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 ABSTRAKTI
Sëmundja e cirozës së mëlçisë çdo ditë e më shumë po bëhet një problem për shëndetin
publik, duke u shoqëruar me komplikacione të shumta dhe duke shkaktuar dëme mjaftë
serioze në organizmin e njeriut.
Është e rëndësishme që të marrim sa më shumë informacione rreth kësaj sëmundje, në
mënyrë që të krijohet një kujdes i mirë filltë për këta pacientë.
Pacientët duhet të informohen për gjendjen e tyre në mënyrë që të jenë në gjendje të
kujdesen për vetveten duke pasur parasysh se pacientëve me cirozë mund të ju kufizohet
aftësia për punë.
Në këtë studim janë përfshirë faktorët e riskut, simptomat e sëmundjes, trajtimi, e deri te
nderlikimet dhe komplikacionet e sëmundjes, si dhe kujdesi infermieror ndaj pacientëve me
cirozë të mëlçisë.

- FJALË KYQE





Mëlçia
Ciroza
Hepatiti
Alkooli
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 SUMMARY
The disease of the liver cirrhosis is becoming a problem for public health every day, being
accompanied by numerous complications and causing serious damage to the human body.
It is important to get as much information about this disease as possible in order to create a
proper care for these patients. Patients should be informed of their condition in order to be
able to take care of themselves considering that patients with cirrhosis may be restricted to
their ability to work.
This study included risk factors, disease symptoms, treatment and complications of the
disease, and nursing care for patients with cirrhosis of the liver.

- Keywords:
•

Liver

•

Cirrhosis

•

Hepatitis

•

Alcohol
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 HYRJA
Ciroza është midis 10 shkaktarëve kryesorë të vdekjes në botën perëndimore, shkaqet e saj
kryesore përfshijnë abuzimin me alkoolin,infeksionet kronike, hepatitin autoimun, sëmundje
biliare, dhe mbi ngarkesën me hekur.
Ciroza përkufizohet si një proces i përhapur i karakterizuar nga fibroza dhe shndërrimi i
arkitekturës normale të mëlçisë në nodula anormale nga ana strukturore, në varësi të
përmasave të nodulave (më të vogla ose më të mëdha sesa 3mm), ciroza mund të klasifikohet
si mikronodulare dhe makronodulare.
- Tre karakteristikat kryesore të cirozës janë:
 Septat fibroze në formë urash
 Nodulat parinkemalë të cilët përmbajnë hepatocitet që shumohen
 Përqarja e arkitekturës së mëlçisë

Nuk ekziston ndonjë klasifikim i kënaqshëm i cirozës përveq karakteristikave të etiologjisë
bazë të sopozuar, dhe shkaqet më të shpeshta të cirozës janë alkoolizimi kronik dhe hepatitis
kronik B dhe C, të ndjekur nga sëmundjet biliare dhe hemokromatoza .
Ciroza është një sëmundje e fazës së fundit të mëlçisë, dhe ajo gjithashtu rrit rrezikun për
malinjitet.1

V.Kumar A.Abbas N.Fausto R.Mitchell “Bazat e patologjisë Robbinson, Tabernakul
2013, Kap.16, fq.635
1
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 QËLLIMI I PUNIMIT DHE OBJEKTIVAT
Qëllimi i përzgjedhjes së kësaj teme dhe punimi i saj është për faktin se ciroza po gjen
përhapje mjaftë në rajonin tonë dhe ecuria kësaj sëmundje dhe komplikacionet e saj mund
të shkaktojnë dëme serioze në organizmin e njeriut mund të cilat mund të jenë edhe
vdekjeprurëse.

 OBJEKTIVAT:
 Klasifikimi i faktorëve që ndikjonë në sëmundje


Identifikimi i shenjave klinike të cirozës



Njohurit për ndërlikimet që sjell ciroza



Njohuritë për trajtimin dhe kujdesin infermieror për pacientët me cirozë

 MATERIALI DHE METODOLOGJIA

Ky punim është i tipit: Rishikim literature.
Në punim gjithashtu janë të përfshira edhe të dhënat statistikore për pacientët e
diagnostifikuar me cirozë të mëlçisë për periudhën kohore 2015-2016.
Këto të dhëna janë të siguruara nga Libri i Protokollit në Repartin Interno të Spitalit
Rajonal “Isa Grezda” Gjakovë.
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KAPITULLI I


ANATOMIA E MËLÇISË

1.1.STRUKTURA DHE FUNKSIONI I MËLÇISË
Mëlçia është organi më i madhë i trupit të njeriut që u takon organeve tretëse, është organ
parinkemoz tek që zhvillohet si derivat i mukozës së duodenumit në vendin ku derdhet gypi
tëmth qitës.
Mëlçia prodhon bilë në mënyrë të vazhdushme megjithatë midis vakteve grumbullohet dhe
depozitohet në fshikëzën e tëmthit, e cila gjithashtu e bën më të përqendruar bilën duke
përthithur ujin dhe kripërat, dhe kur ushqimi mbërrin në duoden, fshikëza e tëmthit dërgon
bilë të përqendruar në duoden përmes duktuseve biliare.

Mëlçia përveç tajimit të tëmthit, merr pjesë edhe në metabolizmin e karbohidrateve,
proteinave dhe yndyrnave, si dhe detoksimin e barërave dhe helmeve.Mëlçia lokalizohet
kryesisht në kuadratin e sipërm të djathtë të abdomenit ku mbrohet nga kafazi torakal dhe
diafragma.
Mëlçia është organi më i madh viseral, pesha e saj mesatare është 1500gr, ndërsa te një
fetus kur mëlçia shërben si organ hematopoetik është proporcionalisht dy herë më e madhe
(5% të peshës trupore). Dimensionet e mëlçisë janë: gjatësia 30cm, gjerësia 15cm, trashësia
8cm.
Mëlçia është njëri prej organeve viscerale më të vazkularizuara (1500ml gjak\minut). Nëpër
mëlçi kalon gati 1\3 e sasisë së gjithëmbarshme të qarkullimit të gjakut.Në vazkularizimin e
heparit marrin pjesë enët funksionale dhe nutritive, ena funksionale e mëlçisë është vena
portae hepatis, e cila sjell 75% të sasisë së përgjithshme të gjakut që çarkullon nëpër hepar
(1000 ml\min). Ena nutritive e mëlçisë është arteria mëlçore e veçantë (a. hepatica propria),
nëpër të cilën qarkullon 25% e sasisë së gjakut në mëlçi (500ml\min).
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1.2. NDËRTIMI I MËLÇISË
Mëlçia ka një sipërfaqe konvekse (anterior,superior dhe pak posterior) dhe një sipërfaqe
viscerale (posteroinferiore) relativisht të rrafshët ose konkave, të cilat ndahen nga buza e saj
e mprehtë inferior që është në vazhdim të buzës kostale të djathtë poshtë diafragmës.
Sipërfaqja diafragmale e mëlçisë është e butë dhe në formë kupole, ku ka lidhje me
konkavitetin e sipërfaqes inferior të diafragmës e cila e ndanë atë nga pleura, pulmonet,
perikardi dhe nga zemra.
Pjesa e sipërme i përgjigjet kryesisht faqes se poshtme të diafragmës (pars superior), kurse
pjesa e saj e përparme murit të përparmë të barkut (pars superior). Përmes lidhëses së saj
drapërake (lig.fakciforme hepatis) ndahet në dy pjesë jo të barabarta, pjesën e djathtë (pars
dextra) më të madhe, të cilën e formon vorgulli i djathtë (lobus dexter), kurse pjesën e
majtë, më të vogël, virgulli i majtë (lobus sinister)
Pjesa e pasme e faqës së mëlçisë quhet fushë e zbuluar (pars posterior \ area nuda), sepse
paraqet pjesën e vetme të mëlçisë që nuk është e mbuluar nga peritoneumi visceral, por
është e ngjitur me diafragmën me anë të indit lidhor.

