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Betimi i Hipokratit
Në çastin kur po hy në radhët e anëtarëve të profesionit mjekësor 
premtoj solemnisht se jetën time do ta vë në shërbim të humanitetit. 
Ndaj mësuesve do ta ruaj mirënjohjen dhe respektin e duhur. 
Profesionin tim do ta ushtroj me ndërgjegje e me dinjitet. Shëndeti i 
pacientit tim do të jetë brenga ime më e madhe. Do t’i respektoj e do 
t’i ruaj fshehtësitë e atij që do të më rrëfehet. Do ta ruaj me të gjitha 
forcat e mia nderin e traditës fisnike të profesionit të mjekësisë.

Kolegët e mi do t’i konsideroj si vëllezër të mi. 

Në ushtrimin e profesionit ndaj të sëmurit tek unë nuk do të ndikojë 
përkatësia e besimit, e nacionalitetit, e racës, e politikës, apo përkatësia 
klasore. Që nga fillimi do ta ruaj jetën e njeriut në mënyrë apsolute. As 
në kushtet e kërcënimit nuk do të lejoj të keqpërdoren njohuritë e mia 
mjekësore që do të ishin në kundërshtim me ligjet e humanitetit. Këtë 
premtim po e jap në mënyrë solemne e të lirë, duke u mbështetur në 
nderin tim personal.

The Oath of Hippocrates
Upon having conferred on me the high calling of physician and 
entering medical practice, I do solemnly pledge myself to consecrate 
my life to the service of humanity. I will give my teachers the respect 
and gratitude which is their due. I will practice my profession with 
conscience and dignity. The health of my patient will be my first 
consideration. I will respect the secrets which are confided in me, even 
after the patient has died. I will maintain by all the means in my 
power, the honor and the noble traditions of the medical profession.

My colleagues will be my brothers.

I will not permit considerations of religion, nationality, 
race, party politics or social standing to intervene 
between my duty and my patient. I will maintain the 
utmost respect for human life from its beginning even 
under threat and I will not use my medical knowledge 
contrary to the laws of humanity. I make these 
promises  solemnly, freely and upon my honor
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Editorial

EPIDEMIA E EBOLËS:

 KUR FRIKA PËRHAPET MË SHPEJT SE VIRUSI

LUL RAKA1, MONICA GUARDO2

1 Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe  Fakulteti i 
Mjekësisë- Prishtinë, Kosovë
2 Advisor, IHR, Epidemic Alert and Response, and Water Borne Diseases 
Unit(IR) 
Communicable Diseases and Health Analysis Department (CHA) 
Pan American health Organization/World Health Organization-PAHO/
WHO 

Panama City, Panama

U bë një vit nga fillimi i epidemisë së Ebolës në Afrikë. Sot, 
lakorja e sëmundjes është në rënie e sipër, por ende nuk 
është nën kontrollë. Madje, gjatë periudhës së fundit në 

Sierra Leone ka pasur përkeqësim të situatës epidemiologjike. 
Sëmundja virale e Ebolës (SVE) është një sëmundje e rëndë 
dhe vdekjepruese që prek njerëzit dhe primatët. Për herë të 
parë është shfaqur më 1976 në dy epidemi të njëkohshme në 
Republikën Demokratike të Kongos dhe Sudan. Virusi i Ebolës 
është një ARN virus që i përket familjes Filoviridae. Origjina e 
virusit është e panjohur, por mendohet se lakuriqat e frutave të 
familjes Pteropodidae janë rezervoarë të sëmundjes. Te njerëzit 
sëmundja përhapet me kontakt direkt me lëngjet trupore të 
personit të sëmurë me SVE siç janë fecesi, të vjellurat, gjaku, 
urina, këlbaza, djersa, qumështi i gjirit dhe sperma. Sëmundja 
mund të përhapet edhe gjatë ceremonive të varrimit, si rrjedhojë 
e prekjes së kufomave. Virusi depërton në trup përmes lëkurës 
së dëmtuar të duarve dhe mukozave të gojës, hundës e syve. 
SVE mund të bartet edhe me kontakt të tërthortë me sipërfaqet 
ose pajisjet e kontaminuara nga lëngjet trupore të personit të 
sëmurë. Ebola nuk përhapet nga njerëzit që s’kanë shenja as 
simptoma të sëmundjes, d.m.th. pacienti nuk është infektiv 
gjatë fazës së inkubacionit. Sëmundja nuk mund të përhapet 
përmes rrugëve ajrore, ujit apo mushkonjave. 
Epidemia e Ebolës në Afrikën perëndimore është epidemia e 
25-të me rradhë, e cila filloi në Guinea në Dhjetor të vitit 2013. 
Organizata Botërore e Shëndetësisë u njoftua për përhapjen e 
shpejtë të epidemisë në Mars të vitit 2014, kurse tek në Gusht 
u shpall si “emergjencë e shëndetit publik me shqetësim 
ndërkombëtar”. Epidemia e fundit dallon prej gjitha të tjerave 
sepse për herë të parë shfaqet në Afrikën perëndimore, ka 
kohëzgjatjen dhe intensitetin më të lartë, si dhe ka prekur për 
herë të parë edhe kryeqytetet. Deri në mbarim të vitit 2014 Ebola 
ka prekur 20.000 njerëz duke shkaktuar afër 7900 vdekje. Grup 
mosha më e prekur ka qenë ajo 15-44 vjeç (57.7%), kurse shkalla e 
fatalitetit është 70.8%. Një i sëmurë mesatarisht ka infektuar dy 
persona të tjerë në rrethinën e vet (numri i bazik i riprodhimit 
- R0). Shtetet më të prekura janë Liberia, Sierra Leone dhe 
Guinea. Ebola preku edhe 650 punëtorë shëndetësorë, prej 
të cilëve kanë vdekur 359 sosh. Numri i vërtetë i personave të 
prekur nga Ebola është edhe më i madh sesa shifrat zyrtare 
të raportuara, sepse shumë raste nuk janë përfshirë fare në 
sistemet nacionale të mbikëqyrjes dhe shumë persona në 
fillim janë varrosur pa ua bërë fare diagnozën e sëmundjes 
dhe obduksionin. Megjithatë, kursi klinik i infeksionit dhe 
shpërndarja e virusit janë të ngjashëm sikurse në shpërthimet 
paraprake të epidemive të Ebolës. 

EBOLA OUTBREAK: 

WHEN FEAR SPREADS FASTER THAN A VIRUS

LUL RAKA1, MONICA GUARDO2

1 National Institute of Public Health of Kosova and Medical School, 
University of Prishtina, Prishtina, Kosova
2 Advisor, IHR, Epidemic Alert and Response, and Water Borne Diseases 
Unit(IR) 
Communicable Diseases and Health Analysis Department (CHA) 
Pan American health Organization/World Health Organization-PAHO/
WHO 

Panama City, Panama

The current Ebola outbreak is entering its second year. 
Although the disease curve is decreasing, it is not yet 
under control. Moreover, during the latest period the 

situation is exacerbating in Sierra Leone. Ebola viral disease 
(EVD) is a severe and life-threatening disease affecting humans 
and nonhuman primates. Ebola first appeared in 1976 in two 
simulateous outbreaks in Democratic Republic of Congo 
and Sudan. Ebola virus is an RNA virus of the Filoviridae 
family. The origin of the virus is unknown, but fruit bats of 
Pteripodidae family are considered to be reservoirs of the 
virus. EVD spreads through direct contact with body fluids 
(stool, vomit, blood, urine, saliva, semen, breast milk) of a sick 
person with EVD. The disease can also be transmitted through 
direct contact with the deceased person’s body during funeral 
or burial preparation or ceremonies. Infection occurs through 
broken skin or mucous membranes of the mouth, nose and 
eyes.  Ebola can be contracted also by contact with surfaces 
or equipment contaminated by body fluids of an infected 
person. Ebola is not spread by people who don’t have signs 
and symptoms of disease. A patient is not infective during the 
incubation period. Ebola is not an airborne disease.
The epidemic of Ebola in west Africa is the 25th outbreak, 
which started in December 2013 in Guinea. The World Health 
Organization(WHO) was notified of an outbreak in March 2014. 
In August the WHO declared it an epidemic and a “public 
health emergency of international concern”. This Ebola 
epidemic is different from all others because it is the first one 
to appear in west Africa, is the largest and longest and involves 
urban centers including capital cities. Until the end of 2014 
there has been 20,000 reported cases of EVD, causing around 
7900 deaths. The majority of patients were 15 to 44 years 
of age (57.7%) and the case fatality rate was 70.8%. The most 
affected countries are Liberia, Sierra Leone and Guinea. This 
outbreak was also characterized with aggressive transmission 
among health care workers (HCW). A total of 650 HCW were 
infected causing 359 deaths. The actual number of people 
affected with Ebola is higher than officially reported numbers 
because many cases are not subject to national surveillance 
systems and many people were buried in the beginning of 
epidemic without diagnosis and autopsy. Nevertheless, the 
clinical course of infection and virus dissemination are similar 
to that reported in previous outbreaks of EVD. The estimated 
basic reproduction numbers (R0) is 1.8, meaning that one sick 
person on average infects 1.8 people in his neighbourhood.
The incubation period for Ebola is 2 to 21 days. During this 
outbreak the majority of patients had incubation periods 
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of 11 days. Symptoms and signs of disease are fever, intense 
weakness, muscle pain, headache and sore throat followed 
by vomiting, diarrhea and bleeding. Early diagnosis is done 
by detecting virus in blood with serological techniques and 
molecular tests. There is no cure for the disease and treatment 
is only supportive, through rehydration. Potential vaccines are 
undergoing human safety testing, but are not yet in clinical 
use. Besides the medical impact, the Ebola epidemic also has 
had a psychological impact, because fear and panic spreads 
much faster than the virus. The high fatality rate and lack of 
cure were the main reasons to provoke this fear. The context 
of the actual epidemic in west Africa is complex. Countries 
in this part of the world have gone through decades of civil 
war leading to destruction of their resources and health care 
systems, which are characterized with low numbers of health 
care workers and insufficient capacities in surveillance and 
information. Other weaknesses of these health care structures 
that had impact in the current outbreak are the lack of rapid 
response systems, small numbers of clinical laboratories, 
insufficient supplies of personal protective equipment (PPE), 
lack of water and electricity in health care facilities, low level 
of health education of population and inadequate involvement 
of communities in response to the epidemic.
Many hospitals were closed because of fears of the health 
care workers. Predominantly ambulatory services remained 
open. Guidelines of international organizations (WHO, CDC, 
MSF) very often remained solely on paper and were seldom 
executed in the field. Dissemination of disease in capital 
cities made contact investigation a great challenge. Other 
challenges in the field were waste management in health care 
facilities and coordination between national and international 
partners. Response from the international community did 
not parallel the exponential growth of the disease in the 
field. Nevertheless, it had a great impact in response to the 
epidemic. Community care centers were institutionalized in 
some countries looking for alternative ways to decrease the 
number of cases. After the outbreak all existing health care 
resources were dedicated to Ebola response, hitting health 
care services for other diseases affecting the population, such 
are chronic diseases, immunization and malaria (which causes 
21% of deaths in children under the age of 5 in Liberia).
The primary pillars to prevent EVD are: early diagnosis, 
isolation of patients, contact tracing and monitoring, safe 
burials, infection prevention and control and decreased social 
mobilization. The implementation of all these components 
were challenged in the field. To address them affected 
countries must empower their national health care systems. 
They also need to establish proactive response systems for 
similar threats in the future.

The Ebola epidemic has initiated preparedness and response 
all over the world. Fortunately, the risk of transmission in 
European countries remains low. But, since nobody can 
predict where a patient with Ebola might go, each hospital 
and health care facility must be ready to and must evaluate 
the risk and procedures to isolate a patient with Ebola. Key 
points of preparedness are facility leadership, written and 
rehearsed standardized operating procedures, staff training 
and oversight of practices of PPE.
It seems that the Ebola outbreak will continue at least until 
the midyear of 2015. At the end of this outbreak we require 

Faza e inkubimit për Ebolën është 2-21 ditë, por inkubimi 
mesatar gjatë kësaj epidemie ka qenë 11 ditë. Simptomat dhe 
shenjat e sëmundjes janë ethe, dobësi, dhembje muskujsh, 
kokëdhembje dhe dhembje fyti, pasuar nga vjellja, diarrea dhe 
gjakrrjedhja. Diagnoza e hershme bëhet duke e zbuluar virusin 
në gjak përmes teknikave serologjike dhe atyre molekulare. 
Aktualisht nuk ka mjekim specifik për këtë sëmundje. 
Trajtimi është kryesisht mbështetës me theks në rehidrimin e 
pacientëve. Vaksinat kundër Ebolës janë në hulumtim e sipër, 
por ende nuk ka në përdorim klinik. 

Ebola nuk është vetëm një murtajë biologjike, por edhe 
psikologjike, sepse frika nga Ebola është përhapur shumë 
më shpejt sesa virusi. Shkalla e lartë e vdekshmërisë, 
simptomatologjia e frikshme hemorragjike dhe mungesa e 
terapisë adekuate janë arsyet kryesore që provokuan frikën dhe 
panikën për Ebolën. Konteksti i epidemisë aktuale në Afrikë është 
kompleks. Shtetet e Afrikës përëndimore kanë kaluar dekada të 
tëra në luftëra brutale civile, të cilat rrënuan resurset e tyre 
dhe sistemet shëndetësore, të cilat kanë numër jashtëzakonisht 
të vogël të punëtorëve shëndetësorë dhe kapacitete të mangëta 
të mbikëqyrjes dhe informimit.  Mangësitë e tjera të këtyre 
sistemeve janë edhe mungesa e ekipeve të reagimit të shpejtë, 
numër i vogël i laboratoreve, furnizim i pamjaftueshëm me 
pajisje personale mbrojtëse (PPM), mungesa e rrymës dhe ujit 
në shumë institucione shëndetësore, numër i pamjaftueshëm 
i autoambulancave, edukim i pamjaftueshëm shëndetësor 
i popullatës dhe përfshirja joadekuate e komuniteteve në 
përgjigjen ndaj epidemisë. 

Shumë spitale janë mbyllur nga frika e punëtorëve shëndetësore 
duke mbajtur vetëm shërbimet ambulantore në to. Terreni 
i papërshtatshëm dhe mungesa e infrastrukturës rrugore e 
pamundëson qasjen diagnostike nëpër zonat rurale. Udhëzimet 
e organizatave ndërkombëtare shpesh mbetën vetëm në letër 
dhe vështirë të realizueshme në terren. Përhapja në kryeqytete 
pamundëson gjurmimin efikas të kontakteve të sëmundjes. Një 
sfidë tjetër mbetet menaxhimi i mbeturinave infektive nëpër 
institucionet shëndetësore dhe koordinimi ndërsektorial si 
në nivelin kombëtar ashtu edhe atë ndërkombëtar. Edhepse 
përgjigja e punëtorëve shëndetësorë nga bota nuk ka shkuar 
përkrah rritjes eksponenciale të sëmundjes në terren, 
megjithatë ka pasur rol të jashtëzakonshëm në përballjen me 
Ebolën. Qendrat e përkujdesjes së komunitetit janë aktualizuar 
në disa prej shteteve duke kërkuar alternativa të uljes së 
numrit të madh të pacientëve të sëmurë që kanë qëndruar 
në komunitet. Me shpërthimin e epidemisë, të gjitha resurset 
ekzistuese shëndetësore u vunë në shërbim të Ebolës, duke 
goditur kështu shërbimet shëndetësore për sëmundje të tjera 
që prekin popullatën, siç janë sëmundjet kronike, sistemi i 
imunizimit dhe malarja, nga e cila vdesin 21% e fëmijëve nën 
5 vjeç në Liberi. 

Parimet kryesore për ta parandaluar përhapjen e SVE janë: 
diagnoza e hershme e sëmundjes, izolimi i pacientëve të sëmurë, 
gjurmimi i kontakteve dhe monitorimi i tyre, procedurat e 
sigurta të varrimit, parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve 
si dhe mobilizimi social. Të gjithë këto parime kanë hasur 
në vështirësi në zbatimin e tyre në jetën reale në terren. 
Për t’i adresuar sfidat e bashkëshoqëruara me epideminë e 
Ebolës, shtetet e prekura duhet të fuqizojnë sistemet e tyre 
shëndetësore nacionale. Por, këto vende duhet fillimisht 
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debriefing to evaluate interventions, identify institutional 
gaps, address economic and social consequences and plan for 
the rebuilding of health care systems.

*Authors have been part of Ebola response team in Liberia 
during 2014 as consultants of World Health Organization. 
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të krijojnë sisteme proaktive të përgjigjes për kërcënimet e 
ngjashme në të ardhmen. 

Ebola ka nxitur masat e gatishmërisë dhe reagimit anekënd 
botës. Rreziku i shfaqjes dhe përhapjes në vendet europiane 
është i ulët. Por, pasiqë askush nuk mund ta dijë se ku do të 
mund të paraqitet pacienti i parë me Ebolë, atëherë çdo spital 
dhe institucion shëndetësor duhet të jetë i gatshëm të bëjë 
vlerësimin e rrezikut dhe izolimin e pacientit. Pikat kryesore 
të gatishmërisë janë lidershipi, procedurat e shkruara e të 
standardizuara të veprimit, trajnimi i stafit dhe mbikqyrja gjatë 
përdorimit të PPM. 

Epidemia e Ebolës do të zgjasë së paku deri kah mesi i vitit 2015. 
Në mbarim të epidemisë duhet të merremi edhe me vlerësimin 
e aktiviteteve të ndërmarra, zbraztitë institucionale, adresimin 
e pasojave ekonomike e sociale si dhe planifikimin e rindërtimit 
të sistemeve shëndetësore.

*Autorët kanë qenë pjesë e ekipit shëndetësor të përgjigjes ndaj 
Ebolas si konsulentë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë 
në Monrovia, Liberi gjatë vitit 2014.
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ABSTRACT

Introduction: Patient safety is defined as the avoidance and prevention of patient injuries (medical mistakes, near 
misses with or without patient’s harm), during health care delivery. 

Aim: To evaluate attitudes and practices among medical staff in R. Macedonia in rapport of medical mistakes and 
near misses, general perception of patient safety, frequency and number of reported mistakes, to whom and how 
they were reported. 

Material and methods: Prospective study realized in Clinical hospital - Tetovo, General hospital - Kumanovo, 
private General hospital Re Мedika and private Clinical hospital Adzibadem Sistina. Standardized “Surveys on 
Patient Safety Culture-SOPs” was used. 

Results: Total of 1225 questionnaires were distributed and 646 participants responded (52.7% response rate), out 
of which 57.4% from public vs. 42.6% from private health organizations. General perception of patient safety was 
evaluated as excellent and very good (N=484, 74.9%). Medical mistakes and near misses that were registered and 
stopped on time, have always been reported by 47.5% of respondents (N=307, average 3.9, SD±1.326347); those that 
did not have negative influence on patient’s health, were always reported by 35.8% (N=231, average 3.7, SD ±1.344274); 
The risk on patient safety was verbally declared to the chief of the department (N=145, 22.4%) or discussed during 
shift changes (N=132, 20.4%). In the last 12 months, 72.8% (N=470) of respondents haven’t reported any case of 
medical mistakes or near misses. 

Discussion and conclusion: Patient safety culture, rapport of medical mistakes and near misses are not very 
known to medical staff in R. Macedonia, which is a challenge for further research and improvement.

Key words: patient safety, medical mistake, near miss, medical staff 

INTRODUCTION

Patient safety is defined as prevention of errors and 
adverse effects to patient that could lead to unnecessary 
injuries associated with healthcare services1. The patient 
safety culture is a result of individual and team values, 

attitudes, practices, perceptions and competencies that 
lead to continuous organizational improvements in the 
healthcare organizations that will contribute to greater 
patient safety. 

Medicus 2015, Vol. 20 (1): 11 -17
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It is estimated that every year at healthcare facilities 
worldwide there are around 43 million of medical 
mistakes, out of which 2/3 are present in developing 
countries2. Some authors argue that unsafe medical care 
is a leading cause of morbidity and mortality at global 
level3. Better patient safety is a question of global concern, 
for all countries and at all levels of health care 4, 5.  

The patient safety system requires complex efforts to 
improve its functioning, which include: safe clinical 
practice and safe healthcare environment for patients, 
medication safety (pharmacovigilance), safety of medical 
devices (materiovigilance), safety of blood and blood 
components (hemovigilance) and safety at working places 
for medical staff.

Medical mistakes and near misses during delivering of 
healthcare services occur as a result of organizational 
inconsistencies or human factor. The reasons for their 
occurrence and reappearance are studied from medical 
as well as from a sociological aspect6.

Sociologists state that many things can be learned 
from analysing reported medical mistakes, near misses 
or serious injuries. Their regular and comprehensive 
analysis for finding the real reasons (root causes) may 
lead to improvement of patient safety. 

The study supported by the Agency for Healthcare 
Research and Quality’s (AHRQ) found that physicians 
often missed to help their patients to be more informed 
about the healthcare services they receive. Those patients 
partially or completely accept the treatment suggested by 
the physician, but it is more likely to end in failure and  
patient dissatisfaction7.

In order to improve patient safety, the focus of activities 
should be redirected from individual responsibility toward 
organizational changes that will prevent recurrent risks 
that can negatively affect on patients health 8,9.

Patient safety in R.Macedonia is generally accepted as 
part of the everyday work of medical staff in public and 
private healthcare institutions. Some previous researches 
which are mainly addressed to patients satisfaction with 
healthcare services, partially included patient safety.  In 
terms of legislation, patient safety is guaranteed by the 
Health Protection Law10 and The Patient’s Rights Law11. 

OBJECTIVE OF THE STUDy

The objective of this publication is to evaluate attitudes 
and practices among medical staff  in R. Macedonia in 
rapport of medical mistakes and near misses, general 
perception of patient safety, frequency and number of 
reported mistakes, to whom and how they were reported 
by medical staff employed in public and private healthcare 
institutions in the Republic of Macedonia.

MATERIAL AND METHOD

Prospective study in which research is conducted in four 
healthcare institutions in Republic of Macedonia: Clinical 
hospital - Tetovo, General hospital - Kumanovo, private 
General hospital Remedika and private Clinical hospital 
Adzibadem Sistina, in the period of December, 2012- May, 
2013. Total of 1225 questionnaires were distributed and 
646 participants responded (52.7% response rate), out of 
which 57.4% from public and 42.6% from private health 
organizations.

For purposes of the research a standardized questionnaire 
made by the Agency for Healthcare Research and Quality’s 
(AHRQ) from the United States of America it was used 
(Surveys on Patient Safety Culture-SOPs) 12.

This article analyzed the following questions: 

 � Frequency of reporting errors by healthcare 
employees 

 � Patient safety assessment

 � Number of events reported referred to endangered/ 
compromised patient safety

 � Supervisor/manager or person to whom cases of 
compromised patient safety were reported

 � Тhe manner by which cases of compromised patient 
safety were reported

The original form of the questionnaire is in English, it 
was translated into Macedonian language by maintaining 
the authenticity of the translation from English to 
Macedonian by a certified translator. The questionnaire 
was validated by pre-testing of 30 respondents - 
employees at clinics in Skopje. At the validation phase, 
the participants expressed their opinion related to: 
the clarity of the questions; do they consider that the 
formulation of questions enables them to freely express 
their opinion regarding a culture of patient safety in the 
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healthcare institution where they are employed (content 
validation). 

The selection criteria for healthcare facilities included in 
this study were: to provide services at secondary level of 
healthcare  and  to have more than 100 employees.

After questionnaire validation and selection of 
healthcare facilities, the official requests were submitted 
to the management teams to conduct the survey. By 
ensuring anonymity and impartiality the respondents 
had opportunity to freely express their views and 
opinions by filling the questionnaires and to return 
them to the collection point. The obtained data were 
statistically processed (SPSS version 15) by using standard 
descriptive and analytical bivariate and multivariate 
methods; the attributive statistical series were analyzed 
by determining the ratio of relations, proportions, 
rates and  by determining the statistical significance 
of discovered differences; statistical significance of a 
different numerical series and proportions using the 
Student’s - test,; for CI (confidence interval) accuracy is 
taken p <0,05. The results are displayed in tabular and 
graphic form.

RESULTS 

Total of 646 healthcare employees participated in the 
study, out of which 19.5% (N = 126) were male and 79.1% 
(N = 511) were female,1.4% of the respondents (N = 9) didn’t 
give data about this question (Graph 1).

Graph  1  Distribution of respondents by gender

From the total number of respondents, 57.4% (N = 371) of 
them are employed at public healthcare organizations 
and 42.6% (N = 275) at private health organizations, as it is 
shown at the graph 2.

Graph 2  Distribution of respondents by the type of 
healthcare facility

In healthcare facilities where the survey was conducted, 
the respondents belong to different departments. Their 
distribution according to the department is shown in 
Table 1. 

Table 1  The distribution of respondents according to 
the department where they are employed

Departments Number 
of respondents %

Many different departments, 
no specific department 5 0.8

Internal medicine 52 8.0
Surgery 99 15.3
Gynecology and Obstetrics 113 17.5
Pediatrics 33 5.1
Emergency medicine 18 2.8
Intensive care 47 7.3
Psychiatry / Mental Health 24 3.7
Rehabilitation / Physical therapy 26 4.0
Pharmacy 13 2.0
Laboratory 67 10.4
Radiology 42 6.5
Anesthesiology 14 2.2
 Urology 2 0.3
Forensic medicine and pathology 3 0.5
Infection diseases 24 3.7
Dermatovenerology 9 1.4
Otorhinolaringology ENT 6 0.9

Ophthalmology 21 3.2
Neurology 18 2.8
Nuclear Medicine 4 0.6
Ambulance 6 1.0
Total 646 100.0

FREqUENCy OF REPORTING ERRORS 

The answer to the question “When a mistake 
is made, but is caught and corrected before 
affecting the patient, how often is this reported? 
“by almost half of the respondents (47.5%) was: always  
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(N = 307) and 18.8 % (N = 128) never or rarely (Table 2). No 
response (missing data) from the 4.0% of respondents  
(± SD 1.326347). 

Table 2  When a mistake is made, but is caught and 
corrected before affecting the patient, how 
often is this reported?

Frequency of reporting 
errors

Number
of respondents %

never 42 6.5

rarely 86 13.3

sometimes 65 10.1

very often 120 18.6

always 307 47.5

no response 26 4.0

total 646 100.0

The average score in terms of reporting errors in 
healthcare facilities is 3.9, which corresponds to very 
often (SD ± 1.326347).

The answer to the question: “When a mistake is made, 
but has no potential to harm the patient, how often is 
this reported?”, by 35.8% of respondents (N = 231) was that 
the error is always reported, while other 22.4% (N = 145) 
of respondents answered that the error is never or rarely 
reported. There is missing answers among 4.6% (N = 30) of 
the respondents (Table 3).

Table 3  When a mistake is made, but has no potential 
to harm the patient, how often is this 
reported?

Frequency of errors 
reporting 

Number of
respondents %

never 55 8.5

rarely 90 13.9

sometimes 99 15.4

very often 141 21.8

always 231 35.8

no response 30 4.6

total 646 100.0

The average score to the question: “When a mistake is 
made, but has no potential to harm the patient, how 
often is this reported?” is 3.7, which corresponds to very 
often (SD ± 1.344274). 

Patient safety assessment

According to the answers given, 74.9% (N = 484) of 
respondents evaluate the patient safety as excellent or 
very good, 17.2% acceptable (N = 111), 2.3% (N = 15) answered 
as weak, and only 0.9% (N = 6) answered as poor (Graph 3).  
No response in 4.6% (N = 30) of respondents. 

Graph 3  The assessment of the respondents related to 
patient safety

Number of reported events of compromised patient’s 
safety

Dominant number of respondents are those who have not 
reported even one case during the last 12 months (72.8%, 
N = 470), then the respondents who reported 1 to 5 cases 
(18.1%, N = 117); 19 respondents (2.9%) reported 6 to 10 
cases, 13 respondents (2.0%) reported 16 to 20 cases, and 
only 2 respondents (0.3%) reported more than 21 cases 
(Graph 4).

Graph 4  Number of reported cases of compromised 
patient’s safety, reported in the past 12 
months

Persons to who cases of compromised patient safety 
are reported

At the answer to the question: “To whom you have 
reported cases of compromised patient’s safety in the 
past 12 months?” the answers are missing in about one 
third of respondents (Table 4).
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Table 4  The person to whom cases of compromised 
patients safety in the past 12 months were 
reported
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Patient
N0 246 47 37 25 34 257 646

% 38.1 7.2 5.7 3.9 5.3 39.8 100.0

Chief of the 
Department

N0 143 67 63 48 166 159 646

% 22.1 10.4 9.8 7.4 25.7 24.6 100.0

Chief Nurse of 
the department

N0 80 60 57 77 197 175 646

% 12.4 9.3 8.8 11.9 30.5 27.1 100.0

General
Manager

N0 251 56 40 17 39 243 646

% 38.9 8.7 6.2 2.6 6.0 37.6 100.0

Colleague
N0 84 55 66 74 132 235 646

% 13.0 8.5 10.2 11.4 20.4 36.4 100.0

Nobody
N0 300 32 18 19 11 266 646

% 46.4 5.0 2.8 2.9 1.7 41.2 100.0

Family member
N0 247 43 36 31 35 254 646

% 38.2 6.7 5.6 4.8 5.4 39.3 100.0

According to the obtained data, 46.4% (N = 300) of 
respondents answered that they had never reported cases 
of compromised patients safety in the past 12 months to 
anyone; 30.5% (N = 197) of respondents answered that they 
always reported the cases of compromised patients safety 
to the Chief nurse at the Department the last 12 months, 
while 25.7% (N = 166) of respondents answered that they 
always reported to Chief of the Department  (tab. 4).

As for the reporting of those cases to the family members, 
the percentage is almost identical -38.1% and 38.2% of 
respondents have never reported any case to the patient’s 
family member, versus 5.3% vs. 5.4% of respondents who 
had always reported those cases (Table 4).

The manner in which the cases of compromised 
patient safety are reported

For this question, there are missing answers in about 
one third of the answered questionnaires, the percentage 
ranges from 29.3% to 40.9%,  as is shown at Table 5.

Table 5  The manner in which the cases of 
compromised patient safety are reported in 
the last 12 months
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Written report
N0 201 89 57 34 70 195 646

% 31.1 13.8 8.8 5.3 10.8 30.2 100

Verbal report 
to Chief of the 
Depart

N0 78 63 82 89 145 189 646

% 12.1 9.8 12.7 13.8 22.4 29.3 100

Staff meeting 
discussions

N0 69 61 92 94 115 215 64

% 10.7 9.4 14.2 14.5 17.8 33.3 100

Until now  no 
case is reported

N0 251 56 40 17 39 243 646

% 38.9 8.7 6.2 2.6 6.0 37.6 100

Discussion with 
colleagues from 
the next shift

N0 84 55 66 74 132 235 646

% 13.0 8.5 10.2 11.4 20.4 36.4 100

In the last 12 months, 38.9% (N = 251) of the respondents 
never reported a single case of a compromised patient 
safety, and 31.1% (N = 201) of them have never done it 
through a written report. Most common way of reported 
events has been through an oral report to the Unit 
supervisor (N = 145, 22.4%) and through discussions with 
colleagues (N = 132, 20.4%) from the following shift (Table 5).

DISCUSSION

According to answers of the respondents it can be 
concluded that the observed medical mistakes and near 
misses which could have had negative effect on the 
patient, but were removed, were reported almost by the 
half of the respondents (N = 307, 47.5%, average 3.9, SD ± 
1.326347); in other cases where the medical mistake had 
no potential to harm the patient, some of the respondents 
answered that they always reported (N = 231, 35.8%, 
average 3.7, SD ± 1.344274).

The respondents consider that the patient safety in 
healthcare organizations in R. Macedonia is at high level, 
assessing it as good or very good (N = 484, 74.9%). Such 
attitudes are different from the views of the respondents 
in the United States of America, where at the healthcare 
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units the patient safety was assessed as excellent by only 
25% of respondents and very good among 48% of the 
respondents. In the Netherlands 63% of the respondents 
evaluated the patient safety as acceptable, while in 
Taiwan such assessment was provided by 51% of them.

Although a large number of respondents in the survey in 
R. Macedonia responded that they had always reported 
cases of a compromised patient safety, the number of 
reported cases during the past 12 months is low. Most 
of the respondents did not report even one case of a 
compromised patient safety (N = 470, 72.8%) in the last 12 
months, followed by 1-5 reported cases (N = 117, 18.1%).

Such results indicate the need for additional analysis in 
order to discover whether the patient safety is really at 
such a high level and the respondents had no reason to 
report anything or maybe there is restraint due to fear 
of “labeling” and public recognition of the responsible 
figures.

Prejudices and stigmatization of reporting medical 
mistakes and near misses are confirmed with the low rate 
of answers in the healthcare institutions in Netherlands13, 
whereby on question “Frequency of reporting errors”, 
from 3.8% to 4.5% of the respondents did not respond to 
this question, while in the research in this survey in R. 
Macedonia the rate ranges is 2.8%.

The culture of patient safety is a complex process that has 
stages of development. It is influenced by cultural values, 
beliefs and attitudes that dominate in each country. 
Among healthcare employees, there is opinion that 
everything is fine in the healthcare institution in which 
they work, and that the patients are treated at maximum 
safe level. At the next level, there is dominant attitudes in 
which it is claimed that the safety of patients is a priority 
in any intervention14,15.

It takes time to inform and to sensitize the healthcare 
employees, encouraging their awareness and the need 
for discussion and analysis of the identified medical 
mistakes and near misses that would lead to continuous 
improvement of patient safety.

CONCLUSION 

Medical staff in R. Macedonia assesses the patient safety 
as excellent or very good. The reporting of medical errors 
and near misses is still at low level and they are mostly 
reported verbally, in discussions with colleagues, as well 
as with the Chiefs of the Departments. It is unlikely that 

the patients or family members will be informed of the 
existence of any non-compliance and risk that may affect 
patient’s health. The culture of patient safety, reporting 
of medical mistakes and near misses are new areas which 
are not known among medical staff in R. Macedonia. 
There is a real need for further research to find out the 
root causes and to propose measures to improve patient 
safety. 

REFERENCES

1 European Commission. Patient safety. The Public 
Health Portal of the European Union“Health-EU”. Avail-
able at:http://ec.europa.eu/health eu/care_for_me/pa-
tient_safety/index_en.htm assessed at 08.05.2010 

2  Jha AK., Larizgoitia I., Audera Lopez C., The incidence 
and nature of in-hospital adverse events: a systematic 
review. Qual Saf Health Care 2008;17:216-23

3 Ashish K Jha,  Itziar Larizgoitia,  Carmen Audera-
Lopez,  Nittita Prasopa-Plaizier, Hugh Waters,  David 
W Bates, The global burden of unsafe medical care: 
analytic modeling of observational studies, BMJ Qual 
Saf 2013;22:809-815 doi:10.1136/bmjqs-2012-001748

4 Siddiqi S. Elasady, Khorshid I., Fortune T., Leotsakos 
A., Letaief M., Qsoos S., Aman R., Mandhari Sahel A., 
El-Tehewy M., Abdellatif A., Patient Safety Friendly 
Hospital Initiative, available at www.medscape.com/
viewarticle/760415?2c=n/_topic, assessed at 26.03.2012

5 Canadian Institute for Health Information, Patient 
safety in Canada: An Update, available at www.secure.
cici.ca/cihiweb/en/downloads/Patient_Safety_AIB_
EN_070814.pdf, assessed at 07.02.2012

6 Jensen CB. Sociology, systems and (patient) safety: 
knowledge translations in health policy. Sociol Health 
Iln 2008 30:309-24

7 Agency for Healthcare Research and Quality, 20 Tips to 
Help Prevent Medical Errors Patient Fact Sheet, avail-
able at http://www.ahrq.gov/consumer/20tips.pdf, as-
sessed at 08.05.2010 

8  Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To Err is Human: 
Building a Safer Healthcare System. Washington, DC 
National Academy Press,2000

9 Laurie Scudder, When “to Err” Is a Crime, available at 
www.medscape.com/viewarticle/752158, assessed at 
31.10.2011

10 Law for Health Protection, R. Macedonia Public Gazette 
N0 43/2012



 Original scientific paper

17   |    Medical Journal - MEDICUS  

11 The Patient’s Right Law, R. Macedonia Public Gazette 
N0 82/2008

12  Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 
Hospital Survey on Patient Safety Culture:2011, avail-
able at http://www.ahrq.gov/professionals/quality-pa-
tient-safety/patientsafetyculture/hospital/, assessed 
at 20.12.2011

13  Smits M, Christiaans-Dingelhoff i, Wagner C, et al. The 
validity of COMPaZ: a comparison between the Duch 
and Amercan questionnaire on patient safety culture 

in hospitals, available at  http://www.biomedcentral.
com/1472-6963/8/230, assessed at  23.11.2013

14  Westrum R. A typology of organisational cultures. Qual 
Saf Health Care 2004;13 (Suppl.II):ii22-7, available at 
http://qualitysafety.bmj.com/content/13/suppl_2/ii22.
full, assessed at 20.11.2013

15  Parker D, Lawrie M, Hudson P. A framework for under-
standing the development of organisational safety cul-
ture. Saf Sci 2006;44:551-62, available at http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3671738/ assessed 
at  20.11.2013

СТАВОВИ И ПРАКТИКИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ПЕРСОНАЛ ОД ЈАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ 
ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ МЕДИЦИНСКИ 
ГРЕШКИ И ПРОПУСТИ

Митевска Л.1, Донев Д2, Исјановска Р3

1Институт за трансфузиона медицина на Р. Македонија,  
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биостатистика и медицинска информатика, Медицински факултет-Скопје

АпстрАкт

вовед: Безбедноста на пациентите е дефинирана како избегнување и превенција на повреди на пациентите 
(медицински грешки, пропусти, кои можеле да го повредат пациентот)  во текот на здравствените услуги.

Цел: Да се евалуираат  ставовите и практиките на пријавување медицински грешки и пропусти кај здравствениот 
персонал во Р. Македонија, општата перцепција за безбедност на пациентите, фрекфенцијата и бројот на 
пријавени грешки, кому и како истите се пријавени.  

материјал и методи: Проспективна студија реализирана во Клиничка болница-Тетово, Општа болница-
Куманово, приватна Клиничка болница-Аџибадем Систина и приватна Општа болница Ре Медика. Користен е 
стандардизиран прашалник “Анкета за безбедност на пациентите”. 

резултати: Дистрибуирани се 1225 прашалници, од кои 646 беа пополнети (стапка на одговор 52.7%); 57.4% 
испитаници се од јавни vs 42.6% од приватни здравствени установи. Безбедноста на пациентите е оценета како 
одлична и многу добра (N=484, 74.9%); Медицински грешки кои можеле негативно да влијаат на пациентот, но 
биле навремено отстранети, пријавиле 47.5% испитаници (N=307, 47.5%, average 3.9, SD±1.326347),а грешките кои 
немале потенцијална опасност по здравјето на пациентот, пријавиле 35.8% од испитаниците (N=231, average 
3.7, SD±1.344274). Ризиците за безбедност на пациентите се усмено пријавувани до раководителот на одделот 
(N=145, 22.4%) и меѓу колегите при менување на смените (N=132, 20.4%).  38.9% (N=251). Во  последните 12 месеци, 
72.8% од испитаницит не пријавиле ниту еден случај на нарушена безбедност. 

дискусија и заклучок: Културата на безбедност на пациентите, пријавувањето на медицински грешки и 
пропусти се малку познати меѓу медицинскиот персонал во Р. Македонија, што е предизвик за понатамошни 
истражувања и за унапредување на безбедноста на пациентите. 

клучни зборови: безбедност на пациенти, медицинска грешка, пропуст, медицински персонал 
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METFORMIN ANTAGONIZES THE EFFECTS OF PALM OIL 
ON GLUCOSE METABOLISM AND PLASMA LEVELS OF 
IFN-GAMMA 
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PALMËS NË METABOLIZMIN E GLUKOZËS DHE NIVELET 
E PLAZMËS NË IFN-GAMMA
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ABSTRACT

Indroduction : Metformin is widely used drug in the treatment of type 2 diabetes. It is documented that metformin 
may improve insulin resistance (IR). The hypoglycemic activity of metformin is related to the reduction of hepatic 
glucose output and gluconeogenesis, and stimulation of glucose utilization in the skeletal muscles. We have 
previously shown that palm oil may cause IR in rats . The aim of the present study was to determine the effects of 
metformin on glucose metabolism and IFN-gamma levels of male rats, chronically treated with palm oil. 

Materials and methods : Ekspeimental the type Wistar rats, palm-oil, metformin and glucometer (GTT).  

Results: Palm oil elevated the body weight of rats. Metformin antagonized the effects of palm oil on the body 
weight of rats . Palm oil changed GTT. Metformin antagonized the effects of palm oil on GTT . Palm oil decreased 
the plasma levels of IFN-gamma of male rats. Metformin antagonized the effects of palm oil on IFN-gamma . 

Discussion: The present study demonstrated that the chronic application of palm oil might develop insulin 
resistance. Metformin antagonized the effects of palm oil on body weight of male rats as well as the effects on GTT. 
In addition, the data presented here illustrate that palm oil decreased plasma levels of IFN-gamma. Metformin 
antagonized the effects of palm oil on IFN-gamma. 

Key words: metformin, palm oil, IFN-gamma.

INTRODUCTION 

Metformin is widely used drug in the treatment of type 2 
diabetes. It is documented that metformin may improve 
insulin resistance (IR). The hypoglycemic activity of 
metformin is related to the reduction of hepatic glucose 
output and gluconeogenesis, and stimulation of glucose 
utilization in the skeletal muscles (1, 3). Obesity induces 
IR and the mechanisms by which metformin alters IR 
in obese people are various and not well established. 
Metformin acts on a variety of tissues, including liver, 
adipose tissue, skeletal muscles, endothelium, and ovaries 
(2, 4). The therapeutic profile of metformin supports its 
use for the control of blood glucose, in diabetic patients 

and for the prevention of diabetes in subjects with 
impaired glucose tolerance.

The metabolic syndrome (MS) is characterized by 
several metabolic abnormalities, including obesity, 
IR, hypertension, hyperglycemia and dyslipidemia. 
The clinical features typical for MS may lead to an 
increased risk for cardiovascular disease and type 2 
diabetes. Visceral obesity and IR are considered the 
main features determining the negative cardiovascular 
profile in metabolic syndrome (5). Moreover, different 
disturbances in immune system have been described in 
pre-diabetic and diabetic patients (8). It has been shown 
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that IR both reduces the function of immune cells and 
increases inflammation. These are associated with micro- 
and macrovascular complications like atherosclerosis 
coronary heart disease, and stroke (9). 

We have previously shown that palm oil may cause IR in 
rats (10). 

The aim of the present study was to determine the effects 
of metformin on glucose metabolism and IFN-gamma 
levels of male rats, chronically treated with palm oil. 

MATERIALS AND METHODS

Animal care and experimental procedures were 
performed with the approval of the Animal Care 
Committees of Medical University, Sofia. Wistar rats were 
fed a normal diet or a high-palm oil diet for 60 days to 
develop obesity model. The control and high-fat-induced 
obesity model rats were then randomized in the following 
groups: control group (without treatment with palm oil), 
experimental group, treated with palm oil for a period 
of 60 days; experimental group with metformin, treated 
with metformin for a period of 60 days and experimental 
group, treated with palm oil (60 days) plus metformin 
for a period of 30 days.  Metformin (Glucophage, Sanofi, 
France) was applicated per os in doses 100 mg/kg/d. The 
animals received palm oil every day, p.o. by a feeding 
tube in a volume of 1 ml/100 g b.w. Glucose tolerance test 
(GTT) was performed and the body weight of rats was 
determined during the experiments. 

