të sëmurëve me spondilit ankilozant në Kosovë.

Kapitulli I: Rishikimi i literaturës
PËRKUFIZIME
Spondiloartropatitë janë një grup heterogjen sëmundjesh reumatike inflamatore me përfshirje
mbizotëruese të artikulacioneve aksiale dhe periferike dhe të entezave. Përveq këtyre,
spondiloartropatitë e ndryshme kanë tipare klinike karakteristike të tjera të përbashkëta, për
shembull uveiti anterior dhe lezionet e zorrës të ngjashme me Crohn. Simptomat në nëngrupet e
spondiloartopative mund të mbivendosen, për shembull lezionet psoriatike të lëkurës në
sindromën Reiter dhe pacientët mund të lëvizin nga një nëngrup te një tjetër, për shembull nga
artriti reaktiv te spondiliti ankilozues.
Emrat e ndryshëm, të cilët janë përdorur dhe janë ende në përdorim për spondiloartropatitë
përfshijnë spondiloartopatitë seronegative, spondartriti, spondilartopatia, spondiloartropatia dhe
spodilartriti. Nuk ka diferenca thelbësore midis tyre. Prefiksia seronegative, e cila i referohet
9

mungesës së përgjithshme të faktorëve reumatoidë në spondiloartopatitë, është historike dhe e
tepruar. Në këtë kapitull parapëlqehet termi spondiloartropati. Spondiloartropatitë nuk janë
sëmundje moderne, ku spondiliti ankilozues është përshkruar për herë të parë në vitin 1640.

Burimi:https://www.google.com/search?q=spondiliti+ankilozant&espv=2&biw=1280&bih=694
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEëiM2dTrxZLRAhXdeVAKHR6ZD

Anatomia dhe fiziologjia e shtyllës kurrizore
Kolona vertebrale vendoset në pjesën e pasme të trupit, në vijën mediane dhe zgjatet prej
vertebres së parë cervikale deri te maja e kokcigit. Gjatësia e saj përbën dy të tretat e gjatësisë së
trupit. Tek meshkujt ajo varion nga 72 – 75 cm, kurse te femrat 69 – 71 cm. Shtylla kurrizore
është një strukturë komplekse e cila siguron stabilitet dhe lëvizshmëri në trupin e njeriut. Në
shtyllën kurrizore të shëndetshme ekzistojnë tre shtrembërime natyrale që i japin asaj formën e
shkronjës ‘S’ nëse e shikoni në një pozicion anash. Këto shtrembërime natyrale mundësojnë
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shpërndarjen e duhur të peshës trupore. Shtylla kurrizore (columna vertebralis) përbëhet prej 33
– 34 rruazave – unazave (vertebrae).
Rruazat ndahen në:
-

7 rruaza të qafës (vertebrae cervicales),

-

12 rruaza të kraharorit (vertebrae thoracicae),

-

5 rruaza të belit (vertebrae lumbales),

-

5 rruaza të kërrbishtit (vertebrae sacrales),

-

4 – 5 rruaza të bishtit (vertebrae coccygeae).

Njëzet e katër (24) rruazat e para janë të lidhura mes vete me anë të disqeve intervertebrale
(discus intervertebralis), prandaj quhen vertebra të vërteta (vertebra verae), ndërsa vertebrae
sacrales janë të ngjitura në mes vete duke formuar një asht të vetëm, ashtin e kryqeve (os
sacrum), dhe vertebrae coccygeae duke formuar kërbishtin (os coccygis), prandaj quhen edhe
rruaza të rrejshme (vertebrae spuriae).

Rruazat qafore (Vertebrae cervicales)
Janë 7 në numër dhe karakterizohen me trup të vogël ndërsa rruaza e parë (atlas) nuk ka trup.
Zgjatimet anësore janë të formuara nga dy rrënjë dhe te ato ka nga një vrimë (foramen
transversarium). Nga rruazat tjera qafore, për nga forma dallojnë dy rruazat e para:
-

rruaza e parë qafore (atlas), kjo rruazë nuk ka trup,por vetëm harkun e përparmë dhe
të prapmë, të cilët kur bashkohen formojnë masat anësore (massae laterals). Te harku
i përparmë nga brenda ka një gropë (fovea dentis) ku artikulon dhëmbi i vertebrës së
dytë (dens axis). Gjithashtu mbi masën laterale ka faqe artikulare për të artikuluar me
os occipital, ndërsa ndër masën laterale ka faqe artikulare për vertebrën e dytë (axis).

-

rruaza e dytë qafore (axis), posedon trup por gjithashtu ka edhe dhëmbin (dens), i cili
nyjëtohet me rruazën e pare qafore (axis).
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Rruazat e kraharorit (Vertebrae thoracicae)
Janë 12 numër dhe kanë trupin më të madh se ato qafore (vertebrae cervicales). Trupi i tyre
shkon duke u zmadhuar në drejtim të vertebrës së 12 torakale. Në tëdy anët e trupit gjenden
gjysëm gropëza të vogla artikulare për t’u nyjëtuar me kokat e brinjëve përkatëse. Veqori tjetër e
këtyre rruazave është se këto zgjatimet e tyre anësore (processus transversus), janë të pajisura me
faqe artikulare për t’u nyjëtuar me tuberculum costae të brinjëve.

Rruazat e belit (Vertebrae lumbales)
Këto rruaza janë 5 në numër dhe kanë trup masiv i cili është shumë më i madh se i rruazave tjera,
sepse edhe pesha që mbajnë këto rruaza është shumë më e madhe. Në zgjatimet e tyre anësore
gjenden nga dy zgjatime të vogla (processus costarius et acessorius). Trupi i rruazës së pestë së
bashku me sakrumin formojnë një kënd, ose një të dalë nga përpara,që quhet promontorium.
Dallojmë bazën e vendosur lart, për t’u lidhur me sakrumin, majën e orientuar poshtë dhe faqen e
përparme dhe të prapme.

Rruazat kërbishtore (Vertebrae sacrales)
Këto rruaza janë të bashkuara në një asht, i cili quhet os sacrum. Ka formën e trekëndëshit me
maje të kthyer teposhtë,ndërsa bazën lart, e cila lidhet me rruazën e pestë lumbale. Te sakrumi
dallojmë: faqen e përparme (facies pelvina) të prapmen (facies dorsalis), faqet laterale, bazën
(basis ossis sacri) dhe majën (apex ossis sacri). Faqja e përparme është e kthyer kah kombliku
dhe në të dallojmë hapje për kalimin e nervave sakralë (nn.sacrales). Faqet anësore posedojnë
sipërfaqe (fascies auricularis) për t’u nyjëtuar me eshtrat e legenit (os coxae).