Sipërfaqja visceral e mëlçisë është e mbuluar me peritoneum, me përjashtim të gropës së
fshikësës së tëmthit dhe porta hepatis një fisturë transverzale ku hyjnë dhe dalin prej saj
enët e gjakut (vena porta hepatike, arteria hepatike dhe enët limfatike), pleksi nervor hepatic
dhe duktuset hepatike që furnizojnë dhe drenojnë mëlçinë. Kjo sipërfaqe ndahet nëpërmjet
tri hullive, hullia gjatësore e djathtë (fissure sagittalis dextra), hullia gjatësore e majtë
(fissure sagittalis sinistra)dhe dera e mëlçisë (porta hapatis)që ka formën e hullisë gjatësore,
të cilat janë të vendosura në formë te shkronjës “H”si dhe katër vriguj.2

2

“Anatomia e njeriut, Toraksi, Abdomeni, Kombliku, fq.79
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1.3. LOBET DHE SEGMENTET E MËLÇISË
Lobi i djathtë (lobus hepatis dexter) gjendet nga hullia gjatësore e djathtë, ky lob është 6
herë më i madh se lobi i majtë. Lobi hepatik i djathë ndahet nga lobi i majtë në faqen
diafragmatike me anë të lig.falciforme hepatis kurse në faqen visceral me fossa sagittalis
sinistra. Impresionet të cilat shkaktojnë organet në të cilat mbështetet lobi i djathtë i
mëlqisë, duke filluar prej përpara janë: shtypëla e qarkjes (impression colica), shtypëla
dymbëdhjetëgishtore (impression duodenalis), shtypëla veshkore (impression renalis) dhe
shtypëla mbiveshkore (impression suprarenalis).

Lobi katror (lobus quadrates) gjendet përpara porta hepatis, është i kufizuar nga ana e
djathtë me fossa vesicae biliaris, kurse majtas me fissure lig. teretis. Ky lob mbështetet në
pjesën pilorike të lukthit (pars pyloric) dhe pjesën e sipërme dymbëdhjetëgishtërores (pars
superior duodeni).

Lobi bishtor (lobus caudatus) i cili gjendet para porta hepatis është i ndarë prej lobit të
djathë me hullinë e venës kava, kurse nga lobi i majtë me hullinë e lidhëses venoze. Në
pjesën e përparme të këtij lobi gjenden dy zgjatime: Processus papillaris nga zgjatimi
papilar, ndërmjet sulcus vena cavae dhe porta hepatis, kur kalon mbi plasën gjatësore të
djathtë me bashkimin e fossa vesicae biliaris dhe sulcus vena cavae. Ngritja e majtë paraqet
zgjatimin puprritor (processus papillaris) i cili gjendet përpara dhe majtas nga processus
caudatus.

Lobi i majtë (lobus hepatis sinister) gjendet majtas nga plasa gjatësore e majtë (fisura
sagittalis sinistra). Në faqen e poshtme të lobit të majtë vërehet nga përpara shtypëla
vezake, e gjerë, lukthore (impression gastric), të cilën e shkakton faqja e përparme e lukthit
dhe prapa saj, shtypëla e kapërcellit (impression oesophagea). Ndërmjet impression gastric
dhe fissure lig. Venosi gjendet një ngritje e rrumbullakët e cila quhet gungë rizore (tuber
omentale).
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Segmentet e mëlçisë janë katër: segmentum anterius, segmentum posterius, segmentum
mediale et segmentum laterale.
Çdo segment ndahet në fushën e sipërme dhe të poshtme të cilat quhen subsegmente. Segmenti
i përparmë dhe i pasëm i mëlçisë i përgjigjet lobit të djathtë, kurse segmenti medial lobit katror
e bishtor dhe segmenti lateral lobit të majtë, ndërmjet segmentit të përparmë dhe të pasëm të
lobit të djathtë nuk egziston kufi i qartë, kurse fissure lig.teretis dhe fissure lig.venosi e ndajnë
segmentin lateral nga ai medial. 3

Fig.1.Ndërtimi i mëlçisë

K.L.Moore, A.F.Dalley, A.M.R.Agur, “Anatomia me orientim klinik” Tabernakul, Kap.2,
Fq.268
3
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KAPITULLI II
• CIROZA E MËLÇISË
2.1.HISTORIKU I CIROZËS SË MËLÇISË
Ciroza u përshkrua në fillim në shekullin IV para Krishtit me aforizmin hipokratik “Te
rastet e iktusit, ku mëlçia bëhet e fortë kjo tregon një shenjë të keqe.”
Megjithëse efekti i dëmshëm i alkoolit për mëlçinë u vlerësua nga Galen dhe bashkëshortja
e tij në shekullin II para Krishtit, sëmundja e alkoolit e mëlçisë është një etnitet që u njoh në
fillim nga Baillie dhe autorë të tjerë anglezë, pas sëmundjes epidemiologjike të xhin-it në
shekullin 18-të.
Pas pak kohësh, Lawnnec prezantoi termin cirozë që rrjedh nga fjala greke “khirros”
kuptimi i së cilës është “portokall i verdhë.”
Në shekullin e 19-të patologët evropian dhe anglezë, ku përmendim Carswell dhe
Rokitanski, përshkruan karakteristikat e plota dhe histopatologjike të sëmundjes.
Meqenëse ciroza u mendua se shkaktohej më shumë nga toksinat sesa nga alkooli, apo nga
kequshqyrja në periudhën më të madhe të shekullit të 20-të, studimet e fundit e kanë
përcaktuar alkoolin si një hepatoksinë.4

2.2. ETIOLOGJIA
Ciroza është një gjendje patologjike që përcaktohet historikisht dhe ka një shumë llojshmëri
manifestimesh dhe kopmlikacionesh të cilat mund të jenë jetë kërcënuese. 5
Me dëmtimin përparues të parenkimës dhe fibrozën, mëlçia zhvillon nodula të hepatociteve
rigjeneruese të rrethuara nga tufa indi cikatricial, dhe në këtë proces arkitektura normale e
mëlçisë është e shkatërruar dhe gjendja quhet cirozë. 6
Në të kaluarën mendohej që ciroza nuk ishte kurrë reversibël, megjithatë ishte qartësuar
fakti se kur largohej insulti që shkaktoi cirozën ajo përparonte drejt fibrozës.
Kjo është shumë e qartë në trajtimin e suksesshëm të hepatitit kronik C, po ashtu përparim
drejt fibrozës shihet gjithashtu edhe te pacientët me hemokromatozë të trajtuar në mënyrë të
suksesshme, ashtu edhe te pacientët me sëmundje alkooloike të mëlçisë të cilët e kanë
ndërprerë konsumimin e alkoolit.7
Bauchamp, Evers, Matton “Trakti i kirurgjisë Sabbiston” Tabernakul 2013
D.A.Warrell, T.M.Cox, J.D.Firth, E.J.Benz, Jr. Tabernakul, “Traktati i Oksfordit për mjekësinë”
6
A.Fauci, E.Braunwald, D.Kasper, S.Hauser, D.Longo, J.Jameson, J.Loscalzo “Parimet e mjekësisë interne
Harrinson”, Tabernakul 2013, Pjesa 13, “Crregullimet e sistemit gastrointestinal”
4