RESULTS

Palm oil elevated the body weight of rats. Metformin 
antagonized the effects of palm oil on the body weight of 
rats (Fig.1). 

Fig. 1.  Effects of palm oil and metformin on body 
weight of rats.

Palm oil changed GTT. Metformin antagonized the effects 
of palm oil on GTT (Fig. 2)

Fig. 2.  Effects of palm oil and metformin on GTT of 
rats

Palm oil decreased the plasma levels of IFN-gamma of 
male rats. Metformin antagonized the effects of palm oil 
on IFN-gamma (Fig. 3)

Fig. 3.  Effects of palm oil and metformin on plasma 
levels of IFN-gamma of male rats.

DISCUSSION

The present study demonstrated that the chronic 
application of palm oil might develop insulin resistance. 
Metformin antagonized the effects of palm oil on body 
weight of male rats as well as the effects on GTT. In 
addition, the data presented here illustrate that palm 
oil decreased plasma levels of IFN-gamma. Metformin 
antagonized the effects of palm oil on IFN-gamma.

Metformin is the most commonly prescribed  blood glucose-
lowering medication to treat type 2 diabetes. Obese and 
pre-diabetic patients are recommended to take metformin 
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on order to treat insulin resistance and maximize insulin 
sensitivity. Adipose tissue has a key role in the regulation 
of glucose metabolism. We have previously shown that the 
chronic application of palm oil may develop obesity (10). 
Here, for the first time, we demonstrate that metformin 
may improve glucose metabolism of rats exposed to palm 
oil for a long period of time. Other studies have shown 
that metformin has direct actions on adipocytes (6,7).

IFN-gamma is a cytokine that is critical for immunity 
against viral and bacterial infections. It is well 
documented that pre-diabetic and diabetic patients suffer 
from various immune dysfunctions and are easily prone 
to infections (8,11). Different pathogenic mechanisms 
have been suggested for the high infection rates in 
patients with IR. Possible causes include disturbances 
in immunity, decreased cytokine response, presence of 
micro- and macroangiopathy or neuropathy, etc. Our 
data presented here demonstrate for the first time, that 
chronic application of palm oil decreased plasma levels of 
IFN-gamma. This suggests a possible mechanism linked to 
low immune activity and high risk for various infections 
in obese people with insulin resistance. It is possible that 
the low levels of IFN-gamma in obese rats play a role in 
mechanisms of insulin resistance. A growing body of 
evidence has demonstrated that obesity increases the risk 
for chronic inflammatory disorders such as hypertension, 
type 2 diabetes, coronary heart disease, stroke, etc (12,13). 
On the other hand, it appears that calorie restriction 
and weight-loss may have a protective role against 
inflammatory mechanisms (14). A better understanding 
of the molecular pathways modified by control of obesity 
may be important for identification of new therapeutic 
alternative in pre-diabetic and diabetic patients.

Our study demonstrates for the first time that metformin 
elevated the plasma levels of IFN-gamma in rats 
treated with palm oil. Other studies with metformin 
have shown that markers of inflammation decrease 
with its supplementation (15,16), and suggest that the 
anti-inflammatory effects of metformin may be due to 
activation of multiple signaling pathways. 

A more detailed understanding of how metformin induces 
weight loss and affects immunity will likely optimize 
pharmacological treatment of obesity and pre-diabetes.
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METFORMINI ANTAGONIZUES I EFEKTIT TË VAJIT TË PALMËS NË METABOLIZMIN E 
GLUKOZËS DHE NIVELET E PLAZMËS NË IFN-GAMMA 
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ABSTRAKT 

Prezentimi : Metformin ëshë një lloj medikamenti  i cili gjenë përdorim të gjerë në trajtimin e shërimit të të 
dy tipeve të Diabetit. Është dokumentuar se metformini mund të improvoj rezistencën ndaj insulinës. Aktiviteti 
hipoglikemik i metforminës është i lidhur me redukcionin e glukozës hepatike të jashtvendosur dhe glukogjenezës, 
dhe stimulimin e glukozës utilike në muskujt skeletor . Paraprakisht kemi publikuar se Vaji i Palmës mund të 
shkaktoj rezistenc insulinore (RI), te minjët eksperimental . Qëllimi i këtij kërkimi është që të mësojm efektet e 
Metforminit në metabolizmin e glukozës dhe IFN-gamma, te minjët e gjinis mashkullore – konkretisht te minjët 
të trajtuar  me vaj palme. 

Materiali dhe metodat : Minjët ekspeimental të llojit Wistar, vaj palme, metformin dhe glukometër  për caktimin 
e testit tolerant të glukozës (TTG). 

Rezultatet: Vaji i Palmës e ndryshoj peshën trupore të minjëve, Metformini  antagonizoj efektet e vajit të palmës 
në peshën trupor  të minjëve . Vaji i palmës e ndryshoj TTG, metformini antagonizoj efektin e vajit të palmës në 
TTG . Vaji i palmës rrit nivelet e plazmës të IFN-gamma të minjëve meshkuj. Metformini antagonizoj efektin e vajit 
të palmës në IFN-gamm . 

Diskusioni: Studimet e fundit demostruan se aplikimi i vazhdueshëm kronik i vajit të palmës mund të shkaktoj 
rezistenc insulinore.Metformini ka efekt antagonizues ndaj vajit të palmës në peshën trupore të minjëve, poashtu 
edhe efektin në testin e tolerancës glukozorike. Përveç kësaj , të dhënat e paraqitura këtu ilustrojnë se vaji palmës 
ul nivelet e plazmës në  IFN -gama . Metformini antagonizon  efektin e vajit të palmës në IFN-gamma.

Fjalët kyçe: metformini , vaj palme , IFN -gama. 
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PODIS PROGRAMME FOR PREVENTION OF RISK FOOT 
FOR ULCERATUION IN TYPE 2 DIABETES 
 
PODIS PROGRAMI PËR PREVENIMIN E ULCERACIONIT 
TË  SHPUTËS DIABETIKE TE DIABETI I TIPIT 2
Ahmeti I., Bogoev M.,  Petrovski G., Bitoska I., Pemovska G.

University clinic of Endocrinology and diabetes, Skopje. Macedonia

ABSTRACT

Aim. To create program for measurements in preulcerative phase of diabetic foot syndrome (DFS) and monitoring 
metabolic dysregulation in type 2 diabetes mellitus (T2DM).

Material and methods. This is a prospective, observational study of 100 T2DM patients hospitalized at University 
Clinic of Endocrinology – Skopje, Macedonia. PODIS (P-pulsation and pedo/ankle brachial index, O – orthotics, D – 
deformities, I – intact skin, S – sensitivity) program include:  general information for patient (ID, sex, age, duration 
of diabetes, HbA1c, BMI, smoking cigarettes, systolic blood pressure, pulse, thrombocytes, total cholesterol, Tg, 
LDL-C, HDL-C) and PODIS elements calculated risk score for ulceration, and according IWGDF guidelines for 
ulceration risk. 

Results. The group of 100 patients with T2DM had a mean age of 59.45±11years in visit 1(V1) and 60.5±12.1 years 
in visit 2(V2). Duration of diabetes was 10±2.2 years, HbA1c 8±1,8%, TG 2.2 ±1,3 mmol/L, HDL 1.04±0.4 mmol/L, 
LDL 4±1,2 mmol/L.  The prevalence of DFS – preulcerative phase followed for 12 months with the PODIS program 
in V1 is as follows: score 0-29%, score 1-34%, score 2-19%, score 3-18%, while in V2: the risk score is: score 0-17%, 
score 1-39% score 2-19% and score 3-25%. Conclusion. PODIS program can be of interest for detail evaluation and 
estimation of prevalence of diabetic foot in our diabetic centers. Poor management of T2D – high HbA1c, high BP, 
High TG and high LDL-C are multiple factors for early appearance of DFS, promoting the progression from low to 
high scores for foot ulceration. 

Key words: PODIS, preulcerative phase, diabetic foot

INTRODUCTION 

Diabetes is a serious progressive disease with multiple 
complications and premature mortality, accounting 
for at least 10% of total health care expenditure in 
many countries1. The number of people with diabetes 
in the world according to IDF - International Diabetes 
Federation is 382 million and in the year 2035 is expected 
to be 592 million2. As a consequence of the growth of 
diabetes prevalence and increased life expectancy, there 
is a huge rise in chronic diabetes complications. Main 
parameter for adequate glucose regulation, according 
IDF recommendations, is HbA1c<7.0 % associated with 
prevention or delay of chronic complications and 
associated co-morbidities, invalidity and mortality. 

Unfortunately, it’s impossible to stop the progression of 
chronic diabetic complications and with the time they 
become the main problem of diabetes treatment leading 
to deterioration of quality of life. Diabetic foot syndrome 
(DFS) is complex heterogenic disorder that affects 15 -20% 
of people with type 2 diabetes (T2DM) and is responsible 
for most of amputations in developed countries3. 
T2DM patients have 25 times higher risk of lower 
extremity amputation (LEA) than general population4. 
Distal peripheral neuropathy (PNP) has been estimated 
to be present in 50%, PAD affects 40% of diabetic 
subjects5. These two conditions are frequently present 
together in DFS. Measurements of DFS for practical 
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and clinical use are categorized in three phases: 1- pre 
ulcerative, 2- ulcerative and 3- post ulcerative. In the pre 
ulcerative phase, the focus is to identify risk factors for 
quantifying the risk score, and finally to plan preventive 
interventions. Evaluation of risk score is aimed to classify 
the risk of diabetic foot (DF) for ulceration. According The 
International Consensus on the Diabetic Foot ICGDF, the 
risk score for ulceration is classified in 4 groups: 0- low 
risk, 1- medium, 2 – high and 3 – very high risk, to prevent 
and delay progression from one phase of DFS to the next 
one 4.  

AIMS

1.  To create adequate program for diabetic foot in pre 
ulcerative phase at patients with type 2 diabetes. 

2. To calculate the prevalence of DFS in pre ulcerative 
phase in type 2 diabetes associated with other risk factors. 

MATERIAL AND METHODS

This is a prospective, observational study of 100 T2DM 
patients hospitalized at University Clinic of Endocrinology 
– Skopje, Macedonia. Indication of hospitalization in these 
patients was glucose regulation and evaluation of chronic 
complications. Inclusion criteria were: duration of type 
2 DM more than 1 year, age between 35-75 years (both 
genders included). Exclusion criteria were: neuropathy 
of non - diabetic etiology, use of drugs for neuropathy, 
pedo – brachial index (PBI) >1, 3, age of patients>75 and 
<35 years. Program for evaluation of diabetic foot in 
preulcerative phase called PODIS (P-pulsation and PBI, O 
– orthotics, D – deformities, I – intact skin, S – sensitivity) 
with data base was created (figure 1). 

Figure 1.  Elements of PODIS program

At the beginning of visit 1(V1), following procedures were 
performed for each patient at clinic: history and physical 
examination, smoking habits, education level about 
diabetes and diabetic foot questionnaire), laboratory 
investigations (fasting blood glycaemia and HbA1c), Full 
Blood Count (FBC), and lipid measurements. Evaluation 

of measurements of DFS in pre ulcerative phase 
according to the International Consensus on the Diabetic 
Foot (ICGDF) and inspection of appropriate shoes, foot 
deformities, and skin were systematically classified and 
incorporated in program PODIS at the beginning (V1) and 
after 12 months (V2). A plan of preventive interventions 
was prepared for the next visit according the risk score 
group based on ICGDF guidelines ( score 0 – each 12 
months, score 1- 6 months, score 2 – 3 months and score 
3 each month).

PODIS Microsoft access program was created for 
assessment, evaluation and database for diabetic foot 
syndrome in preulcerative phase at University clinic of 
endocrinology, Skopje. Podis program include general 
information for patient (ID, sex, Age, Duration of diabetes, 
HbA1c, BMI, smoking cigarettes, systolic BP, pulse, 
Thrombocytes, total cholesterol, Tg, LDL, HDL) and PODIS 
elements (p-pulsation and pedo/ankle brachial index, O – 
orthotics, D – deformities, I – intact skin, s – sensitivity) 
and calculated risk score for ulceration and calculated 
next visit according IWGDF guidelines for ulceration risk. 
In the third part of the program easy incorporated history 
of disease, physical examination, therapy, consultations 
and date of next visit according risk score. P – Pulsation 
and PBI (pedo-brachial index or ABI) was assessed with 
Doppler ultrasound DOPPLEX 2 into a. doralis pedis 
and a. tibialis posterior. Comparation when measuring 
PBI with sphygmomanometer and stethoscope with 
sphygmomanometer and Doppler ultrasound was made. 
To avoid false results, before each assessment with 
Termoscan was measured skin temperature of two legs.  O 
– Orthotics (in/appropriate shoes, orthotic helps for foot). 
At the beginning (V1) inspection of shoes was made at each 
patient and recommendation according the size of the 
foot and deformities. Patients were advised to buy shoes at 
the end of the day. D – Deformities and skin discolorations 
of foot, history for previous ulceration and or amputation 
was registered and foot classified as very high risk (3) for 
re ulceration or amputation. From structural deformities 
examinations were made for presence of hallux valgus, 
prominent metatarsal bone, Charcot arthropaty, skin 
hair and flash. I – Intact skin. During measurements 
skin inspection and control for hyperkeratosis, rhagades, 
skin fissures, inadequate and poorly grown stapled nails. 
All these changes were calculated as a potential risk for 
infection and ulceration of the foot. S – Sensitivity of the 
foot impaired (neuropathy). Measurements for distal 
sensor neuropathy (DSN) include: Semmes –Weinstein 
monofilament, Vibration perception threshold. In 30 
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patients measurements were also done with Neuropad 
and electromyography (EMG). 

RESULTS

The group of 100 patients with T2DM had a mean age 
of 59.45±11years in V1 and 60.5±12.1 years in V2 (35-75y.). 
(Table 1). According to the risk score stratification for 
the age (table 2), we can notice   statistical significance 
between risk factor age and risk score for ulceration (p<0, 
05 in V1 and V2). Distribution of sex was 53% female and 
47% male: Kruskal-Wallis test for the factor gender shows 
that male patients have higher risk score for ulceration 
than female p<0, 05). Mean duration of T2DM was 10, 47 ± 
4, 77 years. The risk score in pre ulcerative phase of DFS is 
strongly associated with the duration of diabetes (p<0.05 
in V1 and V2).

Pulsation of dorsal is pedis between V1 (present 59% 
and absent 41%) and V2 (present 51% and absent 49%) 
shows statistical significance between risk score groups 
(Freedman test p<0, 05). 

PBI results of measurements in V1 and V2 are in 
correlation with risk score stratification respectively 
group with PBI <0.6 have risk score 2 and 3 (p<0, 01). Table 
2 and 3.

Table 1.  Mean, SD and p in preulcerative phase of DFS 
(visit 1 and visit 2)

Visit 1 Visit 2

M
ea

n

St
d.

 
D

ev
ia

ti
on

p

M
ea

n

St
d.

 
D

ev
ia

ti
on

p

Age (y) 59.45 11.0 0.003 60.45 12.1 0.002
Sex %       m 47 0.04 47
                 f 53 0.054 53
Duration (y) 10.47 4.7 0.03 11.47 4.9 0.01
HbA1c 7.96 1.2 0.03 7.46 0.57 0.05
Cigarettes/day 6.20 7.8 0.58 5.0 4.6 0.16
BMI kg/m2) 27.61 3.2 0.12 27.09 2.2 0.07
Systolic BP (mmHg) 141.35 14.2 0.22 134.69 8.2 0.44
TG (mmol/L) 2.30 1.22 0.62 2.07 0.48 0.44
LDL-C (mmol/L) 4.02 1.13 0.06 3.50 0.60 0.08
HDL-C (mmol/L) 1.03 0.18 0.31 1.06 0.18 0.36

In the study group, the association between smoking as 
a risk factor and the risk score for ulceration was not 
statistically significant, probably due to the small number 
of smokers (p=0.586 in V1 and 0,165 in V2). However, the 
expressed manifestation of pathology in male patients 
has been observed in smokers where the group n=37 
(77.4%) of such patients were male and n=11 (22.9%) female 
of total 48% smokers in V1 respectively n=31 (68.9%) male 
and 14 (31, 1%) female in V2.

Table 2.  Risk score stratification and PODIS measurements in preulcerative phase of DFS.
Visit 1 (V1) Risk score 0 absent / 

minimal
         

1-medium
      2- high        3- 

  very high
Total p

Pulsation present 22 19 10 8 59
absent 7 15 9 10 41
Total 29 34 19 18 100 0.07

PBI 0.9 - 1.3 24 27 3 5 59
0,9 - 0.6 5 7 13 7 32
< 0.6 0 0 3 6 9

Total 29 34 19 18 100 0.01
Orthotics Adequate 24 23 11 6 64

inadequate 6 10 8 12 36
Total 30 33 19 18 100 0.03
Deformity No deformity 20 18 7 4 49

Presing 6 11 6 5 28
Limited mobility 3 4 5 4 16
Skin discoloration 0 1 1 5 7

Total 29 34 19 18 100        0.03
Intact skin preserved 29 32 14 3 78

Previous ulcer 0 2 5 15 22
Total 29 34 19 18 100          0.01
Sensitivity monofilament normal 29 8 2 3 42

+  in 2 points 0 26 17 15 58
Total             29 34 19 18 100          0.012
Vibration perception normal 27 27 8 7 69

reduced 2 7 11 11 31
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Orthotics – appropriate shoes. Each patient with DFS was 
inspected for appropriate shoes (size, detph, comfort) 
and according to these characteristics the shoes were 
classified as appropriate or inappropriate. Statistical 
significance between risk score groups is marked during 
period of V1 and V2. Groups with risk score 2 and 3 have 
inappropriate shoes (p<0, 01). Deformities. Patients 
were inspected for pressure, limited foot mobility, 
discoloration. In two visits (V1 and V2) we found results 
with statistical significance between risk score groups 
for foot ulceration and presence of deformities (p<0, 05). 
Groups with risk score 2 and 3 have more deformities 
than groups 0 and 1. Intact skin. History and physical 
examination of the feet showed that previous ulceration 

is marked at foot with risk score 2 and 3. In V1 previous 
ulceration is registered in 22% of patients and in V2 in 
24%. Association between risk score for foot ulceration 
and intact skin is statistically significant between groups 
in V1 and V3. (p<0,01). 

Sensitivity.   Measurements for sensitivity were made 
with monofilament, vibration perception threshold (128 
Hz) and thermoscan pen for subjective assessment of 
hot and cold sensation. Positive (loss of sensitivity) in 2 
or more points was present in 58% during V1 an in 68% 
in V2. Presence of sensory neuropathy screened with 
monofilament is associated with the high risk score for 
ulceration and normal sensitivity is associated with low 
risk for ulceration (p<0, 01). 

Table 3. Risk score stratification and PODIS measurements in preulcerative phase of DFS.

Visit 2 Risk score 0 absent /
minimal

1-medium 2- high 3- very high Total P

 Pulsation present 11 21 10 9 51

absent 6 18 9 16 49

Total 17 39 19 25 100 0.04

V2PBI 0.9 - 1.3 14 30 3 7 54

0,9 - 0.6 3 9 14 9 35

< 0.6 0 0 2 9 11

Total 17 39 19 25 100 0.01

Orthotics Adequate 14 28 12 9 64

inadequate 3 11 7 16 36

Total 17 39 19 25 100 0.01

Deformity No deformity  12 17 8 2  39

Presing             4 16 6 6  32

Limited mobility 1 4 2 5 12

Skin discoloration 0 2 3 12 17

Total 17 39 19 25 100           0.01

Intact skin preserved 17 38  17 4 76

Previous ulcer 0 1 2 21 24

Total 17 39 19 25 100         0.017

Sensitivity normal 17 9 3 32

+  in 2 points 0                       30              16 22 68

Total                     17                   39 19 25 100          0.01

Vibration perception normal 17 30 10 11 68

reduced 0 9 9 14 32

Total 17 39 19 25 100 0.01
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Figure 1. Testing with Siemes Weinstein monofilament in patients with DFS in V1 and V2.

Vibration perception with tuning fork. Type 2 diabetic 
patients compared with control group have higher 
neuropathy (31% in T2DM versus 8% in control group). 

DISCUSSION

The average duration of diabetes in our patients with 
diabetic foot syndrome is 10.47 years (8.6 years in score 
0 and 12.6 years in score 3). This confirms the fact that 
longer duration of diabetes is associated with higher 
risk score for foot ulceration. Duration of diabetes in 
patients investigated for diabetic PNP in the literature 
ranges from 8.4 to 12.49 years5. There was an equal 
gender representation in our studied patients with DFS. 
Distribution by gender was 53% women and 47% males 
(p <0, 05). Independent risk factors for diabetes, (age, 
duration of DM), poor metabolic control (high HbA1c, 
dyslipidemia, hypertension, smoking) are associated with 
the progression of chronic macro and micro vascular 
complications.In our population, the prevalence of  
diabetic foot syndrome – preulcerative phase followed 
for 12 months with the PODIS program  was represented 
with the risk score in V1 is as follows: score 0-29%, score 
1-34%, score 2-19%, score 3-18%, while in V2: the risk 
score is 0-17%, risk 1-39%  risk 2-19% and risk  3-25% .  The 
prevalence and incidence of risk score of ulceration in 
the Mexican Americans in a cohort study amounted to: 0 
to 58.6%, 1 - 5.9%, 2-24.7%, 3 - 10.8% 6. .  Peters et al during 
3 year follow up study concluded that ulceration occurred 
in 5, 1, 14, 3 18, 7, 8 and 55, 8% of the patients group 0, 1, 2, 
and 3. All amputations found in group 2 and 37.   Except 

pulsation in V1 (p>0.05), all parts of measurements with 
PODIS program have statistically significance in risk score 
groups during V1 and V2 (p<0, 05 and p<0.01). Orthotics 
(shoes, footwear) did not correspond (inappropriate shoes 
36% in V1 and 37% in V2) with the literature8  Similar 
program called PEDIS is used in ulcerative phase of DFS, 
Diabetic foot ulcer classification system for research 
purposes: a progress report on criteria for including 
patients in research studies9. In conclusion, PODIS 
program can be of interest for detail evaluation and 
estimation of prevalence of diabetic foot in our diabetic 
centers. Poor management of Type 2 diabetes – high 
HbA1c, high BP, High TG and high LDL-C are multiple 
factors for early DFS promoting the progression from 
low to high scores for foot ulceration. The prevalence 
of DF syndrome in pre ulcerative phase is higher than in 
other studies probably because of the patients studied (in-
clinic patients), duration of diabetes more than 10 years, 
HbA1c>8%, TG>2.2 mmol/L, HDL<1.04 mmol/L, LDL>4 
mmol/L, having high (score 2) or very high risk (score 3) 
for ulceration. 

CONCLUSION

PODIS program can be of interest for detail evaluation 
and estimation of prevalence of diabetic foot in our 
diabetic centers. Poor management of T2D – high HbA1c, 
high BP, High TG and high LDL-C are multiple factors for 
early appearance of DFS, promote the progression from 
low to high scores for foot ulceration. 
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PODIS PROGRAMI PËR PREVENIMIN E ULCERACIONIT TË  SHPUTËS DIABETIKE TE 
DIABETI I TIPIT 2 

Ahmeti I., Bogoev M.,  Petrovski G., Bitoska I., Pemovska G.

Kampusi klinik Nëna Terezë. QKU. Klinika e Endokrinologjisë, diabetit dhe çrregullimeve metabolike,         
Shkup, R. e Maqedonisë

ABSTRAKTi

Qëllimi. Të krijohet program për matjet në fazën preulcerative te sindroma e shputës diabetike (DFS) dhe të 
monitorohet disregullimi metabolik te personat me diabetin e tipit 2 (T2DM).

 Materiali dhe metodat. Studimi është prospektiv, opservacional, i kryer në 100 pacientë me T2DM të hospitalizuar 
në Klinikën e endokrinologjisë – Shkup. Programi PODIS përfshin (P-pulsacioni dhe indeksi pedo brachial, O – 
ortozat/mbathjet, D – deformitetet, I – lëkura intakte, S – sensitiviteti), të dhënat gjenerale për pacientin, (numri 
amë, gjinia, mosha, kohëzgjatja e diabetit, HbA1c, BMI, pirja e duhanit, tensioni i gjakut, pulsi, thrombocytet, 
cholesteroli, Tg, LDL-C, HDL-C) dhe skor reziku për ulceracion I llogaritur sipas IWGDF udhëzimeve. 

Rezultatet. Grupi prej 100 pacientëve me T2DM ka  moshë mesatare59.45±11vjet në vizitënt 1(V1) dhe 60.5±12.1 vjet 
në vizitën  2(V2). Kohëzgjatje e diabetit ka qenë 10±2.2 v, HbA1c 8±1,8%, TG 2.2 ±1,3 mmol/L, HDL 1.04±0.4 mmol/L, 
LDL 4±1,2 mmol/L.  Prevalenca e DFS – në fazën preulcerative në fillim dhe pas 12 muajve sipas PODIS programit 
ka qenë në V1s: score 0-29%, score 1-34%, score 2-19%, score 3-18%, kurse në  V2 skor reziku për ulceracion ka qenë: 
score 0-17%, score 1-39% score 2-19% and score 3-25%. 

Concluzioni. PODIS programi mund të jetë me interest ë vacant për evaluimin e detajuar dhe llogaritjen e 
prevalencës së shputës diabetike . Keqmenaxhimi i T2D –HbA1c e lartë, TA I lartë, hiper TG dhe hiper LDL-C janë 
faktorët multiple që e përshpejtojn shfaqjen e hershme të DFS, duke promovuar progresionin nga risk skori I ulët 
në risk skor më të lartë për ulceracion. 

Fjalët kyçe: PODIS, faza preulcerative, shputa diabetike



Revistë mjekësore - MEDICUS    |    28

KERATOMETRIC CHANGES OF THE CORNEA FROM THE 
PATIENTS TREATED WITH LASIK 
 
NDRYSHIMET KERATOMETRIKE TË KORNESË TE 
PACIENTËT E TRAJTUAR ME LASIK
Shabani A.1, Asani M.1,2, Ajazaj V.1, Dida E.1

1 “Klinika Gjermane e Syrit”, Prishtine, Kosovo

2 “DOmed Augenklinik Westfalen”, Dortmund, Germany 

Cоrresponding autor е-mail: afrimshabani@gmail.com

ABSTRACT

Introduction: In our study we have used the Orbscan IIz in order to evaluate keratometric values of the cornea 
before and after refractive surgery aiming to see possible changes in corneal topography.  

Objective: The main aim is to evaluate possible changes in corneal keratometry under the effect of laser rays with 
LASIK method. 

Methods & Material:  In this study were included 204 eyes with different refractive anomalies. Candidates that 
underwent refractive surgery first had to undergo many ophthalmologic examinations, starting by evaluating 
their visual acuity, subjective and objective refraction with and without cycloplegia, slight lamp evaluation, 
computerized topography, pupilometry, retina examination, measurement of intraocular pressure. Refractive 
surgery was done with LASIK under local anesthesia.  

Results:  In this study were included 102 patients treated  with LASIK. 54.9% were of female gender and 45.1% 
of male gender. Keratometry “Mean Power” in average in both eyes before surgery was 43.4 (DS+-1.6) from 40.2 to 
48.1. Keratometry “Mean Power” in average in both eyes after surgery was 40.7 (DS+-2.4), from 34.5 up to 47.7. With 
“Wilcoxon matched paired test” we noticed a significat statistical change between the keratometric values “Mean 
Power“ in both eyes before and after surgery (P<0.0001).

Conclusion: Based on the results we have found a significant change in the maximal keratometric values, minimal 
and the most important, before and after refractive surgery with   LASIK method. 

Key words: LASIK, Keratometric values, Orbscan IIz

Medicus 2015, Vol. 20 (1): 28 - 34

INTRODUCTION

Refractive surgery is a group of surgical procedures 
designed to help in reducing or eliminating the need of 
wearing glasses or contact lenses(3). Refractive power 
of the cornea is measured with different instruments 
which give us data in regards to the corneal curvature 
(7). The evaluation of the corneal curvature is done with 
keratometry(1). The refractive power of the corneal 
backside is negative and is smaller than the one of the 
front part. This diminishes the refractive power of the 
cornea.

The front surface of the cornea is mostly spherical 
with a radius of the corneal curvature which is 8 mm. 
This surface is responsible for two thirds of the corneal 
refractive power. The spherical shape of the corneal 
surface is responsible for the quality of the retinal 
image. The astigmatism caused from this surface has 
a difference in the radiuses of the curvature along the 
different meridians. Studies of the normal eye show that 
almost every eye has some basic corneal astigmatism, 
which is at least 0.25 – 0.50 D.(1)
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The use of corneal topography enhanced the ability to 
understand different keratorefractive procedures which 
give us a lot of data in regards to a regular or irregular 
astigmatism, size of the optical zone, centration, 
refractive changes and many aspects of refractive 
procedures. It’s also a successful tool to scan for possible 
refractive candidates and keratoconus (13). Most of the 
keratorefractive procedures modify the radius of the 
corneal curvature in the surface part of the cornea. Most 
of them modify the central part of the optical zone. The 
ratio changed is between the anterior part of the cornea 
with the posterior part, there is also a modification in 
corneal thickness.

We shall explain in more detail the measurement 
procedure with the Orbscan topograph IIz. We measured 
our patients with this topography. 

Orbscam IIz – Bausch and Lomb

The combination of the system “slit – scanning” and the 
“Placido disc” ( with 40 circles ) to measure the elevation 
and the anterior curvature, and to measure the elevation 
and the posterior curvature of the cornea (6, 14). The 
complete corneal scheme with the measurement “white 
to white”. We have two scanning slit lamps in a 45 degree 
angle in the right and in the left of the shaft of the 
device(1). 40 images are executed by the system, 20 from 
each projector, all in 0.7 sec. We also have the “tracking” 
system for involuntary moving of the patient. There can 
be measured the CA depth, kappa angle, diameter of the 
pupil, keratometric values (3 and 5 mm of the corneal 
center) and the lowest corneal pachymetry value. It 
can measure 9000 points in 1.5 sec (12). One orbscan 
measurment of a normal eye is comprised of 4 parts: In 
the upper part it is shown the front part of the surface, 
up to the right the posterior surface of the cornea, down 
to the left the keratometric model and down to the right 
the pachymetry(1). The values which we analyze from 
the orbscan: The maximal and the minimal keratometric 
values (the flat and the step corneal curvature), 
keratometric astigmatism(11), all mean arithmetic values 
of the central 0.7 mm corneal curvature. 

Refractive surgery continues to be the dominating 
procedure in correcting refractive anomalies compared 
to the other methods. Refractive surgery is a group of 
surgical procedures designed to help in reducing or 
eliminating the need of wearing glasses or contact lenses. 
Refractive surgery improves vision by changing the 
refractive power of the cornea(10) in two focuses (points) 
of the eye (cornea and lens). The most frequent refractive 

surgery of the cornea is LASIK (laser-assisted in situ 
keratomileusis)(4,5). Since the corneal shape effects, the 
refractive situation of the eye, most refractive surgeries 
are designed to change the corneal curvature and with 
it the refractive power of the eye(4). The main goal is to 
evaluate possible changes in the corneal keratometry 
under the effect of laser rays with LASIK method. 

MATERIAL AND METHODS

During a 3 year period 102 patients have been analyzed 
(204 eyes) with different refractive anomalies . All 
the patients were taken from the German Eye Clinic 
in Prishtina (Kosova) and have undergone refractive 
chirurgical intervention – LASIK in the same clinic. 
Refractive surgery was done with LASIK under 
local anesthesia with LADARVision 4000 device and 
postoperative measurements were done after 1, 5, 15, 30 
and 90 days.  

The minimum age of the patient that will undergo 
refractive surgery- LASIK is 18 years old, this has been set 
based on the studies which have been done with children 
but the most important criteria is refractive stability. 
Possible candidates undergo many eye examinations 
starting with vision, subjective and objective refraction 
with and without cycloplegia, biomicroscopic 
examination, computerized topography, pupillometry, 
retina examination, intraocular pressure(2). The gained 
refraction is compared with the refraction from the 
glasses worn before in order to have a picture of refractive 
stability during the years. Also the patients who wear 
contact lenses are advised to wear soft contact lenses 
and 1 week before the eye examinations takes place they 
should remove them. If they are wearing hard ones they 
should remove them 3 weeks before the eye test.

An exclusion key point criteria also is a detailed patient 
anamnesis (family history for different diseases, use of 
different medication before and now, the profession and 
other diseases). A detailed examination of the corneal 
layers is important since any pathological change in 
one of those can be a contraindication for refractive 
surgery.  The epithelium must be intact, stroma should 
be transparent, also the endothelium and the descemet 
membrane should be evaluated very carefully. Since we 
are aware that a side effect of LASIK is dry eye then this 
a reason to do a complete checkup of the lacrimal film. 
During the examinations in the slit lamp we analyzed the 
eye for possible lens changes, examinations of the retina 
with indirect lenses and finally examination of the retina 
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with the fundus camera. Every patient had their eye 
pressure measured with a pneumotonometer. And the 
motility of the eyes was also checked. The preoperative 
evaluation of the refraction and vision represents 
the main phase for the whole refractive process. 
Measurement of the objective refraction was done with 
a keratoautorefractometer and the subjective refraction 
with a phoropter. Objective and subjective refraction 
(spherical and cylindric values) have been measured 
with and without cycloplegia. The vision was measured 
with Snellen optotip. After we measured the refractive 
values first we measured uncorrected vision and with 
the patient’s glasses (if he/she wore glasses or is still 
wearing them), objective and subjective vision with and 
without cycloplegia. Pupillometry was used to measure 
the diameter of the pupil in mesopic and scotopic state. 
This is important in identifying postoperative risks 
such as: halos, glare. Evaluation of corneal morphology 
is the moment when it’s decided if the patient fulfills 
the criteria to undergo a refractive procedure. Central 
corneal thickness is evaluated in order to set up the limits 
on how deep stromal ablation can be done and the eye 
is safe. Here we were concentrated in three main steps 
which need to be evaluated: Flap thickness, how deep is 
the ablation and the residual stromal bed after ablation.

Kertometric values less than 41 D (flat cornea) and 
more than 47 D have been seen as a risk factor for 
intraoperative complications. The correct measurement 
of keratometric values preoperatively have a significant 
importance since based on this there is determined 
the effect in the curvature of the cornea, which will be 
achieved postoperatively.

After the local anesthesia the patient is marked in the 
angels of 0 and 180 degree.  The patient lies horizontally 
and an eyelid speculum is placed, the surface of the 
cornea and the conjunctiva is washed, the eye is marked 
in four points with a surgical sterile marker (gentian 
violet) which serves as orientation once the flap is 
repositioned. A successive pneumatic LASIK ring is 
placed, which serves for three functions: globe fixation, 
elevation of the intraocular pressure and holding of the 
microkeratome  Amadeus (AMO, Irvine, USA). Before 
the vacuum sets in the ring before the microkertome 
starts to cut, the IOP should be checked (>65 mmHg), 
which was measured with the aplanativ tonometer 
Barraquer and then the microkeratome is activated 
in order to create the flap which is thick 140 microns, 
and with the other parameters of the microkeratome 

which are with a vacuum of 24.5 mm/Hg (in the whole 
cut) with an oscillating speed of the scalp which is 8000 
rpm and the speed of the scalp is 2.5 mm/s. The choice 
for the ring depends on the measurements of “White 
to White” and the keratometric values Orbscan IIz by 
using the preoperative values, the ablative zone is 6.00 
mm. The ring is 8.5 mm and was used when “White to 
White” was 11.5 mm or less than that, otherwise a 9.5 
mm ring was used. After the vacuum stopped and the 
ring was removed, the flap is lifted on the opposite side 
and the stromal bed is dried. After we have verified the 
refractive data, laser calibration is correct, patient’s head 
is in the right position and the surface of the cornea is 
perpendicular with the opening of the laser tube, the 
flap is covered with the mask which is integrated in the 
computer system of the device or with a spatula activated 
from outside the tracking system. Stromal ablation can 
start with the laser. After the laser has finished the flap 
is repositioned and stromal irrigation of the bed with BSS 
(balanced salt solution) a syringe and a cannula is done, 
then the flap is laid as nicely as possible with the edges 
where the eye was marked. In the end the cornea is dried 
as much as possible, 2 minutes is the waiting period then 
again another check is done to see whether the cornea 
is placed correctly. Antibiotic and cortisone eye drops 
are administered (monodose preservative free) and the 
speculum is removed.

RESULTS

During a 3 year period 102 patients have been analyzed 
(204 eyes) with different refractive anomalies (myopia, 
myopia with astigmatism, hyperopia, hyperopia with 
astigmatism, astigmatism).

Tabela 1.  Study according to the group - age and sex

Age 
SEX

Total
F M

N % N % N %
20-29 22 39.3 22 47.8 44 43.1
30-39 26 46.4 20 43.5 46 45.1
40-49 8 14.3 3 6.5 11 10.8
50+ - - 1 2.2 1 1.0

Total 56 100.0 46 100.0 102 100.0

In the study were included 102 patients treated with 
LASIK.  56 or 54.9% were female and 46 or 45.1% were 
male. With the “X2-test” there was no significant change 
in the statistical data with the patients according to the 
sex (X2-test =0.98, P=0.322).  According to the group age 
44 or 43.1% were of the age 20-29 years old, 46 or 45.1% 
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were 30-39 years old, 11 or 10.8% were 40-49 years old and 
1 or 1.0% were 50+ years old. According to the group age 
we noticed that women were more often above 40 years 
old compared to men, and men were more often 20-29 
years old (table 1)

Table 2. Average age in the study according to sex

Age
SEX

Total
F M

N 56 46 102

Mesatarja 31.9 31.7 31.8

DS 6.6 7.4 7.0

Min 21 22 21

Max 46 61 61

Mann-
Whitney test U’=1371, P=0.578  

The average age of patients included in the study was 
31.8 years old (DS+- 7.0 years), from 21 to 61 years old. The 
average age of female patients included in the study was 
31.9 years old (DS+- 6.6 years), from 21 to 46 years old. The 
average age of male patients included in the study was 31.7 
years old (DS+- 7.4), from 22 to 61 years old. With “ Mann-
Whitney test”, we did not get any significant statistical 
change of importance in the average age according to sex 
(U=1371, P=0.578 so, P>0.05), (Table 2).

Grafic 1.  Structure of the study according to pathology

From 102 patients included in the study 83 or 81.4% had 
myopia with astigmatism in their right eye, 11 or 10.8% 
had hyperopia with astigmatism, 6 or 5.9% had myopia 
and 2 or 2.0% had hyperopia. From 102 patients included 
in the study 79 or 77.5% had myopia with astigmatism in 
their left eye, 15 or 14.7% had hyperopia with astigmatism 
and 8 or 7.8% had myopia ( Grafic 1)

Table 3.  Maximal keratometry in both eyes before and 
after the surgery

Max Keratometry Pre surgery After surgery

No. (patient) 102 102

No. (eyes) 204 204

Average 44.0 41.0

DS 1.8 2.7

Min 40.5 34.5

Max 49.8 49.5

Wilcoxon matched paired test P<0.0001

Maximal keratometry in both eyes before surgery  was 
approximately 44.0 (DS+- 1.8), from 40.5 up to 49.8. Maximal 
keratometry after surgery in both eyes was approximately 
41.0 (DS+-2.7), from 34.5 up to 49.5. With “Wilcoxon 
matched pair test we got a significant statistical change 
between the maximal keratomteric values in both eyes 
before and after the operation (P<0.0001), (Table 3).

Table 4.  Minimal keratometry in both eyes before and 
after surgery

Minimal keratometry Pre surgery After surgery

No. (patient) 102 102

No. (eyes) 204 204

Average 42.8 40.0

DS 1.6 2.5

Min 39.6 33.6

Max 47.3 47.0

Paired T-test P<0.0001

Minimal keratometry in both eyes before surgery was 
approximately 42.8 (DS+-1.6), from 39.6 up to 47.3. Minimal 
keratometry in both eyes after surgery was approximately 
40.0 (DS+-2.5), from 33.6 up to 47.0. With “paired T – test” 
we got a significant important change between the 
minimal keratometric values in both eyes before and 
after the surgery (P<0.0001), (Table 4).

Table 5.  Keratometry “Mean Power” in both eyes 
before and after surgery

Keratometry Mean Power Pre surgery After surgery

No. (patients) 102 102

No. (eyes) 204 204

Average 43.4 40.7

DS 1.6 2.4

Min 40.2 34.5

Max 48.1 47.7

Wilcoxon matched paired test P<0.0001
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Keratometry “Mean Power” in both eyes before surgery 
was in average 43.4 (DS+-1.6), from 40.2 up to 48.1. 
Keratometry “Mean Power” in both eyes after surgery 
was in average 40.7 (DS+-2.4), from 34.5 up to 47.7 with 
“Wilcoxon matched pair test” we have a significant change 
of statistical importance between the keratometric 
values “Mean Power” in both eyes before and after the 
surgery (P 0.0001), (Table 5).

DISCUSSION

Refractive surgery as a subspecialty of ophthalmology was 
accepted very fast in the whole world especially LASIK as 
a special form of refractive surgery (2,4). This was as a 
result of having a very good success, the rehabilitation of 
the vision is very fast, minimal postoperative discomfort 
and the ability to fix high refractive errors which before 
were thought to be impossible with other methods. LASIK 
is the most often refractive surgery in all countries, 
which matches even our refractive data done in Kosovo.

In our study and in general with the number of the 
patients operated with LASIK a greater percentage of 
surgeries were done amongst the female population, 
who decided to do refractive surgery even though not 
with a significant change. This could be explained that 
we in our region are bias towards glasses especially the 
female population. A great number of our patients who 
had refractive surgery never wore glasses, they were not 
included in this study but we believe they should serve for 
other studies.

During our experience we noticed that most of our 
patients who wanted to have refractive surgery or the 
ones that had refractive surgery regardless of age did it 
because of the aesthetical reasons not professional ones. 
The mean average age in our study was 30 years old, which 
can be explained since in our region the application of 
refractive surgery started very late ( for the first time in 
the German Eye Clinic in Prishtina in 2005).

In our study, in the aspect of pathology we noticed 
that refractive anomaly myopia with astigmatism was 
more prominent (81.4% right eye and 77.5% left eye), 
then hyperopia with astigmatism and last myopia and 
hyperopia, we did not have patients only with astigmatism. 

In our study of 204 eyes LASIK evaluation of the 
WaveLight Refractive Suite shows impressive refractive 
outcome, predictability, and stability. LASIK is intended 
to change the shape of the anterior surface of the cornea, 
thus changing its refractive power. As long as surgery 

affects the anterior corneal surface and weakens the 
cornea, a modification in the posterior corneal surface 
may be expected. Our study revealed a significant change 
in the radii of curvature (maximal, minimal and “mean 
power” keratometry ) for the anterior corneal surface  (P< 
0.0001).

Further, mathematical calculation of the anterior 
corneal elevation was done preoperatively at both the 
paracentral rings  and peripheral rings of the central 9 
mm zone of the cornea to obtain the change in elevation. 
Our results show a significant change in anterior corneal 
elevation at 3 mm and 5 mm from the center 3 months 
after LASIK.