Rruazat bishtore (Vertebrae coccygeae)
Janë 4 – 5 në numër, të ngjitura në mes vete, duke formuar një asht të vetëm, os coccygis.
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Burimi:https://www.google.com/search?q=shtylla+kurrizore&espv=2&biw=1280&bih=694&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWxN34sJzRAhVQlxQKHbaJBrQQ_AUIBigB#i
mgrc=imACACWpg0ovgM%3A

Funksionet e shtyllës kurrizore
Shtylla kurrizore ka tri funksione:
a) mbrojtës, mbron palcen e kurrizit si dhe organet e tjera që mbështeten në të, si p.sh.
ezofagun, aorten, zemren etj.
b) mbështetës, shërben si mbështetje për trunkun dhe bacinin si gjatë ecjes, ashtu dhe në
qëndrimin vertikal.
c) lëvizës, ajo merr pjesë në lëvizjet e trupit dhe të kokës; lëvizjet në të kryhen për-rreth
boshteve, transversal, sagital dhe vertikal. Përreth boshtit transversal kolona përkulet
përpara dhe prapa (flexio, extensio) rreth boshtit vertikal ajo kryen lëvizje rrotulluese.
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Pjesët më të lëvizshme të kolonës paraqiten pjesa e qafes dhe pjesa e belit; më pak e
lëvizshme paraqitet pjesa torakale, kurse pjesa sakro-kokcigeale paraqitet e palëvizshme2
Kapitulli II-Spondiliti

ankilozues

Spondiliti ankilozues është një sëmundje inflamatore kronike që prek kryesisht skeletin aksial,
duke filluar në artikulacionet sakroiliake dhe shpesh përparon drejt shtyllës kurrizore, por mund
të preken gjithashtu edhe artikulacionet periferike, strukturat enteziale, uvea anteriore dhe aorta.
Diagnoza vendoset në bazë të ndyshimeve radiologjike të rëndësishme në artikulacionet
sakroiliake, anamneza klinike tipike e dhimbjes inflamatore të shpinës dhe ngurtësia dhe të
dhënat e lëvizjes së kufizuar të shtyllës kurrizore dhe/ose të zgjerimit torakal në ekzaminimin
objektiv.

TABELA1.Kriteret diagnostike për spondiloartropatitë (Kriteret e Grupit Evropian

të Studimit të Spondiloartropative 1991)
Kriteret madhore
Dhimbja inflamatore e shpinës
Oligoartriti (asimetrik) i gjymtyrëve të poshtme
Kriteret minore
Enteziti
Dhimbja e alternuar e regjionit gluteal
Infeksion simptomatik paraprirës
Psoriaza
2

Anatomia Normale e Njeriut- Prof./As.Dr.Drita Totozani, Prof./As.Dr.Sofika
Qamirani.http://spine.mk/al/index.php/anatomja-na-rbeten-stolb. Anatomia e Njeriut Dr.med.Ph.D.Nasir Behxheti, Dr.med.Selim Qerkezi,Dr.med.Argjent
Muqa.Bashkwpunwtorw:Dr.med.Meriton Ballazhi,Dr.med.Valvita Reqi,Dr.med.Rita Alili,Dr.med.Blerim
Ademi,Dr.med.Abdije Bilalli.
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Lezione të zorrës të ngjashme me Crohn
Historia familjare
Sakroliti radiografik
Për të vendosur diagnozën nevojitet prania e një kriteri madhor dhe një kriteri minor. Vini re se
daktiliti, uveiti dhe HLA B27 nuk janë të përfshira në këto kritere. Nuk është e nevojshme që
artriti periferik të jetë asimetrik, megjithëse ai shpesh është i tillë; tëdy gjunjët dhe kyqet e
këmbëve mund të përfshihen. Dhimbja inflamatore e shpinës është kryesisht pasojë e sakrolitit
por mund të shkaktohet gjithashtu nga enteziti.

Epidemiologjia
Mosha e fillimit është zakonisht 20-30 vjeq, por spondiliti ankilozues mund të fillojë në fëmijëri,
ose mjaft më vonë (rreth moshës 50 vjeq). Raporti meshkuj/femra është rreth 2:1 deri në3:1.
Afërsisht 90 për qind e pacientëve Kaukazianë me spondilit ankilozues janë HLA B27 pozitivë.
Rreziku për të zhvilluar spondilit ankilozues shtohet 10 herë te individët HLA B27 pozitivë duke
u rritur në 25-30 për qind në qoftë se është i prekur një i afërm i shkallës së parë ose binjak
dizigotik dhe në 50-60 për qind te binjakët monozigotikë. Artriti reaktiv, psoriaza dhe sëmundja
inflamatore e zorrës janë faktorë rreziku shtesë pjesërisht të pavarur.
TABELA 2. Prevalenca e spondiloartropative
Sëmundja

Prevalenca

Spondiloartropatia

0.6- 2.0 %

Spondiliti ankilozues

0.2- 1.4 %

Spondiloartropatia e padiferencuar

0.2- 0.7 %

Artriti reaktiv

0.01 %

Psoriaza

1.0-3.0 %

Artriti psoriatik

0.3 %

Artriti i lidhur me sëmundjen inflamatore të

0.001%

zorrës
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Imunopatologjia dhe patogjeneza
Tiparet kryesore të spondilitit ankilozues janë inflamacioni i shtyllës kurrizore dhe ankiloza, por
shkaku i tyre është i panjohur. Lidhja e spondilitit ankilozues me infeksionet bakteriale është më
pakë i qartë se sa te artriti reaktiv. Antitrupat ndaj Klebsiella pneumonia zbulohen më rrallë te
pacientët me spondilit ankilozues se sa te kontrollet e shëndetshme, por me shpeshtësi të
ngjashme te pacientët me sëmundjen Crohn dhe te të afërmit të shkallës së parë të atyre me
spondilit ankilozues. Kjo e dhënë ndoshta shpjegohet nga përshkueshmëria e shtuar e zorrës dhe
lidhja klinike mbizotëruese është me artritin periferik (joaksial).
Artikulacioni sakroiliak është struktura e përfshirë më shpesh në fazën fillestare të sëmundjes.
Në qoftë se kryhet biopsia, limfocitet T dhe makrofagët shihen si qelizat infiltruese
mbizotëruese, ku limfocitet T CD4+ dhe CD8+ janë të dyja të pranishme. Arsyeja për këtë
tropizëm është e paqartë. Fakti se artikulacioni sakroiliak dhe artikulacionet e shtyllës kurrizore
janë të prekura në sëmundje të shkaktura nga mikobaktere dhe mikrobe të tjera mund të jetë në
favor të një patogjeneze të nxitur nga patogjenet në spondilitin ankilozues. Megjithatë, bakteret e
lidhura me artritin reaktiv nuk janë zbuluar në artikulacionet sakroiliake.