5
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2.3 PATOGJENEZA
Zhvillimi i cirozës kërkon që vdekja e qelizave të ndodhë përgjatë periudhave të gjata
kohore dhe shoqërohet me fibrozë.
Fibroza e rritur ndryshon dukshëm natyrën e rrjedhës së gjakut në mëlçi, duke rezultuar në
komplikime të ndryeshme.
Megjithatë abuzimi kronik me alkoolin shoqërohet me sintezën dhe sekretimin e dëmtuar të
proteinave, dëmtimin mitokondrial, peroksidimin e lipideve, formimin e acetaldehidit dhe
ndërveprimin e tij me proteina qelizore dhe lipidet e membranës, hipoksinë qelizore, dhe
citotoksicitetin të ndërmjetësuar si nga qelizat dhe antitrupat.
Faktorët gjenetikë, ushqyes dhe mjedisorë gjithashtu ndikojnë në zhvillimin e sëmundjeve
kronike të mëlçisë në alkoolikët.
Së fundi dëmtimet akute të mëlçisë prej të cilave një person me një mëlçi normale do të
shërohej plotësisht mund të jenë mjaftueshme për të prodhuar dekompensim të
pakthyeshëm në një pacientë me cirozë bazë të mëlçisë. 7

Fig.2. Shkalla e zhvillimit të cirozës.

7

V.Kummar A.Abbas N.Fausto R.Mitchell “Bazat e patologjisë së Robins-it” Tiranë, 2010, Kap.16, Fq.635
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2.4. SHKAKTARËT E CIROZËS
Rreth 80% të shkaktarëve të cirozës kan etiologji alkoolike.
Shkaktarë të tjerë mund të përmendim:
• viruset (virusi B ose C)
• hepatiti kronik autoimun
• shkaqet metabolike: hemokromatoza, sëmundja Ëilson, deficit i alfa-1-antitripsinës,
• shkaqet kolestatike, dytësore apo mbyllja e rrugëve biliare ekstrahepatike nga litiaza,
stenoza post-operatore, kolangiti sklerozant, pankreatiti kronik,
• sëmundje të venave suprahepatike, ose pengesa të kthimit venoz, sindroma e BuddChiari,
• sëmundja veno-okluzive, pamjaftueshmëria kardiake e djathtë,
• shkaqet medikamentoze (shumë të ralla).Ciroza mund të jetë kriptogjenike poashtu edhe
shkaqet mistike nuk janë të rralla (p.sh alkoolike dhe virale). 8
Tab.1. Shkaktarët e cirozës9
Hepatiti B dhe C,
Sëmundja alkoolike e mëlqisë,
Sëmundja joalkoolike e mëlqisë

Faktorët kryesorë
Sëmundjet kolestatike dhe autoimune
të mëlçisë

Ciroza biliare primare,
Kolangiti sklerotizant primar
Hepatiti autoimun

Obstruksioni biliar intrahepatik dhe
ekstrahepatik

Obstruksion mekanik
Artezia biliare
Fibroza qistike
Hemokrematoza, sëmundja Wilson,
Sëmundjet e depozimit të glikogjenit
Abetalipoproteinemia,
Porfiria
Sindroma Budd - Chiar,
Sëmundja veno - okluzive
Insuficienca e anës së djathtë të zemrës

Çrregullimet metabolike

Obstruksioni i rrjedhës venoze hepatike

8
9

G.Buffet G.Pelletier “Hepatologjia” fq.133
L.Goldman D.Ausiello “Trakti mjekësor i Cecel-it” Tabernakul, 3013, Kap.157, Fq.1140
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2.5. SHENJAT KLINIKE
Të gjitha format e cirozës mund të jenë klinikisht të heshtura.
Kur janë simptomatike ato sjellin si pasojë manifestime jospecifike: anoreksi, humbje të
peshës, dobësi në sëmundje të përparuar, dobësi të përgjithshme.
Përparimi ose përmirësimi në cirozë varet shumë prej aktivitetit të sëmundjes përgjegjëse
për cirozën, mund të zhvillohet insuficiencë hepatike fillestare ose e dukshme, e cila
zakonisht përshpejtohet nga imponimi i një ngarkese metabolike mbi mëlqinë, si për
shembull infeksioni sitemik ose një hemorragji gastrointestinal. 10
Manifestimet klinike të cirozës luhaten gjerësisht, në varësi të fazës së cirozës, nga një
pacient josimptomatik pa shenja të një sëmundje kronike të mëlçisë, e deri te një pacient i
cili është konfuz dhe i zverdhur dhe ka pakësim të theksuar muskulor dhe ascit.
Historia natyrore e cirozës karakterizohet nga një fazë përparuese e shpejtë që dallohet nga
zhvillimi i ndërlikimeve të hipertensionit portal ose keqfunksionimit të mëlçisë (ose dyjat
bashkë) i emëruar “ciroza e dekompensuar”.
Në fazën e kompensuar, presioni portal mund të jetë normal ose poshtë nivelit të pragut të
identifikuar për zhvillimin e variçeve ose ascitit.
Me përparimin e sëmundjes rritet presioni portal dhe pakësohet funksioni i mëlçisë, duke
quar në këtë mënyrë në zhvillimin e ascitit, hemoragjisë gastrointestinal hipertensive
portale,encefalopatisë dhe ikterit.11

2.5.1. Zverdhja
Zverdhja në pacientët me cirozë hepatike shkaktohet nga dy mekanizma:
- Sëmundja hepatoqelizore
- Obstuksioni intrahepatik
Zverdhja hepatoqelizore zhvillohet sepse hepari nuk mund të metabolizojë bilirubinën.
Obstruksioni intrahepatik rezulton nga edema, fibroza e kanaleve biliare dhe duktusi biliar,
që interferojnë me bilë normale dhe nxjerrjen e bilirubinës. 12

V.Kummar A.Abbas N.Fausto R.Mitchell “Bazat e patologjisë së Robins-it” Tiranë, 2010, Kap.16,
Fq.635
11
L.Goldman D.Ausiello “Trakti mjekësor i Cecel-it” Tabernakul, 3013, Kap.157, Fq.1140
12
E.Peka L.Necaj D.Bego M.Qela A.Dervishi V.Mane V.Zanaj “Infermieristika në specialitete” Tiranë, 2015,
Fq.83
10
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2.6. KLASIFIKIMI I CIROZËS
Në bazë të ndryshimeve morfologjike në rigjenerimin e nodulave të mëlçisë, ciroza mund të
klasifikohet në:
•

Mikronodulare

•

Makronodulare

•

Tipi i përzier

Në personat me cirozë mikronodulare, hepari zmadhohet, kjo formë shihet në gjendje kur
ekspozimi ndaj agjentëve është persistent (p.sh alkooli). Ajo karakterizohet nga grupe të
vogla, të rregullta dhe të trasha të indit konjuktiv. Çdo lob i mëlçisë është i përfshirë, dhe
nodulat nuk ndryshojnë në përmasa.
Ciroza makronodulare rezulton në një mëlçi të vogël dhe të tkurrur, mëlçia nuk është e
rregullt në formë, është multilobulare, dhe karakterizohet nga grupe bashkimesh të indit
konjuktiv me trashësi të ndryeshme, nodulat ndryshojnë në përmasa dhe formë.
Ciroza e tipit të përzier paraqitet me të dyja format e mësipërme. 13

Fig.3. Ciroza e mëlçisë.