CONCLUSION

Based on the results we have found a significant change 
in the maximal minimal and the most important 
keratometric values, before and after refractive surgery 
with LASIK method. With these changes we noticed a 
remodeling in the configuration of the cornea but did 
not exceed critical values of the cornea which could lead 
to corneal ectasia.  With this remodeling there was an 
achievement in lowering refractive values by succeeding 
in a better uncorrected vision.
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NDRySHIMET KERATOMETRIKE TË KORNESË TE PACIENTËT E TRAJTUAR ME LASIK

Shabani A.1, Asani M.1,2, Ajazaj V.1, Dida E.1

1 “Klinika Gjermane e Syrit”, Prishtine, Kosovo
2 “DOmed Augenklinik Westfalen”, Dortmund, Germany

ABSTRAKTi

Hyrja: Në studimin tonë kemi përdorur Orbscan IIz për matjet e vlerave keratometrike të kornesë para dhe pas 
kirurgjisë refraktive me qëllim që të shohim ndryshimet e mundshme në topografinë e kornesë.

Qëllimi: Të  mund të vlerësojmë ndryshimet e mundshme në keratometrine e  kornesë nën ndikimin e rrezeve 
laser me metoden e LASIK.

Materiali dhe metodat:  Në studimin tonë janë përfshirë 204 sy me anomali të ndryshme refraktive. Kandidatët 
që i janë nënshtruar intervenimit refraktiv së pari i nënshtrohen ekzaminimeve të shumta oftalmologjike duke 
filluar nga vlerësimi i mprehtësisë së pamjes, refraksioni subjektiv dhe objektiv me dhe pa cikloplegji, ekzaminimi 
me biomikroskop, topografia e kompjuterizuar, pupillometria, ekzaminimi i retinës, matja e presionit intraokular. 
Intervenimi refraktiv – LASIK u kry nën anestezion lokal.

Rezultatet: Në studim janë përfshirë 102 pacientë të trajtuar me LASIK prej të cilëve 54.9% ishin të gjinisë femërore 
dhe 45.1% të gjinisë mashkullore. Keratometria “Mean Power” në të dy sytë para operacionit ishte mesatarisht 
43.4 (DS±1.6), nga 40.2 deri 48.1. Keratometria “Mean Power” në të dy sytë pas operacionit ishte mesatarisht 40.7 
(DS±2.4), nga 34.5 deri 47.7. Me “Wilcoxon matched paired test” kemi fituar ndryshim të dukshëm të rëndësishëm 
statistikor  midis vlerave të keratometrisë “Mean Power”  në  të dy sytë para dhe pas operacionit (P<0.0001)

Përfundimi: Në bazë të rezultateve kemi gjetur një ndryshim sinjifikant të vlerave keraratometrike maksimale, 
minimale dhe asaj kryesore para dhe pas intervenimit kirurgjik refraktiv-LASIK. 

Fjalët kyçe: LASIK, vlerat keratometrike, Orbscan IIz
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ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to determine the relationship between lower arch dimensions and the presence 
of third molars impaction and eruption. 

Methods: The study groups consisted of 240 subjects aged 16 to 21 years. For the measurement of arch length and 
arch width were used Korkhaus caliper. Arch perimeter was measured by Lundstrom method’s on the right and 
left side, using Vernier caliper. 

Results: Based in our study data the impacted group was found to have shorter length arch and narrower width 
when compare with erupted group, and also arch perimeter was found greater in impacted group with significant 
differences.

Discussion: The changes in the dental arch dimensions that occur as a result of impacted third molars and 
treatment are of interest to the orthodontist and require careful consideration during treatment planning

Concusion: Presence of impacted and erupted third molars were strongly correlated with lower arch dimensions.

Key words: Arch dimensions, impacted third molars, erupted third molars

Medicus 2015, Vol. 20 (1): 34 - 40 

INTRODUCTION

The start of the 21st century and the information 
revolution has pushed the human population towards 
maximizing aesthetics, which has become the main 
concern for seeking orthodontic treatment.1 In 
orthodontics, the role of the third molars is whether 
they can contribute to the development of malocclusion 
or relapse after orthodontic treatment. The size and 
shape of the arches have considerable implications in 
orthodontic diagnosis and treatment planning, affecting 
the space available, dental esthetics, and stability of the 
dentition .2

Information regarding mandibular arch dimensions 
in human populations is important to clinicians in 
orthodontics, prosthodontics, and oral surgery. It is 
also of interest to anthropologists and other students of 
human oral biology.3 

Arch dimension is explained by arch width, arch length 
and arch perimeter. Arch perimeter is the distance from 
the mesial contact of one first permanent molar to its 
antimere as measured through the contact points or 
buccal cusp tips of all of the intervening teeth, ignoring 
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those teeth that are malpositioned or blocked out so that 
the measurement represents an ideal arch form.4 

Investigators have studied the growth of arch widths 
in persons with normal occlusion, and compared these 
values with those of different malocclusion samples.5,6 

Crowding of the teeth, the most common type of 
malocclusion at present undoubtedly is related in 
part to the continuing reduction in jaw size in human 
evolutionary development.  Jaw dimension do seem 
to have a strong genetic control, and the transverse 
dimensions directly affect the amount of space for the 
teeth.7 

Some investigators 8,9,10  suggests that other morphological 
characteristics such as tooth  shape and arch dimensions 
play an important  role in space discrepancies and these  
parameters have great implications in  orthodontic 
diagnosis and treatment  planning. 

Most of previous studies in the twentieth century 
suggested that lower third molars have a large infl uence 
on dental crowding and these teeth cause pressure from 
the back of the arch.11-15

However, recent studies indicate the contrary: lower 
third molars did not exert any significant influence on 
the length and width of the dental arches and did not 
contribute to incisor crowding.16-19

Also lower third molars cause little or no infuence in the 
mesiodistal angular positioning of the teeth in lateral 
segment.20

Disproportionate sizes of the teeth, arch, and jaws are 
influenced by both environmental factors and genetic 
make-up of the individual.21, 22

Therefore the aim of this study is to determine the 
relationship between lower arch dimensions and the 
presence of third molars impaction and eruption.

METHODS AND SUBJECTS

This is retrospective study conducted in the Department 
of Orthodontics, Dental University Clinical Center, 
Kosovo. The study groups consisted of 240 subjects aged 
16 to 21 years, with average age of 18 years. The sample 
was divided into two groups: 120 clusters with erupted 
third molars comprised 70 male and 50 female with mean 
age 18, 17 years, whereas 120 clusters with impacted 
(unerupted third molars) comprised 54 males and 66 
females with mean age 18, 05 years. Ethical clearance was 

obtained from the Ethics Committee and the participants 
also gave informed consent. 

Subjects with Angle Class I molar relationship, complete 
lower dental arch (including unerupted third molars) 
with good state of care were included in the study.

 An impacted tooth (unerupted third molars) is one that is 
not in the normal upright position, such that the occlusal 
surface of its crown does not reach the occlusal level 
line of the dentition, after the processes and stages of 
eruption are completed.23 

 The erupted group was selected from the students 
and also from the patients who have made orthodontic 
examination rather than orthodontic treatment 
with normal transversal relationship and optimal 
intercuspidation (Fig.1). 

Subjects of impacted group were assessed from patients 
mainly by clinical evaluation (Fig.2). The mandibular 
dental arch was examined clinically, each subjects had 
taken alginate impressions to allow casting of study 
models. The following measurements were taken on both 
sides of the dental arch:

1. ARCH LENGTH: (a) distance between mesial 
contact point of medial incisors and the middle point of 
the mesial surface of the lower first molar; (b) distance 
between mesial contact point of the medial incisor and 
the middle point of the canine distal surface; (c) distance 
between the middle point of the mesial surface of the 
canine and the middle point of the distal surface of the 
lower first molar; (d) distance between the mesial contact 
point of the lateral incisor and the middle point of the 
distal surface of the first premolar. 

These measurements were made in segments of anterior 
and posterior for right and left sides (Fig.1).

Three dimensions of the six were used by Lavelle and Foster 
24 however dimension (d) and method of measurements 
of the arch width were used by Niedzielska et al 25. For 
the measurement of arch length and arch width were 
used Korkhaus caliper (Fig.2).

2. ARCH WIDTH : (a) distance between the canine 
cusp; inter-canine width, (b) distance between the second 
premolars measured in the middle of the central fissure; 
inter-premolar width, (c) distance between the buccal 
surfaces of the lower second molars + distance between 
the lingual second molar surfaces, divided by two; inter-
molar width (Fig.3)
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Fig.2.  Korkhaus Caliper

                

Fig.3.  Measurements of arch width: a- intercanine 
width,b-interpremolar width, c-intermolar 
width(modified by Niedzielska et al 25).

3. ARCH PERIMETER was measured by Lundstrom 
26 method’s on the right and left side, using Vernier caliper 
with an accuracy of 0, 01 mm (Fig.4). The arch perimeter 
measurements were made from the distal aspect of the 
permanent first molar on one side to the distal aspect 
of permanent first molar on the other side. Lundstrom 
segmental analysis was carried out in the following 
method: The dental arch was divided in to six straight 
line segments, including two teeth per segment, starting 
from distal aspect of permanent first molar to the distal 
aspect of permanent first molar on the other side. 

S1 arch segment: first molar and second premolar of the 
right side of lower arch; S2 arch segment: first premolar 
and the canine of the right side; S3 arch segment: lateral 
and central right incisors; S4 arch segment: central and 
lateral left incisors; S5 arch segments: canine and first 
premolar in the left side; 

S6 arch segment: second premolar and first molar in the 
left side of the lower arch. 

Figure 4. Vernier Caliper                                  

Figure 5. Measurements of the lower arch dimensions: 
Length: a, b, c, d; Arch perimeter: S1-S6.

Differences of analyzed parameters between two 
independent samples (right side and left side) impacted 
and erupted group on the series with numerical 
characters were tested by Mann-Whitney U test (Z/U).

RESULTS

In table (1) was shown differences between distances of 
analyzed parameters of the arch length (a, b, c, d) in the 
right and left side in the subjects of impacted and erupted 
groups.

Average distances of all parameters of arch length in 
the right and left sides on erupted group were higher in 
relation with corresponding parameters of the subjects 
in the impacted group.

Differences of parameters a/r, b/r, in the right side and 
b/l in the left side on erupted group were significantly 
higher in relation with impaction group, while the other 
parameters of arch length were insignificantly higher 
when compare with impacted group.          
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Table 1.  Differences of lower arch dimensions between crowding and normal group / Length of the lower arch.                                                                                                                                           

Parameters Rank Sum
       Impacted

Rank Sum
Erupted U Z p-level Valid N

Impacted 
Valid N
Erupted 

a/r 13107,50 15812,50 5847,50 -2,52 0,01 120 120
b/r 12331,00 16589,00 5071,00 -3,96 0,000 120 120
c/r 13964,00 14956,00 6704,00 -0,92 0,36 120 120
d/r 14503,00 14417,00 7157,00 0,08 0,94 120 120
a/l 13645,00 15275,00 6385,00 -1,52 0,13 120 120
b/l 11978,50 16941,50 4718,50 -4,61 0,000 120 120
c/l 14783,50 14136,50 6876,50 0,60 0,55 120 120
d/l 14579,50 14340,50 7080,50 0,22   0,82 120 120

In table (2) was shown differences of analyzed distances of 
the arch width (a, b, c) and arch perimeter (S1-S6) between 
erupted and impacted group.

Average distances of the width parameters (a, b, c) of the 
erupted group were significantly higher in relation with 

corresponding distances in the subjects of the impacted 
group; p<0, 001.

Average values of segments S1-S6 in the right and left side 
of the arch in subjects of the impacted group were higher 
when compare with erupted group, differences were 
significant p<0,001.

Tabel 2.  Differences between distances of the width and arch perimeter of the in impacted group  
and erupted group 

Parameters Rank Sum
Impacted

Rank Sum
Erupted U Z p-level Valid N

Impacted
Valid N
Erupted

a 11072,50 17847,50 3812,50 -6,30 0,000 120 120
b 11301,00 17619,00 4041,00 -5,87 0,000 120 120
c 10067,50 18852,50 2807,50 -8,17 0,000 120 120
S1 16589,50 12330,50 5070,50 3,96 0,000 120 120
S2 16494,00 12426,00 5166,00 3,78 0,000 120 120
S3 15597,50 13322,50 6062,50 2,12 0,03 120 120
S4 16010,00 12910,00 5650,00 2,88 0,004 120 120
S5 17011,00 11909,00 4649,00 4,74 0,000 120 120
S6 17602,00 11318,00 4058,00 5,84 0,000 120 120

DISCUSSION

According to Haralabakis is doubtful whether the third 
molar in reality interferes with the occlusion of the 
teeth and is responsible for disturbing the structural 
arrangement of the alveolar bone of the jaws or the 
balance of inclination of the long axis of the tooth, though 
he observes that the third molar poses a problem for the 
orthodontist.27 

Many factors may influence development or changes 
in the anterior alignment during growth. Factors may 
include: growth28, erupting third molars29, anterior 
component of force during third molars eruption25, 
presence or congenitally missing third molars17. 

Some investigators8-10 suggests that other morphological 
characteristics such as tooth shape and arch dimensions 
play an important  role in space discrepancies and these  
parameters have great implications in  orthodontic 
diagnosis and treatment  planning. In this study, we 
aimed to determine the differences between groups 
with erupted and impacted third molars in terms 
of lower arch dimensions to better understand the 
morphological relationships of these parameters with 
dental malocclusion.9. 

It seems to be generally exepted that dental arch length 
starts to decrease after eruption of the second molars 
and incisor irregularity appears during teenage years.30, 31
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Bjork and Skieller32 seemed contradictory in saying: 
‘More probably the shortening of the arches is to some 
extent due to the pressure exerted by the erupting 
second molars. The part played by the third molars in 
this connection, however, cannot be judged reliable until 
completion of jaw growth and root development.’ 

According to M Waheed-ul-Hamid 33 arch length was 
found greater in noncrowded arches as compared to 
crowded group and the differences were statistically 
significant (P<0.05). 

In our study the impacted group was found to have 
shorter length arch and narrower width when compare 
with erupted group and well aligned teeth of the lower 
arch. 

Burns et al were used measurements of tooth size and 
arch dimensions on lower casts of adult subjects who had 
bilaterally impacted lower third molars and bilaterally 
erupted third molars. Their study analysis showed that 
differences between impacted and erupted group were 
small but impacted group tend to have longer arches 
with greater circumference.34 This is compatible with 
our findings because the arch perimeter was found 
significantly greater in impacted group when compared 
with erupted group and this show us the importance of 
the relation between the two groups.

According to Al- Zubair 35 studying the descriptive 
analysis for the mandibular arch width revealed that 
the strongest relationships were observed between the 
inter-canine distance and total arch length, molar arch 
length and anterior arch length. He concluded that 
among studied mandibular dimensions in subjects with 
normal dento-skeletal relationship, the inter-canine 
distance showed the strongest linear relationship with 
the mandibular arch sizes.

Sanin and Savara36 evaluated 150 children and reported 
that children without crowding in the permanent 
dentition had larger anterior and posterior widths of 
the mandibular dental arch. Nordeval et al37 compared 
27 adults with ideal occlusion with slight mandibular 
crowding and reported no differences in intercanine 
width between the groups. 

The changes in the dental arch dimensions that occur 
as a result of impacted third molars and treatment 
are of interest to the orthodontist and require careful 
consideration during treatment planning. In addition, 
it is important to consider that changes, even though 

statistically significant, would be unnoticeably small 
on examination and not visual comparison but such a 
change is only detectable on measurements. This leads us 
to explain that such measurements are very important in 
orthodontic treatment planning.

CONCLUSION

The following conclusions were made from present study:

1. Presence of impacted lower third molars shows a 
strong tendency to decrease the length of the arch.

2. Narrower arch width was predisposed in impacted 
group of third molars when compare with erupted 
group and well aligned teeth of the lower arch with 
significant differences. 

3. Arch perimeter was found significantly greater in 
impacted group when compared with erupted group.
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DIMENSIONET E HARKUT MANDIBULAR NE RAPORT ME ERUPTIMIN APO IMPAKSIONIN E 
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ABSTRAKTi

Qëllimi i punimit është që të përcaktoj marrëdhëniet në mes të dimensioneve të harkut të poshtëm dhe prezencës 
së molarëve të tretë të impaktuar apo të eruptuar.

Metoda: Grupet e studimit përbëhen nga 240 subjekte të moshës 16 deri 21 vjeç. Për matjen e gjatësisë dhe 
gjërësisë së harkut është përdorur kompasi Korkhaus. Perimetri i harkut është matur me metodën e Lunstrom-it 
në anën e djathtë dhe të majtë duke përdorur kompasin Vernier.

Rezultatet: Bazuar nga të dhënat e punimit është gjetur se në grupin e molarëve të impaktuar gjatësia e harkut 
është më e shkurtër dhe gjërësia e harkut është më e ngushtë kur janë krahasuar me grupin e molarëve të 
eruptuar, dhe gjithashtu perimetri i harkut është gjetur më i madh në grupin e molarëve të impaktuar me dallim 
signifikantë.

Diskutimi : Ndryshimet në dimensionet  e harkut  dentar që ndodhin si pasojë e impaktimit të molarit të tretë 
dhe trajtimit janë me interes për të ortodontin dhe kërkon vëmendje  të veçantë  gjatë planifikimit të trajtimit  

Konkludimi: Prezenca e molarëve të impaktuar dhe të eruptuar janë të lidhura apo ekziston një korelacion i 
fortë me dimensionet e harkut të poshtëm.

Fjalet kyç: Dimensionet e harkut, molaret e trete te impaktuar, molaret e trete te eruptuar.
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ANATOMIC VARIATION OF CYSTIC DUCT AND COMMON 
HEPATIC DUCT JUNCTION OF FEMALE POPULATION IN 
KOSOVA DETERMINED BY ERCP  
 
VARIACIONET ANATOMIKE TË BASHKIMIT TË 
DUKTUSIT CISTIK ME DUKTUSIN HEPATIK TË 
PËRBASHKËT TEK POPULLACIONI FEMËROR NË 
KOSOVË PËRCAKTUAR ME ERCP 
Bicaj B.1,2, Qamirani S.3, Hamza A.1,2

1 Department of endoscopy, Clinic of surgery, University Clinical Center of Kosova, Prishtina
2 Faculty of Medicine, University of Prishtina, Kosovo
3 Faculty of Medicine, University of Tirana, Albania

Corresponding author e-mail: besnikbicaj@yahoo.com

ABSTRACT

Objective:  To determine the frequency of various anatomical variations of the cystic duct (CD) insertion with 
common hepatic duct (CHD) in Kosovo female population determined by ERCP.

Methods: This study was conducted at department of endoscopy, clinic of surgery, University Clinical Center of 
Kosova. A prospective study of all female patients, who  underwent  ERCP for  different  reasons  between  June  
2010  and  December  2012  (a total of 129 female patients) at our department was  undertaken. Data was analyzed 
including patients’ demographics and ERCP images analyzing type of CD insertion with CHD. 

Results: Out of 129 female patients, the mean age was 54.6 years. Most patients who underwent ERCP were 
between 60-69 years (20.9%). Regarding CD insertion with CHD, upper right insertion (URI) was the highest number 
of patients 56 (43.4%), whereas the upper left insertion (ULI) was the lowest number of patients 2 (1.55%). Contrary 
to others who reported lower percentage of lower CD insertion, we observed 14.7% of left lower insertion (LLI)

Conclusion:  Anatomic variations of CD insertion with CHD are not uncommon in our female population. These 
anatomic variants are prone to injuries during surgery. Thus knowing biliary anatomy and common anatomical 
variations is prerequisite of every Surgeon.

Key words: cystic duct, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, anatomical variation. 

Medicus 2015, Vol. 20 (1): 41 -44 

INTRODUCTION: 

Extra hepatic bile ducts (EHBD) surgeries are very common 
site of different surgical procedures. Cholecystectomy, 
even performed Laparoscopic or open are the two 
surgical options for symptomatic gall stones. Hence, 
knowing basic surgical anatomy of EHBD is crucial point 
for Surgeon being aware of EHBD injuries. Moreover, 
there is a body of publications showing that incidence of 
EHBT anatomical variations is as much as 47% [1] Thus, 
misidentification of  normal anatomy, as well as the 

presence of  EHBD anatomical variations, contributes to 
the occurrence of  major postoperative complications, 
especially biliary injuries [2]. 

Knowing the junction of the cystic and common hepatic 
duct is essential for the management of  biliary tract 
disease especially gall bladder disease. Anatomic variants 
of the cystic duct are common with an incidence of 
18%-23% of cases [2, 3] Even with this percentage of 
anatomic variation of CD, the rate of injury varies in 
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the medical literature from 0% to 1% [4]. Laparoscopic 
cholecystectomy is associated with low rates of morbidity 
and mortality but a significant rate of bile duct injury 
[5]. Often the surgeons are not immediately aware of 
disaster, and a delayed diagnosis adds further difficulty 
of repairing bile duct injuries.  Many studies have shown 
a higher prevalence of gallstones diseases in women in 
all age groups compare to male population [6-8]. Hence, 
surgery is common warranted in this gender. Thus, the 
aim of this study is to evaluate the CD and CHD junction 
in Albanian female population determined by endoscopic 
retrograde cholangiopancreaticography ( ERCP).

MATERIALS AND METHODS:

A prospective study of all female patients, who  
underwent  ERCP for  different  reasons  between  June  
2010  and  December  2012  (a total of 129 female patients) 
at University Clinical Center of Kosova, Surgery Clinic, 
department of endoscopy  was  undertaken. Our hospital 
is the only University teaching hospital with endoscopy 
service where ERCP is performed. Patients were lying on 
the belly with the right shoulder raised to about 8 degree 
with the focus-film distance around 40 cm. ERCP images 
were reviewed and evaluated. For the purpose of the 
study, CD insertion with CHD was divided in six groups: 
Upper right insertion (URI); Medial right insertion (MRI); 
Low right insertion (LRI); Upper left insertion (ULI); 
Medial left insertion (MLI); Low left insertion (LLI). This 
classification was done based on CD insertion with CHD 
related to duodenum. Insertion of CD to CHD in the 
level of duodenum was medial insertion, those up to 
duodenum respectively low to duodenum was upper and 
lower insertion. The data are presented with tables and 
graphics. Data processing was done with the statistical 
package Instat 3.

RESULTS:

Out of 129 female patients included in this study 95 years 
was the oldest one and 22 years was the newest one 
with the mean age 54.6 years (Table 1). Regarding the age 
groups, most patients were between 60-69 years (20.9%), 
while patients over 90 years was only one (Table 2). Images 
determined by ERCP showed that URI of CD with CHD 
was the highest number of patients 56 (43.4%), whereas 
the ULI was the lowest number of patients 2 (1.55%) (Table 
3). In the figure 1, 2 and 3 are presented images of three 
cases determined by ERCP. First figure shows LMI of CD 
with CHD, second figure shows RMI of CD with CHD, 
whereas third figure shows RUI of CD with CHD.

Table 1  Number of female patients with different ages
Age Female
N 129

Mean 54.6
SD 16.2

Min 22
Max 95

Table 2  Distribution of the patients according to age 
groups.

Age-groups 
(years) N %

20-29 10 7.8
30-39 14 10.9
40-49 31 24.0
50-59 17 13.2
60-69 27 20.9
70-79 26 20.2
80-89 3 2.3
90+ 1 0.8

Total 129 100.0

Table 3  Total number of patients and percentage 
of cystic duct (CD) with common hepatic 
duct (CHD) insertion: medial right insertion 
(MRI); medial left insertion (MLI); lower 
left insertion (LLI); lower right insertion 
(LRI); upper right insertion (URI); upper left 
insertion (ULI)

Position N %
MRI 32 24.8
MLI 12 9.3
LRI 8 6.2
LLI 19 14.7
URI 56 43.4
ULI 2 1.55

Total 129 100

Figure 1.  Left medial insertion (LMI) of cystic duct (CD) 
with common hepatic duct (CHD) determined 
by ERCP.
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Figure 2.  Right medial insertion (RMI) of cystic duct 
(CD) with common hepatic duct (CHD) 
determined by ERCP.

Figure 3.  Right upper insertion (RUI) of cystic duct (CD) 
with common hepatic duct (CHD) determined 
by ERCP.

DISCUSSION:

During surgery, the misidentification of normal anatomy, 
as well as the presence of anatomical variations, may cause 
the occurrence of major postoperative complications, 
especially biliary injuries. Anatomy of the biliary tract is 
very variable with the incidence up to 47% [1]. Anatomical 
variants of the CD and cysticohepatic insertion are 
frequently identified with ultrasound (US) ERCP, 
magnetic resonance cholangiopancreaticography (MRCP) 
and percutaneous transhepatic cholangiography (PTC) 
[2]. The most common types of cystic duct (CD) variations 
found in the medical literature are: long CD in which the 
CD courses parallel to common hepatic duct (CHD) and 
is lowly inserted into CHD; CD originates from right or 
left hepatic duct or from their bifurcations; accessory 
CD; left sided insertion of CD with anterior or posterior 
spiral course; CD connected with parahepatic duct and 

itself opening into CHD; absent or short CD (length < 5 
mm); doubling of CD; Right hepatic duct draining into 
the CD; hepaticocystic duct, a rare congenital anomaly in 
which the left, right, and CHD are all defective, with the 
CD draining the entire biliary system into the duodenum 
and the CHD enters the gallbladder [9-12].

In this study, we used images of biliary tree determined 
by ERCP to show anatomical variants of CD insertion 
with CHD. According to the side of insertion of CD with 
CHD (right or left) and the level of insertion related to 
the duodenum (upper, medial and lower) we classified six 
groups of CD with CHD insertion (URI, ULI, MRI, MLI, LRI, 
LLI). Our data shows that URI of CD with CHD was the 
highest percentage of patients (43.4 %) followed by MRI 
(24.8%) and LLI (14.3%). Mortelé et al [13] have described 
three common anatomic variants of the CD;  low cystic 
duct insertion (9%),  medial cystic duct insertion  (10-25%) 
and  parallel course of the CD with the  CHD (1.5%–25%). 
In contrast to others, we found LLI in 14.7% of patients 
whereas Taourel et al [14] and Jung-Ta et al. [15] have 
shown low cystic duct insertion in 9% of cases determined 
by MRCP, respectively 5% of cases determined by ERCP.

In conclusion, we could say that LLI of CD with CHD 
constitutes even only with 14.7%, with this percentage 
is shown to be higher in comparison with others. In the 
future we should pay attention with this anatomical 
variation during surgery in biliary tree in female of our 
population.
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VARIACIONET ANATOMIKE TË BASHKIMIT TË DUKTUSIT CISTIK ME DUKTUSIN HEPATIK 
TË PËRBASHKËT TEK POPULLACIONI FEMËROR NË KOSOVË PËRCAKTUAR ME ERCP

Bicaj B.1,2, Qamirani S.3, Hamza A.1,2

1 Reparti i Endoskopisë, Klinika e Kirurgjisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës, Prishtinë, Kosovë
2 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, Kosovë
3 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri

ABSTRAKT

Qëllimi i punimit:  Të përcaktojmë shpeshtësinë e variacioneve anatomike të bashkimit të duktusit cistik (DC) me 
duktusin e përbashkët hepatik (DPH) tek popullacioni femëror në Kosovë përcaktuar me ERCP

Metodat:   Ky studim është realizuar në repartin e endoskopisë, klinika e kirurgjisë, Qendra Klinike Universitare e 
Kosovës. Ky studim prospektiv është ndërmarrë në repartin tonë për të gjithë pacientët femëra që i janë nënshtruar 
ERCP-së për arsye të ndryshme në periudhen Qershor 2010 – Dhjetor 2012 (numri total 129 pacientë femëra). Të 
dhënat janë analizuar duke përfshirë të dhënat demografike dhe analizimi i imazheve të ERCP-së duke përcaktuar 
tipin e bashkimit të DC me DPH. 

Rezultatet: Nga numri total i pacientëve femra 129, mosha mesatare ishte 54.6 vite. Numri më i lartë i pacientëve 
që i janë nënshtruar ERCP-së ishin ndërmjet 60-69 vite (20.9%). Sa i përket bashkimit të DC me DPH, bashkimi i 
sipërmi i djathtë (BSD) ishte numri më i lartë i pacientëve 56 (43.4%), ndërsa, bashkimi i sipërm i majtë (BSM) ishte 
numri më i ulët i pacientëve 2 (1.55%). Në dallim nga të tjerët të cilët raportuan përqindje të më të ulët të bashkimit 
të poshtëm të DC, ne kemi vërejtur 14.7% të bashkimit të poshtëm të majtë (BPM).

Përfundimi: Variacionet anatomike të bashkimit të DC me DPH nuk janë të rralla tek popullacioni jonë femëror. 
Këto variante anatomike janë të prirura të lëndohen gjatë ndërhyrjes kirurgjike. Kështuqë, njohja e anatomisë 
biliare dhe variacionet e shpeshta anatomike janë parakusht për çdo kirurg.

Fjalët kyçe: duktusi cistik, kolangiopankreatografia retrograde endoskopike, variacionet anatomike. 
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ROLI I TRANSFERRINES NE DIAGNOZEN E IDA, NE 
KUSHTET E INFLAMACIONIT 
 
THE ROLE OF TRANSFERRINA IN IDA DIAGNOSE, AT 
THE INFLAMATION CONDITIONS.
Barbullushi A.1, Bulo A. 1, Godo A.2, . Beqja (Likaj) A. 1, Refatllari E.1,  Bali D.2 
1 Departamenti i Laboratoreve klinik-biokimik, 
2 Departmenti i Pediatrise, -Qendra Spitalore University “Nene tereza “, Tirana, Albania.   

ABSTRAKT

Hyrje: Trasferina është një plazmoglikoprotein, hekur trasportuese e aftë të kontrollojë  nivelin e hekurit të lirë 
në lëngjet biologjike. Përqendrimi plazmatik i transferinës është i rritur në kushtet e defiçienciës së hekurit (IDA) 
dhe zvogëlohet në kushtet e një inflamacioni si një proteinë e fazës akute. Kjo e bën të vështirë diagnozën e IDA, 
pasi në kushtet e inflamacionit mund të kemi IDA pavarësisht nga përqendrimi plazmatik i ulur apo normal i 
transferrinës. 

Materials and methods: Ne kete studim janë perfshirë 187 subjekte (156 pacientë dhe 31 grupe kontrolli). Sipas 
WHO u klasifikuan me anemi gratë me Hb <12 g/dl, dhe burrat Hb < 13g/dl. Hemograma u realizua me ABX Mikros 
60. Eksplorimi i sideremisë, transferrinës, u realizua me OLYMPUS AU 640. Programi SPSS(version 15.0, Chicago, 
IL) u perdor per analizën statistikore.    

Rezultatet: Përqëndrimin plazmatik i transferrinës paraqet vlera më të larta në  IDA (344.2 ± 54.6) vs ACD (241.0 
± 51.8) vs ACD/IDA (225.6 ± 48.9). Ky përqëndrimim eshte i rritur ne (68.4% e rasteve me IDA), normal ne ( 31.6% te 
rasteve me IDA, 72.7% me ACD, 53.8% ACD/IDA), i ulur (25% të rasteve me ACD, 46.2% ACD/IDA ) Krahasimi ACD 
me IDA+ACD  ndryshimet nuk janë sinjifikante (P>0.05, ANOVA tes) . Për vlera te transferrinës ≥361 mg/dl kemi një 
sensitivitet të ulët për të zbuluar IDA (52.6 %, kurbat ROC, AUC: 0.904.)  

Konkluzioni: Niveli plazmatik i trasferrinës nuk përbën një vlerë të padiskutueshme në diagnozën e IDA në 
kushtet e inflamacionit.

Fjale kyc: anemia, trasferrin, inflamacion, IDA.

Medicus 2015, Vol. 20 (1): 45 -52

HyRJE: 

Trasferrina është një plazmoglikoprotein hekur – lidhëse 
e aftë të kontrrollojë  nivelin e hekurit të lirë në lëngjet 
biologjike.1 Përqendrimi plazmatik i transferinës , si një 
proteinë   që transporton hekur, është i rritur në kushtet 
e defiçiencies së hekurit (IDA), duke treguar se trupi ka 
nevojë për më shumë hekur. Afiniteti i proteinës për 
hekurin ferrik është shumë i lartë. Kështu, në rast se kemi 
përqendrim të lartë të transferrines ne mund të supozojmë 
se nuk ka jonet e lira të hekurit ferrik. Transferrina ka një 
gjysmë-jetë rreth 7 ditë,dhe nivelet e saj plazmatike janë 
të rregulluara nga disponueshmëria e hekurit, keshtu, 
në kushtet e mungesës së hekurit ne kemi një rritje në 

përqëndrime plazmatike të transferrinës ndërsa pas 
administrimit të hekurit, kthim te nivelit plazmatike 
të saj në normë. Rritja e përqëndrimit plazmatik të 
trasferrinës flet për nevoja të rritura të indeve për hekur 
dhe për nivel të ulët të hekurit qarkullus, pra për nje IDA.

Në kushtet e një inflamacioni (sistemi imunitar të 
lindur) niveli plazmatik i transferrinës zvogëlohet si një 
proteinë e fazës akute.2 Rënia e trasferrinës mund të 
përdoret si indikator i inflamacionit.3 Roli fiziologjik i 
sintezës së zvogëluar të proteinave, të tilla si trasferrina, 
është përgjithësisht për të shpëtuar konsumimin e 
aminoacideve për prodhimin e proteinave të fazës akute 
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te inflamacionit. Teorikisht, një rënie e përqendrimit 
plazmatik të transferrinës do të shoqërohej me një ulje të 
shprehjes siperfaqësore të receptorëve të transferrinës, 
por këto të fundit nuk dryshojnë pavarësisht nga prania 
e inflamacionit. Kjo e bën të vështirë diagnozen e IDA 
nisur nga niveli plazmatik i trasferrinës pasi në kushtet 
e inflamacionit mund të kemi IDA pavarësisht nga  
përqendrimi plazmatik i ulur apo normal i transferrinës.4

Trasferrina e ngarkuar me 2 molekula hekur (Fe2-Tf) 
lidhet me receptorët e trasferrinës(TfR)  ne sipërfaqe 
të molekulave të prekursorëve eritroide. Cdo TfR mund 
të lidhë deri në 2 molekula transferrin-hekurlidhëse.5 
Receptorët e transferrinës janë prezent pothuaj në të 
gjithe tipet e qelizave por në një numër më të madh janë 
gjetur në eritron, placent dhe hepar. Kapja e hekurit 
nga qelizat kontrollohet nga shprehja qelizore e TfR. 
Kur një qelizë ka nevoje për hekur rrit prodhim e TfR si 
dhe shprehjen e tyre në siperfaqen qelizore, duke bërë 
të mundur lehtesimin e kapjes së hekurit. Vendodhja e 
perdorimit më të madh të hekurit është palca kockore 
ku prekursorët eritroide absorbojnë hekurin dhe e 
inkorporojnë në hemoglobine. Në keto nivele është më 
e madhe shprehja sipërfaqsore e këtyre receptorëve. Ky 
kompleks i lokalizuar në gropëzat e veshura me klathrin 
invaginon duke formuar endozome të specializuara. Një 
pompë protonike ul ph ne 5,5 brenda endozomeve, gjë që 
con në ndryshimin e konfiguracionit tëe proteinës që sjell 
leshimin e hekurit nga trasferrina Në qelizat eritroide 
sasia e madhe e hekurit inkorporohet në protoporfirin 
(hem). Në qelizat jo eritroide depozitohet si ferritin dhe 
hemosiderine. Të dyja si Tf (apotrasferrina) dhe TfR 
riciklohen në sipërfaqen qelizore për të kapur hekurin në 
vazhdimsi.6,7.  

MATERIALI DHE METODA: 

Tipi i studimit është  rast-kontroll, me dy komponentë: 

Deskriptiv (përshkrues): ky komponent i referohet 
përshkrimit/vlerësimit të prevalencës së ACD, IDA dhe 
llojeve të tjera të anemise në pacientëet e hospitalizuar 
të përfshirëe në studimin tonëe, si dhe në grupin e 
pacientëve me AR dhe CHF.

Analitik: ky komponent i referohet vlerësimit të lidhjes 
(shoqërimit) të variableve të ndryshme me diagnozën e 
ACD, IDA dhe ACD të bashkëshoqeruar me IDA, statusit 
të hekurit dhe vlerësimit se cili nga këto variabel është 
më i rëndësishëm në diagnozën e këtyre anemive dhe në 
diagnozën diferenciale të tyre. 

Studimet rast-kontroll janë studime shumë informative 
dhe në to mund të studiohen njëkohësisht disa 
ekspozime.Gjithashtu,këto lloj studimesh janë shumë 
të përshtatshme përsa i takon aspekteve praktike si 
kohëzgjatja, kostoja e nevojshme si dhe burimet njerëzore. 
Të gjitha këto përparësi e justifikojnë zgjedhjen e këtij lloj 
studimi. 

Në këtë studim janë përfshirë 187 subjekte, nga të cilët 
156 janë pacientë ( 83 femra dhe 73 meshkuj) të shtruar 
dhe të trajtuar pranë Departamentit të Reumatologjise, 
Kardiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare «Nënë 
Tereza», Tiranë dhe 31 subjekte pa anemi, në kushtet 
e mungesës së inflamacionit, të cilët u morën si grup 
kontrolli. Të gjithë pacientët u seleksionuan, sipas nje 
protokolli të aprovuar nga Shërbimi i Laboratorëve 
Biokimik – Klinik në bashkëpunim me klinikat përkatëse.

Në bazë të rekomandimeve të organizates botërore të 
shëndetsisë (WHO) u klasifikuan me anemi pacientët me 
Hb <12 g/dl për grate dhe Hb < 13g/dl për burrat. 

Subjektet e perfshirë në studim në perputhje me të dhënat 
e gjakut komplet, statusit të hekurit, biomarkuesve të 
inflamacionit u klasikuan në 5 grupe të vecanta: Pacientë 
me IDA (me sideremi të ulët, ferritinë më të vogël 30 ng/
ml). Pacientë me ACD (me sideremi të ulët, me ferritinë 
>100 ng/ml ose me ferritinë 30-100 ng/ml , me raportin 
sTfR/log ferritinë <1).Pacientë me ACD+IDA (me sideremi 
të ulët, me ferritinë nga 30 ng/ml – 100 ng/ml, me raportin 
sTfR/log ferritinë >2).Pacientë pa anemi me AR dhe CHF. 
Krahas grupeve të mësipermë ne morëm në studim dhe 
një grup kontrolli. Ky grup përbëhet nga individë të cilët 
janë paraqitur pranë QSUT për kontroll ambulator dhe 
janë pa anemi, me tregues të statusit të hekurit normal, 
me tregues të inflamacionit normal. Nuk janë përfshirë 
në studim pacientët të cilët kishin patologji malinje 
hematologjike, anemi hemolitike, referojnë prezencën e 
hemorragjive akute, hemoglobinopati.

Për secilin pacient është plotesuar pranë klinikave 
një kartelë tip, në të cilën janë përfshirë të dhënat 
demografike si mosha dhe seksi, të dhënat anamnestike 
e klinike, prania ose jo e semundjeve shoqëruese dhe 
perdorimi i medikamenteve. Pjesa e dytë e karteles është 
plotësuar pranë Shërbimit të Laboratorit Biokimik-Klinik 
dhe në të perfshihen hemograma, dhe ekzaminimet 
specifike të studimit, ekzaminimet biokimike të rutines. 

Përpunimi i mostrave të gjakut 

Gjaku venoz është mbledhur në mëngjes, në gjëndje esëll, 
në tuba 5ml me litium heparinë për dozimet biokimike, 
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në tuba me K3 EDTA për vlerësimin e hemogramës, dhe 
në tuba pa antikoagulantë për dozimin e parametrave 
specifike të punimit.  Përftimi i serumit dhe i plazmës 
është realizuar pas centrifugimit të gjakut, brenda një 
periudhe më pak se dy orë nga grumbullimi, për 15 minuta 
me 3000 rrotullime/minutë. Menjehërë është realizuar 
ndarja e serumit nga masa eritrocitare. Mostrat,  të cilat 
kishin prezencë të hemolizës u mënjanuan nga dozimet. 
Centrifugimi i mostrave është realizuar vetëm pas 
formimit të plotë të koagulit, për të mënjanuar pasaktësitë 
në rezultate, të cilat shkaktohen nga prezenca e fibrinës. 

Eksplorimi i hemogramës ështëe realizuar me  cell 
counterin ABX Mikros 60  duke përdorur  mostrat e marra 
në tuba me K3 EDTA të cilat fillimisht homogjenizohen 
në rotator. Eksplorimi i sideremisë, transferrinës, është 
realizuar në analizatorin automatik OLYMPUS AU 640. 
Sistemi i tij analitik është krejtësisht i automatizuar 
për egzaminimet rutine, dhe imunometoda homogjene. 
Analizatori është i tipit random access dhe realizon 
parametra të kimise klinike dhe imunologjike. Studimi 
laboratorik është realizuar në Shërbimin e Laboratorit 
Biokimi-Klinik pranë Qendrës Spitalore Universitare 
”Nënë Tereza” Tiranë.

Analiza statistikore e të dhënave

Për ndryshoret (variablet) numerike u raportuan 
madhesia e prirjes qëndore (mesatarja aritmetike) dhe 
madhësite e dispersionit (varianca, shmangia standarde). 
Për ndryshoret kategorike u raportuan numrat dhe 
përqindjet respektive. 

Koefiecientët e korrelacionit Spearman u përdoren 
për vlerësimin e shoqërimeve (lidhjeve) mes variableve 
numerike (dhe/ose ordinale). 

Testi Fisher’s exact test u përdor për krahasimin e grupeve 
lidhur me variablet kategorike. Ky test jep rezultate më të 
besueshme se testi chi square në rast se bëhet fjalë për 
grupe të vogla në numër.  

ANOVA (analiza e variances) u përdor për krahasimin e 
vlerave mesatare mes më shumë se dy grupeve. Ne SPSS 
kjo procedurë mundëson krahasimin e drejtë të grupeve 
në studim edhe kur variancat e grupeve ndryshojnë, sic 
ishte rasti me të dhënat e studimit tonë. U perdorën testet 
e ndryshme të krahasimit të variancave të grupeve, të 
tille si Brown-Forsythe dhe Welch statistics për të vënë në 
dukje variancat e ndryshme të parametrave laboratorike 
midis grupeve dhe bazuar në këto perfundime u përdor 
testi Tamhane’s T2 për të vlerësuar nëse vlera mesatare 
e parametrave laboratorike përkates ndryshonin në 
menyrë domethënëse midis grupeve në studim. 

Testi Tamhane’s 2 është një tip testi “t” studenti i cili lejon 
krahasimin e njëkohshem të një grupi me shumë grupe 
të tjerë. 

Kurbat ROC (receiver operating characteristics) u 
përdorën për të vlerësuar sensitivitetin dhe specificitetin 
e parametrave të ndryshme laboratorike për veçimin e 
pacientëve me lloje të ndryshme anemish. U raportua 
niveli i sensitivitetit, dhe niveli i specificitetit për secilin 
parametër laboratorik. U raportua siperfaqja nën kurbe 
(AUC) në baze të së cilës vlerësohet përshtatshmëria 
e parametrit laboratorik përkates për të veçuar drejt 
pacientët me lloje të ndryshme anemish. U raportuan 
një seri cut-offesh (vlerash kufi) për secilin parametër 
laboratorik në studim dhe vlerat shoqëruese të 
sensitivitetit dhe specificitetit për secilin cut-off. 
Bazuar në gjykimin klinik, u zgjodhen cut-off(et) më të 
përshtatshme për cdo test të kryer.