Veçoritë klinike
Simptomat fillestare më e shpeshtëështë dhimbja inflamatore e shpinës, zakonisht në pjesën e
poshtme të shpinës dhe në regjionet gluteale. Herët në ecurinë e sëmundjes mund të mos ketë
kufizim të lëvizjes së shtyllës kurrizore ose të zgjerimit të kraharorit. Me përparimin e sëmundjes
shfaqet kufizimi i fleksionit lateral, fleksionit përpara dhe i ekstenzionit. Shpesh ka një sheshim
të lordozës lumbare, ose një paaftësi për ta kthyer këtë në fleksion nga përpara. Në fazat më të
avancuara të sëmundjes zhvillohet një kifozë torakale, me kufizim të njëkohshëm të rrotullimit
torakal dhe të zgjerimit torakal, si pasojë e inflamacionit dhe ankilozës së artikulacioneve
kostovertebrale dhe kostotransversale. Në rastet e rënda janë të kufizuara gjithashtu lëvizjet e
shtyllës kurrizore cervikale në të gjitha planet, me kufizim dramatik të fleksionit lateral.
Kombinimi i ngurtësisë cervikale dhe kifozës torakale të rëndë mund të shkaktojë vështirësi me
pamjen përpara. Sëmundja e rëndë e shtyllës kurrizore është më e shpeshtëte meshkujt se sa te
femrat. Nuk ka të dhëna që shtatëzënia të ketë një ndikim të rëndësishëm në ecurinë e sëmundjes.
Përfshirja e artikulacioneve periferike ndodh në 30 – 50 për qind të rasteve. Afërsisht 20 – 30 për
16

qind e pacientëve kanë artrit periferik akut të gjymtyrëve të poshtme, shpesh me efuzione
artikulare si simptomën e parë, gjë e cila është veqanërisht e shprehur te fëmijët. Kjo situate
është e vështirë për t’u diferencuar nga artriti reaktiv. Përfshirja artikulare zakonisht është
oligoartikulare dhe shpesh asimetrike. Artikulacionet e përfshira më shpesh janë gjunjët,
artikulacionet talokrurale, ato koksofemorale, shpatullat, artikulacionet radiokarpale,
artikulacionet temporomandibulare, artikulacionet zigoapofizare dhe simfiza pubike.
Artikulacionet e vogla preken rrallë. Diagnoza është shpesh e vështirë në qoftë se nuk vihet re
ënjtje, rast në të cilin ekografia mund të jetë diagnostikuese. Daktiliti i gishtave të dorës dhe të
këmbës është i pazakontë në spondilitin ankilozues dhe shihet më shpesh në artritin psoriatik.

Dhimbja
Dhimbja është ankesa që paraqesin shumica e pacientëve me sëmundje muskulo-skeletale tek
reumatologu. Dhimbja është një ndjenjë komplekse, subjektive që është e vështirë të përcaktohet,
të shpjegohet apo të matet. Reagimi i pacientit ndaj dhimbjes ndikohet nga gjendja emocionale
dhe përvojat e mëparshme.
Është e rëndësishme që dhimbja të lokalizohet në nivel anatomik. Ekzaminuesi duhet të kuptojë
lokalizimin e dhimbjes nga ana e pacientit, pasi pacienti përdorë terma në një mënyrë jo
anatomike. P.sh, pacienti mund të ankojë për një dhimbje në artikulacionin kokso – femoral,
ndërkohë që e përshkruan dhimbjen në gluteus ose kofshë. Për të qartësuar këtë, shpesh është e
nevojshme ti kërkohet pacientit të vendosi gishtin në vendin e dhimbjes. Nëse dhimbja është në
një artikulacion, ka shumë mundësi të jemi përpara një çrregullimi artikular. Dhimbja midis
artikulacioneve mund të sugjerojë për sëmundje të kockave ose muskujve, ose të jetë një dhimbje
referuese. Dhimbja në zonat bursale, në planet fasciale, ose gjatë tendineve, ligamenteve ose
shpërndarjes së nervave, sugjeron një sëmundje të këtyre strukturave. Dhimbja që vjen nga
strukturat e thella shpesh është më pak e fokusuar sesa dhimbja që vjen nga indet sipërfaqësore.
Dhimbja në artikulacionet e vogla të duarve ose të këmbëve, tenton të lokalizohet më saktë sesa
dhimbja në artikulacionet e mëdha dhe proksimale siç janë shpatulla, kokso – femorali dhe
shpina. Kur dhimbja është difuze, e ndryshueshme, mezi përshkruhet ose e palidhur me
strukturat anatomike, mund të dyshohet për fibromialgjia, probleme malinje ose psikologjike.
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Karakteri i dhimbjes është i vlefshëm në kuptimin e sëmundjes. P.sh, “dhimbje” në një
artikulacion sugjeron për një çrregullim artritik, ndërsa “djegie” në një ekstremitet mund të
tregojë për një neuropati. Është e rëndësishme të merret informacion për ashpërsinë e dhimbjes.
Shumë mjekë pyesin pacientët të përshkruajnë dhimbjen sipas një shkalle numerike nga 1 në 10.
Përshkrimi i dhimbjes si “e patolerueshme” ose “torturuese” në një pacient i cili është në gjendje
të realizojë aktivitetet normale ditore, jep informacion që faktorët emocionalë luajnë një rol në
amplifikimin e simptomave. Është e rëndësishme të përcaktohet nëse dhimbja është prezente në
qetësi. Dhimbja artikulare prezente në qetësi dhe gjatë lëvizjes, tregon për një proçes inflamator,
ndërsa dhimbja gjatë aktivitetit mund të tregojë një çrregullim mekanik si në artritin
degjenerativ.

Ngurtësimi mëngjesor
Ngurtësimi ka kuptime të ndryshme për pacientë të ndryshëm. Disa e barazojnë atë me
dhimbjen ose lodhjen; të tjerë e lidhin me dobësinë, vuajtjen ose kufizimin e lëvizjeve. Shumë
mjekë reumatologë e përkufizojnë ngurtësimin si një diskomfort të perceptuar nga pacienti në
perpjekje për të lëvizur artikulacionet pas një periudhe qetësie. Kur është prezent, ngurtësimi ose
“ngrirja”, zakonisht ndodh pas disa orë mosaktiviteti ose qetësie. Ngurtësimi mesatar mund të
kalojë brenda pak minutash. Kur është i avancuar si në artritin reumatoid ose polimialgjia
reumatika, ngurtësimi mund të zgjasë për shumë orë.