E.Peka L.Necaj D.Bego M.Qela A.Dervishi V.Mane V.Zanaj “Infermieristika në specialitete” Tiranë, 2015,
Fq.82
13
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2.6.1.Tipet e cirozës
Ciroza e kompensuar, në këtë fazë ciroza është kryesisht josimptomatike dhe
diagnostikohet kur kryhet një biopsi hepatike gjatë vlerësimit të një sëmundje kronike të
mëlçisë ose rastësisht gjatë egazminimit fizik të rutinës, analizave biokimike, imazherisë
për arsye tjera, ose kirurgjisë abdominal. Ankesat e vetme mund të jenë lodhja jospecifike,
shqetësimet e gjumit etj. Afërsisht 40% e pacientëve me cirozë të kompenzuar kanë variçe
ezofageal. Variçet gastroezofageale pa hemoragji janë josimptomatike dhe prania e tyre nuk
tregon dekompensim.
Ciroza e dekompenzuar,në këtë fazë ka shenja të dekompensimit: asciti, hemorragji
varikoze, ikteri, encofalopati hepatike ose çdo kombinim të këtyre gjetjeve. 14

2.6.2. Tipet e cirozës nga shkaktarët
Ciroza alkoolike: Konsumimi i ekzagjeruar kronik i alkoolit mund të shkaktojë tipe të
ndryeshme të sëmundjes kronike të mëlçisë duke përfshirë këtu edhe cirozën alkoolike, që
karakterizohet me noduj që kanë një diametër zakonisht <3mm dhe një formë e tillë e
cirozës quhet ndryshe mikronodulare.Me ndërprejren e konsumimit të alkoolit mund të
formohen edhe noduj me përmasa të mëdha, duke dhënë kështu një formë të përzier
mikronodulare dhe makronodulare të cirozës.
Ciroza e shkaktuar nga hepatitis viral kronik B ose C: Përafërsisht 80% e të gjithë
pacientëve të ekspozuar ndaj virusit të hepatitit C e që zhvillojnë hepatit kronik C dhe ndër
këto rreth 20-30% do të zhvillojnë cirozë pas 20-30 vjetësh. Shumë nga këta pacientë kanë
qenë konsumues të alkoolit dhe incidence e vërtetë e shkaktuar vetëm nga hepatitis C është
e panjohur.
Ciroza nga hepatiti autoimun dhe nga steatoza joalkoolike: Shkaqet e kësaj ciroze
përfshijnë heaptitin autoimun dhe cirozën e shkaktuar nga steatohepatit joalkoolik. 15

14

L.Goldman D.Ausiello “Trakti mjekësor i Cecel-it” Tabernakul, 3013, Kap.157, Fq.1140
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2.7. KOMPLIKACIONET E CIROZËS
Ecuria klinike e pacientëve me cirozë të mëlçisë të përparuar ndërlikohet shpesh nga një
numër pasojash të rëndësishme, të cilat ndodhin pavarësisht shkaqeve të sëmundjes
hepatike.
Pasojat kryesore të cirozës janë: pamjaftueshmëria hepato–qelizore, hipertensioni portal,
çrregullimet hemodinamike.
Pamjaftueshmëria hepato–qelizore është pak ose shumë e shprehur, është pakësim i
funksioneve të hepatociteve, probalisht i lidhur me pakësimin e numrit të hepatociteve
funksionuese.
Hipertensioni portal në cirozë vjen nga rritja e persionit në venën porta mbi 15mmHg, ose
nga gradient midis degëve të venës porta dhe venës kava të barabartë ose mbi 5mmHg.
Ky gradient presioni vë në dukje një pengesë në qarkullimin e gjakut në rastin e cirozës,
blloku është intrahepatik, më shpesh i tipit post-sinusoidal.
Egziston një rritje e gradienit midis presionit suprahepatik të lirë dhe presionit suprahepatik
të bllokuar, dhe ky i fundit është i barabartë me presionin portal.
Çrregullimet hemodinamike në cirotikët egziston hiperkinezi cirkulatore më debit kardiak
të shtuar dhe rezistenca vaskulare sistemike të pakësuara, sistemet rregullatore shpesh janë
të ndryshuara (hipertoni simpatike, rritje e katekolaminave, reninës, adosteronit).16

A. Fauci E.Braunëald S.Hauser D.Kaper,D.Longo J.Jameson, J.Loscalzo “Parimet e mjekësisë interne
Harrison” Tabernakul,2013,Fq.1972
16
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2.7.1. Ndërlikimet tjera të cirozës
Cirozat mund të shkaktojnë shumë nderlikime dhe patologjia e këtyre ndërlikimeve bazohet
në dy mekanizma: pamjaftueshmëria hepatoqelizore dhe hipertensioni portal, kurse nga ana
tjetër cirozat përbëjnë një gjendje favorizuese për neoplazmën primare të mëlçisë,
karcinomën hepatoqelizore. Kur shfaqet një ndërlikim i cirozës gjithmonë duhet kërkuar
faktori shpërthyes të cilët janë të shumtë.
Faktorët shpërthyes që duhet kërkuar në mënyrë sistematike dhe që gjenden më shpesh
janë: hemoragjia digjestive, infeksioni, hepatiti alkoolik në rastin e cirozës alkoolike,
karcinoma hepatoqelizore, marrja e medikamenteve, dhe turbullimet hidroelektrolike, që
mund të jenë dytësore nga marrja e diuretikëve.
Ndërlikimet kryesore që kërkojnë ndërhyrje terapeutike, shpesh urgjente, janë shfaqja e:
- ascitit,
- hemorragjisë digjestive,
- infeksioneve,

- encefalopatisë, në origjinë të së cilës duhet kërkuar një faktorë shpërthyes. 17
Sëmundjet kronike të mëlçisë

Cirozë e kompenzuar

HHC

Cirozë e dekompenzuar

Vdekjen

Zhvillimi i
komplikacioneve:
Hemoragjia venoze
Asciti
Encefalopati
Ikteri

Fig.3. Çdo sëmundje kronike e mëlçisë do të qojë në cirozë. Fillimisht ciroza do të jetë e
kompenzuar (mbijetesa mesatare 9 vjet), por mbasi të jenë zhvilluar nderlikimet (asciti,
hemorragjia, encefalopatia, verdhëza), ajo bëhet e dekompenzuar (mbijetesa mesatare 1.6
vjet). Karcinoma hepatoqelizore (HCC) mund të zhvillohet në çdo fazë dhe të përkeqësojë
dekompensimin dhe vdekjen.18