Përvec analizave më sipër, u perdorën tabelat dhe 
grafikët e shumellojshëm për të përshkruar në detaje 
secilin parametër laboratorik në studim. U përdorën Bar 
diagramet për variablet kategorike dhe/ose dikotomike. 
Ndërsa për variablet e vazhdueshme u përdorën Error 
Baret e vlerave mesatare të parametrave klinike, së 
bashku me intervalin e besimit 95% të vlerave mesatare. 
Në të gjitha rastet, u konsideruan si statistikisht 
sinjifikante (të perfillshme) vlerat e P<0.05. 

E gjithe analiza statistikore e te dhënave u krye nëe SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences, version 15.0, 
Chicago, IL).      

REZULTATET: 

Në studimin tonë  (51.9 % ) pacientë ishin me anemi nga 
të cilët (23.4%) ishin me IDA dhe 16% me IDA në kushtet 
e inflamacionit.Pjesa tjeter ACD dhe anemi të llojeve të 
tjera. 

Mosha mesatare e pacientëve me IDA është 54.7 ± 12.0 e 
atyre me IDA+ACD 58.6 ± 13.2.

Për të gjithë variablat e marra në studim, për secilin nga 
grupet e studimit,u gjetën vlerat mesatare ± deviacionin 
standard. Ky informacion jepet i përmbledhur në tabelën 
e mëposhtme. 

Të dhënat e mësipërme paraqiten vizualisht më poshtë 
me anë të Error Bar-eve të vlerave mesatare të parametrit 
laboratorik përkatës në një interval besueshmerie 95% 
(± 95% CI) ,(me përjashtim të grupit “anemi të tjera” për 
shkak të numrit të vogël të subjekteve në këtë grup).
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Tabela 1.  Gjinia, mosha dhe testet laboratorike për 156 
pacienteët dhe 31 individët e shëndetshëm

  Variabli

Grupet ne studim

IDA
 (n=19)

ACD 
(n=44)

ACD+IDA 
(n=13)

Pa 
anemi 
(n=75)

Te 
shende-
tshem 
(n=31)

Mashkull/
Femer 6/13* 25/19 5/8 35/40 22/9

Mosha 
(vite)

54.7 
(12.0) †

58.6 
(13.2)

59.8 
(14.0)

56.6 
(11.7)

58.6 
(11.9)

RBC 
(milione)

4.3 
(0.3) 4.0 (0.6) 4.1 

(0.4) 4.6 (0.5) 4.9 (0.4)

HBG 
(g/dl ) 10.2 (1.4) 11.2 (1.4) 11.3 (1.3) 13.8 

(1.3)
14.4 
(1.3)

HCT 
(%) 31.4 (4.4) 32.8 (4.7) 34.2 (3.7) 39.1

 (4.6)
41.0
 (8.1)

MCV 
(fl) 73.0 (5.9) 81.6 (7.2) 80.5 (6.8) 85.2 

(5.3)
85.9 
(5.4)

MCH 
(pg) 23.5 (3.2) 28.6 (3.4) 27.9 (3.0) 29.8

 (1.8)
29.6 
(2.2)

RET
(per mije) 6.1 (2.8) 4.5 (2.9) 5.3 (3.0) 6.5 

(3.1)
7.5 

(3.0)

RDW 
(%) 16.2 (1.6) 14.0 (1.1) 15.2 

(1.4)
13.9 
(1.7)

14.1
(1.3)

Fe 
(µg/dl) 21.4 (10.7) 36.5 

(13.3)
31.3 

(12.2)
97.8 

(35.9)
106.4
 (44.9)

Ferritin
(ng/ml) 17.6 (12.4) 270.7 

(211.2)
55.5 
(19.4)

132.4 
(82.7)

140.9
 (83.4)

TF
(md/dl) 344.2 (54.6) 241.0 

(51.8)
225.6 
(48.9)

266.8 
(46.9)

285.5 
(51.8)

TFs 
(%) 3.5 (2.8) 8.2 (5.7) 7.0 (5.0) 21.3 

(14.2)
26.0
 (9.6)

*Gjinia paraqitet si raport numrash absolute midis meshkujve dhe 
femrave.
†Mosha dhe parametrat laboratorike paraqiten si “vlera mesatare 
± SD (ne kllapa)”.

Vlera mesatare e përqendrimit plazmatik të Tf është: 
344.2 ± 54.6 në IDA, 241.0 ± 51.8 në ACD, 225.6 ± 48.9) në 
ACD+IDA, 266.8 ± 46.9 të pacientëve pa anemi dhe  285.5 ± 
51.8 në grupin e kontrollit. Sikurse shihet kjo  vlerë është 
më e lartë në IDA krahasur me gupet e tjera, ndërsa në 
IDA+ACD  këto nuk kanë ndonjë diferencë të dukshme me 
pacientet  pa anemi, ACD dhe grupin e kontrollit.( Grafiku 
1).

Vlera mesatare e përqendrimit plazmatik te Tfs më e 
ulet në IDA 3. ±2.8, por është e ulet dhe në ACD 8.2 ±5.7, 
ACD+IDA 7.0 ± 5.0, krahasuar  me vlerat normale të grupit 
të kontrollit 26.0 ± 9.6 dhe pacienteve pa anemi 21.3 
±14.2(Grafikun 2)

Grafiku 1.  Error Bar i vleres mesatare të Tf            

Grafiku 2.  Error Bar i vleres mesatare të Tfs 

Tabela 2.  Shperndarja e subjekteve sipas kategorive 
të vlerave të Transferrinës, sipas grupit të 
studimit

Faktori
 Grupet ne studim

Pa 
anemi ACD IDA ACD

+IDA
Anemi 
te tjera

Kont-
rolle Total P†

Tf       
(mg/dl) 

Nen 
norme

2 
(2.7)

11 
(25.0)

0 
(0.0)

6 
(46.2)

0 
(0.0)

0 
(0.0)

19 
(10.2)

<0.001Normal 70 
(93.3)

32 
(72.7)

6 
(31.6)

7 
(53.8)

4 
(80.0)

30 
(96.8)

149 
(79.6)

Mbi 
norme

3 
(4.0)

1 
(2.3)

13 
(68.4)

0 
(0.0)

1 
(20.0)

1 
(3.2)

19 
(10.2)

* Numri i subjekteve dhe përqindjet sipas kollonave (në kllapa)
† Vlera e përgjithshme e P-së (sinjifikancës statistikore) dhe shkallët 
e lirisë (në kllapa) sipas testit Fisher’s exact.
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Testi Fisher ekzazakt u përdor për të parë llojin e anemisë 
në bazë të përqëndrimit plazmatik të transferrinës, sipas 
grupit të studimit.  Në tabelën 2 dhe në grafikun 3 ne 
shohim se shumica e subjekteve ( 68.4 % ) me IDA i kanë 
vlerat e trasferrinës të rritura mbi vlerat refenciale dhe 
në (31.6%) të rasteve keto vlera janë normale. Ne ACD 72.7% 
e rasteve kanë vlera normale të trasferrinës dhe 25% e 
rasteve i kanë keto vlera të ulura nën kufijtë referencialë. 
Në formën mikse të anemisë 53.8 % të rasteve i kanë vlerat 
e trasferrinës normale dhe 46.2% e rasteve kanë vlerë të 
ulur nën kufijtë referencialë. 

Grafiku3. Shpërndarja e subjekteve sipas kategorive të 
vlerave të trasferrinës dhe grupit të studimit.

Tabela 3.  Testi t i studentit për mostra të pavarura. 
Tamhane t test sipas procedurës ANOVA 
post-hoc për krahasimin e parametrave të 
vazhdueshme midis grupeve

Fa
kt

or
i                              Ciftet e grupeve që krahasohen

IDA vs. 
ACD 

ACD vs. 
ACD + 

IDA

IDA vs. 
pacientë pa 

anemi

IDA vs. 
kontrolle

ACD vs 
pacientë 
pa anemi

ACD vs. 
kontrolle

Tf ↑ 0.001 JD ↑ <0.001    ↑ 0.006 JD ↓ 0.005

↓ Nënkupton që mesatarja e parametrit është në mënyrë domethënëse më 
e ulët kundrejt grupit që krahasohet 
↑ Nënkupton që mesatarja e parametrit është në mënyrë domethënëse më 
e lartë kundrejt grupit që krahasohet 
JD = Jo Domethënës nga ana statistikore (p≥0.05)

Në tabelën 3, kemi paraqitur vlerat e p (ndryshimeve 
domethënëse nga ana statistikore) pasi kemi bërë 
krahasimet midis grupeve për cdo variabël të marrë në 
studim. 

Për të gjetur këto vlera ne kemi krahasuar IDA vs ACD, 
ACD vs ACD+IDA, IDA vs pacientë pa anemi, IDA vs 
grup kontrolli, ACD vs pacientë pa anemi, ACD vs grup 
kontrolli. 

U përdor Tamhane t test sipas procedurës ANOVA post-
hoc për krahasimin e parametrave të vazhdueshme midis 
grupeve. 

U konsideruan të rëndësishme nga ana statistikore të 
gjitha vlerat e p<0.001 dhe jo domethënëse nga ana 
statistikore të gjitha vlerat e p >0.05.

 Grafiku 4. Nivelet e Tf(dhe mesatarja e Tf ) 
         

Grafiku 5. Nivelet e Tfs (dhe mesatarja e 
Tfs) sipas grupeve në studim                                                
sipas grupeve në studim 

Nëpërmjet scatterplot-it kemi paraqitur krahasimin  e 
vlerave të Tf dhe të mesatares së kësaj vlere midis grupeve. 
Nga ky krahasim vumë re se mesatrja e Tf është e rritur 
në mënyrë domethënëse në IDA vs ACD vs grup kontrolli 
vs pacientë pa anemi, ACD vs pacientë pa anemi  dhe  ACD 
vs grup kontrolli. Ky ndryshim nuk është i rëndësishëm 
nga ana statistikore për grupet ACD vs ACD+IDA, ACD vs 
pacientë pa anemi dhe është e ulur në mënyrë  lehtësisht 
domethënëse në ACD vs gupin e kontrollit ( p =0.005). 
(Grafikun 4)
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Nëpërmjet scatterplot-it kemi paraqitur krahasimin  
e vlerave të Tfs dhe të mesatares së kësaj vlere midis 
grupeve. Nga ky krahasim vumë re se  mesatrja e Tfs 
është e ulur në mënyrë domethënëse në IDA vs ACD vs 
grup kontrolli vs pacientë pa anemi, ACD vs pacientë pa 
anemi  dhe  ACD vs grup kontrolli. Ky ndryshim nuk është 
i rëndësishëm nga ana statistikore për grupet ACD vs 
ACD+IDA. (Grafikun 5)

Nëpërmjet kurbës ROC (Grafikut 6) trasferrina del 
test jo i fuqishëm për të dalluar IDA nga ACD. Cut-off i 
sugjeruar: Tf ≥361mg/dl. Për këtë nivel e sipër, ne kemi 
një sensitivitet 52.6% dhe një specificitet 100 %. Pra të 
gjithë ata pa IDA klasifikohen korrekt si pa IDA, por nuk 
arrijmë të diagnostikojmë të gjitha rastet me IDA.

Grafiku 6. Kurba ROC për variablin Trasferrinë 

Tabela 4.  Testi Transferrinë për të veçuar IDA nga ACD

Parametri klinik Transferrina

Vlera pozitive IDA

Cut-off i sugjeruar ≥ 361mg/dl

Sensitiviteti per kete cut-off 52.6%

Specificiteti per kete cut-off 100%

DISKUTIMI

Trasferrina është një plazmoglikoproteinë hekur – lidhëse  
e aftë të kontrollojë  nivelin e hekurit të lirë në lëngjet 
biologjike.1 Përqëndrimi plazmatik i transferrinës , si një 
proteine   që transporton hekur, është i rritur në kushtet 
e defiçienciës së hekurit (IDA), duke treguar se trupi ka 
nevojë për më shumë hekur. Afiniteti i proteinës për 

hekurin ferrik është shumë i lartë. Kështu, në rast se kemi 
përqëndrim të lartë të transferrinës ne mund të supozojmë 
se nuk ka jonet e lira të hekurit ferrik. Transferrina ka një 
gjysmë-jetë rreth 7ditë, dhe nivelet e saj plazmatike janë 
të rregulluara nga disponueshmëria e hekurit, kështu, 
në kushtet e mungesës së hekurit ne kemi një rritje në 
përqëndrime plazmatike të transferrinës ndërsa pas 
administrimit të hekurit kthim të nivelit plazmatik të saj 
në norme. Rritja e përqëndrimit plazmatik të trasferrinës 
flet për nevoja të rritura të indeve për hekur dhe për nivel 
të ulët të hekurit qarkullues, pra për nje IDA.

Në kushtet e një inflamacioni (sistemi imunitar të 
lindur) niveli plazmatik i transferrinës zvogëlohet si një 
proteinë e fazës akute.2 Rënia e trasferrinës mund të 
përdoret si indikator i inflamacionit.3 Roli fiziologjik i 
sintezës së zvogëluar të proteinave, të tilla si trasferrina, 
është përgjithësisht për të shpëtuar konsumimin e 
aminoacideve për prodhimin e proteinave të fazës akute 
të inflamacionit. Teorikisht, një rënie e përqëndrimit 
plazmatik të transferrinës do të shoqerohej me një ulje 
të shprehjes sipërfaqsore të receptorëve të transferrinës, 
por këto të fundit nuk dryshojnë pavarësisht nga prania 
e inflamacion. Kjo e bën të veshtirë diagnozën e IDA 
nisur nga niveli plazmatik i trasferrinës pasi në kushtet 
e inflamacionit, mund të kemi IDA pavarësisht nga  
përqëndrimi plazmatik i ulur apo normal i transferrinës.4

Anemia e sëmundjeve kronike(ACD) është anemia e cila 
shoqëron një infeksioni kronik, inflamacion apo patologji 
neoplazike, dhe diagnoza diferenciale e saj me IDA është 
një problem i rëndesishëm klinik. Diagnostikimi i saktë 
i ACD apo i shoqërimit të saj me IDA është shumë i 
rëndësishëm sepse mund të zbulojë prezencën e ndonjë 
patologjie të fshehur. 

Por ajo që është më e rëndesishmë është dallimi midis 
IDA dhe IDA e cila shpeshherë është bashkëshoqëruese e 
ACD.2,8,7 Diagnostiki laboratorik i nje anemie ferrodeficitare 
në kushtet e një inflamacioni kronik duhet bërë me 
shumë kujdes pasi orienton klinikat për gjetjen e një 
shkaku themelor të mungesës së hekurit. Ky ekzaminim 
duhet të pëfshijë një anamnezë të hollësishme me qëllim 
që të përjashtohet një dietë e varfër ushqimore dhe jo 
vetëm kaq, por edhe kryerjen e një sërë ekzaminimesh 
të mëtejshme të cilat cojnë në zbulimin e humbjeve 
patologjike të gjakut. Këto humbje mund të vijnë nga 
hemorragjitë e shumta menstruale tek femrat, apo nga 
hemorragjitë gastrointestinale në kuadrin e një patologje 
të pa zbuluar. Kjo patologji mund të jetë në rastin më të 
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mirë një ulcer gastrike, semundje inflamatore e zorreve, 
angiodisplazi, infeksione të ndryshme nga parazitet, por 
mund të jetë dhe një patologji malinje gastrointestinale 
apo genitourinare. Tumoret të cilat diagnostikohen në 
këtë proces mund të jenë akoma në fazat e hershme ku 
ato janë të mjekueshme në mënyre kirurgjikale.

Në studimin tonë na rezulton se ne të dyja anemite, si në 
ACD ashtu dhe në IDA vihet re një ulje e përqëndrimit 
të hekurit dhe transferrinës së saturuar në serum, 
krahasuar këto me grupin e kontrollit. Kjo ulje 
shpjegohet me mungesën absolute teë hekurit në IDA dhe 
me përvetësimin e hekurit nga sistemi retikulo endotelial 
në ACD. Neë rastin e ACD, pakësimi i transferrineës së 
saturuar është kryesisht reflektim i niveleve teë ulura të 
hekurit në serum dhe sekuestrimit të tij në brendësi të 
makrofagëve.8, 9, 10, 

Pas krahasimit të transferrinës së saturuar tek pacientët 
me IDA dhe ata me ACD rezulton se trasferrina e 
satuar tek ata me IDA është akoma më e ulet se te ata 
me ACD(p<0.001). Kjo për shkak se perqendrimet e 
trasportuesit trasferrin të hekurit në plazem janë të 
rritura në IDA. Gjithashtu ne morëm në studim dhe 
përqëndrimet e trasferrinës në serum dhe krahasuam 
vlerat e saj ndërmjet ACD dhe IDA, ACD dhe ACD/IDA, 
si dhe këtyre grupeve me grupin e kontrollit vumë re se 
këto vlera ishin më të larta në IDA vsACD vsACD/IDA. 

Duke parë shpërndarjn e këtij variabli vërejmë se në 64% 
të rasteve me IDA kishin vlera të rritura të transferrinës 
dhe 31.6% e rasteve kishin vlera normale, ndërsa ne 
ACD këto vlera ishin normale dhe të ulura, po keshtu 
dhe në grupin ACD/IDA. Pra shikojmë se kemi raste ku 
diferenca ACD dhe IDA është e lehtë në bazë të vlerave të 
trasferrinës por ka raste kur keto vlera nuk i diferencojnë 
dy llojet e anemisë pasi janë normale në të dy rastet. Më 
e pamundur kjo diagnozë bëhet kur krahasojmë ACD me 
rastet kur IDA është bashkëshoqëruese e ACD. Në këtë 
rast nëe bazë të ANOVA test këto ndryshime nuk janë 
sinjifikante (P>0.05). Këtë e vërteton dhe fakti se për vlera 
të transferrinës ≥361 mg/dl kemi një sensitivitet të ulët 
për të zbuluar IDA (52.6 % dhe një specificitet 100%.) 

Studimet e autorëve të huaj shpjegojnë se në ACD nivelet 
e transferrinës si një kundërveprues negativ i fazës 
akute mbeten normale apo ulen për shkak të efekteve të 
citokinave inflamatore në këtë anemi.2 Në disa studime 
retrospektive është paraqitur, se në IDA përqëndrimet 
e transferrinës janë më të larta sesa në ACD, por për 

fat të keq edhe pse grupi i pacientëve me IDA dhe ACD 
ndryshojnë në përqëndrimet e tyre të transferrinës, 
shumica e vlerave akoma bien brenda kufijve të normës 
krahasuar me ato të subjekteve të shëndetshëm.4

KONKLUZION: 

Nga rezultatet tona, të cilat përkojnë me ato të literaturës 
arrijmë në konkluzionin se përqëndrimi i transferrinës 
në serum nuk përbën një vlerë të padiskutueshme në 
zbulimin e IDA në kushtet e inflamacionit, mund të kemi 
IDA pavarësisht nga  përqendrimi plazmatik i ulur apo 
normal i transferrinës. 
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THE ROLE OF TRANSFERRINA IN IDA DIAGNOSE, AT THE INFLAMATION CONDITIONS. 

Barbullushi A.1, Bulo A. 1, Godo A.2, . Beqja (Likaj) A. 1, Refatllari E.1,  Bali D.2 
1Laboratory Department,
2Department of Pediatry, University Hospital Center “Mother Theresa”, Tirana, Albania.                                                                                                                          

Introduction: Transferrin is iron-binding blood plasmaglycoprotein that control the level of free iron in biological 
fluids. Transferrin is elevated in iron-deficiency anemia and decreases in inflammation as a protein of acut phase 
reacted. This fact made difficult to diagnose IDA in terms of inflammation. 

Materials and methods: In our study are included 187 subjects, 156 patients and 31 control group. Anemia was 
defined as hemoglobin below 12 g/dl in females and 13 g/dl in males. The laboratory measurements were performed 
in ABX, Olympus AU 640, and Immulite 1000. Independent Sample Test, Anova test, Chi-Square Tests was used for 
statistical analysis.

Results: From the comparison of the concentration of transferrin in the serum between ACD and IDA, ACD and 
ACD/IDA, and of these groups with the control group, we have noted that these values were higher in IDA (344.2 ± 
54.6) vs ACD (241.0 ± 51.8) vs ACD/IDA (225.6 ± 48.9). 68.4% of the cases with IDA had increased value of transferrrin 
and 31.6% normal values, whereas in ACD 25% had decreased and 72.7%  normal values. In ACD/IDA 46.2% had 
decreased and 53.8% normal values. We found not significant changes (p>0.05) when compare ACD with ACD+ IDA 
(Anova test). For the values of transferrin ≥361 mg/dl we have a low sensitivity to discover IDA (52.6 % , based on 
ROC curve, AUC: 0.904) 

Conclusion: The concentration of the transferrin in the serum doesn’t contain a disputable value in the discovery 
of IDA in the conditions of inflammation.

Key words: anemia, trasferrin,inflamacion, IDA.
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REZYME

Qëllimi i këtij punimi ishte të përcaktohet Indeksi Fiziologjik i Shpenzimit të energjisë (PCI)) dhe shpejtësia e vet-
selektuar e të ecurit (CWS) tek të sëmurët me amputim të dy niveleve të gjymtyrëve të poshtme dhe lidhmërinë e 
tyre me gjininë dhe nivelin e amputimit si dhe të përcaktohet amplituda e lëvizjes në nyjen fqinje të cungelit gjatë 
bartjes së protezës. 

Metoda e punës: Ky ishte një punim prospektiv, cross-sectional. Në studim janë kycur 83 të sëmurë me amputim 
të gjymtyrës së poshtme në dy nivele;transfemoral dhe transtibial, të cilët më parë ishin rehabilituar(protetuar) në 
Qendrën OrtoProtetike (QOP) të Shërbimeve Spitalore Klinike Universitare të Kosovës.

Rezultatet: PCI-ja nuk ishte tregua me relevancë statistikore te grupi i amputimit transfemoral (P= 0.135) dhe te 
amputimi transtibial   (P = 0.586) sipas gjinisë, derisa niveli i ndryshëm i amputimit brenda gjinisë së njejtë ishte 
paraqitur me ndikim të madh në vlerat e PCI-së për P<0.001. Bartja e protezës transfemorale dhe transtibiale në 
mënyrë sinjifikante e zvogëlonte amplitudën e lëvizjes aktive në kërdhokullë gjegjësisht në nyjen e gjurit P<0001. 
Përfundimi: Gjinia nuk u paraqit si faktorë me ndikim të madh në shpenzim të energjisë gjatë të ecurit, për dallim 
nga niveli i amputimit. Proteza transfemorale apo transtibiale kufizon në masë të madhe lëvizjet në nyjen fqinje 
të cungelit.

Fjalët bosht: PCI, CWS, gjinia, niveli i amputimit, amplituda e lëvizjes active, proteza. 

Medicus 2015, Vol. 20 (1): 53 -59

HYRJA 

Amputimi i gjymtyrëve të poshtme është një prej 
intervenimeve kirurgjike me të vjetra të njohura(1,2).  
Edhe pse një gjymtyrë e sëmurë mund të hiqet shumë 
lehtë, me këtë nuk përfundojnë problemet e të sëmurit (3). 
I sëmuri duhet t’i nënshtrohet rehabilitimit që nënkupton 
aftësimin për kujdesje për cungelin dhe protezën e vet si 
dhe aftësimin e të ecurit dhe kryerjes së aktiviteve tjera 
funksionale me protezë (4,5). 

 Megjithatë, këta të sëmurë mund të kenë devijim nga të 
ecurit korrekt. Të ecurit korrekt paraqet lëvizjen efektive 

të trupit në drejtim para. Me termin efektiv nënkuptohet 
shpenzimi minimal i energjisë, dhe çdo devijim nga ky 
minimum mund të përkufizohet si model i të ecurit jo 
korrekt(6).  

Matja e shpenzimit të energjisë gjatë të ecurit, 
shfrytëzohet edhe te individët të cilët janë me paaftësi të 
të ecurit korrekt(4).

Matja e shfrytëzimit maksimal të oksigjenit (VO2) 
është “standard i artë“ për vlerësimin e shpenzimit të 
energjisë(3,7,8), por kohëve të fundit Indeksi i Shpenzimit 
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Fiziologjik të Energjisë (Physiological Cost Index-PCI) 
si një nga faktorët kardiopulmonal dhe si një indikator 
i shpenzimit të energjisë, i cili është promovuar nga 
MacGregor(9) , është duke u përdorur më shpesh në 
hulumtime shkencore. Kjo, meqë matja e PCI-së është 
më praktike, nuk nevojitet pajisje e teknologjisë së lartë, 
kushte laboratorike e as personel të aftësuar në mënyrë të 
vecant për tu bërë kjo matje. Gjatë kësaj matje regjistrohet 
frekuenca e zemrës në qetësi dhe gjatë të ecurit në raport 
me një metër të kaluar.

PCI-ja si metodë ka qenë subjekt i shumë publikimeve për 
pacientë me amputim të gjymtyrëve të poshtme të cilët 
ecnin me protezë (10-13).

qËLLIMI I PUNIMIT

Si qëllim kryesor i këtij punimi ishte të vlerësohet 
shpenzimi i energjisë (PCI) gjatë të ecurit të vet-
selektuar (CWS) tek individët me amputim të dy 
niveleve(transfemoral dhe transtibial) të gjymtyrës së 
poshtme të cilët përdorin protezë gjatë të ecurit, si dhe 
lidhmërinë e këtij shpenzimi me faktorët si gjinia dhe 
niveli i amputimit. Poashtu, të përcaktojmë amplitudën e 
lëvizshmërisë në cungel gjatë bartjes së protezës si dhe të 
prezentojmë dhe karakteristikat e përgjithshme të këtyre 
të të sëmurëve pjesëmarrës.

METODA E PUNËS:

Ky ishte një punim prospektiv, cross-sectional. Hulumtimi 
është zhvilluar në periudhën kohore një janar deri me një 
korrik të vitit 2012.

POPULLATA E STUDIUAR:

Një mostër e konsiderueshme e individëve me amputim 
të gjymtyrëve të poshtme u përzgjodhën në mesin 
e pacientëve të cilët ishin rehabilituar në Qendrën 
OrtoProtetike në kuadër të Shërbimeve Spitalore Klinike 
Universitare të Kosovës. 

Kriteret e përfshirjes në hulumtim ishin që individët 
me amputim të gjymtyrës së poshtme të ishin: 1) mbi 18 
vjeç 2) me amputim që ishte i njëanshëm dhe për arsye 
të tjera nga sëmundjet vaskulare periferike (PVD)  3) me 
amputimin transtibial dhe transfemoral 4) së paku me 
kohëzgjatje njëvjeçare të përdorimit të protezës dhe 5) 
pa çrregullime kognitive ose gjendje të tjera mjekësore 
me relevancë. Paraprakisht nga hulumtimi të gjithë 
pjesëmarrësit nënshkruan pëlqimin për pjesëmarrje.

Të gjithë individët me amputim të nivelit transfemoral 

përdornin protezë me shtratin me katër mure, me 
peshëbartje në tuber ischiadicum, me nyjen e gjurit me 
katër bare me kontrollë mekanike të gjurit gjatë fazës së 
lëkundjes të ciklit të të ecurit apo me nyje policentrike 
dhe me shputën SACH(Solid Ankle Cushion Heel). 

Individët me amputim transtibial përdornin protezë me 
shtratin me peshëbartje në nivel të tetivës patellare, dhe 
shputën SACH.

Matjet

PCI llogaritet ashtuqë ndryshimin e vlerës mesatare te 
frekuencës së zemrës në punë dhe në qetësi e pjestojmë 
me shpejtësinë e vet-selektuar (komfore) e të ecurit(CWS- 
Comfort Walking Speed) 

PCI llogaritet duke përdorur ekuacionin:

  PCI = Mesatarja HR
(E ) – Mesatarja HR(Q) / CWS 

ku HR(E)=frekuenca e zemrës në të ecur, HR(Q)=frekuenca 
e zemrës në qetësi(që të dyja rrahjet/minutë), dhe CWS e 
matur metra të kaluara për një minutë

Vlerat mesatare të PCI –së për të rriturit e shëndoshë 
janë në mes 0.23 dhe 0.42.(12, 14,15)  derisa CWS është e 
raportuar ndërmjet vlerave 60 and 100 m/min.(16-18.).

Procedura e testimit

PCI u vlerësua gjatë CWS-së brenda 5 min në ambient të 
brendshëm. Regjistri i frekuencës së zemrës është bërë 
me anë të një pulsioksimetri (OXY-100 Palmar Pulse 
oxymeter, 20060 Gessate (MI), Itali) monitori i të cilit 
ishte i lidhur rreth gjoksit të pacientit derisa senzori në 
gishtin tregues (gishtin e dytë) të tyre.

Para regjistrimit të HR në qetësi, pjesëmarrësi ishte i ulur 
në heshtje për rreth pesë minuta dhe pastaj HR është 
regjistruar çdo minutë për pesë minutat në vijim. Derisa 
para pjesës së testimit të HR gjatë të ecurit, pjesëmarrësi 
ecte një distancë të shkurtër për ngrohje.

Të ecurit është realizuar në korridor me një sipërfaqe të 
rrafshët, ku shenjat me anë të një leukoplasti të bardhë 
janë vu në formë të një kuadrati 76-m të gjatë dhe gjërësi 
2 m (36 x 2 x 36 x 2). Kuadrati ishte poashtu me shenja 
horizontale e ndarë në çdo metër të gjatësisë së saj.

Nga pacienti u kërkua që të ecte me një shpejtësi komfore 
për të dhe me mjete ortotike të cilat ata eventualisht i 
përdornin si mbështetje gjatë të ecurit me protezë, në 
jetën e përditshme. Regjistrimi i frekuencës së zemrës 
bëhej çdo 30 sekonda me anë të kronometrit digjital, 
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nga ana e testuesit cili ecte prapa pacientit . Vlerat e 
regjistruara në fletën e evaluimit i regjistronte testuesi 
tjetër. Të gjithë pjesëmarrësit ishin të udhëzuar për të 
shmangur marrjes së duhanit, kafes, çajit ose një shujte 
kalorike, të paktën dy orë para testimit.

Matja e amplitudës së lëvizjes aktive

Matja e amplitudës së lëvizjes aktive është bërë me anë të 
goniometrit me krahë të gjatë në nyjen fqinje të cungelit, 
gjatë bartjes dhe pa bartje të protezës si dhe në këmbën 
e shëndoshë. Pozita fillestare dhe përfundimtare bëhet 
sipas standardeve të caktuara nga Akademia Amerikane 
e Kirurgëve Ortoped (American Academy of Orthopaedic 
Surgeons). Matja për amputimet transfemorale është bërë 
në pozitë të shtrirë në pozitë të supinuar gjatë matjes 
së fleksionit, ekstenzionit, abdukcionit dhe adukcionit 
të kërdhokullës dhe në pozitë të ulur  për rrotullim të 
brendshëm dhe të jashtëm; Për amputimin transtibial 
matja është bërë në pozitë të pronuar për fleksion dhe 
ekstenzion, me shputë të protezës jashtë otomanit, kur 
matja bëhej gjatë bartjes së protezës si dhe në këmbën e 
shëndoshë. 

Vlerat referente për lëvizje aktive në nyjen e kërdhokullës 
janë: fleksioni deri në 140o, ekstenzioni (-30o), abdukcioni 
45o, adduksioni 45o, rrotullimi i jashtëm 30o dhe i 
brendshëm 20o. 

Vlerat referente për lëvizje aktive në nyjen e gjurit janë: 
fleksioni 130o dhe ekstenzioni 0o.

Analiza statistikore

Analiza statistikore është kryer duke përdorur programin 
statistikor SPSS 21.0.  Për të përcaktuar nëse ka pasur 
dallime në mes të grupeve të amputimit transfemoral 
dhe transtibial në drejtim të shpërndarjes sipas gjinisë 
dhe sipas përdorimit të mjeteve ndihmëse është 
përdorur Fisher Exact test,sipas  moshës T-testi, dhe 
sipas periudhës kohore të përdorimit të protezës Mann-
Whitney Rank Sum Testi i cili test është përdorur edhe 
për testimin e PCI-së dhe CWS-së sipas gjinisë dhe nivelit 
të amputimit. Analiza e dallimit të amplitudës së lëvizjes 
gjatë dhe pa bartje të protezës dhe në këmbën e shëndosh 
është bërë me Kruskal-Wallis ANOVA  H testin.

REZULTATET

Tetëdhjetë e një individ me amputim të gjymtyrëve 
të poshtme janë përfshirë në studim, ku 22 ishin me 
amputimin transfemoral, 61 me amputimin transtibial. 
Karakteristikat përshkruese e të gjithë pjesëmarrësve të 

studimit janë dhënë në tabelën 1. Nuk ka pasur dallim të 
madh në mes të dy grupeve të amputimeve sipas gjinisë, 
moshës apo periudhës së përdorimit të protezave.

Table 1.  Karakteristikat deskriptive të sëmurëve me 
amputim të gjymtyrëve të poshtme 

Karakteristikat
Amputimi

transfemoral 
(TF) n=22

Amputimi
transtibial 
(TT) n=61

 P value

Мashkuj/Femra (n) 20/2 52/9 0.719*

Mosha (në vite), mean 
(SD)
min-max

40.6 (12.5)
24-70

39.7 (13.1)
18-70 0.78†

Periudha kohore e 
përdorimit të protezës 
(në vite), mean (SD) 17.1 (10.5) 14.5 (7.5) 0.423‡

Shkaku i amputimit (n)
Lëndimet me armë 
zjarri
Trauma (aksidente)
Anomalitë

10
 9
 2

47
11
 3

  

Të ecurit me mjete 
ndihmëse (n)
Një kukëz
Dy kukëza

8
3

5
5

0.387§

* Fisher Exact test (P = 0.719)
†T-test, t=0.28 (P = 0.78)
‡ Mann-Whitney Rank Sum Test, U = 650, (P = 0.423)
§ Fisher Exact test (P = 0.387)

Vlera mesatare e PCI-së te grupi i amputimit transfemoral 
te meshkujt ishte (0.57 ± 0.09) kurse për femra ishte (0.64 ± 
0.001) dallim ky pa sinjifikancë të rëndësishme statistikore 
(P= 0.135).  As në grupin e amputimit transtibial poashtu 
PCI-ja nuk ishte paraqitur me dallim sinjifikant sipas 
gjinisë (P = 0.586), ku për meshkuj vlera mesatare ishte 
(0.43 ± 0.09) derisa për femra (0.41 ± 0.06). (tab. 2)

 Te analiza  e bërë sipas nivelit të ndryshëm të amputimit 
por te grupi i njejtë i gjinisë ishte fituar sinjifikancë e 
rëndësishme statistikore, meshkuj në raport me grupet 
e amputimit transfemoral/transtibial për P < 0.0001 dhe 
për femra P=0.036.(tab.2)

Tabela 2.  Vlerat e PCI dhe CWS sipas gjinisë dhe nivelit 
të amputimit

  Meshkuj Femra Totali *P-value

PCI 
(Mean 
± SD)

Amputimi 
tranfemoral 0.57 ± 0.09 0.64 ± 

0.001
0.57 ± 
0.085 0.135

Amputimi 
transtibial 0.43 ± 0.09 0.41 ± 

0.06
0.43 ± 
0.087 0.582

*P value <0.0001 0.036 <0.001

CWS 
(Mean 
± SD)

Amputimi 
tranfemoral 60.75 ± 6.85 54.00 ± 

0.01
60.14 ± 

6.80 0.086

Amputimi 
transtibial

73.69 ± 
12.73

86.67 ± 
7.70

75.60 ± 
12.92 0.004

*P value 0.0003 0.036 <0.0001

 * Mann-Whitney Rank Sum Testi
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Poashtu edhe në vlerat e CWS-së, sipas nivelit të ndryshëm 
të amputimit por në mes të grupit të gjinisë së njejtë  
ishte fituar sinjifikancë e rëndësishme. Te meshkujt në 
raport amputimi transfemoral/transtibial P=0.0003 dhe 
te femrat P=0.036.(tab. 2.)

Kemi bërë dhe analizën e lëvizjeve aktive në kërdhokullë 
me bartje dhe pa bartje të protezës si dhe në këmbën e 
shëndoshë. Vlera mesatare e fleksionit në kërdhokullë kur 
bartej proteza ishte 93.18 º ± 6.99º, pa protezë ishte 116.8 
º ± 1.4º, derisa vlera mesatare e fleksionit në kërdhokullë 
të këmbës së shëndoshë ishte 117.7 º ± 2.5 º dallim ky 
me sinjifikancë të rëndësishme statistikore ndërmjet 
tri grupeve ( P<0.001). Vlera mesatare e ekstenzionit në 
kërdhokullë me protezë ishte 

(-10.0 º ±3.8 º), derisa pa protezë mesatarja ishte (-19.8 º 
±2.4º), derisa në këmbën e shëndoshë ekstenzioni në 
kërdhokullë ishte (-16.8 º ±2.9 º) dallim ky me sinjifikancë 
të rëndësishme statistikore (P < 0.001). Vlerat mesatare të 
abdukcionit në kërdhokullë me protezë ishin 

28.6 º ±4.4º, pa protezë 41.8 º ±4.2º dhe në këmbën 
e shëndoshë 37.3 º ±3.35 º  dallim ky me poashtu me 
sinjifikancë të rëndësishme statistikore ( P <0.001). Vlerat 
mesatare të addukcionit në kërdhokullë me protezë 
ishin 18.2 º ±4.4º, pa protezë 20.2 º ±1.1 º  dhe në këmbën 
e shëndoshë 23.9 º ±4.9 º dallim ky me sinjifikancë të 
rëndësishme statistikore (P =0.001). (tab 3).

Tabela 3.  Amplituda e lëvizjes aktive në kërdhokullë 
në lidhmëri me bartjen e protezës dhe në 
këmbën e shëndoshë

Lëvizja Me protezë Pa protezë Këmba e 
shëndoshë P-value*

Fleksioni  
mean±SD 
(95% CI)

93.18±6.99 
(90.1 - 96.3)

116.8±1.4 
(113.9 - 119.8)

117.7±2.5 
(116.6 - 118.9) P<0.001

Ekstensioni 
mean±SD 
(95% CI)

- 10.0 ± 3.8 
 -11.68 - +8.3 - 19.8 ± 2.4 

-20.8 - +18.7

- 16.8 ± 2.9 
-18.1 - +15.5 P<0.001

Abduksioni 
mean±SD 
(95% CI)

28.6 ± 4.4 
(26.7 - 30.6) 41.8 ± 4.2 

(39.9 - 43.7)

37.3 ± 3.35 
(35.8 - 38.8) P<0.001

Adduksioni 
mean±SD 
(95% CI)

18.2 ± 4.4 
(16.1 - 20.3) 23.9 ± 4.9 

(21.7 - 26.0)

20.2 ± 1.1 
(19.7 - 20.7) P<0.001

Rrotullimi i 
brendshëm
mean±SD 
(95% CI)

0 -- 36.1 ± 3.7 
(34.5 - 37.8)

Rrotullimi i 
jashtëm
mean±SD 
(95% CI)

0 -- 37.0 ± 2.95 
(35.7 - 38.3)

* Kruskal-Wallis ANOVA  H test

Poashtu kemi bërë edhe matjen e lëvizjeve aktive në 
gju,tek amputimet e nëngjurit. Vlera mesatare e fleksionit 
në gju gjatë bartjes së protezës ishte 106.12 º ±8.95º, pa 
protezë 139.1 º ±5.36º, derisa fleksioni në gjurin e këmbës 
së shëndoshë ishte 132.6 º ±4.87 º dallim ky me sinjifikancë 
të rëndësishme statistikore  ( P <0.001) Ekstenzioni ishte i 
plotë  pra 0 º si me protezë ashtu edhe pa protezë dhe në 
këmbën e shëndoshë. (tab. 4).

Tabela 4.  Amplituda e lëvizjes aktive në gju në lidhmëri 
me bartjen e protezës dhe në këmbën e 
shëndoshë

Lëvizja Me protezë Pa protezë Këmba e 
shëndoshë *P-value

Fleksioni  
mean±SD 
(95% CI)

106.1 ± 8,95 
(103.9 - 108.3)

139.1 ± 5.36 
(137.8 - 140.4)

132.6 ± 4.87 
(131.4 - 133.8) P<0.001

Ekstenzioni 0  0  0 

* Kruskal-Wallis ANOVA  H test

DISKUTIMI

Qëllimi i rehabilitimit të individëve me amputim të 
gjymtyrëve të poshtme është arritja e një mobiliteti sa 
më efikas me protezë. Matja e shpenzimit të energjisë dhe 
shpejtësisë së të ecurit është një instrument i dobishëm 
për vlerësimin e efikasitetit të të ecurit me protezë.

Në studimin tonë si metodë për matje të shpenzimit të 
energjisë gjatë të ecurit, tek popullata me amputim të 
gjymtyrëve të poshtme që nuk ishte pasojë e sëmundjeve 
vaskulare, është shfrytëzuar PCI-ja,si metodë më praktike 
por njëherit edhe me besueshmëri të lartë për vlerësim të 
shpenzimit të energjisë gjatë të ecurit, te kjo kategori e 
popullatës(11,12). Gjatë përcaktimit të PCI-së, në shumë 
hulumtime është përdorur shtegu i ecjes-tredmill. 
Kjo në një anë ka përparësi meqë shpejtësia mund të 
rregullohet me saktësi. Por, si mangësi është se individët 
me amputim të gjymtyrëve të poshtme ndodh të mos 
mund ta mbizotërojnë asnjërën nga shpejtësitë. Poashtu, 
mangësi e kësaj është se ka të tillë të cilët të ecurit me 
protezë e mbështesin me mjete ndihmëse ortotike dhe 
se ato nuk mund ti shfrytëzojnë në shtegun e ecjes (20). 
Prandaj, në hulumtimin tonë të ecurit e kemi realizuar 
në sipërfaqe të rrafshët në korridorin e gjatë të QOP, ku 
ka qenë e mundur të përfshihen edhe individët të cilët 
përdornin mjete ndihmëse gjatë të ecurit me protezë.  

Vlerat mesatare të PCI-së të individëve të përfshirë në 
studimin tonë, ku te grupi me amputim transfemoral janë 
(0.57, SD= 0.085) dhe për grupin e amputimit transtibial 
(0.43, SD=0.087), përkojnë me vlerat mesatare të PCI-së 



 Original scientific paper

57   |    Medical Journal - MEDICUS  

për grupin e amputimeve transfemorale në punimin e 
autorëve suedez (21) gjegjësisht me grupin transtibial në 
studimin e autorëve kanadez (19).

Njëherit, vlera mesatare e CWS-së për amputimin 
transfemoral (60.14 m / min, SD = 6.8), është e përafërt me 
shpejtësinë e raportuar në studimet (16,17,21) tjetër dhe 
për amputimin transtibial (76.5 m / min, SD = 12.8), ishte 
e ngjashme me studies (15,23) tjera veçanërisht me CWS 
(71m/min.), të raportuar në punimin e Pagliarulo at al.(8) 
and Waters at al.(3)  me amputim traumatik transtibial.

Në hulumtimin tonë, ne analizuam gjininë në vecanti, si 
faktorë eventual me influencë të madhe në shpenzimin e 
energjisë apo në shejtësinë e të ecurit. PCI-ja si në grupin 
e amputimit transfemoral ashtu edhe në atë transtibial 
sipas gjinisë nuk u paraqit me një diferencë relevante, 
gjë që na dëshmoi se gjinia nuk luajti rol në shpenzimin 
e energjisë. Në anën tjetër gjinia si faktor në vecanti, u 
paraqit me ndikim të madh në shpejtësinë e të ecurit 
te grupi i amputimeve transtibiale. Në të vërtetë, këtu 
u paraqit një paradoks, ku pjesëtaret e gjinisë femrore 
kishin një shpejtësi më të madhe të të ecurit. Shpjegimin 
për këtë ndoshta duhet kërkuar në atë se pjesëtaret e 
këtij grupi ishin të moshës më të re apo edhe nuk kishin 
ndonjë sëmundje tjetër shoqëruese.  Poashtu,  numri i 
femrave të përfshira në hulumtim ishte shumë më i vogël  
se sa i meshkujve dhe kjo ka mundur  të ndikoj për një 
konstatim më meritor.