Kufizimi i lëvizjes
Pacientët me sëmundje reumatizmale shpesh ankojnë për kufizim të lëvizjeve. Kjo ankesë duhet
diferencuar nga ngurtësimi mëngjesor; ngurtësimi zakonisht është kalimtar, ndërsa kufizimi i
vërtetë në lëvizje është i vazhdueshëm dhe nuk ndryshon. Përcaktimi i shkallës së paaftësisë që
vjen si rezultat i mungesës së lëvizjeve ka rëndësinë e vet të përcaktimit. Kohëzgjatja e kufizimit
të lëvizjeve është e rëndësishme në përcaktimin e mundësisë që pas ndërhyrjeve medikamentoze
ose fizioterapeutike, të rivendoset lëvizja normale artikulare. Gjithashtu duhet përcaktuar nëse
kufizimi i lëvizjeve në artikulacion është prezent në lëvizjet aktive apo pasive. Pacientët shpesh
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nuk janë në gjendje të diferencojnë, por kjo mund të realizohet nga mjeku gjatë ekzaminimit
fizik. Është e vlefshme të dihet nëse kufizimi i lëvizjeve ka filluar menjëherë, e cila sugjeron për
një problem me natyrë mekanike si p.sh, rupturë tendini, ose ka filluar ngadalë, e cila është më e
zakonshme në sëmundjet artikulare me natyrë inflamatore.3

Ekzaminimi objektiv i shtyllës kurrizore dhe i kafazit të kraharorit
Ekzaminimi objektiv është i rëndësishëm në vlerësimin e pacientëve me spondilit ankilozues në
veçanti për të matur përkulshmërinë e shtyllës kurrizore dhe të kafazit të kraharorit. Matjet e
mëposhtme janë të përdorshme por duhet të theksohet se vlerat e pritura te individët normalë
varen nga mosha dhe përgatitja fizike;
1. Testi Schober (i modifikuar);


Ventral; me pacientin ne pozicion drejt, vizatohet një vizë përgjatë shtyllës
kurrizore e cila bashkon dy spinat iliake superiore dhe atë posteriore. Në linjën e
mesme, mbi shtyllën kurrizore vendosen shenja 10 cm në drejtim kranial dhe 5cm
në drejtim kaudal të kësaj linje horizontale. Pacienti më pas përkulet me këmbët
të shtrira dhe distanca matet përsëri. Ajo normalisht shtohet me më shumë se 3
cm.



Lateral; matet distanca midis majës së gishtit më të madh të dorës dhe dyshemesë
në pozicion drejtë. Kjo përsëritet kur pacienti përpiqet të përkulet lateralisht
drejtë dyshemesë sa më shumë të jetë e mundur dhe normalisht kjo lëvizje është
më shumë se 10 cm.

3

http://www.fakultetimjekesise.edu.al/studime-pasuniversitare/doktoratura/275-dr-genti-kavaja
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2. Ekskurzioni torakal. Matet perimetri i toraksit në hapësirën interkostale të katërt pas
inspiriumit dhe ekspirimit maksimal. Ai normalisht ndryshon me më shumë se 3 cm.

3. Distanca oksipit/mur. Në pozicionin drejt pacienti mbështetet në mur dhe
normalisht duhet të jetë i aftë të prekë murin me oksiputin e tij.

4. Distanca mjekër/sternum. Mjekra përkulet maksimalisht drejt sternumit dhe
normalisht duhet ta prekë atë.

5. Rrotullimi cervical. Koka rrotullohet në të majtë dhe në të djathtë dhe maten
këndet e rrotullimit (normalisht më shumë se 50%).

6. Distanca intermaleolare. Pacienti përpiqet të qëndrojë me këmbë të
bashkuara; normalisht maleolat duhet të prekin njëra-tjetrën.

Ekzaminimi objektiv për përfshirjen e organeve ekstra-artikulare
Uveiti anterior akut mund të shfaqet nëçdo kohë në ecurinë e sëmundjes dhe shihet te 20-30 për
qind e pacientëve. Ai është në mënyrë tipike unilateral,por çdo sy mund të preket në episode të
vequara. Ataket e pësëritura jane të shpeshta. Regurtimi aortik si pasojë e aortitit shfaqet në
afërsisht 1 për qind të pacientëve me spondilit ankilozues, më shpesh në fazat e avancuara të
sëmundjes dhe mund të shoqërohet me bllok atrioventrikular. Ndoshta në bazë të një defekti
pulmonar restriktiv si pasojë e zgjerimit të kufizuar të kraharorit fibroza pulmonare apikale
shfaqet te jo më shumë se 1 për qind të pacientëve, veqanërisht të atyre me sëmundje të
përparuar. Sëmundja e zhvilluar prej një kohe të gjatë mund të ndërlikohet nga një sindromë e
cauda equina, me qrregullim të funksionit të fshikëzës urinare dhe të zorrës. Në ekzaminimet
mielografike shihen divertikula lumbare.
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Kapitulli III-Diagnoza
Në tabelën 3 janë treguar kriteret e modifikuara të Nju Jorkut të vitit 1984 për spondilitin
ankilozues.Vihet re një vonesë diagnostike e theksuar te femrat (8 vite) dhe te meshkujt (5 vite).
Arsyeja më e mundshme është se dhimbja e shpinës është një ankesë shumë e shpeshtë dhe se
mjekët e kujdesit parësor dhe mjekët e përgjithshëm shpesh nuk janë të trajnuar për të dalluar
dhimbjen inflamatore të shpinës nga shkaqet e tjera të dhimbjes së shpinës.

TABELA3.Kriteret diagnostike për spondilitin ankilozues
Parametrat klinike
Dhimbja inflamatore e shpinës
Kufizimi i lëvizjes së shtyllës kurrizore në tri plane
Kufizimi i zgjerimit të kraharorit
Parametrat radiologjikë
Ndryshime të artikulacionit sakroiliak të paktën;
Bilaterale të shkallës 2
Unilateral të shkallës 3 ose 4
Simptomat e tjera të ngjashme me spondiloartropatinë dhe me sindezmofitet nuk janë pjesë e
këtyre kritereve. Për një diagnozë përfundimtare të spondilitit ankilozues kriteri radiologjik është
thelbësor dhe kërkohet një kriter klinik. Në qoftë se janë të pranishme vetëm simptomat dhe të
dhënat klinike mund të vendoset diagnoza e spondilitit ankilozues të mundshëm.
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Tiparet laboratorike
Shpejtësia e sedimentimit të eritrociteve dhe protein C-reaktive janë të rritura te 30 – 50 për qind
të pacientëve, me përputhje të moderuar me aktivitetin e përgjithshëm të sëmundjes. Më rrallë
janë të rritura nivelet e IgA serike. Vihet re anemi normocitare normokrome e lehtë deri në të
rëndë.