17

G.Buffet G.Pelletier “Hepatologjia” fq.133
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2.8.VLERËSIMI I PACIENTËVE ME CIROZË
Aspektet kyqe të vlerësimit të një pacienti me sëmundje të dyshuar kronike të mëlçisë ose
një nga komplikacionet e hipertensionit portal janë këto:
1. Diagnoza e sëmundjes së mëlçisë
2.Vlerësimi i rezervës hepatike funksionale.
3.Përcaktimi i anatomisë venoze portale dhe vlerësimi hepatik hemodinamik.
4.Identifikimi i vendit të hemorragjisë së rrugëve të sipërme gastrointestinal, nëse është e
pranishme.
Këto kategori të diagnozës marrin rëndësi të niveleve të ndryeshme në varësi të gjendjes
klinike.P.sh, vlerësimi i rezervës së funksionit hepatik është mjaftë i vlefshëm për
përcaktimin e riskut të shoqëruar me ndërhyrje terapeutike dhe nëse indikohet trajtimi
përfundimtar ose paliativ.
Njohuritë mbi anatominë portale dhe fiziologjinë e drejtojnë kirurgun në përzgjedhjen e
operacionit të përshtatshëm për kontrollin e hemorragjisë nga variçet.
Identifikimi i saktë i vendit të hemorragjisë është esencial, sepse hemorragjia, për shkak të
hipertensionit portal mund të shkaktohet nga variçet ezofageale, nga variçet gastrike, variçet
ektopike, gastropatia hipertenzive portale, si dhe pasi një pjesë e rëndësishme e pacientëve
me hypertension portal ka hemorragji nga lizione të tjera. 19

2.8.1. Diagnoza
Diagnoza e cirozës duhet të merret në konsideratë te çdo pacient me sëmundje kronike të
mëlçisë. Te pacientët josimptomatikë me cirozë të dekompensuar, mund të mos jenë të
pranishme shenjat tipike të cirozës dhe shpesh diagnoza mund të kërkojë konfirmim
histologjik me biopsi të mëlçisë, e cila është “standard i artë” për diagnozën e cirozës.
Te pacientët me simptoma ose shenja të sëmundjeve kronike të mëlçisë, gjithsesi, prania e
cirozës mund të konfirmohet shpesh nëpërmjet studimeve imazherike pa pasur nevojë për
biopsi të mëlçisë.20

19
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Bauchamp, Evers, Matton “Trakti i kirurgjisë Sabbiston” Tabernakul 2013
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2.9. ANAMNEZA DHE EKZAMINIMI OBJEKTIV
Te pacientë me ankesa jospecifike, të tilla si humbja e peshës, pafuqia dhe dobësia, me
anamneza të mëparshme të alkoolizmit kronik, hepatitit, sëmundjes së komplikuar biliare
osë nga ekspozimi ndaj hepatotoksinave, çon te përfshirja e cirozës ne diagnozën
defirenciale. Të dhënat e hollësishme për praninë e sëmundjes kronike të mëlçisë nga
ekzaminimi objektiv janë rrjet marimangë, eritema palmare, atrofia testikulare dhe
gjinekomastia. Një shprektë e palpushme, e shoqëruar me këto shenja sugjeron
hypertension portal.
Konfirmimi i të dhënave për cirozë mundësohet nga shenjat e dekompresimit hepatik
funksional ose hipertensionit portal të avancuar, të tilla si iktus, asciti, palpimi i një kreshte
të fortë të parregullt në mëlçi, vena të dilatuara të murit abdominal dhe dëmtim të statusit
mendor, ose nga prania e asteriksit (tumor i tipit flapping). 21

2.9.1. Egzaminimet morfologjike
Egzaminimi fibroskopik ezo-gastro-duodenal, mund të jetë normal ose mund të tregojë
anomali të shkaktuara nga hipertensioni portal, si prania e variçeve të ezofagut që mund të
jenë në madhësi të ndryeshme, ose modifikime të mukozës gastrike të fundusit (gastritis si
mozaik).
Ekografia, përbën egzaminimin më të përdorur në të sëmurët cirotikë, përmes saj merren të
dhëna për madhësinë e mëlçisë, praninë e steatozës shoqëruese (mëlçi hiperekogjene) dhe
shenjat e hipertensionit portal (rritja e diametrit të venës porta, prani e qarkullimit venoz
kolateral, rihapje e venës umblikale, splenomegali).
Egzaminimet tjera si tomodensitometria, imazheria me rezonancë magnetike, dhe
arteriografia, përdoren rrallë te cirotikët, në përjashtim të rasteve kur dyshohet për tumore
hepatike.22
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2.9.2. Testet laboratorike
Ciroza shpesh shoqërohet me anemi, leukopeni dhe trombocitopeni.
Anemia mund të shkaktohet nga hemorragjia, mungesa e të ushqyerit, hemoliza ose nga
depresioni i palcës së kockës prej alkoolizimit. Megjithëse shumë pacientë me hipertension
portal kanë disa grada hipersplenizmi, është e pazakontë të dallohet një numër i
trombociteve më i vogël se 50000 për mm3 ose lekucite më pak së 2000 për mm3.
Përveq trombocitopenisë, koagulimi mund të dëmtohet nga koha e tejzgjatur e protombinës,
pasi shumë nga faktorët e koagulimit sintetizohen nga mëlçia dhe fibroliza parësore e cila
është e pranishme te shumë pacientë me sëmundje kronike të mëlçisë.
Hipoalbuminemia dhe një Raport Standard Ndërkombëtar (IRN) i tejzgjatur, zakonisht janë
indikime të besueshme më shumë për sëmundjen kronike të mëlçisë sesa për atë akute.
Rritja e enzimeve hepatoqelizore aspirate aminotransferaze dhe alanine aminotransferazë,
prej më shumë se tri herë, kundrejtë niveleve të tyre normale, indikon një nekrozë të
rëndësishme të vazhdueshme hepatoqelizore , e cila shpesh është e pranishme te pacientët
me hepatit alkoolik, që shkaktohet prej një sër shkaqesh.
Aktiviteti i lartë i sëmundjes mund të jetë rriskues i rëndësishëm për pacientët me hepatit
alkoolik, të cilët i nënshtrohen kirurgjisë.
Një raport i alanin aminotransferazës ndaj asparat aminotransferazës, më i madh se 2, e
sygjeron akoolin si shkaktar të sëmundjes së mëlqisë.
Në mungesë transfuzioneve të mëparshme të gjakut, niveli i bilirubinës totale prej më
shumë se 3mg për 100ml, indikon dekompensim të rëndë hepatik dhe një gjendje me risk të
lartë operativ.