Gjinia si faktorë në vecanti nuk u analizua në shumë 
hulumtime me amputim të gjymtyrëve të poshtme. Në 
punimin (3) autorët bënë krahasimin e shpenzimit të 
energjisë sipas nivelit të amputimit dhe gjinisë dhe nuk 
gjetën dallim shinjifikant, derisa te grupi kontrollë që 
ishte popullata e shëndoshë, shpenzimi i energjisë ishte 
më i madh tek femrat me sinjifikancë të rëndësishme 
statistikore. 

Gjinia si faktorë më tepër është analizuar tek popullata 
e shëndoshë.  Te punimi i autorëve kinez(11) u raportuan 
vlera më të larta të PCI-së tek femrat sesa tek meshkujt në 
të gjitha shpejtësitë e të ecurit. Të ecurit në këtë punim 
është bërë në shtegun e ecjes. 

Në studimin (18) u raportua se gjinia dhe shtatlartësia 
u ndërlidhën me ndikim të madh në shpejtësi të ecjes. 
Derisa te punimi (22) shpenzimi më i madh i energjisë 
u konstatua tek gjinia femërore por njëherit këtu u 
ndërlidh edhe obeziteti meqë me shpenzim më të madh 
të energjisë u treguan femrat obese, me më pak shpenzim 
të energjisë mashkujt obez dhe femrat me peshë normale 

dhe me shpenzim më të vogël të energjisë për meshkujt 
me peshë normale.  

Derisa tek punimi  nuk është gjetë diference sinjifikante 
në mes gjinive (24).

Sa i përket nivelit të amputimit ai u tregua si faktor 
relevant në lidhmëri me të dy parametrat fiziologjik, PCI 
dhe CWS. Edhe autorët suedez (21) të cilët përcaktuan 
PCI-në tek individët me amputim transfemoral  dhe 
popullata e shëndoshë duke ecur në terren të rrafshët me 
shpejtësi të vet-selektuar konstatuan PCI më të lartë tek 
individët me amputim të gjymtyrëve të poshtme sesa ajo 
e shëndoshë, por njëherit edhe tek nivelet më të larta të 
amputimit për p<0.001. 

Edhe autorët në studimin e tyre që e bënë sipas nivelit 
të amputimit por që matjen e shpenzimit të energjisë e 
përcaktuan me anë të metodës së shfrytëzimit maksimal 
të O2, raportuan se sa më i ulët niveli i amputimit aq më 
më i ulët shpenzimi i energjisë dhe më e lartë shpejtësia e 
vet-selektuar e të ecurit(3).

Edhepse është e njohur nga përvoja klinike se shtrati i 
protezave kanë tendencë t’i kufizojnë lëvizjet në nyjen 
fqinje të cungelit, nuk kemi mundur të gjejmë ndonjë 
studim që ka hulumtuar këtë dukuri, aq më pak te 
amputimet transtibiale. Një punim të autorëve Italian 
(25) të cilët kanë bërë studimin e të ecurit tek individët me 
amputim të gjymtyrëve të poshtme gjegjësisht amputim 
transfemoral të cilët bartnin protezë me shtratin me 
pikëmbështetje në tuber ischiadicum, protezë e cila 
përdoret edhe në rastet tona, konstatuan kufizim në 
lëvizje në drejtim të ekstenzionit gjatë të ecurit. 

Një analizë të amplitudës së lëvizjes aktive, në amputimet 
transfemorale kanë bërë edhe autorët suedez (26) të cilët 
kanë bërë krahasimin në mes lëvizjes me protezë dhe pa 
protezë dhe me këmbën e shëndoshë. Ata konstatuan se 
proteza i kufizon lëvizjet në nyje në të gjitha drejtimet. 
Por, ata kanë bërë krahasimin edhe te individët me 
protezë të integruar në kockë-protezë e osteointegruar  
dhe në mes të këmbës së shëndoshë dhe për dallim nga 
proteza konvenciale kanë konstatuar se nuk ka redukim 
të amplitudës së lëvizjes.

PËRFUNDIMI

Ky studim dëshmoi se të ecurit me protezë është e 
përcjellur me shpenzim më të madh të energjisë dhe 
me shpejtësi më të madhe nëse niveli i amputimit është 
më i ultë.Gjinia nuk u paraqit si faktorë me ndikim të 
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madh në shpenzimin e energjisë gjatë të ecurit. Proteza 
konvencionale që aplikohet te të dy nivelet e amputimit: 
transfemoral dhe transtibial kufizon në masë të madhe 
lëvizjet në nyjen fqinje të cungelit në të gjitha drejtimet, 
perveç të ekstenzionit te amputimi transtibial.

LITERATURA

1.  Murdoch G, Wilson AB Jr, eds.  Amputation: Surgical 
Practice and Patient Management. St Louis, Mo: But-
terworth-Heinemann Medical; 1996.

2.  Tooms RE. Amputations. In: Crenshaw AH, ed.  Camp-
bell’s Operative Orthopedics. 7th ed. St. Louis, Mo: Mos-
by-Year Book; 1987:597-637.

3.  Waters RL, Perry J, Antonelli D, Hislop H. Energy cost of 
walking of amputees: the influence of level of amputa-
tion. J Bone Joint Surg Am. 1976; 58(1):42-6. 

4.  Matsen SL, Malchow D, Matsen FA 3rd. Correlations 
with patients’ perspectives of the result of lower-ex-
tremity amputation. J Bone Joint Surg Am. Aug 2000;82-
A(8):1089-95.  

5.  Pandian G, Kowalske K. Daily functioning of patients 
with an amputated lower extremity. Clin Orthop Relat 
Res. Apr 1999;361:91-7. 

6.  O’ Sullivan S, Schmitz T. Physical 
Rehabilitation:assessment and treatment. In: Norkin 
CC.. Gait analysis. 4th ed, Philadephia: “F.A.Davis Com-
pany”. 2001: 257-330.

7.  Waters RL, Mulroy S. The energy expenditure of normal 
and pathologic gait. Gait Posture 1999; 9:207-31.

8.  Pagliarulo MA, Waters R, Hislop HJ. Energy cost of walk-
ing of below-knee amputees having no vascular disease. 
Phys Ther 1979; 59(5): 538-43.

9.  MacGregor J. The evaluation of patient performance us-
ing long-term ambulatory monitoring technique in the 
domiciliary environment. Physiotherapy 1981; 67: 30–3.

10.  Hachisuka K, Umezu Y, Ogata H, Ohmine S, Shinkoda K, 
Arizono H. Subjective evaluations and objective meas-
urements of the ischial-ramal containment prosthesis. 
J Uoeh 1999; 21(2): 107-18.

11.  Chin T, Sawamura S, Fujita H, Nakajima S, Ojima I, Oya-
bu H, Nagakura Y, Otsuka H, Nakagawa A. The efficacy 
of physiological cost index (PCI) measurement of a sub-
ject walking with an Intelligent Prosthesis. Prosthet 
Orthot Int 1999; 23(1): 45-9.

12.  Hagberg K, Tranberg R, Zügner R , Danielsson A. Repro-
ducibility of the physiological cost index among individ-

uals with a lower-limb amputation and healthy adults. 
Physiother. Res. Int.2011; 16: 92–100.

13.  Sokhangoei Y, Abbasabadi A, Akhbari B, Bahadoran MR. 
Investigating the relation of walking speed changes 
with the metabolic energy consumption index in trau-
matic unilateral below knee amputees. Euro. J. Exp. Bio. 
2013; 3(3):173-7.

14.  Nene AV. Physiological Cost Index of walking in able-
bodied adolescents and adults. Clin Rehabil 1993; 7: 319-
26.

15.  Graham RC, Smith NM, White CM. The Reliability and 
Validity of the Physiological Cost Index in Healthy Sub-
jects While Walking on 2 Different Tracks. Arch Phys 
Med Rehabil 2005; 86(10): 2041-6.

16.  Waters RL, Lunsford BR, Perry J, Byrd R. Energy-speed 
relationship of walking: standard tables. J Orthop Res 
1988; 6(2): 215-22.

17.  Boonstra AM, Fidler V, Eisma WH. Walking speed of 
normal subjects and amputees: aspects of validity of 
gait analysis. Prosthet Orthot Int 1993; 17:78-82.

18. Bohannon RW. Comfortable and maximum walking speed 
of adults aged 20-79 years: reference values and deter-
minants. Age Ageing 1997; 26(1): 15-9.

19.  Herbert LM, Engsberg JR, Tedford KG, Grimston SK. A 
comparison of oxygen consumption during walking be-
tween children with and without below-knee amputa-
tions. Phys Ther 1994; 74:943-950.

20. Traballesi M, Porcacchia P, Averna T, Brunelli S. Energy 
cost of walking in subjects with lower limb amputa-
tions: A comparison study between floor and treadmill 
test. Gait Posture 2008; 27:70–5. 

21. Hagberg K, Haggstrom E, Branemark R. Physiological 
cost index (PCI) and walking performance in individu-
als with transfemoral prostheses compared to healthy 
controls. Disabil Rehabil. 2007 Apr 30; 29(8):643-9.

22. Browning C, Baker EA, Herron JA, Kram R. Effects of obe-
sity and sex on the energetic cost and preferred speed 
of walking. Journal of Applied Physiology Published 
2006; 100(2):390-398.

23.  Gailey RS, Wenger MA, Raya M, Kirk N, Erbs K, Spy-
ropoulos P, Nash MS. Energy expenditure of trans-tib-
ial amputees during ambulation at self-selected pace. 
Prosthet Orthot Int 1994; 18: 84-91.

24.  Abadi FH, Muhamada TA, Salamuddina N. Energy Ex-
penditure through Walking: Meta Analysis on Gender 
and Age. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2010; 
512–521.



 Original scientific paper

59   |    Medical Journal - MEDICUS  

25.  Rabuffetti, M., Recalcati, M. and Ferrarin, M. (2005). 
Trans-femoral amputee gait: socket-pelvis constraints 
and compensation strategies. Prosthet Orthot Int 29(2): 
183-92.

26.  Hagberg K. Transfemoral Amputation,Quality of life 
and prosthetic function. Tezë e disertacionit. Göteborg 
University, Sweden. 2006

EVALUATION OF PATIENTS WITH TWO LEVEL LOWER LIMB AMPUTATION: ANALyZING 
AFTER LONG- TERM PERIOD OF PROSTHETIC FITTING

Vllasolli O.T.1, Zafirova B.2, Orovcanec N.2, Gashi S.3, Krasniqi V.1, Rama B.1

1 Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, OrthoProsthetic Center,Prishtinë
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SummARy

The aim of this study was to determine the PCI and CWS in patients with lower limb amputation in relation with 
gender and level of amputation as well as to determine the range of motion in neighboring joint of stump when 
wearing the conventional prosthesis. 

Methods: This was a prospective cross-sectional study. In the study were included 83 patients with two level lower 
limb amputation: transfemoral and transtibial, who previously were rehabilitated in OrthoProsthetic Center in 
Pristina.

Results: PCI wasn’t with statistical relevance in transfemoral amputees (P = 0.135) and transtibial amputees (P = 
0.586) related to the gender, while different level of amputation in same group of gender was with great influence 
in PCI values for P <0001. The transfemoral and transtibial prosthesis significantly limited the range of motion in 
hips respectively knee joint P <0.001.

Conclusion: Gender did not appear as influential factors in energy expenditure when walking, unlike the level of 
amputation. Transfemoral and transtibial prosthesis  greatly restricts movements in neighboring joint of stump.

Key words: PCI, CWS, gender, level of amputation, active range of motion, prosthesis
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THE VALUE OF MAGNETIC RESONANCE 
CHOLANGIOPANCREATOGRAPHy IN DIAGNOSIS OF BENIGN BILIARy 
OBSTRUCTION  
 
ВРЕДНОСТА НА МАГНЕТНО РЕЗОНАНТНАТА 
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЈА ВО ДИЈАГНОСТИКА НА 
БИЛИЈАРНИ БЕНИГНИ ОБСТРУКЦИИ
Prgova B., Gjoreski A., Abazi F.

General City Hospital’’8th September’’-Skopje,R.Macedonia
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ABSTRACT

The aim of the study is to determine the value of magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) which is 
a special imaging technique that allows visualization of the intra- and extrahepatic biliary, and pancreatic duct. 

Method and material: The study covered a sample of 102 patients of both sexes aged 20 to 76 years. We examined 
the diagnostic value of the method in the evaluation of biliary obstruction, the etiology of biliary obstruction 
and choledocholithiasis, anatomic anomalies. As gold standard is endoscopic retrograde cholangiography and 
computed tomography that was the gold standard in malignant diseases.

MRCP is based on the pulse sequence of the T2 family FSE.

Resualts: Statistically calculated performance of MRCP as a method in diagnosing of biliary obstruction, MRCP 
has shown global sensitivity and accuracy of 99% in the detection of this pathology.

Discission: MRCP is a non-invasive and safe alternative to ERCP for imaging the biliary tree and investigating 
biliary obstruction. Even though evaluation of indications for diagnostic and therapeutic ERCP is not yet finalised, 
the usefulness of ERCP stands beyond debate. As diagnostic ERCP is used less and less, the widespread use of the 
technique could be restricted to expert centres where skill in therapeutic ERCP and management of complications 
are available.

Conclusions: MRCP  is indispensable diagnostic method for patients in whom ERCP can not be realized. In 
combination with a MR (magnetic resonance) of the abdomen is a superior method for determining the staging of 
malignant diseases.

Key words: Pathology of pancreatobiliary system, ЕRCP, MRCP

INTRODUCTION

Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP), 
as diagnostic imaging method became applicable in 1991 
by Wallner and Morimito. From then until today, there 
are new techniques constantly being developed in order 
to improve the display of the biliary-pancreatic duct. 
Using the high signal of the bile and the low signal of the 
surrounding solid structures, we get almost the identical 

display quality as ERCP although not using contrast 
media. MRCP is a particular review of Magnetic Resonance 
imaging provides detailed presentation of hepatobiliary-
pancreatic system including the liver, gallbladder, bile 
ducts, pancreas and pancreatic ducts. MRI is since 1980 
used and so far there is no information on possible side 
effects of using a magnetic field. Pregnant women can be 
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viewed, but still without contrast even when the benefit 
is much greater than the possible risk to the influence 
of the strong magnetic field on the fetus. Benefits of 
MRCP are: non-invasive method, with no use of X-rays, 
no application of contrast medium [1], combined with 
projections of more standard sections, reconstruction 
in all planes- benefit of high quality images that allow 
accurate diagnosis. [2] MRCP is a method that allows only 
diagnosis. It does not get implemented in persons who 
suffer from claustrophobia, have metallic foreign bodies, 
pacemakers and some types of coils or surgical stents. 
MRCP has a wide range of indications. Assessment in 
our study was focused on the capabilities of MRCP in the 
diagnosis of calculi in gall bladder, and biliary obstruction 
of benign etiology. Biliary calculus in MRCP, independent 
of the composition, almost always gives a weak signal and 
verify how the oval filling defect, surrounded with strong 
signal intensity surrounding the yolk (criteria similar 
to conventional cholangiographic assessments). Benign 
biliary strictures resulting from surgical injury in 90-95% 
of cases, most often during laparoscopic cholecystectomy 
or classical biliary resections and  inflammation 
associated with lithiasis sclerosing cholangitis, strictures 
of papilla, chronic pancreatitis and so on. 

AIM OF STUDy

Overall aim: The study aims to determine the role of 
magnetic resonance imaging as a competent radiologic 
method in the diagnosis of calculi and benign stenosis of 
pancreatobiliary system. 

Specific aim:  To determine the validity of the diagnostic 
test MRCP, by determining the sensitivity, specificity, 
positive and negative predictive value, using it as the gold 
standard method ERCP.

MATERIAL AND METHODS

The study was performed in the General City Hospital `` 
8th September ``, Department of Radiology.

Research is retrospective - prospective study.

The intended contingent of participants is the number of 
patients that were subjected to this kind of investigation 
over a period of 18 months. According to current 
knowledge on incidence of diseases among our population, 
the number of examinees is a representative sample of 
102 patients of both sexes aged 20 to 70 years who were 
being received as inpatient or outpatient. With MRCP 

(magnetic resonance cholangiopancreatography-) the 
evaluation of the biliary tract, gallbladder and pancreatic 
duct is enabled. With MR (magnetic resonance imaging of 
the abdomen) parenchymal organs are being evaluated. 
Potential indications for MRCP and MR of the abdomen 
are cholelithiasis, choledocholithiasis, anatomic 
variations and congenital anomalies. Cholelithiasis and 
choledocholithiasis present an incidence of 15% in our 
population. Biliary-pancreatic obstruction may be of 
benign and malignant etiology. Benign biliary strictures 
are due to surgical injury in 90-95% of cases, mostly 
during laparoscopic cholecystectomy or classical one.

Malignant obstructions show increased incidence in 
recent years, particularly carcinomas of the head of the 
pancreas that occurs with an incidence of 12 cases per 
100,000 people.

All patients with suspicion of biliary calculi or stenosis 
MRCP (magnetic resonance cholangiopancreatography-) 
and abdominal MR (magnetic resonance imaging of the 
abdomen) are indicated and realized. Patients present 
with calculi in the biliary ducts- common bile duct and 
biliary stenosis, ERCP is inditaced and realised.

In patients with calculi in gall bladder operative 
intervention is indicated.

Sensitivity, specificity, positive and negative predictive 
value of MRCP method were determined.

All participants signed an informed consent. On the 
other hand, the study was also approved from the ethical 
commision in General City Hospital ’’8th September’’ 

STATISTICAL ANALySIS

For processing and analysis of statistical data, SPSS 13.0 
for Windows-statistical program was used. Categorical 
variability is presented with N (%), and the

differences between them were being testes with 
Chisquare test, Yates corrected and Fisher exact test. 
Quantitative variables are represented with mean ±SD, 
and the differences between them are tested with Student 
t-test. The values of p< 0,05 were taken as statistically 
significant.

RESULTS 

102 patients took place in the research who were headed  
to MRCP for diagnostic procedure, of whom in 44 (36.67%) 
gall bladder calculus was diagnosed, in 51 (42.5%) calculus 
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in the common bile duct was detected, in 1 examinee 
calculus of the pancreatic duct was found, and in the 
remaining 6 (5%) benign stenosis without calculi was 
diagnosed, wherein 3 subjected stenosis is due to after 
performed cholecystectomy procedure, the 1 following 
the ERCP, and in 2 patients is benign stenosis of other 
etiology revealed.

Out of total number of patients with calculi in 23 (23.95%) 
patients, calculi in the gallbladder and biliary paths were 
diagnosed.

Table 1 Distribution of frequencies by type of disease

Type of disease N %

Calculi in gallbladder 44 36,67

Calculi in common bile duct 51 42,5

Calculi in pancreatic canal 1 0,83

Benign stenosis without calculus
BS after cholecystectomy
BS after ERCP
BS of other ethiology

6
3
1
2

5,0
2,5

0,83
1,67

Diseases such as calculi in gallbladder, bile ducts and 
stenosis of benign etiology, more frequently affect females, 
of which accordance in our series of these examinee  
participated in the gender structure of the gall bladder 
calculus with 63.3% of the common bile duct calculus 
with 50.98%, and 100% in the other two pathologies. Table 
2 shows the age of respondents analyzed diseases.

Table  2   Distribution of frequencies in accordance to 
gender

Group 
description

Calculus Benign 
stenosis 
without 
calculi 

n=6

Gallbladder
n=44

Common 
bile duct

n=51

Pancreatic 
canal
 n=1

0 female n(%) 28((63,33%) 26(50,98%) 1 6(100%)

male   n(%) 16(36,36%) 25(49,02%)

Age mean±SD 56,9±12,1 53,4±11,4 66 56,5±7,3

In Table 3 symptomatology is shown for which examinees 
were sent for a follow-up of the type of MRCP and ERCP.

Pain is the predominant symptom in all patients, while 
febrile state as a symptom often occurs in patients with 
calculus, which is usually associated with inflammation.

Jaundice have 47.7% of respondents with gall bladder 
calculi, 49% of the common bile duct calculus, calculus 
in a patient with pancreatic duct and 33.3% with stenosis 

without calculus. Jaundice as a symptom occurs in 47.7% 
of patients with calculus of the gallbladder, but always 
patients have also calculi in the bile ducts as well. The 
obstruction is the same cause of jaundice and laboratory 
deviations.

 Table 3  Distribution of frequencies of symptoms in 
patients with calculus or benign stenosis of 
the bile ducts

Symptoms

Calculi Benign 
stenosis 
without 
calculus 

n=6

gallbladder
n=44

Common 
bile duct

n=51

Pancreatic 
canal
 n=1

Jaundince  
n(%)

21
(47,7%)

25
(49,0%) 1 2

(33,33%)
Pain  
n(%)

44
(100%)

51
(100%) 1 6

(100%)
Weight 

loss 
n(%)

18
(40,9%)

9
(17,6%) 1 2

(33,33%)

Increased 
temperature         

n(%)

14
(31,8%)

14
(27,45%) 1 /

Laboratory 
findings

n(%)

36
(81,8%)

38
(74,5%) 1 6

(100%)

Calculus with more calculi is more frequently diagnosed 
in those with the gall bladder calculus with respect 
to those with calculi in common bile duct (70.45% vs. 
33.33%), while dilatation have often patients with calculus 
of common bile duct (82.35 % vs. 47.73%). The operative 
intervention is subjected to 38.64% of respondents with 
gall bladder calculus and in 11.76% for those with calculus 
in common bile duct.

Table 4   Distribution of frequencies in terms of 
localization of calculi.

Symptomatology

Calculosis 

Gallbladder
n=44

Common 
bile duct

n=51

Pancreatic 
canal
 n=1

More than 1 
calculuc         

n(%)

31
(70,45%)

17
(33,33%)

dilatation               
n(%)

21
(47,73%)

42
(82,35%)

cholecystectomy        
n(%)

choledochotomy

17
(38,64%)

6
(11,76%)

In Table 4, the results of the test accuracy of MRCP as a 
diagnostic method in the calculus in common bile duct 
is shown, using ERCP as golden standard method or the 
postoperative findings.
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The distribution shown in Table 4 shows that MRCP 
detected calculi in gallbladder in 28 examinees, all of 
which were confirmed by ERCP method. In 2 cases 
the findings of MRCP is not in favor of calculi in the 
gallbladder, as the ERCP revealed a calculus, while 1 as a 
false negative diagnosis.

The calculated performance indicates that MRCP is highly 
sensitive and highly accurate method for diagnosing of 
calculus in gallbladder. Treatment of patients with calculi 
in the gallbladder is surgically.

Table 5    Distribution of frequencies of patients with 
calculi in gallbladder in respect of applied 
method for diagnosing (MRCP / ERCP)

MRCP
ERCP (golden standard) Total

+ -

+ 28 0 28

- 1 1 2

Total 29 1 30

Sensitivity = 96,55%                                       
Specificity = 100%                                       
PPV = 100%         95% CI ( 87,935-100)  
NPV = 50%     95% CI (9,453-90,546)
Global accuracy = 96,67% 
LR+ = 3,8  (Positive rate of the variable )
LR-  =  0,067  (Negative rate of the variable)

The calculated performance of MRCP as a diagnostic 
method of calculus of the common bile duct indicates 
that MRCP has a sensitivity and accuracy of 100% in the 
detection of this pathology.

Only in one examinee MRCP method gave false negative 
results, i.e. in the same examinee ERCP detected calculus 
in ductus choledochus.

Table 6   Distribution of frequencies of patients with 
calculi in common bile duct in respect of 
applied method for diagnosing (MRCP / ERCP)

MRCP
ERCP (golden standard) Total

+ -

+ 46 0 46

- 0 1 1

Total 46 1 47

Sensitivity = 100%     
Specificity = 100%     
PPV = 100%         95% CI ( 92,292-100)
NPV = 100%         95% CI (20,65-100)
Global accuracy = 100%  

All 6 patients in whom MRCP has detected benign stenosis 
without calculi were confirmed also by ERCP method

DISCUSSION

The aim of our study was to compare the accuracy of MRCP 
as a diagnostic tool at our institution with invasive ERCP 
in the diagnosis of bile duct obstruction, using specificity, 
sensitivity, and positive and negative predictive values. If 
these values were favourable for MRCP, then the latter 
could be proposed as the examination of choice for 
diagnostic imaging of bile duct obstruction, and ERCP 
could then be reserved for therapeutic intervention 
alone. MRCP is a non-invasive and safe alternative to 
ERCP for imaging the biliary tree and investigating biliary 
obstruction. Even though evaluation of indications for 
diagnostic and therapeutic ERCP is not yet

finalised, the usefulness of ERCP stands beyond debate. 
As diagnostic ERCP is used less and less, the widespread 
use of the technique could be restricted to expert centres 
where skill in therapeutic ERCP and management of 
complications are available.

For diagnosis, MRCP offers sufficient advantages over 
ERCP to be considered as the initial modality. There is 
no risk of complications associated with the procedure 
of cannulation of the pancreatic duct, and diagnostic 
yield is similar in most pathology. MRCP exceeds the 
possibilities of ERCP in providing additional information 
by crosssectional MRI and MR angiography. There is no 
exposure to ionising radiation or to potentially risky 
iodinated contrast medium, and sedation is seldom 
indicated. Patients should be fasting and the procedure 
takes a few minutes, usually without sedation. The main 
potential problems with MRCP are image artifacts and 
difficulty in patient compliance because of claustrophobia. 
Image artifacts can be seen as bright signals arising from 
stationary fluid within the adjacent duodenum, duodenal 
diverticulae and ascitic fluid. In addition, local areas of 
signal dropout can be caused

by metallic clips following cholecystectomy, defects 
induced by the right hepatic artery crossing the bile 
duct, or from severely narrowed ducts, such as occurs 
in primary sclerosing cholangitis (PSC). Currently, MRCP 
has poorer resolution than direct cholangiography and 
can miss small stones (<4 mm), small ampullary lesions, 
primary sclerosing cholangitis, and strictures of the 
ducts. MRCP also has difficulty visualising small stones 
in the pancreatic duct. Obstructing stones are generally 
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easier to identify than non-obstructing stones (especially 
if smaller than the thickness of the acquired image 
slices). Small stones may not be distinguishable from 
sludge, mucin or even blood. Stones >4 mm are readily 
seen but cannot be differentiated from filling defects 
such as blood clots, tumour, sludge or parasites. Other 
mimickers of choledocholithiasis include flow artifacts, 
biliary air and a pseudocalculus at the ampulla.[3] In 
the light of the current data, MRCP has the potential 
to replace diagnostic ERCP and thereby avoid possible 
complications related to ERCP. The accuracy of MRCP has 
been evaluated by several authors, with overall sensitivity 
of 85 - 97%, specificity of 75 - 98%, positive predictive 
values of 83 - 89%, and negative predictive values of 82 
- 98%.[4, 5, 6]

A recent systemic review analysed the results according 
to underlying pathology. The median sensitivity for 
the 13 studies of choledocholithiasis was 0.93 (range 
0.81 - 1.00) and the median specificity 0.94 (0.83 - 0.99). 
The sensitivity to biliary dilatation was 87 - 100% and 
specificity 91 - 100%. For obstruction, both sensitivity and 
specificity were 91 - 100%. Sensitivity for strictures was 
100% and specificity 98 - 99%. The review concluded that 
there is some evidence that MRCP is an accurate

investigation compared with diagnostic ERCP. Another 
systematic review that included a total of 67 studies 
found that the overall sensitivity and specificity of MRCP 
for the diagnosis of biliary obstruction were 95% and 97% 
respectively. Sensitivity was lower for stones (92%) and for 
malignant conditions (88%).[7]

In a recent prospective study, 33 patients with jaundice 
due to bile duct strictures were examined by ERCP plus 
intraductal ultrasound (IDUS) v. MRCP. Diagnostic image 
quality for ERCP was 88% against 76% for MRCP (p>0.05). 
Comparing ERCP and MRCP, complete depiction of the 
biliary tract was achieved in 94% and 82%, respectively 
(p>0.05). ERCP and MRCP allowed correct differentiation 
of malignant

from benign lesions in 76% and 58% (p= 0.057) of cases, 
respectively. By supplementing ERCP with IDUS, the 
accuracy of correct differentiation of malignant from 
benign lesions increased significantly to 88% (p=0.0047).
[8,11]

A study was undertaken by Park et al. to evaluate criteria 
retrospectively for differentiating extrahepatic bile duct 
cholangiocarcinoma from benign causes of stricture 
at MRCP, and to compare diagnostic accuracy of this 

modality with ERCP. The study concluded that accuracy 
of MRCP is comparable with that of ERCP. Regardless 
of modality, a lengthy segment of extrahepatic bile 
duct stricture with irregular margin and asymmetric 
narrowing suggests cholangiocarcinoma, while a

short segment with regular margin and symmetric 
narrowing supports a benign cause.[9] In another 
study (Moon et al.), 32 patients with suspected biliary 
pancreatitis were studied prospectively. MRCP was 
performed immediately before ERCP by separate blinded 
examiners within 24 hours of admission. The sensitivities 
of MRCP and ERCP for identifying choledocholithiasis 
were 80.0% and 90.0%, respectively. The overall 
agreement between MRCP and ERCP was 90.6% for 
choledocholithiasis (p<0.01). The sensitivity of MRCP in 
detecting choledocholithiasis decreased with dilated 
bile ducts (with a bile duct diameter >10 mm it was 
72.7%, versus 88.9% in ducts ≤10 mm).[10,12] In our unit, 
MRI only supports single-shot fast spin-echo sequences. 
Newer variants of MRCP, including rapid acquisition 
with relaxation enhancement (RARE) and half-Fourier 
acquisition single-shot turbo spin-echo (HASTE), provide 
superior images. Single-shot RARE and HASTE techniques 
can be performed in a breath-hold period with a

scan time of <20 seconds. In our study, MRCP had 
sensitivity, specificity, and positive and negative 
predictive values of 96,55%, 100%, 100% and 50%, 
respectively, for bile duct calculi, which correlates well 
with results obtained in other

parts of the world. It is known that the sensitivity of 
MRCP for detecting choledocholithiasis decreases with 
bile duct dilatation (72.7% for bile duct diameters >10 mm 
v. 88.9% for diameters <10 mm).[10] One of our patients 
with false-negative results on MRCP,  had dilated bile 
ducts of 8 mm. A systemic review reported a sensitivity 
of 100% for strictures,[2] which correlates well with our 
results.

The incidence of benign biliary opstruction has an 
increasing trend in the last five years. It is most often 
localized in the gallbladder and common bile duct. The 
appearing symptoms are: abdominal pain, jaundice and 
rary weight loss. With the appearance of the symptoms, 
obstruction is been diagnosed in a short period of time [8]. 
The first step of diagnosing is: laboratory and Ultrasound 
examinations of abdomen. When the previous stated 
symptoms persist, magnetic resonance imaging are 
indicated, and the abnormal laboratorial parameters 
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are detected [9, 10]. Ultrasound findings can confirm 
presence of suspected calculosis but in the most cases 
ultrasound is false negative and is also very operator 
dependent method [11, 12]. With multislice CT, presence 
of organic calculus is always false negative. Its advantage 
is the short examination time, but obstruction can be 
proved when the calculus is unorganic and in case of 
malignant disease. 

CONCLUSION

The work of this scientific paper confirms that the MRCP 
images obtained are with almost the same quality in 
accordance to images obtained with ERCP.

-In case of an obstruction visualization of the biliary tract 
above and below obstruction is possible. Depending on 
the intensity of the signals, the cause of the obstruction 
is to be determined. 

-The advantage of MRCP as a diagnostic method is 
detection of high obstructions that can not be analyzed 
with ERCP.

- MRCP allows obtaining a complete map of the biliary 
system with a description of the segmental branches 
and display of the biliary branches above and below the 
obstruction.

-MRCP as a radiological method has diagnostic feature 
only.

With ERCP as a method, performing of therapeutic 
procedure is possible.
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ВРЕДНОСТА НА МАГНЕТНО РЕЗОНАНТНАТА ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЈА ВО 
ДИЈАГНОСТИКА НА БИЛИЈАРНИ БЕНИГНИ ОБСТРУКЦИИ

Пргова Б., Ѓорески А., Абази Ф.

Градска Општа Болница ’’8ми Септември’’-Скопје, Р.Македонија

AбстрАкт

Целта на студијата е да се утврди вредноста на магнетната резонантна холангиопанкреатографија (MRCP) кoja 
е посебна imaging метода која овозможува визуелизација на интра и екстрахепатични жолчни патишта, како 
и панкреатичниот канал. 

материjал и методи: Со студијата е опфатен репрезентативен примерок од 100 пациенти од двата пола на 
возраст од 10 до 76 години. Се  испитуваше дијагностичката вредност на  методот во евалуација на билијарна 
опструкција, етиологијата на билијарната опструкција, анатоски аномалии и холедохолитијаза. Златен стандард 
е ендоскопската ретроградна холангиографија и компјутеризираната томографија која беше  златен стандард 
кај малигните заболувања.

MRCP е базирана на Т2 пулс секвенца од фамилијата FSE. 

резултати: Статистички пресметаните перформанси на MRCP како метода во дијагностицирање на билијарни 
опструкции, покажуваат дека MRCP има глобална осетливост и точност од 99%  во откривање на оваа патологија

MRCP е компетентен дијагностички метод. Истата е незаменлива дијагностичка метода кај пациенти кај кој не 
може да се реализира ERCP. 

дискусија: MRCP е не инвазивна и сигурна алтернатива на ERCP за визуелизација на интра и екстра хепатични 
жолчни патишта, како и за инвестигација на билијарни опструкции. ERCP како дијагностичка метода се користи 
се помалку. Раширеноста на оваа техника би можело да се ограничи на експертски центри, каде што би се 
изведувала ERCP за тераписки цели и каде што би можело да се третираат и можните компликации.

заклучок: Во комбинација со MR (магнетна резонанца) на абдомен е супериорна метода за одредување на 
staging на малигните болести.

клучни зборови: Патологија на панкреатобилијарен систем, ЕRCP, MRCP
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DUHANI SI FAKTOR RISKU NË TË SËMURËT ME ARTRIT 
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ABSTRAKT

Terreni: Duhani është një faktor risku i njohur në Artritin Reumatoid (AR) dhe përdoruesit e duhanit me AR 
priren për forma më të rënda të sëmundjes.

Objektivi: Vlerësimi i asociimit të duhanit me invaliditetin në pacientët me AR.

Materiali dhe metoda: Studimi është vëzhgues që përfshin të gjithë te sëmurët me AR, në rajonin e Gjirokastrës, 
gjatë viteve 1995-2011. AR u diagnostikua sipas kritereve diagnostike të Kolegjit Amerikan të Reumatologjisë 1987 
dhe te EULAR 2010. Si pikëmbërritje e studimit u konsiderua invaliditeti.

Rezultatet: Gjate viteve 1995-2011 u identifikuan 194 te semurë me AR, me kohëzgjatje mesatare të sëmundjes 
12.3±9.7 vjet (1-53 vjet). Prej tyre, 154 të sëmurë (79.4%) ishin femra dhe 40 të sëmurë (20.6%) ishin meshkuj. Femrat 
ishin 31.8% invalide (n=49) dhe meshkujt ishin 50% invalide (n=20). Perdorimi kronik i duhanit u konstatua në 17% 
të pacientëve (28 meshkuj, ose 70% e burrave dhe 5 femra, ose 3.2%e grave). Shpeshtësia e konsumit të duhanit 
në meshkujt e studimit ishte më e madhe se në meshkujt e popullatës së përgjithshme (49%; odds ratio [OR]=2.43, 
intervali i konfidencës [CI] 95% [1.23-4.78], P=0.0079]. Invaliditeti u gjet në 54.6% te të sëmurëve përdorues të duhanit 
dhe ne 31.5% të të sëmurëve jopërdorues te duhanit (OR=2.58, 95% CI 1.21-5.54, P=0.012). Të sëmurët përdorues te 
duhanit kanë një risk 2.6 herë më të madh për tu bërë invalidë sesa të sëmurët jo-përdorues te duhanit. 

Konkluzion: Konsumi i duhanit në të sëmurët me AR shoqërohet me forma më të rënda të sëmundjes dhe me  
risk të shtuar për tu invalidizuar. 

Fjalët kyç: Artriti Reumatoid, epidemiologji,duhani, invaliditeti.

HyRJE

Artriti reumatoid (AR) është një crregullim kronik 
inflamator i shpeshtë, që prek rreth 1% të popullsisë 
në gjithë botën(1). Ai karakterizohet nga degradim 
progresiv i kartilagos dhe kockës artikulare, i cili çon 
përfundimisht në deformim kockor. AR i patrajtuar çon 
në paaftësi, që përfshin humbje të cilësisë së jetës dhe të 
aftësisë për punë (2). Etiologjia e AR është multifaktoriale, 
e karakterizuar nga një ndërveprim kompleks ndërmjet 
gjeneve dhe faktorëve të mjedisit(3). Kontributi gjenetik 
në patogenezën e AR vlerësohet të jetë rreth 50% (4). Ndër 
faktorët mjedisorë duhani konsiderohet si faktori më i 

rëndësishëm për shpërthimin e AR, sidomos e lidhur kjo 
me rolin e tij në stimulimin e prodhimit te antitrupave 
kundër proteinave të citrulinuara (anti-citrulinated 
protein antibodies: ACPA)(5). Roli i duhanit në etiologjinë 
e AR vlerësohet të jetë i ngjashëm me rolin e tij në 
sëmundjen ishemike të zemrës.(6) Influenca e duhanit në 
ashpërsinë e AR është më pak e qartë. Disa studime kanë 
treguar një asociim të duhanit me forma më të renda të 
progresionit radiologjik të AR (7). Studime të tjera ose nuk 
kanë arritur të tregojnë një asociim midis duhanit dhe 
formave më të rënda të sëmundjes (8), ose kanë treguar 
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një efekt mbrojtës të duhanit mbi progresionin radiologjik 
të dëmtimit të artikulacioneve(9).

Shpeshtësia e përdorimit të duhanit në të sëmurët me AR 
si edhe asociimi i tij me format më të rënda të sëmundjes 
dhe invaliditetin në vendin tonë janë studiuar në mënyrë 
të pamjaftueshme.

Ky studim u krye për të vlerësuar shpeshtësinë e 
përdorimit të duhanit dhe asociimin e tij me invaliditetin 
në të sëmurët me AR në Shqipërine Jugore. 

MATERIALI DHE METODA

Ky është një studim vëzhgues (observacional) që analizon 
shpeshtësinë dhe asociimin e duhanit me invaliditetin 
(paaftësinë për punë), në të sëmurë me AR që banojnë në 
rajonin e Gjirokastrës. Ky rajon ndodhet në Shqipërinë 
Jugore dhe përfshin 3 rrethe (Gjirokastër, Përmet, 
Tepelenë), me një popullsi totale 102549 sipas Institutit 
Kombëtar te Statistikave (INSTAT 2010). Pikëmbërritja 
(outcome) kryesore e këtij studimi është humbja e aftësisë 
për punë (invaliditeti). 

Kriteret e përfshirjes në studim 

Në studim u përfshinë të gjithë të sëmurët e diagnostikuar 
me AR gjate viteve 1995 – 2011. AR u diagnostikua sipas 
kritereve të Kolegjit Amerikan të Reumatologjisë të vitit 
1987 për pacientët e diagnostikuar gjatë periudhës 1995–
2009 (10), si edhe në bazë të kritereve të EULAR 2010 
gjatë periudhës 2010-2011(11). Diagnostikimi dhe trajtimi 
i tyre është bërë nga Shërbimi i Reumatogjisë të Spitalit 
Rajonal të Gjirokastrës. Diagnoza përfundimtare është 
konfirmuar nga Shërbimi i Reumatologjisë në Qendrën 
Spitalore Universitare në Tiranë (154 të sëmurë), ose nga 
klinikat reumatologjike jashtë vendit (49 të sëmurë).

Mbledhja e të dhënave dhe definicionet

Të dhënat u mblodhen nga dokumentacioni i poliklinikës 
Gjirokastër, Spitali Rajonal i Gjirokastres, Komisioni 
Mjekësor Rajonal i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), 
qendrat shëndetësore dhe mjekët e familjes, si dhe Qëndra 
Spitalore Universitare Tiranë. Këto burime paraqesin 
të gjitha institucionet shëndetësore ku referohen të 
sëmurët e diagnostikuar me sëmundje reumatizmale në 
rajon. Për të gjithë të sëmurët e përfshirë në studim u 
morën të dhëna demografike, të historikut të sëmundjes 
dhe të dhëna mbi pranine e faktorëve te riskut.

Përdorimi i duhanit u përcaktua në mënyrë kualitative. 
Si përdorues duhani u konsideruan ata të semurë, të 
cilët në momentin e përfshrijes në studim raportuan nje 
përdorim prej ≥10 cigaresh në ditë për të paktën 5 vjet 

përpara diagnostikimit me AR. 

Invaliditeti u përcaktua në bazë të kritereve kombëtare 
të përcaktimit të aftësisë për punë të vitit 1991 dhe të 
vitit 2010. Sipas këtyre kritereve, lëvizshmeria e ruajtur 
por me dhimbje nuk vlerësohet me grup invaliditeti; 
lëvizshmëria e reduktuar por pa aktivitet biologjik të 
sëmundjes vlerësohet si invaliditet i pjesshëm - aftësi për 
punë të kufizuar; kufizimi i lëvizshmërisë me aktivitet 
biologjik vlerësohet si invaliditet i plote - paaftësi e plotë 
për punë (12).

Stadet e sëmundjes u përcaktuan sipas kritereve për 
klasifikimin e statusit global funksional sipas Kolegjit 
Amerikan të Reumatologjisë të vitit 1991. Katër stadet 
funksionale përcaktohen në bazë të aftësisë për 
vetkujdesje, aktivitetit profesional dhe joprofesional. (13).

Të dhënat mbi numrin e popullatës u morën nga INSTAT, 
ndërsa të dhënat mbi prevalencën e pirjes së duhanit në 
popullatë u morën nga Insituti i Shëndetit Publik (14).

Analiza statistikore

Normaliteti i shpërndarjes së të dhënave të vazhdueshme 
u studiua me testin Kolmogorov-Smirnov. Variablat 
e vazhdueshme u paraqitën si mesatare ± 1 deviacion 
standart në rastet kur kishin shpërndarje normale, ose si 
median me percentilet 25 dhe 75 kur kishin shpërndarje 
jonormale (vitet e paaftesise). Krahasimi i të dhënave 
me shpërndarje normale u bë me t-test (për 2 grupe të 
pavarura). Te dhenat me shperndarje joparametrike (vitet 
e paaftësisë) u krahasuan me testin Mann-Whitney U test. 
Variablat kategoriale janë paraqitur si numra absolutë 
dhe përqindje dhe janë krahasuar me testin e chi-katrorit. 
Të dhënat janë llogaritur me paketën statistikore SPSS 
(version 15). Vlerat e P së dyanshme (2-sided) <0.05 janë 
konsideruar si statistikisht signifikante. 

REZULTATET

Studimi përfshiu 194 të sëmurë me AR. Sipas gjinisë, 154 
të sëmurë (79.4%) ishin femra dhe 40 të sëmurë (20.6%) 
ishin meshkuj. Mosha mesatare e të sëmurëve në fillim 
te sëmundjes ishte 44.1±12.0 vjeç dhe kohëzgjatja e 
sëmundjes ishte 12.3±9.7 vjet. 