Tiparet radiologjike
Radiografia sakroiliake
Në varësi të fazës, shkallës së ashpërsisë dhe kohëzgjatjes së sëmundjes te pothuajse të gjithë
pacientët vihen re anomali të artikulacioneve sakroiliake. Ndryshimet radiologjike janë graduar
nga 0 (normale), I (ndryshime minimale), II (sklerozë,disa erozione), III (erozione të theksuara,
pseudozgjerim i hapësirës artikulare, ankilozë e kufizuar) dhe IV (ankiloz). Ato janë kritike për
diagnozën e spondilitit ankilozues dhe për diferencimin nga spondiloartropatia e padiferencuar,
por duhet të theksohet se është raportuar një ndryshueshmëri e theksuar midis observuesve të
ndryshëm dhe te i njëjti observues – veçanërisht në lidhje me gradat I dhe II – e cila krijon
probleme diagnostike dhe konfuzion. Skleroza,ngushtimi i hapësirës artikulare e madje edhe
sinkodroza shfaqen te individët e shëndetshëm. Pamjet oblike dhe pamje të tjera speciale në
përgjithësi nuk ofrojnë shumë më tepër se radiografitë pelvike anteroposteriore, por mund të jenë
të dobishme në disa raste.
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RM-ja dhe skaneri sakroiliak
Në spondilitin ankilozues të hershëm radiografitë mund të jenë normale. Në rastet klinikisht të
dyshimta mund të vijë në ndihmë RM dinamike e artikulacioneve sakroiliake për të ofruar të
dhëna objektive të sakroileitit. Inflamacioni aktiv mund të demonstrohet nëpërmjet fuqizimit pas
aplikimit të një agjenti kontrasti (gadolinium DTPA) ose teknikave të tjera të saturimit të indit
dhjamor, të cilat optimizojnë vizualizimin e zonave edematoze. Tomografia e kompjuterizuar e
artikulacioneve sakroiliake është superior ndaj radiografive normale për të dokumentuar
ndryshimet kockore si erozionet dhe ankilozën. Artikulacioni sakroiliak është i arritshëm për
biopsi me ndihmën e skanerit.

Radiografia e shtyllës kurrizore
Lezioni karakteristik i shtyllës kurrizore në sëmundjen e avancuar është sindezmofiti - një
proliferim kockor me origjinë nga një zonë inflamatore në vendin e fiksimit të ligamentit/ diskut
në buzën vertebrale. Kjo strukturë ankilotike e hershme rritet kryesisht në drejtim kranial për t’u
bashkuar me trupin vertebral fqinjë dhe duhet të dallohet nga osteofiti, i cili rritet kryesisht
lateralisht dhe tregon në mënyrë tipike sëmundjen vertebrale degjenerative. Në spondilitin
ankilozues lezionet më të hershme të shtyllës kurrizore janë shpesh në shtyllën kurrizore torakale
të poshtme dhe lumbare të sipërme, ndonjëherë të paraprira nga deformimi në formë katrore i
vertebrave i vënë re në radiografitë laterale. Artikulacionet zigapofizare shpesh janë të përfshira
në të gjitha fazat. Spondiliti anterior tregohet nga radiografitë laterale të shtyllës kurrizore ku
shfaqen këndet hipersklerotike (lezioni Romanus). Spondilodiskiti (lezioni Anderson) zbulohet
nga erozioni i diskut dhe i vertebrës me një veshje hipersklerotike. Në fazat e mëvonshme
shfaqet kalcifikimi i ligamenteve anteriore dhe posteriore, duke shkaktuar si përfundim pamjen
karakteristike të shtyllës kurrizore “si shkop bambuje”.
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RM e shtyllës kurrizore
Inflamacioni i hershëm i shtyllës kurrizore (spondiliti, spondilodiskiti) mund të zbulohet
nëpërmjet RM dinamike, e cila mund të jetë e dobishme për të lokalizuar inflamacionin në
shtyllën kurrizore në fazat e hershme kur radiografitë e thjeshta janë normale.

Trajtimi
Megjithëse nuk ka kurë për spondilitin ankilozues, ekzistojnë trajtime të ndryshme. Mundësitë
terapeutike kryesore janë si më poshtë:
1. Terapia antiinflamatore akute: NSAIDs, kortikosteroidet lokale, kortikosteroidet sistemike.
2.Terapia modifikuese e sëmundjes: sulfasalazina, metotreksati, preparatet e arit,
hidroksiklorokuina.
3. Terapia anti-rezorptive: bisfosfonatet (pamidronati).
Medikamentet antiinflamatore josteroide janë më të mirë se analgjezikët dhe mund të përdoren
në kombinim me ta. Zakonisht jepen diklofenaku (50 – 150 mg dhe me doza më të larta në raste
ekstreme), meloksikami (7.5 – 15 mg) dhe indometacina (50 – 150 mg). Talidomidi dhe
fenilbutazoni rezervohen për rastet e rënda kur agjentët e tjerë kanë dështuar. Agjentët e rinj
Cox-2 specifikë (rofecoksib 12.5 – 25 mg,celecoksib 100 – 200 mg) mund të jenë të dobishëm.
Rreziku kryesor i NSAID janë efektet anësore gastrointestinale: 25 për qind e pacientëve i vuajnë
këto, duke filluar nga dispepsia te ulqerimi peptik dhe (rrallëherë) hemoragjia, perforimi dhe
vdekja. Ka rëndësi që pacientit t’i jepet informacioni i nevojshëm në lidhje me simptomat e
mundshme dhe terapia profilaktike me frenues të pompës protonike ose mizoprostol është e
indikuar te ata në rrezik veqanërisht të lartë (të moshuarit, anamnezë për ulqer, paaftësi,
sëmundje shoqëruese).
Shumica e pacientëve me spondilit ankilozues nuk u përgjigjen dozave të vogla të
kortikosteroideve. Në rastet ekstreme me simptoma të njëkohshme të sëmundjes inflamatore të
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zorrës janë provuar trajtimet e përkohshme me doza të lartë të steroideve. Sipas përvojës tonë,
kryesisht femrat dhe pacientët me spondilit ankilozues HLA B27 negativë i përgjigjen terapisë
me doza të ulëta të kortikosteroideve. Ndikimi në sëmundjen e artikulacioneve periferike është
më i rëndësishëm se për simptomat aksiale, por kjo mund të jetë pasojë e studimit të parapëlqyer
të pacientëve me sëmundje afatgjatë. Sulfasalazina duhet të jepet kryesisht te pacientët me
sëmundje të hershme, aktive.
Antitrupi kundër faktorit të nekrozës tumorale α infliximab në një dozë prej 5mg/kg, i cili është
gjetur, gjithashtu, i efektshëm edhe në sëmundjen Crohn dhe në artritin reumatoid, është përdorur
me sukses domethënës në studimet pilot të hapura në spondilitin ankilozues dhe gjithashtu gjatë
kohëve të fundit në një studim të randomizuar të kontrolluar me placebo. Qëllimi i fizioterapisë
është të ruhet dhe të përforcohet funksioni nëpërmjet përmirësimit të lëvizshmërisë dhe forcës
muskulore. Pacientët e prekur nga ngurtësia e shtyllës kurrizore duhet t’i nënshtrohen
fizioterapisë çdo ditë. Zëvendësimi i artikulacionit koksofemoral indikohet tek ata me përfshirje
të rëndë të këtij artikulacioni dhe osteotomia mund të indikohet në rastet kur problemet vizuale
janë pasojë e kifozës së rëndë.