2.9.3. Biopsia e mëlçisë
Biopsia perkutane e mëlçisë është një teknikë mjaft e përdorshme për përcaktimin e shkakut
të cirozës për vlerësimin e aktivitetit të sëmundjes së mëlçisë, biopsia perkutane e mëlçisë
nuk kryhet as kur koagulopatia ose asciti i moderuar janë të pranishëm, dhe në këto situate,
indi i mëlçisë mund të sigurohet nëpërmjet metodës transjugulare venoze ose laparoskopisë.
Biopsia laparoskopike redukton vlerat negative të rreme për diagnostikimin e cirozës në
krahasim me teknikat e verbra të biopsisë. 23
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2.10. TRAJTIMI MEDIKAMENTOZ
Mjeku rekomandon diuretikë, si klortiazid për të rritur eliminimin e Na dhe H 2O për të
ndihmuar reduktimin e ascitit, diuretikët që janë më të fuqishëm si Lasiks, Furoside janë të
nevojshëm për të ndihmuar clirimin e organizmit nga asciti abdominal i shtuar.
Qëllimi primar i terapisë diuretike është të reduktojë akumulimin e lëngjëve dhe të
parandalojë qrregullimet kardiake dhe respiratore.Pacientët me cirozë kanë nevojë edhe për
terapi antiacide për simptomat gastro-intestinale, sepse shumë antiacide janë të pasura me
Na, mjeku përshkruan antiacide me përmbajtje të pakët Na si Riopan dhe Amphojel.
Mjeku rekomandon administrimin e laktozës (Lactulax) për të përmirësuar nxjerrjen e
amoniakut nga feçet.
Kur administrohen medikamente nga goja, duhet që hollimi i laktulozës të bëhet me lëngje
frutash për të ndihmuar tolerimin e shijes së ëmbël, dhe atëher kur ky medikament nuk
tolerohet më në rrugë orale nga trakti i sipërm gastro-intestinal, atëherë përdoret në formë
klizmash. Neomicin sulfati jepet për të vepruar si një antiseptik intestinal, ai shkatrron
florën normale në zorrë, pakëson shkatërrimin e proteinave dhe zvogëlon rritmin e
prodhimit të amoniakut. Neomicina administrohet në rrugë orale, por mund të
administrohet edhe në formë klizmash.24

2.10.1. Terapia kirurgjikale
Trajtimi përfundimtarë për cerozën është transplantimi ortopik i mëlçisë, indikohet kur
rreziku i vdekjes nga sëmundja e mëlçisë është më i madh se sa rreziku i vdekjes nga
transplantimi , siç përcaktohet nga shkalla Child-Pugh, dhe MELD i cili është një model
matematikorë që vlerëson rrezikun për vdekshmërinë 3-mujore.
Numri i organeve të gjindshme për transplantimin e mëlçisë nga të vdekurit është më i
vogël se sa numri i pacientëve që presin transplantim të mëlçise si pasojë 15-20% e
pacientëve që presin për transplantim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vdesin përpara se
të gjendet një organ.25
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2.11.EPIDEMIOLOGJIA
Meqenëse shumë pacientë me cirozë janë simptomatik, derisa të ndodhë dekompensimi,
është shumë e vështirë të vlerësohet prevalence dhe incidence e vërtetë e cirozës në
popullsinë e përgjithshme.
Prevalenca e sëmundjeve kronike të mëlçisë (cirozës) në të gjithë botën llogaritet të jetë 100
(intervali 25 - 400) për 100.000 subjekte, por ajo luhatet gjerësishtë sipas shtetit dhe rajonit.
Incidenca, ciroza mund të ndodhë në çdo moshë, dhe vdekja është më e shpeshtë tek burrat
se tek gratë.26

2.12. PROGNOZA
Prognoza e cirozave ka ndryshueshmëri të madhe në varësi nga etiologjia e cirozës,
mundësia e trajtimit dhe prania e ndërlikimeve. Janë propozuar shumë klasifikime për të
përcaktuar gravitetin dhe rrezikun e evolucionit të cirozës, por asnjëri prej këtyre
klasifikimeve nuk bën një vlerësim konkret. Klasifikimi më i përdorshëm është ai ChildPugh (Tab.2) i cili i klasifikon të sëmurët ne 3 klasa (A,B,C) me gravitet të kryqësuar. Te
të sëmurët me ascit alterimi i funksionit renal është faktor i prognozës së keqe.
Ndarja në klasa bëhet duke mbledhur pikët e çdo nëndarjeje, i sëmuri është në klasën A kur
ka 5 ose 6 pikë, në klasën B kur ka 7 deri 10 pikë, dhe në C kur ka më shum së 10 pikë.
Mbijetesa për shumë vite është e mundur për të sëmurët që kanë cirozë të pandërlikuar dhe
me shkak të saj të kontrrolluar, ose me ecuri të pakët. Të sëmurët cirotikë mund të
dekompenzohen me një nivel mesatar 10% në vitë, dhe asciti është shpesh shfaqja e parë e
dekompensimit, mbijetesa 6 muaj pas shfaqjes është 50% dhe mbivendosja e ikterit,
sidomos kur presiston është element i diagnozës së keqe. Prognoza është në varësi të
shkakut të cirozës, kështu në cirozat e alkoolit, nësë të sëmurët heqin dorë nga alkooli,
prognoza është më e mirë sesa në ato me etilogji virale. 27
1 Pikë

Encefalopatia
Asciti
Bilirubina (mikromol\l)
Albumine (g\l)
Niveli i protrombinës

2 Pikë

mungon
mungon
<35 (<2mg%)
>35
>50

e moderuar
i moderuar
35-50 (2-3mg%)
28-35
40-50

3 Pikë

koma
i shprehur
>50 (>3mg%)
<28
<40

E.Peka L.Necaj D.Bego M.Qela A.Dervishi V.Mane V.Zanaj “Infermieristika në specialitete” Tiranë, 2015,
Fq.82
27
L.Goldman D.Ausiello “Trakti mjekësor i Cecel-it” Tabernakul, 3013, Kap.157, Fq.1143
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KAPITULLI III
 KUJDESI INFERMIEROR

3.1. VLERËSIMI INFERMIEROR
Infermieri merr informacion nga një pacient me cirozë për sa i përket moshës, seksit,
historisë së punësimit, në mënyrë të veqantë kushteve të punës, amnientin ku pacienti mund
të jetë ekspozuar toksinave kimike.
Infermieri zbulon nëse ka pasur në familje histori alkoolizmi, infermieri i sugjeron pacientit
të përshkruaj marrjen e alkoolit duke përfshirë sasinë e konsumuar gjatë një periudhe.
Infermieri gjithashtu pyet për sëmundjet e mëparshme si hepatit viral, sëmundje biliare,
infeksion viral, transfuzion gjaku dhe sëmundje kardiake apo respiratore.