Përdorimi i duhanit ishte i pranishëm në 33 të sëmurë 
(17%). Nga këta, 28 të sëmurë (84.5% e përdoruesve të 
duhanit ose 14.4% e të gjithë të sëmurëve me AR) ishin 
meshkuj dhe 5 të sëmurë (15.2% e përdoruesve të duhanit 
ose 2.6% e të gjithë të sëmurëve me AR) ishin femra. 

Sipas të dhënave të INSTAT-it, në vitin 2010, në Rajonin 
e Gjirokastrës banonin 51767 meshkuj dhe 50782 femra. 
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Të dhënat në popullatën e përgjithshme tregojnë se 49% 
e meshkujve dhe 3-4% e femrave janë përdorues kronikë 
të duhanit (14). Në studimin tonë, 28 nga 40 të semurët 
meshkuj me AR (70%) ishin përdorues të duhanit (odds 
ratio [OR] = 2.43, me interval konfidence 95% [CI] nga 
1.23 në 4.78, P = 0.0079). Në bazë të këtyre të dhënave, 
meshkujt me AR janë mbi 2.4 herë më të rrezikuar për 
të qenë përdorues duhani sesa meshkujt në popullatën 
e përgjithshme. Femrat me AR konsumonin duhan në 
masën 3.2%, (5 në 154 të sëmura me AR). Duke pranuar 
një shpeshtësi të përdorimit të duhanit në femrat 
e popullatës së përgjithshme prej 3.5%, rezulton se 
perdorimi i duhanit në të semurët femra me AR nuk 
ndryshon nga shpeshtësia e përdorimit të duhanit në 
femrat në popullatën e përgjithshme.(OR = 0.92, 95% CI 
[0.38 deri 2.26], P = 0.86).

Karakteristikat bazale të të sëmurëve sipas përdorimit 
të duhanit janë paraqitur në Tabelën 1. Karakteristikat 
që ndryshojnë signifikativisht ndërmjet të 2 grupeve të 
studiuara ishin vonesa në diagnozë, gjinia dhe profesioni. 
Karakteristikat e tjera nuk ndryshojnë në grupet sipas 
përdorimit të duhanit. 

Tabela 1.  Të dhënat demografike sipas duhanit në të 
sëmurët me AR

Variablat
Perdorues 

duhani 
(n=33)

Jo 
perdorues 

duhani 
(n=161)

P

Mosha ne vitin 2011 (vite) 57.5±9.9 56.2± 12.0 0.583
Mosha e fillimit (vite) 45.8±11.2 43.8±12.1 0.390
Kohëzgjatja e AR (vite) 11.7±9.9 12.4±9.7 0.688

Vitet e paaftesisë (vite) * 0.0 [0.0 ; 6.0] 0.5 (0.0; 
4.75) 0.796

Vonesa në diagnozë (vite) 1.2±0.8 2.0±2.1 0.029
Gjinia <0.001
   Meshkuj 28 (84.8%) 13 (7.5%)
   Femra 5 (15.2%) 149 (92.5%)
Banimi (qytet) 21 (63.6%) 107 (66.5%) 0.755
Arsimi 0.592
   ≤8 vjet 22 (66.6%) 92 (57.1 %)
   8-12 vjet 9 (27%) 55 (34.2 %)
   >12 vjet 2 (6.0%) 14 (8.7%)
Profesioni (punë fizike) 31 (94%) 115 (71 %) 0.030
Anamneza familiare 
pozitive 4 (12 %) 28 (17.4 %) 0.325

Stadi funksional 0.289
   I 1 (3 %) 18 (11.2 %)
   II 14 (42.4 %) 72 (44.7 %)
   III 15 (45.5 %) 65 (40.4 %)
   IV 3 (9.1 %) 6 (3.7 %)

Të dhënat janë paraqitur si mesatare ± 1 standard deviacion, 
median me percentilet 25 dhe 75 ose si numër i të sëmurëve ( %).

Invaliditeti (pikëmberritja kryesore e studimit) u gjet ne 
69 të semurë (35.6%): 49 femra (31.8%) dhe 20 meshkuj 
(50%). Invaliditeti u konstatua në 18 të sëmure (54.6%) 
përdorues të duhanit dhe në 51 të sëmurë (31.5%) jo 
përdorues të duhanit (OR = 2.58, 95% CI [1.21 deri 5.54], 
P = 0.012). Kështu të sëmurët me AR që perdornin duhan 
kishin një risk 2.6 herë më të madh për tu invalidizuar 
sesa të sëmurët me AR që nuk pijnë duhan (Figura 1). 

Figura 1.  Shpërndarja e të sëmurëve invalidë sipas 
duhanit.

DISKUTIMI

Gjetjet kryesore të këtij studimi janë si më poshtë: 1) 
Përdorimi i duhanit në të sëmurët me AR shoqërohet 
me forma më të rënda të sëmundjes dhe invaliditet. 
Krahasuar me të sëmurët që nuk konsumojnë duhan, 
përdoruesit e duhanit kanë nje risk 2.4 herë më të madh 
për tu invalidizuar. 2) Përdorimi i duhanit në burrat 
e sëmurë me AR është më i shpeshtë se në burrat në 
popullatën e përgjithme. Nga ana tjetër, në femrat e 
sëmura me AR, shpeshtësia e përdorimit të duhanit nuk 
rezultoi të ishte e ndryshme nga shpeshtësia e përdorimit 
të duhanit në popullatën e përgjithshme. 

Duhani konsiderohet si një faktor madhor risku dhe i 
parandalueshëm në AR. Megjithëse roli i duhanit në 
patogjenezën e AR nuk është krejtësisht i qartë, shumica 
e studimeve sugjerojnë një rol të tij në shpërthimin 
e sëmundjes ose në përparimin drejt formave më të 
rënda te saj (15). Mekanizmi me të cilën duhani ndikon 
në patogenezën e AR është kompleks dhe jo i njohur 
mirë. Sipas një prej hipotezave më të pranuara, duhani 
shpërthen një reaksion imunitar që favorizon fillimin 
e AR (16). Substancat kimike që ndodhen në duhan 
aktivizojnë një enzimë të quajtur peptidil-argininë 
deiminazë. Kjo enzimë deaminon aminoacidin argininë 
që ndodhet në strukturën e proteinave duke e shndërruar 
atë në citrulinë. Kështu, në një person me predispozitë 
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gjenetike, modifikimi i proteinave (dmth zëvendësimi 
i argininës me citrulinë ose citrulinimi i proteinave) 
con në krijimin e neoepitopeve, të cilat stimulojnë 
sistemin imunitar dhe krijimin e antitrupave kundër 
tyre. Mendohet se antikorpet kundër proteinave të 
citrulinuara luajnë rol madhor në shpërthimin e AR, 
megjithëse ato mund të gjenden në organizëm shumë 
vite përpara fillimit të sëmundjes (17). Kështu është 
raportuar se duhani rrit rrezikun për AR në të sëmurët 
që kanë antitrupa kundër proteinave të citrulinuara(18). 
Antitrupat kundër proteinave të citrulinuara gjenden në 
70% të të sëmurëve me AR(19). Të paktën 25% e rasteve 
të AR me antitrupa kundër proteinave të citrulinuara, që 
përbëjnë variantin më të shpeshtë dhe më të rëndë të AR, 
i atribuohen duhanit, cka e nënkupton duhanin si shkak 
madhor të AR në nivel popullate (15). Në studime të tjera 
është raportuar një bashkëveprim i duhanit me faktorë të 
tjerë ambientalë, si psh, ndotja e ajrit nga trafiku rrugor 
(20), ose me faktorë të stilit të jetesës, siç janë mbipesha 
(2), konsumi i alkolit ose faktorët hormonalë (15), të cilët 
ndërveprojnë me duhanin në mënyrë sinergjiste.

Një nga gjetjet kryesore të këtij studimi ishte asociimi i 
duhanit me format më të rënda të sëmundjes të shoqëruara 
me invaliditet. Studimet e ndryshme kane treguar se 
duhani ka një ndikim të drejtpërdrejtë në proceset 
biologjike që qëndrojnë në bazë të AR. Kështu, duhani rrit 
përqëndrimin e faktorit reumatoid në serum, i cili është 
i implikuar në erozionet kockore (21), të cilat, sidomos 
kur janë të përparuara, korrelojnë me ecurinë e keqe 
klinike të sëmundjes, duke perfshire edhe vdekshmërinë 
e shtuar (22). Duhani gjithashtu rrit numrin e leukociteve 
qarkulluese, shkakton anomali të limfociteve T dhe të 
imunitetit, duke predispozuar për infeksione dhe rrezik 
të shtuar për kancer (23). Studime të tjera kanë treguar 
se duhani është një faktor i rëndësishëm i rritjes së 
vdekshmërisë kardiopulmonare në të sëmurët me AR (24). 
Gjithashtu është raportuar edhe një lidhje ndërmjet sasisë 
së duhanit të konsumuar dhe gravitetit radiologjik të AR 
(25). Së fundi, konsumimi i duhanit në stadet e hershme 
te RA shoqërohet me rezistencë ndaj mjekimit me dy  nga 
medikamentet më të përdorshme per trajtimin e AR (8). 
Të gjitha këto të dhëna tregojnë se duhani është një faktor 
negativ që favorizon ecurinë drejt formave më të rënda të 
sëmundjes, duke ndërhyrë në proceset biologjike që cojnë 
në shtim të erozioneve kockore, dëmtime imunitare dhe 
rritje të sëmundshmërisë pulmonare dhe kardiake, duke 
cuar në invaliditet të shtuar në të sëmurët me AR.

Ky studim ka disa kufizime. Së pari, duke qenë një studim 
observacional, ky studim nuk mund të jap përgjigje 
për lidhjen shkak-pasoje apo kauzalitetin në raportin 
ndërmjet duhanit dhe gravitetit të AR. Së dyti, numri 
i kufizuar i femrave që konsumojnë duhan nuk lejon 
studimin e ndikimit të duhanit në ecurinë e AR. Së treti, 
mungesa e një informacini të saktë mbi sasinë e duhanit 
të konsumuar nuk ka lejuar studimin e një lidhje dozë-
efekt të mundshme në të sëmurët e këtij studimi.

Si përfundim, të dhënat e këtij studimi tregojnë se 
perdorimi i duhanit në të sëmurët me AR shoqërohet me 
forma më të rënda të sëmundjes dhe invaliditet të shtuar. 
Përdorimi i duhanit në burrat e semurë me AR është më 
i shpeshtë se në burrat në popullatën e përgjithme. Të 
dhënat e ketij studimi theksojnë rëndësinë e një strategjie 
kundër përdorimit të duhanit qoftë në popullatën e 
përgjthme per te zvogëluar ndikimin e këtij faktori në 
shpërthimin e AR, qoftë në të sëmurët me AR për të 
ngadalësuar apo parandaluar ecurinë drejt formave më 
të rënda të sëmundjes dhe invaliditetit.
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SMOKING AS A RISK FACTOR IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
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ABSTRACT

Background: Smoking is a well-known risk factor for rheumatoid arthritis (RA) and smokers are more prone for 
severe forms of the disease.

Objective: To evaluate the association of smoking with invalidity in patients with RA.

Material and methods: This is an observational study that included all patients with RA in the region of 
Gjirokaster during 1995-2011 years. RA was diagnosed according to the American College of Rheumatology 1987 
criteria or EULAR 2010 criteria. The main outcome of the study was invalidity.

Results: There were 194 patients with RA identified during the years 1995-2011 in the region of Gjirokaster. Of 
them, 154 patients (79.4% were women and 40 patients (20.6%) were men. Mean duration of RA was 12.3±9.7 years 
(range 1-53 years). Invalidity was found in 49 women (31.8% of women) and 20 men (50% of men). Chronic smoking 
was found in 17% of patients (28 men or 70% of men and 5 women or 3.2% of women). Frequency of smoking in men 
with RA was significantly higher than in men in general population (49%; odds ratio [OR]=2.43, 95% confidence 
interval [CI] 1.23-4.78, P=0.0079), showing that men with RA are at 2.4 times higher risk of being smokers than men 
in the general population). Invalidity was found in 54.6% of smokers and 31.5% of non-smokers (OR=2.58 [1.21-5.54], 
P=0.012, showing a 2.6 times higher risk for invalidity among smokers). 

Conclusion: Smoking in patients with RA is associated with more severe forms and increased risk for invalidity. 

Key words: Rheumatoid arthritis, epidemiology, smoking, invalidity 
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ABSTRAKTI

Hyrje: Traumat janë rrezikuese për jetën dhe shkaktojnë sëmundshmëri të lartë. Për vendosjen e një diagnoze të 
saktë është e domosdoshme një anamnezë dhe ekzaminim i detajuar klinik dhe imazherik. Qëllimi i studimit tonë 
është krahasimi i performancës diagnostike të metodave imazherike në zbulimin e dëmtimeve të organeve solide 
pas traumës abdominale.

Materiali dhe Metoda: Studim prospektiv që përfshin individët me trauma abdominale të paraqitur në Urgjencën 
e spitalit rajonal të Lezhës gjatë periudhës 2010-2013. Pasi u krye vleresimi fillestar i traumës, pacientët u 
ekzaminuan me radiografi, echo dhe tomografi të kompjuterizuar (CT) për identifikimin e dëmtimeve të organeve 
solide të abdomenit. Gjetjet e CT u përdorën si kriter standard për vleresimin e rezultateve të ekografisë (Echo) 
dhe Radiografisë.

Rezultate: Ekzaminimit ju nënshtruan 215 pacientë me trauma. 94 (87.8%) ishin meshkuj dhe 13(12.14%) femra. 
Mosha mesatare ishte 32.7 ± 16.8 vjeç (rangu 0-78). Nga 215 pacientët, 86 (40%) kishin dëmtime të shpretkës, 32 (15%) 
të veshkës, 18 (8.4%) të melçisë, 4 (6.5%) të pankreasit dhe 65 (30.2%) dëmtime të kombinuara.

Sensitiviteti i Echo për zbulimin e dëmtimeve të organeve ishte 81.6% dhe specificiteti 90% ndërsa sensitiviteti i 
CT 90% dhe specificiteti 97.1%. Vlera parashikuese pozitive e CT është 98.6% dhe vlera parashikuese negative 91.9%.

Përfundim: CT është me sensitiv dhe specifik në zbulimin e dëmtimeve të organeve solide të shkaktuara nga 
trauma abdominale.

Fjalë kyç: Traumë abdominale, dëmtim parankimal, CT, Echo 

HYRJE

Traumat abdominale përbëjnë sot një ndër problemet 
mjeksore më të rënda të urgjencës mjekësore për shkak 
të shpeshtësisë dhe të letalitetit të lartë të tyre (1).

Ato ndodhin si në kohë paqe ashtu edhe në kohë lufte. 
Në kohë paqe ndodhin në të gjithë sektorët e jetës, por 
vendin kryesor e zënë ato të qarkullimit rrugor. Në të 
gjitha vendet e botës duke përfshirë edhe ato më të 
zhvilluarat, traumat  automobilistike janë problem që 
kërkojnë vëmëndje dhe menaxhim të kujdesshëm. Në 
vendet e përparuara janë ngritur qëndra moderne të 

emergjencave mjeksore për trajtimin e traumave që janë 
të pajisura me mjetet më të sofistikuara si për diagnozën 
ashtu dhe për trajtimin e tyre. Edhe në vendin tonë 
është ngritur një qëndër e tillë e cila është e pajisur me 
mjetet bashkohore të diagnostikimit dhe që përballon 
me sukses pranimin, diagnostikimin dhe trajtimin e 
traumave të ndryshme në shkallë vendi. Tranzicioni i 
post demokracisë në Shqipëri dhe përballja me konfliktet 
sociale, me përdormin e armëve të zjarrit vuri para një 
prove të vështirë mjekët shqiptarë sidomos kirurgët dhe 
imazheristët, të cilët në përballjen e tyre me traumën 
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civile dhe kryesisht në traumën nga armet e zjarrit, 
vazhdojnë të japin kontributin e tyre në trajtimin sa më 
adekuat dhe të suksesshëm të këtyre dëmtimeve (2).

Rritja e dhunës urbane ka bërë të nevojshme që të 
zhvillohen dhe të investohet më tepër në qëndrat e 
traumës civile,të cilat duke adaptuar protokollet e 
duhura, mund të menaxhojnë me sukses pacientin e 
traumatizuar (3)

Traumat abdominal ndahen në dy kategori kryesore: 
Trauma të mbyllura, ku përfshihen aksidentet 
automobilistike, rënia nga lartesitë, goditjet e ndryshme  
direkte etj (4).

Traumat te hapura, ku përfshihen traumat në kohë lufte 
nga armët e zjarrit, traumat jatrogene gjatë biopsive, 
punksioneve apo gjatë kataterizimeve.

Në kohë paqeje dominojnë dëmtimet e mbyllura, ndërsa 
në kohë lufte dëmtimet depërtuese. Ndërmjet dy llojeve 
të dëmtimeve abdominale ka dallime esenciale që 
konsistojnë: në mekanizmin e dëmtimit, në incidencën 
e dëmtimit të një organi të veçantë, në pasojën dhe 
diagnozën e tyre. Mekanizmi i dëmtimit të organit në 
traumat e mbyllura është pasojë e kompresionit direkt 
të forcës së menjëhershme goditëse dhe kundërgoditëse, 
ose nga frakturat skeletike të afërta duke dhënë dëmtimet 
kapsulare, parenkimale, vaskulare apo të kombinuara 
midis tyre.

Organet që dëmtohen më shpesh janë: shpretka, mëlçia, 
veshkat dhe pankreasi. Këto organe mund të dëmtohen 
veç e veç, ose të kombinuara midis tyre. Kur trauma 
përfshin gjithë parenkimën e organit, shoqërohen me 
dëmtime vazale dhe përfundim fatal brënda një kohe të 
shkurtër.

Melçia është organi i dytë që dëmtohet pas shpretkës. 
Dëmtimet e mëlçisë janë të rënda sidomos kur shoqërohen 
me dëmtim të venave subhepatike, vena cava inferior dhe 
të pendukulit vazal në hilusin e melçisë. Në literaturë ka 
komunikime që në të politraumatizuarit mëlçia dëmtohet 
në 30% të rasteve (5)

Në këto raste mortaliteti është i rritur në më shumë 
se 50% të rasteve. Autorë të tjerë citojnë se dëmtimet 
e mëlçisë takohen në 10-15% të traumave të mbyllura 
dhe 20-25% në traumat e hapura (6). Tek femijët, më 
shpesh gjatë traumës së barkut dëmtohet lobi i djathtë 
i mëlçisë që shoqërohet edhe me dëmtime të brinjëve 
të djathta, me dëmtim të pleurës duke u shoqëruar dhe 
me pneumotoraks. Ndërsa kur dëmtohet lobi i majtë i 

mëlçisë shoqërohet dhe me dëmtime të duodenit dhe të 
pankreasit. Qëllimi i studimit eshtë vlerësimi i incidencës 
se dëmtimeve të organeve parenkimoze abdominale dhe 
krahasimi i metodave diagnostike ndërmjet tyre: Echo, 
CT dhe Ro-Grafi.

MATERIALI DHE METODAT

Ky është një studim prospektiv i realizuar në një periudhë 
4-vjeçare 2010-2013 në Shërbimin e Radiologjisë të 
Urgjencës së Përgjithshme të Spitalit Rajonal Lezhë dhe 
në bashkepunim me Urgjencën e Traumës në Spitalin 
Ushtarak Tiranë.

Në studim janë përfshirë 215 pacientë me trauma 
abdominale të ardhur në urgjencë. 

Të dhenat sociodemografike dhe klinike e pacientëve 
jane mbledhur me  anë të kartelës anamnestike. Teknika 
imazherike të kryera përfshijnë: Echo,  CT dhe Ro-Grafi.

ANALIZA STATISTIKORE

Të dhënat janë analizuar me anë të paketës statistikore 
SPSS 16.0. Variablat kategorikë janë paraqitur në tabela 
me frekuencat absolute dhe relative përkatëse. Eshte 
paraqitur statistika deskriptive e moshes. Është perdorur 
testi i studentit per krahasimin e moshes se ndermjet 
meshkujve dhe femrave. Është përdorur testi x2 me 
korreksionin e Yates për krahasimin e proporcioneve 
ndermjet variablave. Vlerësimet pikësore janë shoqëruar 
me vlerësimin intervalor 95%CI. Është përdorur regresioni 
linear për vlerësimin e trendit. Është përdorur analiza 
e Receiver Operator Characteristic Curve (ROC) per 
krahasimin e performances diagnostike të ekazminimive 
CT dhe Echo dhe Ro-grafi. 

REZULTATET

Në studim morën pjesë 215 pacientë, mosha mesatare e 
të cilëve është 32.7 ±16.8 vjeç, rangu 0-78 vjeç. 161 (75%) 
prej të cilëve meshkuj dhe 54 (25%) femra me ndryshim 
statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre (p<0.05) (tabela 
1).Vërehet që në vitin 2010 kanë ndodhur 36 (16.7%) e 
traumave, në vitin 2011 49 (22.8%) e tyre, në vitin 2012 
61 (28.4%) dhe në vitin 2013 69 (32.1%) e tyre. Vërehet 
nje trend linear statistikisht i rëndesishëm i hasjes së 
traumave gjatë periudhës së studimit (regresioni linear 
F= 183.8 p<0.01).

Vërehet që 145 (67%) e traumave janë të mbylluara dhe70 
(33%) janë depërtuese me ndryshim statistikisht të 
rëndësishëm ndërmjet tyre (p<0.05). 
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Tabela 1.  Karakteristikat socio-demografike të 
pacientëve në studim. (N=215)

Variablat N % P
Vitet <0.01
  2010 36 16.7
  2011 49 22.8
  2012 61 28.4
  2013 69 32.1
Gjinia <0.01
Meshkuj 161 75
Femra 54 25
Grupmosha, vite <0.01
  0-18 43 20
  19 - 45 82 38
>45 90 42
Lloji i traumës <0.01
Të mbyllura 145 67
Depërtuese 70 33
Vendbanimi <0.01
Lezhë 120 56
Laç 60 28
Rrëshen 20 9
Të ndryshëm 15 7
Profesioni <0.01
  Pa punë 90 42
  Punetorë 75 35
  Fëmijë 17 8
  Arsim të lartë 15 7
  Turistë 11 5
  Pensionistë 7 3

Në total, në shpërndarjen sipas shkakut të traumës 
vërehet mbizotërim i aksidenteve ndryshim statistikisht i 
rëndesishëm me shkaqet e tjera të traumes (p<0.01)

Figura 1. Shkaku i traumës, në total dhe sipas gjinisë

Vërehet që shpretka është organi më i prekur nga trauma 
në 86 (40%) pacientë, ndjekur nga veshkat në 32 (15%) 
pacientë, nga mëlçia në 18 (8.4%) pacientë dhe pankreasi 
në 14 (6.5%) pacientë.

Mbizoterojnë traumat e kombinuara në 65 (30.2%) 
pacientë me ndryshim statistikisht të rëndësishëm me 
dëmtimet e organeve të tjera (p<0.01) (figura 2).

Figura 2. Incidenca e dëmtimit të organeve nga trauma

Në 215 (100%) të pacientëve është bërë grafi dhe echo. CT 
është kryer në 110 (51.2%) pacientë nga të cilët  50 (45.5%) 
CT-Abdomeni nëSpitalin Rajonal, Lezhë, 60 (54.5%) CT 
Abdomeni në Spitalin Ushtarak Tiranë me trauma të 
kombinuara, rezultatet e të cilave janë shënuar dhe 
përfshirë në studim.17 (7.9%)e pacientëve kanë bërë 
rezonance magnetike me trauma të kombinuara në 
Spitalin Q.S.U Tiranë.

Përqindja më e madhe e pacientëve të dërguar në Spitalin 
ushtarak i përkasin grup-moshës 20-40vjeç për faktin se 
kjo moshë është më aktive që përfshihet në aksidentet 
automobilistike.

U vlerësua kapaciteti i metodave imazherikete Echografisë 
dhe Tomografisë së kompjuterizuar dhe Ro-grafise në 
diagnostikimin e demtimeve te organeve abdominale 
solide: lien, rene, hepar dhe pankreas duke përdorur 
indikatorët: sensitivitet, specificitet, vlera parashikuese 
pozitive vlera parashikuese negative me anë të analizës 
së kurbave ROC.

Tabela 2.   Krahasimi i kurbave ROC të CT Echo dhe  
Ro-Grafi

AUC SE 95% CI p

CT 0.966 0.0210 0.915 - 0.991 <0.01

ECHO 0.874 0.0793 0.822 - 0.912 <0.01

Ro-grafi 0.575 0.0705 0.451 - 0.693 0.2

Vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm ndërmjet 
sipërfaqes në kurbë (AUC =0.966) për CT krahasuar me 
sipërfaqen nën kurbë për Echo (AUC =0.874), p=0.04.
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Tabela 3.  Krahasimi i sensitivitetit, specificitetit dhe 
vlerës parashikuese pozitive dhe negative 
ndërmjet kurbave ROC të CT ECHO dhe Ro 
grafi

Sensitiviteti 
(%)

Specificiteti 
(%)

Vlera 
parashikuese 

pozitive (%)

Vlera 
parashikuese 
negative (%)

CT 
90.0 97.1 98.6 91.9

88.7 - 99.1 85.0 - 99.5 92.5 - 99.8 78.1 - 98.2

ECHO
81.6 90 98.1 44.3

75.3 - 86.9 73.4 - 97.8 94.4 - 99.6 31.5 - 57.6

Ro-grafi
59.26 55.81 45.7 68.6

38.8 - 77.6 39.9 - 70.9 28.8 - 63.4 50.7 - 83.1

Figura 3.   Krahasimi i kurbave ROC të CT me kontrast 
dhe Echo

Nga analizave e kurbave ROC rezulton që CT me kontrast 
ka sensitivitet, specificitet, si edhe vlera parashikuese 
pozitive dhe negative më të larta se ECHO në në zbulimin 
e demtimeve te organeve solide te abdomenit, me 
ndryshim statistikisht të rëndësishme ndërmjet tyre, 
p<0.01.

DISKUTIM

Ky është nje studim prospektiv i realizuar në një periudhë 
4-vjeçare 2010-2013 në Shërbimin e Radiologjisë të 
Urgjencës së Përgjithshme të Spitalit Rajonal Lezhë dhe 
në bashkepunim me Urgjencën e Traumës në Spitalin 
Ushtarak Tiranë. Në studim janë përfshirë 215 pacientë 
me trauma abdominale të ardhur në urgjencë.  Në studim 
morën pjesë 215 pacientë, mosha mesatare e të cilëve 
është 32.7 ± 16.8 vjeç, rangu 0-78 vjeç me mbizotërim të 
meshkujve.

Në total, në shpërndarjen sipas shkakut të traumes 
vërehet mbizotërim i aksidenteve ndryshim statistikisht 

i rëndësishëm me shkaqet e tjera të traumës. Në 
(50.7%) pacientë shkaku i traumës janë aksidentet 
automobilistike, në (24.2%) pacientë shkaku i traumës 
janë goditjet direkte, në  (11.2%) pacientë shkaku i traumës 
janë rëniet nga lartësia,në  (8.4%) pacientë shkaku i 
traumës janë armët e ftohta, në (5.6%) pacientë shkaku i 
traumës janë armët e zjarrit,në 18 (8.4%) pacientë shkaku 
i traumës janë armët e ftohta. Rezultatet e studimit 
tone jane te ngjashme me studime te tjera te botuara ne 
literaturë (7,8).

Në lidhje me incidencen e traumës së organeve solide, 
në studimin tonë rezulton që shpretka është organi më i 
prekur nga trauma në (40%) pacientë, ndjekur nga veshkat 
në (15%) pacientë, nga mëlçia në 18 (8.4%) pacientë dhe 
pankreasi në 6.5% pacientë. 41.9% pacientë me trauma 
të shpretkës kanë patur dëmtime të lehta, 14% dëmtime 
mesatare dhe 44.2% dëmtime të rënda. 56.3% pacientë me 
trauma të veshkave kanë patur dëmtime të lehta, (18.8%) 
dëmtime mesatare dhe (25%) dëmtime të rënda. 55.6% 
pacientë me trauma të mëlçisë kanë patur dëmtime të 
lehta, (16.7%) dëmtime mesatare dhe  (27.8%) dëmtime të 
renda. Në shumë studime të kryera në botë jane raportuar 
gjetje të përafërta me studimin tonë (9,10). (57.1%) pacientë 
me trauma të pankreasit kanë patur dëmtime të lehta, 
(14.8%) dëmtime mesatare dhe (28.6%) dëmtime të rënda. 
Të gjithë  (100%) pacientëve në studim u është bërë grafi 
dhe Echo, ndërsa CT është kryer në 110 (51.2%) pacientë 
nga të cilët 50 (45.5%) CT-Abdomeni në Spitalin Rajonal, 
Lezhë dhe 60 (54.5%). CT abdomen në Spitalin Ushtarak 
Tiranë me trauma të kombinuara, rezultatet e të cilave 
janë shënuar dhe përfshirë në studim.

Spitali Rajonal Lezhë klasifikohet ndër rrethet e para që 
dërgon pacientë në Urgjencën e Spitalit  ushtarak rreth 
27% të rasteve. Kjo konfirmohet nga burime të statistikave 
të spitalit Ushtarak Tiranë. Në studimin tonë 28% nga 215 
pacientetepërfshirë në stdim janë referuar pranë këtij 
spitali. 7.9% e pacienteve me trauma të kombinuara i 
janë nështruar ekzaminimit të rezonancës magnetike në 
Spitalin Q.S.U Tiranë.

Përqindja më e madhe e pacientëve të dërguar në Spitalin 
Ushtarak i përkasin grup-moshes 20-40 vjeç për faktin se 
kjo është mosha më aktive që përfshihet në aksidentet 
automobilistike.

U vlerësua kapaciteti i metodave imazherike të 
Echografisë dhe Tomografisë së kompjuterizuar dhe 
Ro-grafise në diagnostikimin e dëmtimeve të organeve 
abdominale solide: shpretka, veshka, mëlçi dhe pankreas 
duke përdorur indikatorët: sensitivitet, specificitet, vlera 
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parashikuese positive vlera parashikuese negative me anë 
të analizës së kurbave ROC. Nga analiza e kurbave ROC 
rezulton që CT me kontrast ka sensitivitet, specificitet, si 
edhe vlera parashikuese pozitive dhe negative më të larta 
se ECHO në zbulimin e demtimeve te organeve solide te 
abdomenit, me ndryshim statistikisht të rëndësishme 
ndërmjet tyre, p<0.01. Gjetjet e studimit tonë janë te 
ngjashme me shumicën e studimeve te publikuara në 
literaturë (11-13).

Perfundim: CT është me sensitiv dhe specifik në 
zbulimin e dëmtimeve të organeve solide të shkaktuara 
nga trauma abdominale.
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THE ROLE OF IMAGERy IN ABDOMINAL TRAUMATIC EMERGENCIES

Zefi E.1,  Hysa T. 2

1 Regional Hospital Lezha, Albania 
2University Hospital Center “Mother Teresa”, Tirana, Albania

ABSTRACT

Introduction: Trauma is threatening to life or capable of causing severe morbidity. A good history, thorough 
clinical and imaging examination is necessary in order to arrive at a correct diagnosis. The aim of our study was 
to compare the diagnostic performance of imagery methods for the detection of solid organ injury following 
abdominal trauma.

Material and Methods: A prospective study including individuals with abdominal trauma presenting presenting 
in the ED of regional hospital of Lezha district. Following initial standard trauma evaluation, patients underwent 
a plain radiography and ultrasound examination performed specifically to identify injury to the solid organs, 
followed by computed tomography (CT) scan of the abdomen. CT findings were used as the criterion standard to 
evaluate the ultrasound results.

Results: From 2010 through 2013, 215 patients underwent a trauma examination. 94 (87.8%) were males and 
13(12.14%) were females. The mean age was 32.7 ± 16.8 year (range 0-78). Of the 215 patients, 86 (40%) had spleen 
injuries, 32 (15%) had renal injuries, 18 (8.4%) had liver injuries, 4 (6.5%) had pancreas injuries and 65 (30.2%) had 
combined injuries.

Ultrasound correctly detected injuries for a sensitivity of 81.6% and a specificity of 90%. CT correctly detected 
injuries for a sensitivity of 90% and a specificity of 97.1%. Its positive predictive value was 98.6% and negative 
predictive value was 91.9%

Conclusion: Emergency CT scan is more sensitive and specific for detecting solid organ injuries following 
abdominal trauma.

Key words: abdominal trauma, parenchymal injury, scan, ultrasound
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ВЕЗИКО-УРЕТЕРАЛЕН РЕФЛУКС (ВУР) ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ 
 
ENDOSCOPIC APPROACH TO TREATMENT OF PRIMARy 
VESICOURETERAL REFLUx IN CHLIDREN
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Методиј” -  Скопје
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АпстрАкт

вовед : Везикоуретералниот рефлукс (ВУР) е фреквентен проблем, кој што е предмет на лекување во детската 
уролошко/нефролошка пракса. Инциденцата на ВУР е 0,4-1,8% во педијатриската популација. Рефлуксот има 
тенденција за спонтана резолуција. Лекувањето на ВУР е медикаментозно или оперативно.

Цел Основна цел на овој труд е преку ретроспективна студија да се евалуира вредноста на ендоскопскиот 
пристап во лекувањето на ВУР во детска возраст. 

материјал и метод:Користен е клиничкиот материјал од Клиниката за детска хирургија. 

Се изработи ретроспективна студија за периодот од 2008 до 2012 година, за деца со симптоматски ВУР 
третирани ендоскопски. Беа третирани 52 деца, од кои што 31 се женски, а 21 машки, на возраст од две до 16 
години. Третирани беа вкупно 61 уретери со рефлукс од гр. II, III и IV степен. 

Во општа ендотрахеална анестезија беше пласирана ендоскопска, субтригонална инјекција на кополимерот 
декстраномер и хијалуронска киселина (Deflux®). Постоперативно пациентите беа следени со ултрасонографски 
преглед и микциона цистоуретрографија. 

резултати:Од третираните 52 деца, кај 30 деца (40 уретери) беше спроведен целиот протокол на следење. 
Намалувањето за 2 степени на ВУР и отсуство на постоперативни компликации го оценувавме како добар 
резултат. Кај 27 уретери (67.5%) беше постигнат добар резултат. Кај 7 деца (10) уретери) процедурата се повтори, 
со успешност од 50%. Севкупниот успех во лекувањето беше околу 70%. 

заклучок : кусото време на операција и анестезија, намалувањето на материјалните трошоци ја оправдуваат 
примената на оваа техника. 

клучни зборови: дете, везикоуретерален рефлукс, ендоскопски третман.

Medicus 2015, Vol. 20 (1): 79 - 84

ВОВЕД

Везикоуретерален рефлукс (ВУР) се дефинира како 
ретроградниот тек на урината од мочниот меур 
кон горниот уринарен тракт. Нормално уретерот е 
припоен на ѕидот од мочниот меур во коса положба, 
минувајќи низ мускулите  на ѕидот (детрусорот), 
продолжувајќи меѓу мукозата на бешиката и мускулот 
детрусор, како субмукозниот канал, пред да влезе 

во луменот на мочниот меур. При контракција на 
детсрусорот, луменот на уретерот колабира меѓу 
мукозата и детрусорот, создавајќи на тој начин 
механизам на валвула што го спречува рефлуксот на 
урина од мочниот меур кон уретерот. Рефлукс се јавува 
во случаите кога субмукозниот канал меѓу мукозата и 
детрусорот е краток или воопшто го нема, или постои 
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слаба поддршка од детрусорот. Обично тежината на 
рефлуксот корелира со степенот на деформитетот на 
уретеровезикалниот спој. ВУР го зголемува ризикот 
од пиелонефрит, со консекутивни лузнести промени 
на бубрезите, што ултимативно води до оштетување 
на бубрежниот паренхим и евентуална појава на 
хипертензија.[1]

Рефлуксот најчесто е вроден дефект. Во најголем 
број од случаите, рефлуксот се губи со растење на 
детето. ВУР се дефинира како активен доколку се 
јавува само при акт на микција, додека ВУР е пасивен, 
доколку е  манифестен и при полнење на маочниорт 
меур. Постојат две форми на ВУР: примарен и 
секундарен. Примарниот ВУР се должи на постоењето 
на абнормално кус интравезикален тунел на 
уретеровезикалниот спој. Колку што е покус  тунелот, 
толку е повисок степенот на ВУР. Секундарниот ВУР 
се јавува поради постоење на абнормално висок 
пристисок во мочниот меур. Овој тип на ВУР се 
сретнува кај опструкција на уретрата (пр.валвула на 
задна уретра) или невроген мочен меур. За примарниот 
ВУР постои силна генетска предиспозиција. Некои 
од публикуваните студии сугерираат автосомно 
доминантно наследување со варијабилна пенетрација, 
иако до сега не се идентификувани специфичните 
генетски локуси. Околу 25% од браќата/сестрите на 
децата со веќе дијагностициран ВУР, се исто така 
афектирани од оваа состојба. Ризикот од појава на 
рефлукс кај потомството на родители со примарен 
ВУР изнесува 27%-51%.[2] Преваленца на рефлуксот 
варира во различни демографски средини. Исто 
така, рефлуксот може да биде изолиран или да биде 
поврзан со други аномалии на генитоуринарниот 
тракт. При инфекција на уринарниот тракт во детска 
возраст, постои асоцираност со ВУР во 20-50% од 
случаите[3]. Околу 75-80% од децата дијагностицирани 
со уринарна инфекција се девојчиња, најверојатно 
зошто инциденцата на уринарни инфекции е поголема 
одколку кај момчињата. Инциденцата на ВУР е 0,4-
1,8%  во педијатриската популација. Рефлуксот има 
тенденција за спонтана резолуција. Во одреден 
број на случаи овозможува ширење на инфектот од 
долните партии на уринариот тракт кон проксимално, 
предизвикувајќи пиелонефрит, лузнести промени на 
бубрегот, па се до прогресивно губење на функцијата 
на бубрегот. Лекувањето на ВУР е медикаментозно или 
оперативно (со ендоскопски или со отворен пристап).

Појавата на ВУР е резултат на нарушен баланс од повеќе 

фактори, кои што ја дефинираат оваа патологија, а го 
дефинират  рефлуксот како примарен или секундарен. 
Општо, рефлуксот се дефинира како примарен, кога 
основен недостаток е функција на антирефлуксниот  
механизмот на уретеровезикуларнао спојување 
(УВС), додека преостанатите фактори (мочен меур и 
уретер), остануват нормални. Секундарниот рефлукс 
е резултат на повеќе фактори кои што водат кон 
дисфункционалност на мочниот меур. Најчести 
причини се: невроген мочен меур миеломенингоцела, 
повреди на рбет); обструкција (валвула на задна уретра, 
ектопична уретероцела) и инфекции на уринарниот 
тракт (цистити).[4,5]

Во 1981 година, Интернационалниот систем за 
степенување на рефлукс (The International Reflux 
Grading System), предложи систем од 5 степени на 
ВУР. Степенот на рефлукс се проценува по спреведена 
микциона цистоуретрографија. Со него се дефинира 
нивото до каде се протега рефлуксот, како и изгледот 
на уретерот, реналниот пелвис и каликсите. 

Градус I -  рефлукс во почетен  дел на уретерот.
Градус II -  рефлукс во уретер и пиелон со нормални чашки.
Градус III - умерена дилатација на уретерот, на пилелонот и на 

чашките.
Градус IV - средно изразена дилатација на уретерот, на 

пилелонот, со торквираност на уретерот, како и 
позразена дилатација на чашките, но со постоење 
на папиларни отисоци. 

Градус V – силно изразена торквираност на уретерот, со 
изразена дилатација на чашките, со губење на 
папиларната импресија. (Сл. 1)[6] 

Слика  1  Степени на ВУР 6
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Долните уринарни инфекции се најважна клиника 
манифестација на ВУР. Дизурични симптоми, исто 
така често се јавуваат. Прентално, хидронефрозата 
се јавува како патолошки супстрат. Инфекциите се 
манифестираат во распон од банални цистити, па 
се до тешки пиелонефрити, што бараат болнички 
третман.  Рефлуксот е поврзен и со други аномалии на 
генитоуриниарниот тракт.[7]

Во најголем број на случаите, ВУР се дијагностицира 
при евалуација на инфекција на уринарниот тракт. 
Кај некои случаи ВУР се дијгностицира ,,случајно», 
при скрининг на пациенти со ризик (оние кои имат 
родител, брат или сестра со рефлукс, полицистичен 
бубрег или хидронефроза). Визуелизација после првата 
инфекција на уринарниот тракт е индицирана кај сите 
деца, помлади од 5 години со инфекција на уринарниот 
тракт, деца од било која возраст со фебрилна состојба 
со инфекција на уринарниот тракт, како и деца со 
пренатално идентификувана хидронефроза

Лабораториско испитување: уринокултура, најдобро 
од земен примерок со супрапубучна аспирација. 
Рутински се одредува крвна слика, C реактивниот 
протеин во серумот и други хематолошки тестови. [8]

Стандарден инвестигација за ВУР е микциона 
цистоуретрографија (МCUG), со што се добиваат 
прецизни анатомски детали и се прави градација 
на рефлуксот. Дијагнозата на ВУР со MCUG, бара 
катетеризација на мочниот меур, потоа инсталирање 
на радиолошко контрастно сретство, со кое се  
визуелизира горниот и долниот уринарен тракт. 
Ивенстигацијата може да спроведе и со радиоизотоп  
- радионуклеиден цистограм (РЦГ). (сл. 2 и 3)

Слика  2  МЦУГ- билатерален ВУР           

 

Слика 3  РЦГ – билатрелен ВУР

Радиозотопни методи: статичен (DMSA) и динамичен 
(DTPA) ренален скен за: визуелизација на лузнести 
промени,  процена на бубрежната функција и динамика 
на транспорт на урината.[9, 10]

Уродинамските испитувања ги откриват 
функционалните абнормалности на долниот уринарен 
тракт.[11]

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ

Користен е клиничкиот материјал од Клиниката за 
детска хирургија во Скопје. Се изработи ретроспективна 
студија за периодот од 2008 до 2012 година за деца 
со ВУР третирани ендоскопски. Во овој период, со  
цистоскопска, субтригонална инјекција на Deflux® се 
третирани вкупно 52 деца, од кои што 31 се женски, а 
21 машки на возраст од две до 16 години. Просечната 
возраст беше со медијана x̅=5 години. Третирани беа 
вкупно 61 уретери со рефлукс од гр. II, III и IV степен. 
Од унилатералните рефлукси  28 се левострани, а 15 
деснострани. 

Третираните деца беа со симптоматски, примарен 
везикоуретерален рефлукс дијагностициран со 
микциона цистоуретерографија или радионуклидна 
цистографија.

Сите интервенции беа изведувани како еднодневна 
хирургија. Во општа, ендотрахеална анестезија, децата 
беа поставувани во гинеколошка положба, по што 
следеше стандардна припрема на оперативното поле. 
Со помош на детски цистоскоп, преку специјално 
дизајнирана канила се аплицираше Deflux®. Местото 
на пункција беше на 2-3мм под орифициумот на 
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уретерот, во позиција на 6 часот. За инјекцијата се 
користеше цистоскопска игла (5Fr, 33cm), обложена 
со силикон, додека  количината на инјектиран Deflux® 
изнесуваше од 0,3 до 1,5ml. Со субмукозната инјекција 
на Deflux-от се создаваше болус, со што се зголемува 
субмукозната должина на уретерот. Интрауретерична 
техника на апликација се користеше алтернативно, за 
рефлукси од четврт степен, а при инсерцијата иглата 
беше насочувана во дното од интравезикалниот дел 
од уретерот. Просечното време на интервенцијата 
изнесуваше 15 минути. Пероперативно, 
профилактички се администрираше антибиотик 
По будење од анестезија, детето се префрлаше на 
оддел. По неколкукратни спонтани микции, детето се 
испушташе од болница истиот ден.  