Prognoza
Ekziston miti se “pacientët me spondilit ankilozues në përgjithësi shkojnë mirë”.Megjithatë, një
e treta kanë paaftësi të rëndë dhe përjetojnë dhimbje të shprehur dhe dëmtim të shëndetit në një
shkallë të krahasueshme me ata me artrit reumatoid. Spondiliti ankilozues shuhet: aktiviteti i
sëmundjes dhe dhimbja janë të pavarura nga kohëzgjatja e sëmundjes. Duke qenë se sëmundja
zakonisht fillon në dhjetëvjeqarin e dytë ose të tretë të jetës, pacientët me spondilit ankilozues i
vuajnë efektet e tij në mënyrë tipike për shumë vite. Vdekshmëria e pacientëve me spondilit
ankilozues mund të jetë lehtësisht e rritur në numër; shkaqe të mundshme të vdekjes së
parakohshme janë amiloidoza, gastropatia nga NSAID (ulçerat, hemoragjia), frakturat vertebrale
dhe ndërlikimet kardiake e respiratore.4

4

Traktati i Oksfordit për Mjekësinë-Vëllimi 3- Redaktorë-David A.Warrell, Timothy M.Cox
John D.Firth, Edward J.Benz,Jr, Parathënie nga Sir David Weatherall

25

Terapia funksionale- përfshin kineziterapinë (në terren të thatë ose në ujë), terapi fizikale dhe
balneoterapi. Kjo formë terapie duhet të programohet për çdo pacient veçmas. Inkuadrimi në
programin e kineziterapisë duhet të jetë gradual dhe i planifikuar. Muskulatura hipertonike duhet
të arrijë shkallën më të lartë të relaksimit. Qëllimi i gjimnastikës mjekësore është ruajtja e
lëvizshmërisë së shtyllës kurrizore, ruajtja e funksionit të kraharorit, përmirësimi i mbajtjes të
trupit dhe ruajtja e funksionit të nyjave.

Ushtrimet, varësisht nga qëllimi i tyre, mund të ndahen në disa grupe:
1. Ushtrime për frymëmarrje;
2. Ushtrime për forcimin e muskujve ektenzorë të trungut dhe gjymtyrëve;
3. Ushtrime për mobilizimin e shtyllës kurrizore;
4. Ushtrime për tërheqjen e muskujve të shkurtuar;
5. Ushtrime për forcimin e muskujve të abdomenit;
6. Ushtrime të përgjithshme për kondicion.
Terapia fizikale- Kjo ka një përdorim shumë të gjerë. Më shpesh përdoret termoterapia (diatermi
me valë të shkurtra dhe mikro të shkurta, llambat soluks, rrezatim infra të kuq), rryma
diadinamike, masazh manual dhe nënujor, ultrazë, elektroforeza, rrymat interferente,
magnetoterapia, TENS. Me të gjitha këto procedura arrihet hiperemi dhe analgjezi, rritje e
qarkullimit të gjakut, përmirësim i metabolizmit lokal dhe zbutje apo eliminim i dhimbjes.
Terapia e punës ka poashtu aplikim të gjerë. Mund të urdhërohet mbajtja e miderëve ose mjete
tjera ndihmëse ortopedike. Mjekimi operativ urdhërohet te rastet e rënda ku ka dëmtim të
kapacitetit funksional.
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Qëllimet e mjekimit të spondilitit ankilozant:
- të shkurtohet kohëzgjatja e fazës aktive (faza e përkeqësimit - ekzacerbimit) të sëmundjes dhe

të kontrollohet përndezja,
- të pengohet dëmtimi i nyjave,
- të ulet dhe të mëlcohet dhimbja,
- të ruhet lëvizshmëria maksimale e shtyllës kurrizore,
- të zvogëlohet dhimbja dhe përndezja.
Në fazën e përkeqësimit dhe dhimbjeve të mëdha që janë pasojë e aktivitetit përndezës te nyjat
sakroiliakale dhe ato vertebrale, duhet të kryhet aktivitet fizik, pra duhet të niset programi i
kineziterapisë. Ushtrimet terapeutike kryhen për të parandaluar kontrakturat (te nyjat
koksofemorale), për forcimin e muskulaturës paravertebrale dhe për ruajtjen e kapacitetit të
frymëmarrjes. Pas një aktiviteti të tillë, kërkohet një pushim më i gjatë, pra 10-12 orë brenda 24orësh. Është mirë që pushimi (raporti mes aktivitetit fizik dhe pushimit) të caktohet
individualisht. Shtroja duhet të jetë e fortë ndërsa pacienti duhet të rrijë shtrirë në shpinë.
Nëse dhimbjet nuk lejojnë qëndrim në shpinë, lejohet edhe shtrirja barkas, por ndalohet shtrirja
anash. Në fazën e tërheqjes së sëmundjes, programi i kineziterapisë mund të përdoret më
lirshëm, ndërkaq qëllimet ngelen të njëjta:
- forcimi i muskulaturës paravertebrale,
- përmirësimi i funksionit të organeve të frymëmarrjes,
- parandalimi i kontrakturës së nyjave koksofemorale.
Pushimi nuk duhet të jetë më i vogël se 8 deri në 10 orë.
Kineziterapia duhet të jetë një nga procedurat themelore terapeutike gjatë mjekimit të spondilitit
ankilozant. I sëmuri duhet të këshillohet që:
- të rrijë drejt kur rri në këmbë, kur ecë ose kur rri ulur;
- të ulet vetëm në ulëse të forta;
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- shtroja të jetë e fortë dhe të mos përdorë jastëk;
- të shmangë çdo lloj përkuljeje përpara të trupit dhe të mos ngrejë sende në pozitën e përkulur;
- kineziterapia duhet të jetë një proces i vazhdueshëm (të ushtrohet çdo ditë).
Prej mjeteve ortopedike ndihmëse shpeshherë përdoren miderë për uljen e ngarkesës së trupit
dhe breza për korrigjimin e kifozës.5

Kapitulli IV-Kujdesi Infermieror

Vlerësimi fillestar


Dhembje e cila përhapet në gjithë regjionin e shpinës.