3.1.1.Vlerësimi fizik\manifestimi klinik
Meqenëse ciroza ka një fillim të fshehtë, shumë nga shenjat dhe simptomat e hershme janë
të paqarta dhe jospecifike. Pacienti mund të raportoj:
- Dobësi të përgjithshmë
- Humbje në peshë
- Simptoma gastro-intestinale (anoreksi, nauze dhe të vjella herët në mëngjes, flatulencë ,
ndryshime në funksionimin e zorrëve, me konstipacion ose një kohë me diare.)
- Pacienti mund të raportojë për dhimbje abdominale dhe dhimbje të heparit, por këto
simptoma nuk përfillen nga pacienti.
Prezenca e mos funksionimit normal të heparit zakonisht zbulohet kur kryet pas
egzaminimit fizik apo testeve laboratorike për probleme që nuk kanë të bëjnë me heparin,
kur shenjat avancojnë dhe theksohen pacienti kërkon ndihmë mjekësore.
Infermieri vlerëson në mënyrë të përgjithshme pacientin me disfunksion të heparit sepse kjo
sëmundje vepron në të gjitha sistemet e trupit.
Manifestimi klinik dhe zhvillimi klinik është i ndryeshëm dhe varet nga shkalla e dëmtimit
të heparit.
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3.1.2. Vlerësimi abdominal
Infermieri vlerëson prezencën e ascitit masiv nëpërmjet inspeksionit të abdomenit, ku
ekzaminimi zbulon një distension abdominal me ije të fryera.
Infermieri inspekton dhe palpon për prezencën e hernisë inguinale dhe umbilikale, të cilat
zhvillohen në pacientët me ascit për shkak të rritjes së presionit intra-abdominale.
Kur sasia e ascitit është minimale është më e vështirë për tu zbuluar. Kur kryen vlerësimet e
abdomenit infermieri rikujton se hepatomegalia ndodh në 60% të rasteve me cirozë të
hershme. Infermieri palpon kuadratin e djathtë lart për një zmadhim të melqisë midis
brinjëve.

3.1.3. Vlerësime të tjera fizike
Infermieri vlerëson sistemin gastro-intestinal, vlerëson të vjellat dhe prezencën e gjakut në
feces. Për prezencën e gjakut në feces janë përgjegjës gastriti, ulçera gastrike apo rrjedhjet e
variçeve ezofagiale. Infermieri mund të shënojë erën e rëndë hepatike, aromën
karakteristike gjatë frymëmarrjes në të sëmurët me hepatit kronik.

3.1.4. Vlerësimi neurologjik
Infermieri në mënyrë të vazhdueshme vlerëson funksionet neurologjike, vlerëson pacientin
për ndryshimet në nivelin e koshiencës dhe orientimit.
Një vlerësim individual neurologjik bëhet për secilin pacient ku përfshihet një detyrë e
thjeshtë si të shkruaj emrin e tij apo të bëj veprime të thjeshta matematikore.

3.1.5. Vlerësimi psikosocial
Pacienti me cirozë hepatike mund të përjetojë ndryshime në personalitet, njohje dhe sjellje
si axhitim dhe armiqësorë. Ai ose ajo mund të paraqes eufori, depresion ose përjeton prishje
të cikleve të gjumit. Infermieri siguron një vlerësim komplet psikologjik, dhe me kujdes
pyet pacientin për të zbuluar origjinën e sjelljeve. Nëse pacienti me cirozë alkoolike nuk
përshtatet me planin terapeutik, pacienti mund të rihospitalizohet disa herë, dhe infermieri
vlerëson ndikimin e hospitalizimit në ndryshimin e stilit të jetës të pacientit, në mënyrë të
veçantë efektet e kësaj ndërprerje në profesion.
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3.2. DIAGNOZA INFERMIERORE
Dignozat infermierore më të zakonshme të lidhura me komplikacionet kryesore të cirozës:
 Shtim të volumit të likideve e lidhur me hipertension portal (asciti)
 Ndryshime në perfuzionet e indeve e lidhur me hipertension portal (shkaktojnë
hemoragji
ezofagiale) ulçera gastrike, ose ndryshime në koagulim.
 Rrezik i lartë për ndryshime në procesin e të menduarit me rritjen e nivelit të
amonakut.

3.2.1. Diagnoza të tjera infermierore
Ndryshime në ushqyerje: Më pak se nevojat e organizmit e lidhur me anoreksinë, nauzen,
metabolizmin, depozitimin e vitaminave dhe lëndëve ushqimore
.
 Frymëmarrje joefektive e lidhur me ascitin dhe uljen e e lëvizjes së diafragmës
.
 Dhimbja e lidhur me ascitin ose presionin abdominal.
 Rrezik i lartë për deficite në volumin e lëngjeve e lidhur me hemoragjinë
gastrointestinal.
 Rrezik i lartë për infeksione e lidhur me uljen e numrit të qelizave të bardha të
gjakut.
 Rrezik i lartë për prishjen e integritetit të likurës e lidhur me pruritin, edemën,
ascitin.
 Paaftësi individuale për tu përballur me sëmundjen e lidhur me natyrën kronike dhe
prognozën e sëmundjes.
 Prishje të funksioneve seksuale e lidhur me ndryshimet në funksionet hormonale.
 Intolerancë aktivitetesh e lidhur me efektet e anemisë dhe ascitit.
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3.3. PLANIFIKIMI
•

Ulja e volumit të likideve ekstravaskulare dhe intraabdominale.

•

Evitimi i episodeve hemoragjike.

•

Sigurimi i funksioneve cognitike.

3.3.1. Përgatitja për në shtëpi
Dhoma ku do të qëndrojë pacienti në shtëpi gjatë peridhës së rehabilitimit duhet të jetë afër
tualetit për shkak të terapisë me diuretik të administruar, nëse pacienti e ka të vështirë të
shkoj në taulet janë të nevojshme përdorimi i urinarëve.
Nëse pacienti ka ndryshime të gjendjes mendore dhe urinon në mënyrë të pakontrrolluar
mund të jetë i nevojshëm përdorimi i kateterëve urinar.
Për pacientët të cilët i janë nënshtruar një intervenimi kirurgjik, fillimi i aktiviteteve në
shtëpi duhet të jetë i kufizuar.
Nëse pacienti përjeton një frymëmarrje të shkurtër si rrjedhojë e prezencës se ascitit masiv,
ngrihet koka e shtratit të pacientit në mënyrë që të lehtësohen çrregullimet respiratore.

3.3.2. Edukimi i pacientëve
Kur pacienti largohet nga spitali në shtëpi ai ka marrë një informacion të plotë për
sëmundjen, dhe ky informacion përfshinë:
•

Dietën

•

Medikamentet

•

Alkoolin



Njohjen e komplikacioneve

•

Ndjekjen e kujdesit mjekësorë
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3.4. USHQYESHMËRIA
Pacientët me cirozë hepatike normalishtë kanë një rritje të kërkesave ushqimore, pacientët
kanë nevojë për ushqime me përmbajtje të lartë proteinash, karbohidratesh, yndyrnash të
moderuara.
Kur vlerësohet niveli i amoniakut në serum dhe kur kemi prezent shenjat e encefalopatisë
hepatike, dieta duhet të modifikohet, dhe marrja e proteinave nëpërmjet dietës duhet të
kufizohet.
Dieta e pacientit zakonisht përmbanë ushqime me sasi të pakët proteinash, karbohidratesh
të thjeshta si p.sh lëng frutash, ndërsa kur gjendja mendore keqësohet, proteinat duhet të
eleminohen nga dieta.