Постоперативно пациентите беа следени со 
ултрасонографски преглед: постоперативно, по седум 
дена, (за верифицирање на присуството на болус) 
и шест недели по интервенцијата (за одредување 
на степенот на евентуалната хидронефроза). 
Радионуклидна цистографија се изведуваше 6 месеци 
по интервенцијата. Во случаите кога наодот беше 
неконклузивен, се изведуваше МЦУГ. Пероралната 
антибиотска профилакса беше продолжена кај 
сите пациенти сѐ до верифицирање на губењето на 
рефлуксот.

РЕЗУЛТАТИ

Од третираните 52 деца, кај 30 деца (40 уретери) беше 
спроведен целиот протокол на следење. Намалувањето 
за 2 степени на ВУР го оценувавме како добар резултат. 
Кај 27 уретери (67.5%) беше постигнат добар резултат. 
Кај 7 деца (10 уретери) процедурата се повтори, со 
успешност од 50%. 

Немавме појава на постоперативни компликации. 
Ефективноста на третманот е во согласност со 
резултатите од светската литература, како и 
од препораките за користење на кополимерот 
декстраномер и хијалуронска киселина (Deflux®). 

ДИСКУСИЈА  

Третманот на децата со рефлукс има тенденција да 
ја превенира инфекцијата на бубрезите, оштетување 
на бубрезите и компликациите предиизвикани од 
оштетување на бубрезите.

Третманот вклучува фармакотерапија, хирушки 
третман и следење.Greenfield и Walker ги обединиле 
следните генерални принципи за обработка на децата 
со дијагностициран ВУР: (1) Спонтана резолуција на 
ВУР, во околу 70% е вообичаена кај деца помлади од 
5 години  и со помали стадиуми (гр. 1, гр. 2), градус 3 
има спонтана резолуција од 50%, а помалку е веројатна 
кај децата над 5 години; (2) Мала е веројатноста дека 
изразен рефлукс спонтано ќе се повлече; (3) Стерилен 
рефлукс генерално не доведува до рефлуксна 
нефропатија; (4) Долготрајна антибиотска профилакса 
кај децата е безбедна; (5) Операција со која се корегира 
ВУР е висока успешна. [12]

Медикаментозна терапија со антибиотска профилакса 
се смета за успешна доколку детето остана без 
инфекција, не развие ренални оштетувања и лузни, a 
рефлуксот спонтано се повлече.

Антихолинергици и тренинг на мочниот меур: 
антихолинергични лекови, во комбинација со 
уринирање во одредено време може да доведуват до 
подобрување на симптомите од дисфукционалното 
мокрење и намалување на ризикот на инфекции.

Отворениот хирушки пристап вклучува модификација 
на абнормалниот  уретеровезикален спој, за да 
се создаде однос од 4:1 до 5:1 на должината на 
интрамуралниот уретер наспрема уретералниот 
дијаметар.

Генерално прифатени индикации за хирушки третман 
се следните: (1) Фебрилни  уринарни инфекции, покрај 
антибиотска профилакса; (2) Изразен рефлукс (гр. 5 
или билатерален гр. 4) кој што е малку веројатно дека 
спонтано ќе се разреши, особено ако се присутни 
ренални цикатрикси; (3) Лесен и умерен рефлукс, 
кај девојче, што еприсутен до предпубертет, покрај 
повеќегодишната обсервација; (4) Лош одговор на 
лекови или програми за обсервација, (5) Слаб раст на 
бубрегот или слаб раст на функцијата на бубрезите 
или појава на нови цикатрикси. 

Ендоскопска корекција на ВУР претставува 
инсталација на природни или синтетски субстанци во 
мускулно постериорниот  ѕид на уретеровесикалниот 
спој. Последователниот оток го потиснува и издигнува 
уретералниот лумен, превенирајќи го на тој начин 
рефлуксот.[13,14] (сл. 4)
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Слика 4   Шематски приказ на ендоскопски третман 
на ВУР 13,14

Постоперативната еваулација кај деца со третиран ВУР, 
покрај резултатите од третманот вклучуваат и процена 
на постоперативни компликации: контралатерален 
рефлукс, уретерална опструкција, како и дополнителни 
дисфункционални пореметувања на мочниот меур.
[15,16] 

ЗАКЛУЧОК

Субтригоналната инјекција на декстраномер и 
хијалуронска киселина кај децата со ВУР од II-IV 
степен успешно се применува на нашата Клиника 
со резултат од околу 70%. Иако се работи за скап 
препарат, сметаме дека еднодневната хирургија, 
кусото време на операција и анестезија, со што се 
намулваат хоспталните материјалните трошоци ја 
оправдуваат примената на оваа техника. Исто така, 
се избегнува алтернативното долготрајно давање на 
антибиотици, проследено со чести контроли, со што 
се намалуваат трошоците за третман на децата со ВУР. 
Сметаме дека оваа минимално инвазивна процедура, 
во своето индикационо подрачје, е супериорна 
метода на лекување, како од медицински, така и од 
финансиски аспект.
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ABSTRACT

Introduction. Vesicoureteral reflux is a common problem in the pediatric urological/ nephrological practice. The 
incidence of VUR in the pediatric population is 0.4-1.8%.  Reflux has the tendency of spontaneous resolution.  The 
treatment of VUR is consist of medically and surgically therapy.

Objective: To evaluate the value of endoscopic approach in the treatment of VUR in children.

Material and methods. The files of patients from the Pediatric Surgery Clinic are used. This is a retrospective 
study during the period 2008-2012 of children with symptomatic VUR, that have received endoscopic treatment. 
The total number of treated children was 52.  31 were females and 21 males from 2 to 16 years old. A total of 61 
ureters with reflux of II, III and IV grade were treated.  Under the general endotracheal anesthesia was performed 
endoscopic subtrigonal injection of dextranomer and hyaluronic acid copolymer (Deflux®). Postoperatively, the 
children were evaluated with ultrasound and micturating / voiding cystouretrography. 

Results. From the 52 treated children, in 30 children (40 ureters) was conducted the guideline for screening of 
VUR. Reduction of 2 degrees of VUR and the absent of postoperative complications was estimated as a good result. 
In 27 ureters (67.5%) a good result was achieved. In 7 children (10 ureters) the procedure was repeated with success 
of 50%. The overall success of treatment was estimated 70%.

Conclusion: The short time of surgery and anesthesia, reduced of material costs justifies the application of this 
technique.

Key words: children, vesicoureteral reflux, endoscopic treatment. 
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TOPIRAMATI  SI ALTERNATIVË NË PREVENCËN E MIGRENËS TEK 
FËMIJËT 
 
TOPIRAMATI AS AN ALTERNATIVE IN PREVENTING MIGRAINE IN 
CHILDREN
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Klinika e Pediatrisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës, Prishtinë, Kosovë

Autori për korespondencë  email: abdagerguri@hotmail.com

Rezyme: 

Migrena është kokëdhembje paroksizmale, shpesh e njëanshme, pulsative, me intenzitet mesatarisht të rënd, me 
përkeqësim gjat aktivitetit fizikë, mundet të jet e shoqëruar me nauze, vjellje, fotofobi ose fonofobi.

Qëllimi i punimit: Arsyeshmëria e përdorimit të Topiramatit në prevencën e krizave migrenoze duke analizuar 
frekuencën, intezitetin  dhe kohëzgjatjen e krizave.

Materiali dhe metodat: Studimi është kryer tek 40 fëmijë të moshës prej 5 vjet deri 15 vjet të trajtuar me Topiramat 
me qellim prevencës së migrenës, në QKU të Kosovës, në departamentin e neuropediatrisë, gjatë vitit 2013. Migrena 
paraqitet me prevalencë të ndryshme. Deri në pubertet prek njejtë të dy gjinit 4 – 10%,  ndërsa pas pubertetit vajzat 
sëmuren 3 herë më shpesh.  Ende nuk është e qartë patogjeneza e migrenës. Nëse krizat migrenoze janë më të 
shpeshta se 5 herë në muaj duhet të mendohet për prevencën e tyre. Topiramati si antiepileptikë është treguar i 
suksesshëm në prevencën e migrenës.   Intenziteti i Kokëdhembjes  është  përcaktuar në bazë të shkallës vizuale 
analoge (VAS).

Rezultatet: Në studim janë përfshirë 40 fëmijë, prej tyre 59 % ishin vajza, dhe  41 %  ishin djem. Frekuenca e 
krizave migrenoze në muaj, në fillim ishte 6.5 herë, pas 2 muajve ka qenë mesatarisht 3.3 herë në muaj. Intenziteti 
i kokëdhembjes në fillim të studimit ishte 7.7 VAS, ndërsa pas 2 muajve mesatarisht ishte 4.8 VAS. Kohëzgjatja e 
secilës krizë migrenoze në fillim ishte mesatarisht 5.5 orë, ndërsa në fund të studimit  mesatarja  është  2.9 orë.

Përfundimi: rezultatet e këtij studimi treguan se Topiramati në doza të ulta <2 mg/kg/24 h, është efektiv, tolerohet 
mirë, ka efekte të pakta anësore, andaj sugjerojm Topiramatin si alternativë të mirë në prevencën  e migrenës në 
moshat pediatrike. 

Fjalë kyçe: Topiramati, prevenca e migrenës. 

HyRJE

Migrena është kokëdhembje paroksizmale, me 
kohëzgjatje 4 – 72 orë, shpesh e njëanshme, pulsative, 
me intenzitet mesatarisht të rënd, me përkeqësim gjat 
aktivitetit fizikë, mundet të jet e shoqëruar me dhembje 
barku, nauze, vjellje, fotofobi ose fonofobi. Kokëdhembja 
është simptoma kryesore, por tek fëmijët nën 10 vjeq 
mund të manifestohet edhe si dhembje barku, ndjenjë 
për gjum, zbehje, plogeshti. Fëmijët nga mosha 5 vjeqe 
mund ta lokalizojnë dhembjen në pjesën frontale, 
frontotemporale, apo okcipitale e cila mund të zgjat 

prej 1 – 72 orë. Krizat munden me u paraprirë nga aura, 
me kohëzgjatje 5 – 60 minuta në formë të skotomeve e 
rrallë si deficit senzorik apo motorrik. Nauzeja dhe 
vjellja zakonishtë pasojnë pas kokëdhembjes. Migrena 
paraqitet në moshat e hershme fëmijore me prevalencë të 
ndryshme. Deri në pubertet prek njejt të dy gjinit  4 – 10%, 
ndërsa pas pubertetit vajzat sëmuren 3 herë me shpesh. 
Migrena me aurë është më e shpeshtë në raport me ate pa 
aurë. Migrena abdominale zakonisht prek grupëmoshën 
5 – 9 vj. Fëmijët me migrenë kanë anamnezën familjare 
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pozitive për migrenë ose epilepsi në 52 – 89%.

Ende nuk është e kjart patogjeneza e migrenës. 
Egzistojnë disa teori, aktualisht më e përqafuara është e 
ashtëquajtura spreeding depression theory of migraine 
por duke mos neglizhuar predisponimin gjenetikë në 
bashkëveprim me faktorët e mjedisit. Faktori provokues 
vepron deri në 24 orë para manifestimit të simptomeve 
të migrenës. 

Janë identifikuar disa  ushqime që e favorizojnë paraqitjen 
e migrenës si qokolada, djathi, alkooli, arrat, mishi, 
ushqimi kinez, sheqeri, coffeina, mandej janë ndryshimet 
klimatike, stresi, sforcimi fizik, uria, etj. 

Parametër me rëndësi që flet për shpeshtësin dhe 
intenzitetin e krizave migrenoze është mungesa e fëmijës 
nga procesi mësimor. Rreth 10%  mungojnë  3 – 7  ditë 
gjatë muajit.

Në diagnostifikimin e migrenës shumë na ndihmon 
anamneza dhe manifestimi klinike i krizës. Sipas Shoqatës 
ndërkombtare për kokëdhembje për migrenën pa aurë 
mund të vlej rregulla ”5, 4, 3, 2, 1” dmth 5 e me shume 
kriza migrenoze me kohëzgjatje 4 orë deri 3 dite, + 2 e 
më shumë simptome cefalike (kokëdhëmbje e njëanshme, 
me karakter pulsativ, me intenzitet të dhembjes mesatar 
dhe të fort, me përkeqësimit gjatë sforcimit fizikë), + së 
paku një simptomë e përgjithshme si nauze apo vjellje. (3) 
fotofobi ose fonofobi.

Eshtë e domosdoshme ekzaminimi fizikal dhe neurologjik, 
i plotësuar me biokimin e gjakut, që zakonisht të gjitha 
janë në normë. Nuk preferohet  neuroimazheria tek 
fëmijët që kanë kokëdhembje më gjatë se gjasht muaj, me 
status dhe ekzaminim neurologjik normal, dhe pa gërqe.                                                                                                                                      
Sherimi krizave migrenoze qendron në edukim, pushim 
dhe përdorim të barnave. Në shumicën e rasteve mjafton 
vetëm gjumi. 

Kemi 3 lloje të barnave – barna në lehtësimin e 
simptomeve, barna për zvoglimin e dhembjes dhe atyre 
që përdoren në prevencën e migrenës.                                                                                                      

Nëse krizat migrenoze janë më të shpeshta se 5 kriza 
në muaj (4% e fëmijve) duhet të mendohet për barnat 
preventive, qellimi i të cilave është jeta normale. Këto 
barna si beta bllokatorët, antidepresivët, antiepiletikët 
kanë edhe shumë efekte anësore. Në grupin e 
antepileptikëve Topiramati është treguar  mjaft efektivë 
në prevencën e migrenës.  

MATERIALET DHE METODAT 

Studimi është kryer në 40 fëmijë të moshës prej 5 vjet deri 
15 vjet, mosha mesatare 9 vjet të trajtuar me Topiramat, 

për parandalimin e migrenës, në QKU të Kosovës, në 
departamentin e neurologjisë gjatë vitit 2013. Diagnoza 
e migrenës është bazuar në përkufizimin e dhënë nga 
Shoqata Ndërkombëtare për kokëdhembje e vitit 2013.

Kriteret për përjashtim nga studimi kanë qenë si më 
poshtë:

1. Kokëdhembje e përditëshme                                                                                                               
2. Fëmijët me status neurologjik patologjik                                                                         
3. Fëmijët me manifestime fokale të dokumentuara me 

neuroimazheri.
4. Kundërindikacionet për topiramate (p.sh., glaukoma, 

gurëzit e veshkave).                           
5. Pacientët që trajtohen si epilepsi.

Në studim fëmijët janë kontrolluar 3 herë, në fillim  kur 
janë vendosë në database me gjenerale, moshë, gjini, 
vendbanim, është bërë vlerësimi i përgjithshëm me 
ekzaminimin fizikal dhe neurologjik, është marr biokimia 
e gjakut, është matë pesha trupore, mandej është 
evidentuar numri i krizave migrenoze në muaj, intenziteti 
i dhembjes sipas VAS, kohëzgjatja e kokëdhembjes në orë. 
Dhënja e Topiramatit është filluar në doza të vogla me 
qellim të zvoglimit të efekteve anësore. Eshtë dhënë në 
dy doza, me shtim gradual të dozës për 0.5 mg / kg për 
cdo javë ashtu që doza < 2 mg / kg është arrit pas 1 muaji. 
Studimin e kemi ndarë  në 3 faza 

1. Fillimi -  
2. Faza e titrimit të barit  me kohëzgjatje 1 muaj.
3. Faza e veprimit - 1 muaj.

Për shkaqe praktike kokëdhembja është ndarë në tri stade 
duke marr për bazë shkallën vizuale analoge (VAS).

•	 Stadi I, 1 - 3 pikë, nuk kemi  ndërprerje të aktiviteteve 
të përditëshme.

•	 Stadi II, 3 – 6 pikë, fëmija pjesërisht bënë kufizimin e 
aktiviteteve të përditëshme.

•	 Stadi III, 6 – 10 pikë, fëmija ndërpren aktivitetet e 
përditëshme.

Efekti preventiv i Topiramatit në frekuencë, intenzitet 
dhe kohëzgjatje të krizave migrenoze është notuar, në 
bazë të dhënave që jep fëmija ose prindi, gjat tri vizitave  
të parapara në studim.

Efektin e Topiramatit e kemi vlerësuar si: 
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1. Përgjigje e shkelqyer - ndërprerje të tërsishme të 
kokëdhëmbjes.

2. Përgjigje e mirë – me redukim të frekuencës dhe 
intenzitetit më shumë se 50% krahasuar me fillimin.

3. Përgjigje e dobët – me redukim të frekuencës 
dhe intenzitetit të kokëdhembjes më pak se 50% 
krahasuar me fillimin. 

4. Pa përgjigje. 

Para fillimit të studimit të gjithë fëmijët dhe prindërit 
janë informuar hollësisht për studimin, dhe kemi marrë 
pëlqimin me shkrim. Fëmijët janë informuar se munden 
të tërhiqen nga studimi në cfardo faze pa pas nevojë për 
arsyetim. 

Të dhënat e fituara janë prezentuar përmes tabelave 
dhe grafikonëve. Prej parametrave statatistikor janë 
llogaritur indeksi i strukturës, rangu, ndërsa testimi i 
rasteve është bërë me X2-test për nivelin e besueshmërisë 
95% dhe 99%, përkatësisht p<0.05 dhe p<0.01.

REZULTATET:

Grafiku 1. Raporti i fëmijëve sipas gjinisë

Grafiku 2. Struktura e fëmijëve sipas vendbanimit

Tabela 1.  Krahasimi parametrave për kokëdhëmbje  në 
fillim, pas 1 muaji dhe 2 muajve.

Frekuenca e 
kokëdhemb-
jeve / muaj

Kohëzgjatja e një 
krize migrenoze  

ne orë (h)

Intenziteti i 
kokëdhem-
bjes (VAS)

F I - Fillimi 6,5 5.5 7.7

F II – pas 1 
muaji 5.3 3.4 6 .3

F III -  pas  2 
muajve 3,3 2.9 4.8

P value <  0.05 <  0.05 <  0.05

Grafiku 3.  Paraqitja grafike e  parametrave për 
kokëdhëmbje  në fillim, pas 1 muaji dhe 2 
muajve.

Grafiku 4. Përgjigjja kilinike e Topiramatit në përqindje

Grafiku 5. Efektet anësore të Topiramatit

DISKUTIMI

Prevalenca e  migrenës tek fëëmijët është e ndryshme. 
Deri në pubertet prek njejt të dy gjinit 4 – 10%, ndërsa pas 
pubertetit vajzat sëmuren 3 herë me shpesh. Migrena me 
aurë është më e shpeshtë (12). Fëmijët me migrenë kanë 
anamnezë familjare pozitive për migrenë ose epilepsi në 
52 – 89%. 

Një numër i fëmijëve me kriza të shpeshta migrenoze 
kërkojnë terapi profilaktike (2, 3, 4). Për me qenë e 
suksesshme prevenca e migrenës përveq barnave rëndësi 
kanë edhe eliminimi i faktorëve provokues të migrenës 
(9), siç janë gjumi i parregullt, lodhja, stresi si dhe 
shmangija  nga ushqimet provokuese (20). Deri më sot 
janë hulumtuar shumë grupe barnash për prevencë  të 



Original scientific paper

Revistë mjekësore - MEDICUS    |    88

migrenës si β – blockatorët, inhibitorët e seretoninës, 
antidepresivët, antiepileptikët (5, 6) në grupin e të cilëve 
bënë pjesë Topiramati.

Lewis et al. (10, 11) vlerësuan efikasitetin e Topiramatit në 
prevencën e krizave migrenoze për moshat pediatrike (12 
– 17 vjet )

 Campistol et al. (3) trajtuan 24 fëmijë me topiramat për 
4 muaj. Ata vrejtën efikasitetin e Topiramatit deri në 
72.2%, tek fëmijët e ndar në dy grupe, atyre me dozë < 2 
mg/kg dhe grupin tjetër me > 2 mg/ kg dhe konstatuan 
se maksimumi i efikasitetit të topiramatit në prevencë 
të krizave migrenoze është doza ditore 3.5 ± 1.7 mg / kg. 
Pacientët që u trajtuan me dozë ditore  > 2 mg / kg ishinë 
të prirë për shfaqjen e efekteve anësore.

Borzy et al. (2) kanë studiuar një grup prej 21 fëmijëve të 
moshës 6-18 vjet me kriza të shpeshta migrenoze. Në këtë 
studim tek 62 % e fëmijëjve Topiramati ishte i sukseshëm 
në dozë ditore 30 mg.

Cruz et al. (4) studijuan efektin e Topiramatit tek një grup 
prej 28 fëmijëve me migrenë, dhe vrejtën se 76% e tyre 
kishin përgjigje të shkëlqyer apo të mirë në Topiramat, me 
tolerancë të mirë, efektet anësore ndodhen tek 13 fëmijë 
(23.6%). Nuk vrejtën lidhje direkte ndërmjet dozimit dhe 
efekteve anësore të topiramatit. 

Në efektet anësore më të zakonshme në studimet e cituara 
ishin parestezia, humbja e peshës trupore, përgjumje, por 
edhe kokëdhembje më intensive krahasuar me fazën e 
fillimit të studimit. (3, 7, 18, 23). 

Studimi ynë tregoi se 63 % e fëmijëve kishte një përgjigje 
të shkëlqyer, të mirë në 21%, të dobët 11%, dhe pa efekt 
ishte tek 5% e fëmijëve. 

Përfundimi: Në studim janë përfshirë 40 fëmijë, 59 % ishin 
vajza, dhe 41 % djem, me  predominim  të atyre nga qyteti 
me 57% ndaj 43% nga fshati. Mosha mesatare ishte 9 vjet.   
Është bërë krahasimi parametrave për kokëdhëmbjë në 
fillim, pas 1 muaji dhe 2 muajve dhe në bazë të vlerave 
të fituara mund të konkludojmë se frekuenca mujore, 
intenziteti i kokëdhembjes dhe kohëzgjatja e krizave 
migrenoze është ulur në mënyrë të konsiderueshme pas 
marrjes 2 mujore te Topiramatit në dozë  <2 mg / kg / 24 
h, është mjaft efektivë, tolerohet mirë, ka efekte të pakta 
anësore, andaj sugjerojmë Topiramatin si alternativë të 
mirë në prevencën  e migrenës në moshat pediatrike.
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TOPIRAMATI AS AN ALTERNATIVE IN PREVENTING MIGRAINE IN CHILDREN

Gërguri A., Zeka N., Bejiqi R., Retkoceri R., Ymeri H., Vuçiterna A., Berisha M.

Pediatric Clinic, University Clinical Center of Kosovo, Prishtina, Kosovo

 ABSTRACT

Introduction: Migraine is a paroxysmal headache, often unilateral, pulsative, with moderately severe intensity, 
with deterioration during physical activity, also may be accompanied by nausea, vomiting, photophobia or fonofobi.

Aim of the study: Rationality of Topiramatit use in preventing migraine crises by analyzing the frequency, 
intensity and duration of the crisis.

Material and methods: The study was conducted on 40 children aged from 5 years to 15 years treated with 
topiramate in order prevent migraine in Kosovo CUC, in neuropediatric department, during 2013 year. Prevalence 
of migraine is diverse. Until puberty migraine affects both genders equally 4-10%, while after puberty girls are 
more affected for 3 times more often. Pathogenesis of migraine in not clear yet. If migraine crises appear more 
frequent than 5 times per month we should think about preventing them. Topiramati as anti-epileptic drug has 
been shoën successful in preventing migraine.

Results: The this were study included 40 children, of whom 59% were girls, and 41% were boys. The average age 
was 9 years. The frequency of migraine crises during the first month was 6.5 times, after 2 months was on average 
3.3 times per month. Headache intensity at the beginning of the study was 7.7 and after 2 months 4.8 VAS. The 
duration of each migraine crisis at the beginning was 5.5 hours and at the end of the study was on average 2.9 
hours. The intensity of headache is determined by analog visual scale.

Conclusion: The results of this study showed that low doses Topiramate in low doses <2 mg / kg / 24 h, is effective, 
well tolerated, has few side effects, so we suggest Topiramate as a good altrnative in migraine prevention in 
pediatric ages.

Keywords: Topiramate, migraine prevention.
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PATIENT SAFETy AT SECONDARy LEVEL OF HEALTHCARE IN THE 
REPRUBLIC OF MACEDONIA-WHAT CAN BE LEARNED FROM THE 
ExPERIENCES OF OTHER COUNTRIES                                    
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ABSTRACT

Introduction: Millions of patients worldwide suffer as a result of unsafe healthcare. This is a leading cause for 
morbidity and mortality globally, according to some author’s. The synonyms for unsafe healthcare are: medical 
mistakes, adverse effects, non-compliances, near misses, patient injuries etc. 

Aim: To assess the manners by which patient safety is organized in Europe vs. USA and Canada and its applicability 
in the organization of patient safety in R. Macedonia.

Material and method: Search of databases- Medline, PubMed, web-site of the World Health Organization, 
different organizations and agencies that deal with patient safety at national health systems in some countries 
(United States of America, Canada, U. Kingdom, Germany, France), were made by typing the words: “patient safety, 
safety culture and hospital safety”. 

Results: The Agency for Health Care Research and Quality is one of the most important organizations for patient 
safety in USA. In Canada there are Institute for safe medication practice and Institute for patient safety, as non-
profit organizations. In France, there is a national Agency set up by the French government that follows the quality 
of services and patient safety. Germany has Agency for quality in medicine, as nongovernmental and nonprofit 
organization within the German medical association. In G. Britain, the patient safety system is a part of National 
Health System. 

Conclusion: There are differences and similarities in the organization of patient safety in the analyzed countries. 
They are result of specific organizational and cultural values of each country, level of development, socio-economic 
status and other factors. 

Key words: patient safety, quality of healthcare, patient safety culture.
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INTRODUCTION

Millions of people worldwide suffer as a result of unsafe 
healthcare services, that, according to some authors, 
are leading causes for morbidity and mortality at global 
level1,2.

But, what actually means “patient safety”? What is the 
essential meaning of safe and quality healthcare service? 
What are the indicators by which can be monitored the 
quality and safety of healthcare services?
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One of the six characteristics that define the quality 
of healthcare services is safety3. Therefore, safety is 
the foundation on which are build all other aspects of 
quality4,5. Patient safety is recognized as a dimension of 
quality and organizational performance6. 

There are many synonyms and definitions that are in use 
to describe unsafe healthcare: medical mistakes, adverse 
effects, non-compliances, near misses, patient injuries 
etc. There are efforts for standardization of terminology 
that is connected with patient safety, which will be widely 
recognizable7.

The  patient safety issues are mainly connected with: 
wrong or late diagnose of disease, wrong site/wrong 
organ surgery, wrong medical treatment (type or dose 
of medicine), late results from diagnostic investigations, 
inappropriate postoperative care, wrong patient 
identification, inappropriate communication among 
patients and medical staff  especially during patients 
transfers from one department or institution to other 
etc8,9.  

The terminology accepted in R. Macedonia, define the 
quality of health services as: “the extent to which health 
services provided to individuals and populations, which 
are implemented in certain time conditions, are in 
accordance to the contemporary medical knowledge, by 
achieving the optimal results in improving health and 
increasing the desired outcome in the terms of health, 
by establishing favorable balance between the risks and 
benefits”10. Patient safety is defined as: “security from 
unwanted injury caused by healthcare service or medical 
error”11. 

In R. Macedonia the healthcare system is in a long period 
of transition. The quality of healthcare services is one of 
the highest priorities in the healthcare strategy at the 
Ministry of health. But, as in other developing countries, 
there is a lack of research, risk assessment and evaluation 
that will systematically follow the patient safety12,13. 

AIM 

The objective of the study is to assess the manners by 
which patient safety is organized in European Union and 
in North America (USA, Canada) and its applicability in 
R. Macedonia. Knowing that there is a lack of organized 
system that follows patient safety in R. Macedonia, the 

authors of this article wanted to explore what are the 
characteristics of patient safety in some countries and to 
propose approaches applicable to improve patient safety 
at national level.

MATERIAL AND METHOD

It was made   a search of known databases in the field 
of health, such are: Medline, PubMed, web-site of the 
World Health Organization, different organizations 
and agencies that deal with patient safety at national 
health systems of United States of America, Canada, 
United Kingdom, Germany,  France, by typing the words: 
“patient safety, safety culture and hospital safety”. From 
the literature relating to patient safety which is available 
in R. Macedonia it was used several sources, primarily 
documents related to legislation14, 15.

RESULTS

Patient safety has been a priority since the very 
beginning of the development of medicine, as is written 
in the content of the Hippocratic Oath with much 
known statement: “Primum non nocere”. But, the real 
significance and indication of the importance to make 
activities for increasing awareness of the seriousness 
of the problem of patient safety has been raised in the 
90’s of last century, after the publication of research 
conducted in the United States under the title: “To err is 
human-building a safer health system16”. 

This research announce that in the United States of 
America (USA) every year approximately 98.000 patients 
die as a result of medical errors that have happened in 
hospitals. This number is higher than the number of 
people who died in road traffic accidents, from breast 
cancer or AIDS, the three leading causes of death to 
which is devoted much greater public attention.

Some research results published by official agencies 
point out that patient safety in USA become even worse, 
especially for patients on Medicare program, where the 
poor and less educated people received healthcare with 
low quality and with bigger number of injuries, compared 
with patients that belong to white and reach population17. 

The chronology of the activities connected to patient 
safety development in USA for the period 1983-2004 is 
given in table 1.
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Table 1  Chronology of the activities connected to 
patient safety in USA (1983-2004)18

Year Activity

1983 Symposia of anesthetists sponsored by Harvard Medical 
Faculty, when is established the Foundation for patient 
safety in  anesthesiology

1996 Conference about patient safety on which participated: 
clinicians, healthcare providers, educators, patient’s 
representatives, healthcare authorities and health 
found representatives.
The Commission for accreditation of healthcare 
started the monitoring of patient safety as a part of 
accreditation process.

1997 American Medical Association established National 
Foundation for patient safety.

1998 The President Clinton announced the Commission for 
counseling and consumer protection in healthcare, 
where the intention to decrease medical mistakes 
is one of the eight objectives to improve quality of 
healthcare services.

1999 The federal agencies are obliged to develop action plans 
and to implement measures to improve patient safety

2000 The national system for announcement of adverse 
events and medical errors is established.

2002 Announced collaboration between Agency for 
healthcare research and quality from USA and 
Healthcare Department, program for patient 
safety from United Kingdom. More than 25 expert’s 
researchers participated in a program toward better 
patient safety.

2003 Joint Commission for Accreditation of healthcare 
organizations established national objectives for better 
patient safety.

2004 Campaign: “Save 100.000 lives”, which objective is to 
take different activities and prevent patient’s death 
from medical mistakes that can be prevented.  

In the United States there is an Agency for Health 
research and Quality (AHRQ), which, among other 
activities, deals with patient safety assessments. The 
results are systematically monitored by the Agency, 
which proposes questionnaires to follow and measures 
patient safety. Healthcare facilities that use those 
questionnaires have opportunity for benchmarking at 
national and international level. Although involvement 
in such research activities is mainly on a voluntary basis, 
the number of participating hospitals in USA is growing 
every year. In the year 2009, 622 hospitals were included 
in the survey with a total number of 196.000 personnel19.

In Canada, the research conducted in the year 2004 found 
that the medical mistakes occurred in 7% of hospitalized 
patients. It is estimated that 9.000 to 24.000 residents of 
Canada die each year as a result of medical mistakes that 
could have been avoided20. 

Longer hospitalization and additional medical 
treatments, are also side effects of medical mistakes, 
while 5% of patient’s had some disability due to unsafe 
care and 1.6 % of cases resulted with patient’s death21,22. 

From the patient’s perspective, every 10th patient 
hospitalized at a healthcare institution in Canada, said 
that he/she received the wrong drug or the wrong dose of 
medicine in the last two years23. 

In the year 2011, the Institute for safe medication practice 
in Canada was introduced, while one year later Canadian 
Institute for patient safety was established as a non-profit 
organization with the mutual agreement among federal 
and provincial institutions and the territorial Ministries 
of health24.  Until the year 2012, in Canada there are 14 
different agencies and organizations that work on patient 
safety improvements25,26.

In European Union (EU), patient safety is regulated by the 
Directive (2006/7) which provides a common framework 
and legislation, by which the priority is given to safe 
health care as a basic human right for every resident 
in EU27. According to the European Charter of patient’s 
rights, health care workers are responsible for patient’s 
safety at all phases of medical procedures.

European Commission (EC, 2008 d) states that if the 
patient safety is not get better with proper health policies 
of the member-countries of the Union, it can be expected 
that every year in the hospitals in Europe will have 
around 10 million medical errors (including infections) 
out of which 4.4 million are preventable28. Recognizing 
the severity of the established problem the WHO defines 
the patient safety as endemic problem29.

In France, there is a national agency called “Haut autorité 
de santé-HAT”. This agency was set up by the French 
government in the year 2004 with main objectives to 
follows the quality and equity of healthcare services30, as 
well as different kind of risks trough system of vigilances: 
farmacovigilance supervise safe use of medicines and 
provide fast and reliable evidence of all side effects 
connected with medicines, system of materiovigilance 
is responsible for safe use of medical devices and also 
provide fast and reliable evidence of all side effects 
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connected with the any kind of devices, haemovigilance 
- safe use and traceability of the use of blood and blood 
components31.  Patient safety is a regularly checked as a 
mandatory part of hospital accreditation. 

Germany has Agency for quality in medicine, which is 
nongovernmental and nonprofit organization within 
the German medical association. The main objectives 
of this Agency are: straitening the patient’s rights, 
preparation of programs for patient safety, publishing 
the recommendations for patient safety etc. There is 
also a national informatics network for anonymous 
registration of any case of unsafe intervention regardless 
of the outcome32. 

In G. Britain, the patient safety system exists since the 
year 2000, as a part of National Health System (NHS). The 
existence and function of this system is closely connected 
with the experiences from USA in a field of patient safety. 
In G. Britain was conducted a research that confirms 
that medical mistakes are present at 10% of hospitalized 
patients and expenses for prolonged medical treatment 
are more than 2 million pounds per year33. 

Balkan countries, including R. Macedonia are in a 
process of preparation for implementation of guidelines/
legislation that complies with the directives of the Council 
of Europe. Some of those countries are new members 
of the European Union and have already applied the 
directives of the EU in the field of patient safety. Croatia 
participated in a project: “Patient Safety - Establishing 
a set of European patient safety indicators34”. Those 
indicators covered some areas: suppression of infections, 
surgical complications, errors in treatment delivery 
of healthcare services and preventing patient’s falls in 
hospitals. It was concluded that there are differences 
in organizational and clinical work in the healthcare 
institutions in Croatia and those in the European Union, 
for which it was not possible to accept and implement all 
recommendations from the EU. It was concluded that 
recommendations should be adapted based on local, 
regional and national characteristics of the country.

Monitoring of patient safety in health facilities 
contributed to the development of a new healthcare 
discipline that is focused towards reporting, analysis and 
prevention of medical errors that often lead to adverse 
reactions during healthcare services.

Patient safety in R.Macedonia is generally accepted 

as part of everyday work in different healthcare areas. 
Some previous researches which referred to the quality 
of healthcare services, has already partially included 
the safety of health services. In terms of legislation, the 
safety of healthcare services is guaranteed by the Health 
Protection Law and The Patient’s Rights Law. Their 
implementation is monitored by the Ministry of Health 
- The State Sanitary and Healthcare Inspectorate, the 
Health Insurance Fund of Macedonia and the vocational 
chambers (Medial Doctor’s, Doctor’s in Dentistry and 
Farmacists). 

As it is known, in Macedonia there is a lack of research 
projects in the field of patient safety35. The patient’s right 
to safety in terms of quality of healthcare services is not 
clearly stipulated in the legislation of the R. Macedonia, 
except in the Law on Protection of Patient’s Rights 
where the question of medical error is regulated by the 
obligations and responsibilities of health professionals 
and the Criminal Code of the R. Macedonia36. In July, 2014 
is established an Agency for quality and accreditation 
of healthcare organizations in R. Macedonia. There is 
some new regulative connected with registration of 
medical mistakes, which is on paper forms that should 
be transferred to the Institute of Public Health. Still, it is 
too early to evaluate the effectiveness of those measures. 

Regarding the haemovigilance and safe use of blood 
and blood components, the Law for blood safety was 
introduced in September, 2007. According this law, it’s 
mandatory for each health professional and health 
organization to send a written rapport and the blood 
samples from the patient in the case of adverse event wile 
receives blood or blood components15. Still, the number of 
registered cases is very low and there is a lack of national 
registry of haemovigilance.     

DISCUSSION 

The monitoring and reporting of medical mistakes that 
can affect patients’s safety during healthcare services 
is a complex matter that requires serious approach and 
analysis. Despite the existence of international bodies 
such are the World Health Organization (Alliance for 
patient safety) or the Council of Europe, with its directives, 
there are also national legislation and agencies governing 
issues in the area of   patient safety. The specifics of the 
patients’s safety regulations in different countries is 
shown at  Table 2.
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Table 2 Organization of patient safety in different countries and organizations

Country Year when the 
the patient’s 

safetysystemwas 
established

Institution that 
monitors patient 

safety

Characteristics of approaches to patient safety

USA 2001  Agency for 
Healthcare 

Research and 
Quality’s (AHRQ)

The Agency for Healthcare Research and Quality’s (AHRQ) was established in 
2001, in addition of monitoring indicators for patient safety,it has a role in 
researches related to patient safety and the education of medical personnel 
from this area. The healthcare accrediting agency  in the United States, at 
first includes 11 then amounted to 23 criteria for patient safety to be used in 
evaluating whether healthcare facilities are eligible for accreditation, known as 
National Patient Safety Goals37.

Canada 2004 Canadian 
Patient Safety 
Institute (CPSI)

The main objectives of the Institute are: 
- To define patient safety in Canada 
- To identify leading practices and effective interventions for improvement of 
patient safety 
- To establish cooperation with existing institutions working on patient safety in 
order to avoid duplication of activities; 
- To offer solutions based on the evidence that will maintain credibility with 
collaborators and the public; 
- To define members responsibility, agencies and the public for the realization 
of objectives for patient safety 
- Continuous assessment and evaluation of implemented activities.

European 
Union

2003 Committee 
of experts on 

management of 
safety and quality 

in healthcare

Patient safety should be the priority of national policies38. Each country - 
member should establish cooperation with relevant national and intrenational 
institutions (including the WHO) to promote patient safety. 
Major areas of activity are: 
-  development of culture of quality through systematic approach 
-  creating a system for reporting errors and non-compliances that has affected 
patient safety 
- involvement of patients / residents in the process of improving patient safety.

United 
Kingdom

2001 National Patient 
Safety Agency

Special institution within the National Health System, which goals are to collect 
and analyze the data on patient safety, to propose measures for improving 
safety and continuously learn how to improve patient’s safety by monitoring 
various indicators of health facilities.

WHO 2004 World Alliance for 
Patient Safety

They have specific goals as follow39: 
- to conduct research on patient safety; 
-to propose solutions to improve safety and reduce risks; 
- to establish a system for reporting errors and learning to improve  safety; 
Patients are included in the development of better system for safety.

Common features of patient’s safety in every country 
depends on the growing awareness of the healthcare 
authorities for this problem, the systematic approach 
in dealing with the challenges of patient safety 
improvements, as well as the wiligness to exchange the 
experiences at national and international level.

The application of modern technologies and software 
in monitoring and reporting of medical mistakes, has 
important role in the contemporary healthcare systems. 
The informatics support data base evidence at national 
level, immediate registration of any treat that can affect 
patient health. In the same time the registered cases of 
potential harm or medical errors during the healthcare 
services are learning materials from the practice for all 
medical staff that can help to avoid future repetition of 
same medical mistakes. 

Although efforts for regular reporting of medical mistakes 
are used to find and overcome system deficiencies in 
health care, not to emphasize human weaknesses or to 
take punitive measures to reduce the risks in patient’s 
safety, in many countries there is a low level of reporting 
those errors and non-compliances, even though in the 
reality they are much more present.

CONCLUSION 

As stated by the National Academy of Science and the 
Institute of Medicine of the United States, perhaps it is in 
human nature to make errors, but it is also in its nature 
the ability to find solutions, to give better alternatives and 
to face with the challenges that will create improvements 
in patient safety. All this is possible only through 
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leadership, attention, assessment and proper use of 
available resources to make further progress40. 

According to literature review, there are similarities, but 
also differences in the way of organization of patient’s 
safety in the European Union and the countries of North 
America (USA and Canada). It depends on the specifics of 
the organizational and cultural values   of each country, 
the level of development, social-economic status and 
other factors. Generally, each country in their health 
policies gives a priority to improvement of the quality of 
health services and its safety. 

In some countries (Canada, United Kingdom, France) the 
organization and monitoring of patient safety is mainly 
regulated and provided by state agencies (HAS, NHS). In 
other countries professional organizations and non-profit 
agencies (USA, Germany) are involved in the organization 
and monitoring of patient safety, but supported by their 
governments. 

No matter which model will be used for the patient safety 
system in R. Macedonia, it should be known that there 
are 3 main activities that are important: 

-To establish national system of surveillance of patient 
safety, that will be focused on finding the system causes 
of medical mistakes. This system should be non-punitive 
and with possibility for anonymous registration of 
mistakes. 

- To raise the awareness among medical staff about 
this issue. That could be done through education about 
patient safety at working places, but also at medical 
faculties with additional lectures for the future medical 
doctors, nurses and other medical professions about 
patient safety issues.

-To include patients to rapport the cases of jeopardized 
safety while they have treatment at any healthcare 
facility.  

It can be concluded that the creation of the Agency for 
quality and accreditation of healthcare organization in R. 
Macedonia is a step forward to achieve the goals of better 
and safer healthcare for all citizens in the country. 
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БЕЗБЕДНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ НА НИВО НА СЕКУНДАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-ШТО МОЖЕ ДА СЕ НАУЧИ ОД ИСКУСТВАТА ОД ДРУГИ 
ЗЕМЈИ

Митевска Л.1, Донев Д2.
1Институт за трансфузиона медицина на Р. Македонија, 2Институт за Социјална медицина, Медицински 
факултет-Скопје
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АпстрАкт

вовед: Милиони пациенти во светот страдаат поради небезбедни здравствени услуги. Тоа, според некои 
автори, е водечка причина за морбидитет и морталитет на глобално ниво. Синоними за небезбедни здравствени 
услуги се: медицински грешки, пропусти, несакани реакции, неусогласености, повреди на пациенти и др.

Цел: Да се процени на кој начин е организирана безбедноста на пациентите во Европа наспроти САД и Канада, 
како и нивната применливост во организирање на безбедноста на пациентите во Р. Македонија.

материјал и метод: Извршено е пребарување на познати дата бази: Medline, PubMed, веб-страна на Светската 
Здравствена Организација, различни организации и агенции кои работат на безбедност на пациентите преку 
внесување на зборовите: “patient safety, safety culture, hospital safety”. 

резултати: Агенцијата за здравствени истражувања и квалитет е една од најважните институции за безбедност 
на пациентите во САД. Во Канада постои Институт за безбедна употреба на лекови и Агенција за безбедност на 
пациенти, како невладини непрофитни организации. Во Франција, како и во В. Британија постојат Агенции за 
квалитет, како владини институции, додека во Германија, Агенцијата за квалитет во медицината е невладина 
и непрофитна организација како дел на медицинската асоцијација. 