Dhembja përhapet në duar dhe përkeqësohet kur pacienti punon pa pushuar, lehtësohet
pas një pushimi.



Dhembja shfaqet ditën dhe natën por në aktivitetet fizike intensifikohet dukshëm, e
shoqëruar me lodhje dhe plogështi.

5

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/105_Rehabilitacija_IV_ALB_PRINT.pdf

Rehabilitimi- Mësimi obligativ dhe zgjedhor-Dr.Maja Manoleva.Drejtimi shëndetësor. Për vitin
IV.Shkup 2013. Recensentë: Prof. Dr. Erieta Nikoloq-Dimitrova, fiziatre Prim. As. Dr. Juliana
Argakieva-Nikollova, fiziatre Dr. Liljana Jarçevska, specialiste e biokimisë mjekësore
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Diagnoza Infermierore

Qëllimi i kujdesit infermieror te pacientët me dhembje shpine përfshinë: menaxhimin e
dhembjes në bashëpunim me mjekun reumatolog në administrimin e medikamenteve për
lehtësim të dhembjeve dhe fizioterapeutin për ushtrime adekuate me qëllim të forcimit të
muskujve në regjionet e dhembjes.

Në bazë të këtyre qellimeve janë vendosur edhe diagnozat infermierore:


Dhembje shpine për shkak të inflamacionit të unazave



Dhembje të duarve për shkak të shtypjes kompresive në rrënjët e unazave
cervikale



Kufizim të lëvizjeve për shkak të dhimbjes dhe lodhjes



Deficit në vetëkujdes si pasojë e dhimbjes dhe imobilitetit



Temperaturë e ulët dhe humbje në peshë



Frymëmarrje diafragmatike dhe lëvizje të kufizuara të kraharorit si pasojë e
prekjes kostovertebrale prej AS.



Ngurtësim i shpinës pas pushimit si p.sh. pas zgjimit nga gjumi



Rrezik për prishje të integritetit të lëkurës lidhur me imobilitetin dhe
deficitet sensore

Planifikimi Infermieror
1. Vlerësimi dhe menaxhimi i dhembjes së shpines
Të vlerësohet dhembja kur pacienti qëndron i shtrirë dhe kur ka aktivitet fizik si lëvizje,
ecje ose ushtrime fizioterapeutike
Qëllimi i zvogëlimit të dhembjes
Planifikimi i administrimit të terapisë për lehtësim të dhembjes
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2. Të planifikohet orari për ushtrime fizioterapeutike
3.Pacienti vendoset në pozicion të përshtatshëm në shtrat për lehtësi të dhimbjes dhe rehati të
pacientit
4. Matje e shenjave vitale rregullisht dy herë në ditë
5. Dërgimi për ekzaminime plotësuese

Zbatimi dhe kujdesi infermieror



Pacienti raporton për dhimbje të forta pas aktiviteteve fizike të ngarkuara dhe qetësohet
me pushim



Dhembja trajtohet sipas udhëzimeve të mjekut me administrim të medikamenteve



I shpjegohet pacientit emri i barit, rrugën e administrimit, dozën dhe efektet anësore



Për infermierët është me rëndësi që pacienti të jetë në pozitë të përshtatshme dhe
adekuate



Ushtrimet fizioterapeutike - ti tregohet arsyeja e aplikimit të tyre që është për qëllim të
zvogëlimit të dhembjes dhe forcimit të muskujve



Ndrysho pozicionin e pacientit herëpashere, kjo në varësi me shkallën e dëmtimit dhe
nevojës së ndryshimit të pozicionit, por gjithmonë duhet patur kujdes për shfaqjen e HTA
ortostatik



Siguro një dyshekë të mirë dhe të rehatshëm, karrocë invalidësh dhe jastëk



Mbajtjen e lëkurës të pastër, thatë dhe njomë



Siguro që pacienti të marrë pjesë në vendimet e planit të kujdesjeve, lejoje pacientin nëse
ai dëshiron që të ketë ndryshime në to



Programo procedurat për aplikimin e tyre kur pacienti është i qetë dhe jo anksioz



Diskuto me të për teknikat e menaxhimit të stresit, si terapia relaksuese, këshillimi dhe
zgjidhja e problemeve



Shiko për shenja depresioni apo tentativa për suicid, në rast se dallon ndonjë shenjë të
tyre lajmëro mjekun dhe fillo trajtimin me antidepresiv
30



Menaxho dhimbjen neurogjenike me anë të trajtimit farmakologjik



Ndihmo pacientin në menaxhimin e dhimbjes edhe në rrugë jofarmakologjike si p.sh.
akupunktura, terapia fizike etj.

Vlerësimi përfundimtar i rastit
Në fund të javës së parë të hospitalizimit të pacientëve e vlerësojmë shkallën e dhimbjes të
shtyllës kurrizore ka zvogëlim të dhimbjes
Në ditën e tretë pas hospitalizimit dhembjet fillojnë të normalizohen dhe pacienti nuk ka lëvizje
të kufizuara
Në ditën e katërt shenjat vitale normalizohen dhe dokumentohen
Djersitja zvogëlohet, pacientët marrin lëngje të mjaftueshme nga goja dhe me infusion
intravenoz
Ushtrimet fizioterapeutike bëhen në orare të rregullta dhe efektet e tyre janë vërejtur në ditën e
nëntë të hospitalizimit- sukseset janë të pritur. Pacientit gjendja filloj t’i normalizohet dhe është i
aftë të ngritet nga shtrati dhe të kujdeset për vetveten.
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Edukimi i pacientëve

Përqendrimi i tretmanit është në edukimin për zvogëlimin e dhembjes dhe parandalim të
përsëritjes dhe vetë tretmanin nga pacienti duke përdorur terapinë adekuate në raste të shfaqjes së
dhembjes dhe ushtrime specifike të bazuara në zbulimin e vlerësimit.