3.4.1.Kequshqyeshmëria
Duke qenë se mëlçia merr pjesë në rregullimin e metabolizmit të proteinave dhe të energjisë
në trup nuk është habitës fakti që pacientët me sëmundje të përparuar kronike të mëlçisë
janë zakonisht të kequshqyer.
Pasi pacientët zhvillojnë cirozë ata bëhen më katabolikë dhe kështu proteinat muskulare
metabolizohen.
Në kequshqyerjen e cirozës marrin pjesë faktorë të shumtë, të cilët përfshijnë konsumimin e
varfër dietik, çrregullimet në përputhjen e lëndëve ushqyese në zorrë dhe çrregullimin e
metabolizmit proteinik.
Shtesat dietetike janë të dobishme për pacientët me cirozë me qëllim parandalimin e këtyre
pacientëve për t’u bërë katabolikë.
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KAPITULLI IV
• REZULTATET
4. ANALIZA STAISTIKORE
Rastet e regjistruara me cirozë në spitalin “Isa Grezda” Gjakovë, në repartin Interno.
Për periudhën kohore 2015-2016 janë diagnostifikuar gjithsej 26 raste me cirozë të mëlçisë
tek të dy gjinitë.
Nga mosha 34 e deri tek mosha mbi 65 vjet.

Tab.3. Struktura e ndarjes së rasteve me cirozë gjatë peridhës 2015-2016
Viti

Nr

%

2015

8

31%

2016

18

69%

Totali

26

100%

Graf.1. Të dhënat statistikore të rasteve me cirozë të mëlçisë për periudhen kohore
2015 - 2016
26

30
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18
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15

8

10

0

69%

31%

5

100%

Nr.

2015
8

2016
18

Totali
26

%

31%

69%

100%

Komenti: Në këtë grafikon janë paraqitur rastet me cirozë në periudhën kohore 2015 –
2016, dhe vërejmë se në vitin 2016 kemi përqindje më të madhe të rasteve me cirozë 69%,
ndërsa në vitin 2015 ka 31%.
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Tab.4. Struktura e ndarjes së rasteve me cirozë sipas vendbanimit.
Vendbanimi

Nr

%

Urbane

11

42%

Rurale

15

58%

Gjithsej

26

100%

Graf.2. Të dhënat statistikore të rasteve me cirozë sipas vendbanimit.

Vendbanimi

42%

Urbane
Rurale

58%

Komenti: Në këtë grafikon janë paraqitur rastet me cirozë sipas vendbanimit, ku në
vendet rurale vërejmë një numër më të madh të rasteve, 15 raste (58%).
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Tab.5. Struktura e ndarjes së pacientëve me cirozë sipas gjinisë.
Gjinia
Viti

Meshkuj

Femra

2015

2016

2015

2016

5

13

5

5

Nr. Pacientëve

Totali

18

10

Graf.3. Të dhënat statistikore sipas gjinisë të pacientëve të prekur nga ciroza e
mëlqisë.
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26
25

18
20

16
13

15

10
8
10

5

5

3
5

0
Meshkuj
Femra
Totali

2015
3
5
8

2016
13
5
18

Totali
16
10
26

Komenti: Në këtë grafikon janë parqitur rastet me cirozë të mëlçisë sipas gjinisë për
periudhën kohore 2015-2016, dhe rastet më të shpeshta i takojmë tek gjinija mashkullore,
18 raste (69%).
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Tab.6. Struktura e ndarjes së pacientëve sipas grup – moshës

Grup – Mosha

Viti

2015
2016
%

35-44

45-54

55-64

65+

1
0
4%

1
2
12%

2
10
46%

4
6
38%

Graf.3. Të dhënat statistikore të pacientëve me cirozë të mëlçisë sipas grup-moshave

Ndarja sipas grup-moshave
4%
12%

35-44
38%

45-54
55-64
65+
46%

Komenti: Në grafikon janë paraqitur rastet me cirozë të mëlçisë sipas grupmoshave, dhe
rastet më të shpeshta i takojnë grup-moshës 55-64, 12 raste (46%).
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5. DISKUTIMET

Në bazë të rezultatëve të studimit i cili është punuar në repartin Interno në Spitalin Rajonal
të Gjakovës, dhe të dhënave të cilat janë marrë nga burime të ndryeshme mund të nxjerrim
përfundime të rëndësishme si:
•

Ciroza është një sëmundje e rënd, ajo mund të jetë faza finale e çdo sëmundje
kronike të mëlçisë.

•

Ciroza e mëlçisë është një sëmundje e cila zhvillohet zakonisht te personat në
moshë të shtyrë, i prek të dy gjinitë por në masë më të madhe gjinin mashkullore,
dhe sidomos në rajonin e Gjakovës në vitin 2016, vërejmë një rritje të madhe të
rasteve me cirozë të mëlçisë tek gjinia mashkullore, krahasuar me vitin 2015, si dhe
rastet më të shpeshta i hasim tek vendet rurale.

•

Shkaqet që të vije deri te sëmundja e cirozës së mëlçisë janë të ndryshëm si viruset,
çrregullimet metabolike, abuzimet me alkoolin dhe shumë shkaktarë të tjerë, mirëpo
rrallë herë mund të jenë edhe medikamentet.

•

Shqetësim më i madh tek rastet e cirozës së mëlçisë është se sëmundja është latent,
dhe shfaqet pa simtoma të theksuara, dhe shpeshëherë pacientët kërkojnë ndihmën
mjekësore në etapat e fundit të sëmundjes, ndonjëherë, atëherë kur kalon në
manjilitet.

•

Pacientët ndihen të plogësht, humbasin peshë, kanë aneroksi, nauze, të vjella,
ndryshime në funksionimin e zorrëve (konstipacion ose diare), po ashtu dhimbje
abdominale.

•

Aftësia e pacientëve për punë varet nga forma klinike e cirozës, stadi i sëmundjes
dhe ndërlikimet e saj.
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6. REKOMANDIMET


Rekomandojmë që njerëzit të mos neglizhojë simptomat të cilat mund të mos jenë
specifike për cirozën, sepse neglezhenca dhe mos trajtimi i tyre me kohë shkakton
pasoja të mëdha për organizmin.



Rekomandojmë që pacientët të kenë kujdes në stilin e jetës: Në ushqim dhe pije, të
mos përdorin medikamente pa administrimin e mjekut etj.



Rekomandojmë që për çdo ndryshim të gjendjes shëndetësore pacientët të kërkojnë
ndihmën mjekësore në mënyrë që të mos paraqite komplikacione më të mëdha të
gjendjes së tij shëndetësore.



Rekomandojmë të bëhen teste laboratorike së paku 1 herë në vitë, e sidomos moshat
e shtyra të cilët janë më të rrezikuar që të preken nga ciroza e mëlçisë.



Rekomandojmë që kujdesi infermieror të jetë adekuat dhe pacientët të ndjenjë veten
mirë, dhe sa më komod.



Rekomandojmë që infermierët të komunikojnë sa më shumë me pacientët në
mënyrë që të marrin sa më shumë informacione nga ata për gjendjen e tyre.



Rekomandojmë që edukimi dhe informimi i pacientëve të jetë sa më i mirë dhe çdo
pacientë të jetë i informuar për sëmundjen dhe të jenë në gjendje të kujdeset për
vetveten.
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