Në rast se pacientit i shfaqen dhembjet e forta në shpinë këshillohet në përdorimin e
medikamenteve analgjetik të rekomanduara nga reumatologu



Nëse dhembja shfaqet gjatë qëndrimit në një pozitë për një kohë të gjatë të korrigjohet
ajo



Korrigjimi i pozitës shtrirëse: pozitës së shtrirë



Ushtrime për lëvizshmërinë e shyllës kurrizore për të përmirësuar lëvizjen dhe
fleksibilitetin



Ushtrime për forcim të muskujve të dobët ashtu si kërkohen nga fizioterapeuti



Shmangia e përkuljeve dhe pozitave që rrisin simptomat



Pushimi i zgjatur dhe aktivitetet e ngarkuara janë të dëmshme dhe mbajtja e një jete të
shëndetshme dhe aktivitete të jetës do të zvogëlojnë shanset për përsëritje



Kontrolli i peshës – Mbajtja e peshës së pranueshme trupore do të ndihmoj në
parandalim e ngarkesë në vertebrat



Ndryshimi i stilit të jetës: ndërprerja e alkoolit dhe duhanit.6

6

http://www.slideshare.net/MirsimTovrlani/kujdesi-infermieror-tek-i-semuri-me-sindromlumbalcervikal-dhe-torakal . http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2015/01/Herniadiskale-rehabilitimi-dhe-kujdesi-infermieror.pd
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Edukimi shëndetësorë - përshkruhet si më poshtë:

Burimi:https://www.google.com/search?q=spondiliti+ankilozant+ushtrimet&espv=2&biw=12

80&bih=694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXurnb3ZLRAh
Mënyra e duhur dhe e gabuar e bartjes së gjërave:

Burimi:https://www.google.com/search?q=spondiliti+ankilozant+ushtrimet&espv=2&biw=1

280&bih=694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXurnb3ZLRAhU
33

Mënyra e duhur e bartjes së gjërave

Burimi:https://www.google.com/search?q=spondiliti+ankilozant+ushtrimet&espv=2&biw=1

280& ih=694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXurnb3ZLRAhU

Qëndrimi i drejtë dhe i gabuar në kompjuter

Burimi:

https://www.google.com/search?q=shtylla+kurrizore&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
UKEwi4eq6mZrRAhUGOBQKHTurA48Q_AUICCgB&biw=1280&bih=694#tbm=isch&q=shty
lla+kurrizore+ushtrimet&imgrc=TUYw7mp-_qvofM%3A
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Kapitulli V-Statistikat

e të sëmurëve me Spondilit Ankilozant në Kosovë

Rezultatet e punimit
Rezultatet e punimit janë paraqitur në mënyrë tabelare dhe grafikon. Shpalosjen e rezultateve e
fillojmë me paraqitjen e tabelave sipas pranimit të pacientëve të shtruar në spital dhe paraqitjen
sipas gjinisë.

TABELA 4. Paraqet pranimin e pacientëve të shtruar gjatë vitit 2016 (Janar-Nëntor).

Gjinia
Viti

%

4

33

8

67

Femërore

2016
Janar-Nëntor

Nr.Pacientëve

Mashkullore

Gjithsej 12 pacientë me Spondilit Ankilozant
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67%

33%

FEMËRORE

MASHKULLORE

Fig.1. Ky grafikon tregon përqindjen në Kosovë sesa i atakon gjininë femërore dhe mashkullore
me Spondilit Ankilozant. Në statistikat e raportuara, vërehet se më së shumti janë të prekur në
Kosovë gjinia mashkullore me 67 %.
Mosha

(20-30)
Viti 2016

Nr

(31-40)
%

Nr

(41-50)
%

Nr

(51-60)
%

Nr

Gjithsej
%
Nr %

2

17

3

25

3

25

4

33
12

100%

TABELA 5. Gjatë periudhës Janar - Nëntorë të vitit 2016, janë shtruar gjithsej 12 pacientë me
spondilit ankilozant ku edhe pse sëmundje e moshave të reja shihet një përqindje më e theksuar
tek mosha (51-60) vjeq.
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Konkluzionet
TABELA 6. Tregon numrin e pacientëve të shtruar dhe përqindjen që janë nëpër komunat e
Kosovës.

Komunat

Nr.i pacientëve

Përqindja %

Prishtinë

4

33

Prizeren

2

17

Pejë

2

17

Vushtrri

2

17

Skenderaj

1

8

Rahovec

1

8

Nga kjo tabelë kuptojmë shpërndarjen e rasteve me spondilit ankilozant nëpër qytetet e Kosovës
e që në përgjithësi kemi një numër të konsiderueshëm të sëmurëve me spondilit ankilozant.

37

Paraqitja e rasteve me AS ne komunat e
Kosoves
Prishtinë

Pejë

Prizeren

Vushtrri

Skenderaj

Rahovec

8%
8%
33%
17%

17%

17%

Fig.2. Paraqitja në mënyrë grafike e të sëmurëve me AS në komunat e Kosovës. Vërehet një
përqindje e konsiderueshme e pacientëve me spondilit ankilozant të shtruar në Klinikën e
Reumatologjisë.
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Rekomandimet
Spondiliti ankilozant (AS) dhe sëmundje të tjera të lidhura me të (p.sh., artriti psoriatik, artriti
reaktiv dhe artriti i lidhur me sëmundjen inflamatore të zorrës) përbëjnë një grup çrregullimesh
që përfshijnë skeletin aksial, enteropatitë dhe manifestimet ekstraartikulare (p.sh.,rashet e
lëkurës/psoriazën, uveitin dhe aortitin).
-

Terapitë riaftësuese kanë arritur të reduktojnë dhimbjen, duke ruajtur vendosjen dhe
posturën e artikulacionit dhe duke promovuar pavarësinë në veprimtaritë funksionale.
Stërvitja fizike është thelbësore për të ruajtur pavarësinë funksionale.

-

Shpesh terapitë sugjerohen së bashku me trajtime terapeutike në pishinë/ilixha,qka
duket se siguron një farë lehtësimi simptomatik.

-

Pacientët me AS duhet të këshillohen rreth riskut potencial të frakturave të pjesës
cervikale të shtyllës kurrizore, të cilat mund të shpien në tetraplagji

-

Pacientët duhet të edukohen mbi mbrojtjen e vetes, që të përpiqen të minimizojnë
dëmtimin, veqanërisht në shtëpi dhe që të shmangin sportet e kontaktit, konsumimin e
alkoolit dhe drejtimin e makinës, ndërkohë që shtëpia duhet mbajtur e rregullt për të
parandaluar dëmtimin.7

-

Për spondilitin ankilozant, program me ushtrimet në shtëpi është më i mirë nga mosndërhyrja kirurgjike. Ushtrimet grup të mbikëqyrura janë më të mira,se ushtrimet që
bëhen në shtëpi.

-

Trajtimi i kombinuar me ilixha dhe ushtrime, i pacientëve të shtruar, që ndiqet nga
fizioterapia javore e mbikëqyrur në grup e pacientëve ambulantor është më e mirë
sesa vetëm fizioterapia javore (Dagfinrud dhe bashkëpunëtorë të tjerë, 2004)8

“Mjekësia Fizike dhe Riaftësimi” – Parime dhe Praktikë -“Vëllimi I”- Kryredaktor
Joel A. Delisa. Redaktor – Bruce M. Gans, Redaktorë të asociuar - William
L.Bockenek, Walter R. Frontera, Steve R. Geiringer, Lynn H. Gerber, William S.
Pease, Lawrence R. Robinson, Jay Smith, Todd P.Stitik, Ross O. Zafonte
7

Rakel- “Traktati i Mjekësisë së Familjes”

8
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