заклучок: Постојат разлики и сличности во начинот на организација на безбедноста на пациентите во Европа 
наспроти САД и Канада. Тоа произлегува од спецификите на организациските и културните вредности на 
секоја земја, нивото на развиеност, социо-економскиот статус и други фактори.

клучни зборови: Безбедност на пациенти, квалитет на здравствени услуги, култура на безбедни здравствени 
услуги.
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VOLUNTEER  MEDICAL MISSION  “AMERICAN  WOMEN’S  HOSPITALS” 
IN ALBANIA  DURING AND IMMEDIATELy  THE GREAT WAR   
 
ДОБРОВОЛНА МЕДИЦИНСКА МИСИЈА “AMERICAN  WOMEN’S  
HOSPITALS” ВО АЛБАНИА ВО ТЕКОТ НА  ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА
Josimovska V.,

Faculty of  Education, University “Goce  Delcev” Stip, R. Macedonia

ABSTRACT

The paper/work/thesis processes an episode form the hardest moments in the Albanian history, the years of the 
First World War and immediately after it. It is the time when  Albania was transformed into an area of armies of 
the occupation zones of both Imperialists blocs.

The life in the poor mountain country Albania, under pressure of the everyday requisitions of food, livestock, 
household and force labour of everything that was capable of work, became unbearably difficult. The contagious 
diseases which the army brought with itself, the absence of medical service, ignorance and the low health culture 
of the population, additionally complicated this situation.

For the presence of the most different pathology of contagious diseases and the huge mortality of the unprotected 
population, especially children, was also informed international public. The main role in saving many lives was 
played by the international solidarity. By arriving of the sanitary missions on the Albanian soil the condition 
evidently started to change. Particularly, the most numerous were volunteers, doctors and nurses from the Red 
Cross and the mission “Hospitals of the American women”.

Their work was partly preventive and larger part social medical, in terms of opening hospitals, ambulances and 
institutions for childcare of orphans. Their programs were focused on the surgical care especially of old and 
neglected wounds, cataract operation as a result of the increased number of blind children mainly among the 
younger population, dentist protection, program of the child protection and education of the population from the 
place from where the support medical staff for work was recruited, and which actually lacked a lot.

Key words: Albania, First World War, contagious diseases, sanitary missions.

Medicus 2015, Vol. 20 (1): 98 -105

INTRODUCTION

First World War is an event that changed the face of the 
world forever. It was not the same afterwards. This war 
was considered as the biggest humanitarian catastrophe 
that happened till then with great disappointments, 
destructions and millions of victims. Purpose of the 
paper is to present the role of the international solidarity 
of the “American Women Hospitals” mission in providing 
medical prevention in the occupied and separated 
Albania during the hard years after the First World War. 

Material and method: For writing this paper it was 
used historical-researching method while the subject of 
research is the problem with the chronological order and 
analysis of the researched material. Except the written 

material it is used photo-documentation, reports, letters, 
working reports and newspaper articles. 

Some contextual aspects of the historical moment. The 
collapse of two great empires of the end of 1918 had a 
significant impact on the inhabitants of the Balkans and 
Albania.

The doom of Albania in the First World War was not 
nothing better than in Macedonia on which territory the 
population were fighting on the so called Macedonian 
front from October 1915 to September 1918. Everything 
that happened in Macedonia, also happened in Albania, 
and life under occupation, poverty, and diseases.

Review
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In late 1915 and Albania became the scene of the First 
World War. The Austro-Hungarian army carried out the 
occupation of the northern parts of Albania and expelled 
Esad Pasha to Greece. Regency government in Vlora 
functioned until Valon in November 1916 is not occupied 
by Italy. France in November 1916. occupied Korca and 
parts of southern Albania. In December, France and 
Italy have established a local government with legislative 
rights. Italy on June 23, 1917, declared the creation of the 
Republic of Albania as the Italian protectorate. There is 
also the emergence of the guerrilla movement.1 

The First World War was drawing to a close in the Balkans 
and elsewhere in Europe. Austro-Hungarian forces had 
been forced to withdraw from Albania in early November 
1918. Shkodra was occupied by an Allied garrison under 
French command, that included a British detachment. 
The situation was chaotic and Albania’s very survival as 
an independent country was in question. Brigade General 
G. F. Phillips, head of the British Military Mission in 
Albania, arrived in Shkodra at the end of December 1918 
and descibed the situation in the country as he found it.

But, with the beginning of the Great War and the 
humanitarian catastrophe in Albania, the new heroes 
of the war were born and they did not have weapon in 
their arms but they were making steps led by the idea 
of humanism. The voice of the humanism surpassed the 
war and the steps that the kings, leaders and politicians 
took. Although the signed treaty meant end of the Great 
War, there was no treaty for the diseases. According to 
d-r Barbara Hunt, the director of the mission “American 
Women Hospitals (AWH)“ 2 when she found out about the 
signed treaty she said: “The war has been won; now the 
peace must be won.”3

WELFARE WORK IN ALBANIA

The presence of the 
international sanitary 
missions in The 
Albania during the 
Great War and several 
years afterwards 
was welcomed and 
necessary. The Great

War that brought great sufferings, did not only changed 
the world forever, but also put the international solidarity 
on a test and without it the number of the victims from 
the epidemic and pandemic diseases, famine and poverty 
would be more tragic and bigger. The international 

sanitary missions represented a huge saviour for The 
Albania and one of them belong to the mission The 
American Women’s Hospitals and The American Red 
Cross.4 

Throughout, 
Albania, Serbia, 
Greace, and 
the Near East, 
American women 
physicians and 
nurses met medical 
emergencies, 
established public 
health programs,
and provided social welfare services under the auspices 
of AWH. Typhoid fever, influenza, malaria, tuberculosis, 
venereal disease, pneumonia, smallpox, cholera, and a 
variety of skin and eye diseases literally plagued Europe; 
and, in many areas.5

Immediately after 
the war, eleven 
women physicians 
were certified by 
the American 
Women’s Hospitals 
to the American 
Red Cross for work 
in the Balkans. 

Some of these were sent to Albania, where they assisted 
in the organization of hospitals which were afterward 
closed or carried on limpingly bylocal agencies. At a later 
date, health service was undertaken by the American 
Women’s Hospitals in cooperation with the Albanian-
American School. For the AWH, medical care embraced 
transportation of patients, public health projects, 
temporary housing, and nurses’ training as well as the 
more traditional optical, dental, surgical, and emergency 
treatments. The AWH shared medical work with the Red 
Cross and similar groups and complemented these efforts 
through joint social and economic programs. 6

Is worth mentioning that , just before the arrival of the 
sanitet mission “American Women Hospitals” a research 
of C. Luther Fray  was done of the situation in Albania  
which was published by the university Columbia press. 
This report gives us a whole picture of the situation in 
Albania at that time, from which it could be concluded 
that such a sanitat mission in Albania was a must.

Ambulance transport AWH

Dr. Mabel E. Elliott
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According to C. 
Luther Fray Albania 
was a wild, isolated 
section of hills and 
dales, mountains, 
valleys and gorges, 
rocky stream beds 
in summer, and 
torrents in winter. 
Foreign colonizers 
had not been kept 
out by the dauntless 
courage of the 
original in abitants. 
The health question 
was one of the 
most serious that 
confronts Albania. 
Because of their 
poverty and

ignorance, the people were undernourished and very 
susceptible to disease. The three great scourges were 
syphilis, tuberculosis and malaria.7 

Women suffered more than men from lack of medical 
attention, because, as a rule, Mohammedan women will 
not let male doctors attend them. Girls got married at an 
early age and were very young when they begin to bear 
children. It seemed that a few women doctors could 
perform a great service in Albania.  Fray wrote that 
the Albanians were Illiterate but intelligent, eager for 
education. Without modern conveniences, methods of 
production and protection, they are at a disadvantage, 
but they are not so sure that they are all wrong and the 
rest of the world is all right. Outsiders have brought them 
diseases, which they cannot control. Partial immunity 
has not been developed by ages of infection, and these 
afflictions run through their ranks like fire through a 
virgin forest.8 

The American Women’s Hospitals has become so 
impressed with the health needs of Albania that it has 
recently sent two workers there to start public-health 
and anti-malarial work in coöperation with the Albanian-
American School of Agriculture at Kavaje.

Nurses in Albania worked under great difficulties. 
Women flocked to them for help, but English-speaking 
interpreters were scarce, and life, outside of a few towns, 
was primitive in every aspect. Each family supplied most 
of its own needs in the way of food and clothing. Furniture 

was in the future. Bedsteads had not been introduced. 
Large families bedded together on the floors of miserable 
huts. They knew nothing about the transmission of 
disease, and had no means of protecting themselves from 
infection. 

Syphilis was a curse brought upon them by foreign 
soldiers. Tuberculosis, malaria and trachoma were also 
curses.9

Albania is a hard 
country on nurses. 
Only the indomitable 
make the grade. 
Special development 
is necessary for 
successful service in 
that land of mud and 
mountains. 

Nurses should 
be born on the 
highlands and inured 
to climbing up and 
down. They should 
never be allowed to 
leave their natal place lest they fall into the luxurious 
habits of other lands and become disabled hamstrung as 
it were for work in their native environment.

Reporting a visit to 
a mountain district 
in the northern part 
of Albania in 1927, 
Miss Edith Wood, 
an A. W. H. nurse, 
wrote as follows: “As 
we were leaving, the 
headman shouldered 
his gun and said 
his corn would not 
be watered that 
day because he 
wanted the honor of 
escorting us down 
the mountain. 

I had taken his name 
in order to send him 
some medicine 
which was badly needed in his village. While I was 
walking, where the trail was too steep to ride, my horse 

An Albanian Nurse and Patient

Edith Wood, RN., 
who served with the A.W.H. in Albania
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fell and got two deep gashes in his belly, either of which, 
had it been a little deeper, would have left me stranded 
among the ‘Peaks of Shala.’ At the next stop I got out my 
first aid kit and fixed up the horse. The entire population 
gathered around and witnessed the operation with gasps 
of astonishment. One of the women had a child with 
a burned and blistered foot, crusty with dirt, which I 
washed and dressed, in spite of the fact that the villagers 
said it would be useless to wash it because it would get 
dirty again.” 10

There are no passenger railways in Albania and our nurses 
and physicians have used every means of transportation 
from donkeys to airplanes. The old Roman Road, out of 
repair for ages, has been improved upon in some sections, 
and, barring slides and washouts, the distance from the 
northern to the southern boundary of the country can be 
covered in less than two days with a Ford. But this takes 
the local flavor out of the trip, and for economical souls 
in search of thrills I, personally, recommend a seat with 

Nell Bartram in World War I uniform with soldiers at 
Albanian clinic. A clinic was held every Monday by Dr. 

Nell Bartram after a two hour ride in a camion. From 50 
to 225 patients were seen during the day.

the driver of the 
mail lorry. A dollar 
goes a long distance 
in Albania, and the 
mailman enjoys 
the novelty of an 
American woman 
passenger.11 

 

                 

Dr.Nell Bartram, Weekly Bulletin Of The St. Louis Medical Society April 24, 1919,67. 
Influenza Encyclopedia    April 24, 1919

People, sights and thrills, are different in Albania, and 
by riding with the mailman you meet the people, see 
the sights and feel the thrills. It is a coveted privilege 
to sit with the driver. His seat has springs. The common 
passengers in the back of the lorry sit on solid wood. 

Crossing a rocky stream-bed where the bridge had been washed 
out, we sighted another lorry moving along the side of the cliff 
ahead. The road was comparatively level, but that lorry slid 
gracefully over the edge and down the embankment. Perhaps 
the driver was a hillman. Anyway, it was a thrilling sight.
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Dr. Sara E. Foulks,12  was stationed at Kortcha, Albania in 
1919, and her work was so satisfactory that calls for sick 
relief continued to be received from that town for years 
after her departure. Kortcha is an inaccessible place 
situated on a high plateau near the border of Serbia to 
the east, and Greece to the south. It is distinguished by-
the presence of a mission school, a center of Christian 
culture, developed by the Reverend and Mrs. Kennedy by 
years of self-sacrificing service in His. name. The gracious 
influence of this school is felt immediately by strangers 
coming into Kortcha.13

Dr. Sara E. Foulks, Medical Director American 
Women’s Hospitals in Albania,

Davenport, who has been engaged in post war 
work in Albania

Our experience in Albania has been highly educational. 
Only the love of God, one nurse said, would make work in 
that country successful. And the results achieved by the 
Kennedy’s at Kortcha bears this out. For many reasons 
that place appealed to our board, but the advisability of 
placing an American unit there was doubtful. The old 
hospital established by the American Red Cross in 1919 
was in sad need of assistance, and finally, satisfactory 
arrangements were made in this connection, which are 
still maintained.

Mrs. Melville Chater, a nurse who had served with the 
American Women’s Hospitals in Greece, accompanied 
her husband, a noted writer, on a trip through Albania, 
which is described in the National Geographic Magazine, 
February, 1931. Mrs. Chater made a survey of health 
conditions for the American Women’s Hospitals, and 
strongly recommended that a special mountain medical 
service be established for the benefit of the Dukagini 

tribes in the mountains north of Scutari. While this 
matter was under consideration, strikingly similar 
recommendations were received from remote mountain 
districts in  southern states.Funds were limited, and after 
careful consideration, a decision was reached in favor of 
establishing a rural and mountain medical service in our 
own country.14

Funds were limited, and after careful consideration, a 
decision was reached in favor of establishing a rural and 
mountain medical service in our own country.

Nursing staff of the Kortcha Hospital, where nursing was 
unknown

Men’s Ward, Kortcha Hospital, Albania.

May 1919
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Dr. Marie J. Hyndman, dentist in Albania 191915

 Dr. Mabel Elliott with a child 1920

Xhanfise Frasheri 16 

 Dr. Lula Hunt Peters in Albanian Costume17
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ДОБРОВОЛНА МЕДИЦИНСКА МИСИЈА “AMERICAN  WOMEN’S  HOSPITALS” ВО 
АЛБАНИА ВО ТЕКОТ НА  ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА 

Јосимовска В. 

Факултет за образовни науки,Университет“Гоце Делчев” Штип,Р.Македонија

АбстрАкт

Трудот обработува една епизода од најтешките моменти во албанската историја, годините на Првата светска 
војна и непосредно  после неа. Тоа е времето кога Албанија  била претворена во подрачје на окупациони зони 
на армиите  од двата Иперијалистички блока. 

Животот во сиромашната планинска земја Албанија, под притисок на секојдневните реквизиции на храна, 
добиток, покуќнина и принудна работа на се што било работоспособно, станал  неподносливо тежок. Заразните 
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болести кои со себе ги носела војската, непостоењето на медицинска служба, непросветеноста и ниската 
здравствена култура кај населението , дополнително ја усложниле ваквата состојба.

За присутноста на најразличната патологија на заразни болести и огромната смртност на незаштитеното 
население, особено децата, била известена и меѓународната јавност. Главната улога во спасувањето на многу 
животи одиграла меѓународната солидарност. Со доаѓањето на санитетските мисии на тлото на Албанија 
состојбата видливо почнала да се менува. Конкретно, најбројни биле волонтерите, лекари и медицински сестри 
од Американскиот Црвен крст и мисијата „Болници на американските жени“.

Нивната работа била  делумно превентивна а поголем дел социјално медицинска, во смисла на отварање на 
болници, амбуланти и установи за згрижување на децата без родители. Нивните програми биле усмерени 
кон хируршко згрижување особено на  стари и запуштени рани, операција на катаракти поради големиот 
број на слепи лица претежно меѓу помладата популација, стоматолошка заштита, програма за детска заштита 
и едукација на населението од каде бил регрутиран помошен медицински персонал за работа  а кој многу 
недостасувал.

клучни зборови: Албанија, Прва светска војна, заразни болести, санитетски мисии. 
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AbstrAkt

Hyrja: Kirurgjia transvaginale është teknikë kirurgjikale shumë më e hershme se laparoskopia. Koldotomia si 
metodë e sterilizimit femëror u përshkruajt për herë të parë në 1895 nga Dr. A. Duhrssen, një obstetricien gjerman.  
Nga India, në 1943, Dr. B.N.Purandare sugjeroi kolpotominë për sterilizimin nëpërmjet forniksit posteriore 
vecanërisht për kampet tubektomike.

Sterilizimi transvaginal është një teknikë e re në Shqipëri e  aplikuar për herë të parë në Maternitetin e Durrësit 
në vitin 2007.    

Qëllimi: Aplikimi i një teknike operatore të re në Shqipëri, studimi i realizueshmërisë dhe sigurisë dhe i përparësive 
të saj. 

Materiali dhe metodat: Studim prospektiv nga viti 2007-2013, në maternitetin e Durrësit, në 29 gra në moshën 
e aktivitetit seksual, që kishin më shumë se dy aborte vullnetare dhe kishin plotësuar numurin e dëshiruar të 
fëmijve. Të gjitha rastet pranuan konsensusin paraprak. Të 28 rasteve ju aplikua tubektomia kuldotomike. 

Rrezultatet: Të 29 rastet u përzgjodhën duke përjashtuar aderencat pelvike nëpërmjet anamnezës, vizitës vaginale, 
egzaminimit ekografik. Koha mesatare e interventit për kuldotominë ishte 4.6 minuta dhe për tubektominë 13,9 
minuta. Sasia mesatare e gjakut të humbur ishte 65 ml. Kohëqëndrimi mesatar në spital ishte një ditë. Riaftësimi 
i plotë për aktivitetin jetsor normal ishte 6 ditë. Komplikacione të afërta dhe të largëta nuk u konstatuan. 

Diskutim: Tubektomia  transvaginale është një teknikë operatore e sigurtë, e saktë dhe ka përparësi ndaj 
cistektomisë laparotomike dhe laparoskopike. 

Konkluzion: tubektomia transvaginale duhet të përhapet në Shqipëri për përparësitë që ka.

Fjalët kyç: strerilizimi transvaginal,tubektomia koldotomike, Durres, Shqipëri

HYRJA

Njerëzimi vazhdimisht është përpjekur që të paksojë 
pasojat e kirurgjisë laparotomike.  Kirurgjia vaginale 
është teknikë kirurgjikale shumë më e hershme se 
laparoskopia. Kjo kirurgji është përdorur që në lashtësi për 
histerektominë vaginale. Një nga hapat e histerektomisë 
vaginale është dhe Kuldotomia. 

Kuldotomia është një prerje transversale në forniksin 
posterior vaginal në nivelin e cul-de-sac, (Douglas pouch, 
rectouterine pouch  , rectovaginal pouch) dhe realizon 
hyrjen direkt në kavitetin peritoneal pelvik.

Procedura kolpotomike e parë që kujtohet i atribohet 

një gjinekollogu francez, Dr. J. Alfred Recamier, i cili në 
1831, përdori procedurën ndërsa përpiqej të lokalizonte 
një abses pelvik të dyshuar1. Kuldotomia e vetme është 
përshkruar për herë të parë në 1835 dhe është përdorur 
për të drenuar një abses tubo-ovarial nga Hofmeister 
e Peleton1. Në 1894, Kelly2 raportoi 10 raste të barrës 
ektopike dhe kështu ishte i pari që sugjeroi përdorimin 
e kuldotomisë si një rrugë për trajtimin e patollogjive 
adneksiale.

Kolpotomia si metodë e sterilizimit femëror u 
përshkruajt për herë të parë në 1895 nga Dr. A. Duhrssen, 
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një obstetricien gjerman1. Në 1928 Dr. W. W. Babcock, një 
mjek nga Filadelfia-Amerikë rekomandoi përdorimin  e 
rrugës vaginale për disa operacione intraperitoneale për 
të shmangur rreziqet e laparotomisë2. Nga India, në 1943, 
Dr. B.N.Purandare sugjeroi kolpotominë për sterilizimin 
nëpërmjet forniksit anterior me tubat e fiksuara përballë 
cerviksit. Më vonë Purandare rekomandon rrugën 
posteriore të cilën ai e gjen më të shpejtë dhe më të lehtë, 
veçanërisht për kampet tubektomike3,4

Në vitet 1940-1950 raporte entuziaste vinin nga shumë 
vende të botës. Boysen dhe McRae në U.S përshkruan 169 
paciente që ju nënshtruan kolpotomisë me një shkallë të 
përgjithshme morbiditeti prej 4% dhe vetëm një dështim5. 
W. W. Bradbury në 1952 përshkruajti kolpotominë 
posteriore me hollësi, duke shkaktuar interes në U.S6. 
Vitin më pas T. N. Evans nga Universiteti i Michigan gjykoi 
rrugën transvaginale duke aplikuar një klip të thjeshtë 
tantalum për secilin tub7. Që nga viti 1972 shumë mjekë 
përdorën si rutinë kolpotominë për sterilizimin definitiv8.

Qëllimi i këtij studimi është që të raportohet eksperienca 
e shërbimit tonë gjinekollogjik në efikasitetin dhe 
sigurinë e tubektomisë nëpërmjet kuldotomisë si metodë 
e sterilizimit definitiv kirurgjikal. 

MATERIALI DHE METODAT

Për studimin tonë  u përzgjodhën 29 çifte që kishin 
plotësuar dëshirën e tyre për numurin e fëmijve ( mbi dy 
fëmijë), dhe kishin dëshirën për sterilizim definitiv. Të 
gjitha çiftet u sqaruan me hollësi për sterilizimin definitiv 
dhe në veçanti për sterilizimin definitiv transvaginal dhe 
avantazhet e tij. Të gjitha çiftet plotësuan konsensusin 
informativ. 

Në përzgjedhjen e rasteve për tubektomi transvaginale u 
bë një vizitë e plotë. U mor një anamnezë e kujdesëshme 
për të përjashtuar simptomat e SIP, endometriozës 
pelvike, kirurgjinë e mëparshme pelvike, patollogji të 
cilat mund të krijojnë aderenca ose deformime anatomike 
që mund të pengojnë ose vështirsojnë kuldotominë ose 
tubektominë. 

Të gjitha pacientet ju nënshtruan një vizite gjinekollogjike 
për të vlerësuar lëvizshmërinë e uterusit dhe adnekseve, 
për të përjashtuar një kufizim të lëvizjes së tyre që të bën 
të mendosh për aderenca që pengojnë kuldotominë ose 
tubektominë.

Të gjitha rasteve ju aplikua një egzaminim ekografik 
transvaginal për të përjashtuar patollogji që mund të 
pengojnë realizimin e tubektomisë transvaginale.

Në fazën pregatitore për intervet pacientet plotësuan 
panelin e analizave laboratorike dhe egzaminimeve që 
kërkohen për interventet gjinekollogjike: gjaku komplet, 
urina komplet, azotemia, glicemia, provat hepatike, 
grupi i gjakut, rhezus faktor, konsulta me kardiollogut, 
reanimatorin dhe rontgenoskopia pulmonare,  të cilat 
përfshihen tek protokolli i analizave të domosdoshme për 
pregatitjen e pacientes për intervent.  

Pacientet u shtruan ditën e interventit në mëngjes. Të 
gjitha rasteve ju aplikua ceporinë 2 gr i/m 2 orë para 
interventit. U dërguan në sallën e operacionit dhe ju 
realizua tubektomia kuldotomike që në mëngjes rreth 
orës 9-10 për të mundësuar daljen e tyre nga spitali 
në darkë. Gjatë interventit u munitoruan: koha e 
kuldotomisë, tubektomisë, sasia e gjakut të humbur, 
lloji i anestezisë. Pas interventit pacientet u mbajtën në 
dhomën e zgjimit për 5 orë dhe më pas u transferuan 
në Repartin e Gjinekollogjisë. Para daljes nga spitali 
pacientet u vizituan nga mjeku. Ditëqëndrimi mesatar 
ishte një ditë. Në momentin e daljes pacientes i jepej 
një mjekim ambulator me analginë 0.5 mg. 5 tableta 
(në rast nevoje), u këshilluan të evitonin sforcot fizike 
dhe kontaktin seksual për 3 javë. Pas daljes nga spitali 
pacientet u ndoqën nëpërmjet telefonit për 4 ditë. Pas 
kësaj periudhe u këshilluan të telefononin nëse kishin 
shqetësime. U këshilluan të vinin për një vizitë 10 ditë 
pas interventit. Në ditën e vizitës u intervistuan se si e 
përjetuan interventin, dhe nëse e kishin fituar aktivitetin 
jetsor normal. Pas një 1 viti u kontaktuan 23 paciente 
dhe u intervistuan për natyrën e menstruacioneve, nëse 
kishin dhimbje postoperatore gjatë kontaktit, kohën e 
fillimit të aktivitetit seksual, nëse ishte arritur qëllimi 
kontraceptiv i metodës, kohën e rifitimit të aktivitetit 
jetsor normal. 

PËRSHKRIMI I TEKNIKËS OPERATORE 

Tubektomia transvaginale u realizua në sallën e 
operacionit të gjinekologjisë me instrumentat standarte 
të operacioneve gjinekologjike. Pacientja u pregatit 
për intervent. U vendos në krevatin operator në 
pozicion gjinekologjik. Gjinekologu operator u vendos 
përballë pacientes dhe dy asistentët anash operatorit. 
Instrumentarja në anën e djathtë të operatorit, pak 
mbrapa asistentit të djathtë. Pasi u realizua anestezia 
u vendos valvula vaginale, u kap kolumi dhe u ngrit 
lart për të ekspozuar forniksin posterior. U realizua 
kuldotomia me një prerje 2 cm nën vendin e inserimit 
të ligamenteve sakrouterine në kolum. U realizua hyrja 
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në cul-de-sac posterior dhe u vendos valvula e madhe 
intraperitoneal nëpërmjet kuldotomisë. U ngrit uterusi 
lart me një divarikator të përkulur të hollë. Në 19 raste 
në këtë moment konstatohet tubi i majtë i pacientes që 
bie dhe bëhet i dukshëm spontatnisht sipër valvulës. 
Kapet tubi deri afër ovarit me një klem të gjatë të kthyer, 
pritet dhe lidhet me fije 1-0 të absorbueshme. Kërkohet, 
identivikohet dhe ekspozohet dhe tubi i djathtë i pacientes. 
Kapet, pritet dhe lidhet si tubi i majtë. U kontrollua fusha 
operatore me kujdes për të siguruar një hemostazë të 
plotë sidomos në këndet e kuldotomisë në ora 4 dhe 8 
sepse këtu është vendi ku mund të ketë hemoragji. Bëhej 
suturimi i kuldotomisë përgjithësisht me një shtresë. U 
preferua suturimi kontinua i kuldotomisë me suturë 1-0, 
pa lënë dren në Dugllas.

PROçEDURA KIRURGJIKALE

Proçedura kolpotomike kryhet si më poshtë: pacientja 
vendoset në pozicion litotomik. Kryhet një egzaminim 
pelvik për të vlerësuar madhësinë, pozicionin dhe 
lëvizshmërinë e uterusit dhe patollogjitë e mundëshme 
të tij9,14,15. Uterusi retroversohet ose manualisht ose me 
një sondë uterine për të sjellë më afër Douglasit tubat e 
fallopit.

Në shumicën e rasteve futet një spekulum vaginal me 
peshë për të parë cerviksin që kapet me tenakulum 
ose katërdhëmbëesh dhe ngrihet lart dhe përpara 
drejt simfizës pubike. Në këtë mënyrë vendoset nën 
tension forniksi posterior. Në vaginë vendosen shpesh 
retraktorë lateralë për të shtuar tërheqjen ansor. Kupa 
vaginale kapet dhe tendoset me Allis të modifikuar ose 
një instrument të krahasueshëm. Me gërshërë ose bisturi 
bëhet një inçizion i vogël 3-5 cm me qëllim që të arrihet 
në cul-de-sac14,16,17,18,19,20,21. Në 9 rastet e fundit për prerjen e 
kuldotomisë u përdor elektrobisturia monopolare, e cila 
shkurtoi kohën operatore për kuldotominë dhe krijoi një 
hemostazë më të mirë. 

Adachi përdori një inçizion vertikal pa vështirësi por John 
dhe Dunster zbuluan se inçizioni vertikal ndonjëherë 
shkakton dispareuni. Prandaj aktualisht në përgjithësi 
përdoret inçizioni transversal18.

Vendi i inçizionit ndryshon. Mund të jetë në linjën e 
mesit 2 cm nën inserimin e ligamenteve uterosakral9 ose 
2-3 cm nën ostiumin e cerviksit, ndërmjet inserimit të 
ligamentit uterosakral15 ose menjëherë mbrapa cerviksit, 
ose 4 cm mbrapa buzës posteriore të cerviksit²¹. Ne në të 
gjitha rastet përdorëm incizionin horizontal, 2 cm nën 
inserimin e ligamenteve uterosakrale. 

Disa mjekë presin në mënyrë të veçantë mukozën vaginale 
dhe peritoneumit32,40,46 dhe kontrollojnë hemoragjinë me 
sutura përgjatë buzëve të mukozës. Shumica, sidoqoftë, 
bëjnë një prerje të vetme direkt në kavitetin peritoneal 
sepse ato kanë gjetur se ndarja e vaginës dhe peritoneumit 
shton hemoragjinë10,18. Purandare sugjeroi, në një temë 
të mbajtur në Konferencën Internacionale të Dytë mbi 
Sterilizimin Vullnetar në Gjenevë, Zvicër (Shkurt-Mars 
1973), që muri vaginal nuk duhet të pritet veçmas sepse 
peritoneumi ka një tendencë për të krijuar një palosje 
mbrapa cerviksit, duke e bërë procedurën më të vështirë. 
Edhe Purandare dhe Soonawala rekomandojnë bërjen e 
një prerje të qartë nëpër të dy strukturat.

   
Disa mjekë Indianë përdorën një teknikë të ngjashme 
me kuldoskopinë për të arritur hyrjen në cul-de-sac. 
Pacientja, e cila ndodhej nën anestezi lokale dhe analgjezi 
intravenoze, vendosej në pozicionin gju-kraharor ose 
ventral me fytyrë poshtë. Trokarët e kuldoskopisë u 
përdorën për të punktuar forniksin posterior. Vetë skopi 
nuk u përdor. Kur hapej cul-de-sac, operacioni vazhdonte 
në mënyrën normale16,21. 
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Ne përdorëm pozicionin gjinekollogjik tradicional.

Për përmirësim të fushës së pamjes dhe për akses më të 
mirë të tubave, prerja fillestare e Dugllasit ndonjëherë 
tërhiqet me huk22, me spekulum10 nga një klamp i gjatë 
ose nga një forceps uterin13, ose me gishta. Retraktorët 
ose spekulumi gjithashtu mund të përdoren për të 
përmirësuar pamjen dhe manipulimin4,14. Ne në të gjitha 
rastet vendosëm një valvulë të madhe të cilën e futëm në 
hapjen e kuldotomisë duke e gjykuar si metodën më të 
mirë për të ekspozuar tubat. 

Nëse në fushën operatore dalin zorrë, pacientja mund 
të vendoset në pozicion Trendelenburg dhe zorrët të 
spostohen nga rruga e operacionit me garzë tampon4. 
Injektohen 1 deri 2 mg decamethonium relaksant 
muskular (syncurine) për të relaksuar abdomenin që 
ansat të largohen me lehtësi nga vendi i operacionit19. 
Nëse pacientja është multipare dhe uterusi i kthyer mirë 
në retroversion, tubat mund të duken direkt nëpërmjet 
cul-de-sac por shpesh duhen disa manipulime për ti sjellë 
ato në një pozicion të tillë që të shikohen. Tërheqje e butë 
mbi ligamentin utero-ovarial mund ti tërheqë ovaret dhe 
pas tyre dhe tubat e fallopit në fushën operatore. 

Krahas përdorimit të miorelaksantëve nga narkotizatori, 
ne përdorëm pozicionin trendelenburg dhe një tampon 
vaginal të vendosur në një instrument të gjatë për të 
spostuar zorrët.

Pasi identifikohen, tubat kapen me një Babcock10,12,14,16 ose 
me forcepse atraumatike të tjera20. Disa mjekë flasin për 
“ecje” (lëvizje përgjatë tubit) në seksionin e tubit për ta 
kapur me Heaney ose me forceps Kelly¹¹. Në 19 raste (nga 
29) tubi i majtë ra spontanisht në fushën operatore pasi u 
ngrit lart uterusi me një valvul të harkuar. Tubi i djathtë 
në 18 (nga 29) raste u gjet nëpërmjet “ecjes përgjatë 
tubit” ose duke afruar ovarin. Nga 29 raste filluan punë 
nësektorin privat 8 raste dhe 14 raste në sektorin shtetëror 
nga dita 6 deri ditën e 9. 7 raste filluan punë ditën 10 deri 
14. Nga 29 raste, 25 filluan aktivitetin seksual pas 3 javësh 
pas interventit, 23 nuk kishin shqetësime, ndërsa 2 kishin 
dhimbje të lehta që nuk pengonin orgazmën. 4 raste 
filluan aktivitetin seksual pas 30-35 ditw pas interventit 
dhe nuk kishin shqetësime.

DISKUTIM

Përzgjedhja e saktë e rasteve, përveç të tjerave, lejoi që në 
të 29 rastet e përzgjedhura të realizohej dhe kuldotomia 
dhe tubektomia. Për arsye se u gjykua të kishte aderenca 
të shprehura u përjashtuan nga ky intervent 2 raste, njëri 

u diagnostikua me endometriozë të Douglasit dhe tjetri 
me hidrosalpingit bilateral kronik. Prandaj mendojmë se 
përzgjedhja e kujdesëshme është shumë e rëndësishme 
në realizueshmërinë e teknikës, si në çdo teknikë tjetër 
kirurgjikale. 

Kuldotomia konsiderohet e vështirë nga shumica e 
gjinekologëve prandaj dhe nuk përdoret për kirurgjinë e 
adnekseve. Mendimi i ekipit tonë është se eksperienca e 
gjërë në kirurgjinë vaginale dhe pelvike lehtëson shumë 
realizimin e kuldotomisë dhe shkurton kohën e kryerjes 
së saj.Koha mesatare e kuldotomisë në studimin tonë  
ishte 4.6 minuta, dhe u lëkund nga 1,5 deri 12 minuta. 
Koha mesatare e tubektomisë ishte 13.9 minuta dhe u 
lëkund nga 9 deri 26 minuta. Sasia mesatare e gjakut të 
humbur gjatë interventit ishte 65 ml dhe u lëkund nga 20 
deri 195 ml. Dtëqëndrimi mesatar në Maternitet ishte 1 
ditë dhe u lëkund nga 8 orë deri në dy ditë.

Është shumë e rëndësishme të theksohet se tubektomia 
transvaginale u krye me instrumentat kirurgjikale të 
operacioneve gjinekologjike që ndodhen në të gjitha sallat 
operatore në Shqipëri. Ky fakt tregon se ky intervent nuk 
ka nevojë për pajisje specifike, shumë të kushtueshme 
siç ka nevojë tubektomia laparoskopike. Gjithashtu për 
ekipet që kanë eksperiencë në kirurgjinë vaginale, kurba 
e përvetsimit të teknikës kirurgjikale të tubektomisë 
transvaginale është shumë e shkurtër nëse krahasohet 
me kurbën e përvetsimit të teknikës së tubektomisë 
laparoskopike. Nëse tubektomia laparoskopike kërkon 
një ekip operator të kualifikuar në mënyrë të veçantë për 
kirurgjinë laparoskopike, kualifikim i cili kërkon kohë 
dhe shpenzime, tubektomia kuldotomike realizohet me 
ekipin e kirurgjisë vaginale, prandaj nuk kërkon kohë 
kualifikuese dhe shpenzime kualifikimi. Ditëqëndrimi 
mesatar njëditor për tubektominë transvaginale.

Pregatitja preoperatore për kolpotomisë ndryshon nëpër 
të gjithë botën për specifikat lokale.  Kai në Japoni i 
hospitalizon pacientet në mëngjes, i plotëson kartelën 
dhe testet laboratorike. Ndonjëherë i jepet laksativ9,10. 
Bëhet pastrimi i perineumit9,10. Pas një mëngjesi të lehtë, 
nuk hajnë drekë dhe kryejnë kirurgjinë pasdite. Pacientet 
kthehen në shtëpi në darkë8. Meqenëse vagina gjithmonë 
mbart bakterie, disa mjekë mendojnë se është e dobishme 
të jepen suposte baktericide vaginale dhe lavazh vaginal9. 
Të tjerë kërkojnë lavazh vaginal me solucione antiseptikë 
në mëngjesin e operacionit11. Soonawala fshinte 
perineumin,kofshët dhe vaginën me solucion antiseptik 
përnjëherë para operacionit. Ai vendoste veshje të 
sterilizuara të këmbëve tek pacientet dhe përdorte një 
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çarçaf perineal me një dritare vulvare. Këto pregatitje 
mund të kontribojnë morbiditetin e ulët që Soonawala 
raportonte në kushtet e kampit të tubektomisë11.  
Përderisa mund të ndodhë një hemoragji e madhe, disa 
mjekë në vendet e zhvilluara këmbëngulin në rezervimin 
e një mase gjaku izogrup izorhezuz në bankën e gjakut10,12.

Pregatitja minimale preoperative përfshin gjërat e 
mëposhtme:

 � Testet laboratorike rutine (hemoglobina, hematokriti, 
analiza e urinës)’

 � Egzaminimi pelvik

 � Zbrazja e vezikës urinare (pa kateterizim)

 � Pastrimi i perineumit, vaginës dhe vulvës me solucion 
baktericid.

Në praktikën tonë në fazën pregatitore për intervet 
pacientet përpara ditës së interventit plotësuan panelin 
e analizave laboratorike dhe egzaminimeve që kërkohen 
për interventet gjinekollogjike: gjaku komplet, urina 
komplet, azotemia, glicemia, provat hepatike, grupi 
i gjakut, rhezus faktor, konsulta me kardiollogut, 
reanimatorin dhe rontgenoskopia pulmonare,  të cilat 
janë të domosdoshme për pregatitjen e pacientes 
për intervent. Pasi plotësuan panelin e analizave dhe 
egzaminime të kërkuara u planifikuan për intervent. 
Për pacientet që u konstatua vulvovaginit u mjekuan 
3 ditë përpara interventit. U këshilluan që ditën para 
operacionit në darkë të hajnë lehtë dhe mos të hajnë 
ditën e operacionit në mëngjes.

Ditën e interventit u shtruan në mëngjes, u dezinfektua 
vagina përpara se të hynë në sallën e operacionit. 
Interventi në shumicën e rasteve filloi nga ora 9-10. 
2 orë para interventit u aplikuan 2 gr ceporinë i/m. Në 
sallën e operacionit pacientet u vendosën në pozicion 
gjinekollogjik. U vendos kateter vezikal permanent. U 
dizinfektuan organet e jashtme genitale dhe zona përreth 
me solucion betadinë standart. U vendos çarçaf perineal 
dhe kambale në të dyja këmbët.  

Mund të përdoren një nga tre llojet e mëdha të anestezisë: 
anestezia lokale, spinale ose gjenerale por secila nga 
këto ka avantazhet dhe dizavantazhet e veta. Pacientet 
mund të rrelaksohen por është e nevojshme të mos jenë 
plotësisht të pandërgjegjëshëm ose të anestezuar.

Anestezia normale,është ajo anestezi e cila është e sigurtë 
për kolpotominë dhe nuk kërkon periudhë rikuperimi pas 
operacionit. Pacientja do të ketë pak dhimbje, sidoqoftë, 
është e rëndësishme një kirurgji e butë, xhentile dhe e 

mjeshtërore me qëllim që të mbahet  bashkëpunimi i 
plotë me pacienten10,13.

Anestezia spinale është gjërësisht e përdorur në kampet 
Indiane të tubektomisë përderisa anestezistët mund 
të manovrojnë dy ose tre paciente në të njejtën kohë. 
Anestezia spinale mund të administrohet me paciente 
në pozicionin ulur, pas së cilës ajo është e asistuar të 
shtrihet gradualisht11. 

Ekipi ynë preferon anestezinë spinale në bashkpunim dhe 
me pacienten. Në 6 raste kur u përdor anestezia spinale, u 
përdorën miorelaksantë. Në 23 raste u aplikua anestezia 
spinale. Në një rast, anestezia spinale u kundraindikua. 
Në 4 raste pacientet nuk pranuan anestezinë spinale dhe 
përzgjodhën anestezinë gjenerale me intubim. 

KONKLUZION

Tubektomia vaginale është teknikë operatore e sigurtë 
për sterilizim definitiv. Ajo mund të aplikohet në të gjitha 
sallat operatore sepse kryhet me instrumentat që ndodhen 
në çdo sallë operatore. Ka kostoefektivitet maksimal. Kjo 
teknikë kërkon kualifikim të mjekut gjinekollog në fushën 
e kirurgjisë vaginale, por ky kualifikim është i shpejtë dhe 
lehtësisht i përvetsueshëm.
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67091 Strasbourg cede

COLDOTOMIC TRANSVAGINAL STERILIzATION  

Haxhihyseni  A1., Haxhihyseni D.2, Prifti M.3 , Tavo V.1

1,3 Departament of Obstetric-Gynecology Regional Hospital Durrës Albania

² Departament of Patollogy Regional Hospital Durrës Albania

Author for correspondence :  e-mail: arben_haxhihyseni@yahoo.com

AbstrAct

Background: Transvaginal sterilization in Albania is a new technique applied for the first time at 2007 at hospital 
of Durres.

Objective: A review of the application of the new technique in Albania, the study of the realization, safety and 
advantages of this technique.



Review

Revistë mjekësore - MEDICUS    |    112

Materials and methods: Retrospective study from 2007 to 2013, in Durres hospital, in 29 women at sexual activity 
age that had in their medical history more than two willingly abortions and has realized the number of children 
they wanted. All cases fulfilled the preliminary consensus together with their husbands. There were explained to 
them the details of the operative technique, advantages and the irrevocability of tubectomy.

Results: All 29 cases with culdotomic trans vaginal sterilization were selected by excluding pelvis aderences by 
medical history, vaginal  egzamination and ultrasound examination. The average time of culdotomy intervention 
was 4.6 minutes and for tubectomy was 13.9 min. The average quantity of the blood lost was 65 ml. The average of 
hospitalisation was one day. The full, complete  rehabilitation for normal vital activity was 6 days. There were no 
noticed near or distant complications. 

Discussion: Transvaginal tubectomy is a new safe,precise technique that has its advantages against laparotomic 
and laparoscopic cistectomy.

Conclusion: Transvaginal tubectomia must be spread out  in Albania as a simple family planification, costoefectivity 
that justifies its application, as a technique that does not need  specific equipment but it is required a surgical 
professional qualification. 

Key words: transvaginal sterilization, culdotomic tubectomy , Durres, Albania
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IS IT SIMPLy A FOREIGN BODy OR CHILDHOOD ASTHMA?   
 
A ËSHTË TRUP I HUAJ APO ASTHMA E RËNDË TEK FËMIJËT? 
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ABSTRACT 

Foreign body aspiration (FBA) is a life-threatening emergency especially in children, depending on the physical 
properties of the foreign body itself and the anatomic allocation in the bronchial tree. FBA could mimic severe 
persistent wheezing in children (asthma phenotype), other pulmonary diseases such as pneumonia, and neoplasia. 
Simple chest radiography is not very useful for making or ruling out the right diagnosis, due to its limitations. 
Indirect signs such as atelectasis, pneumonia, mediastinal shift or obstructive emphysema and persistent clinical 
signs such as cough, wheezing and dyspnea, resistant to an aggressive medical treatment should make clinicians 
recommend endoscopy for definite diagnosis and treatment.

Key words: asthma, cough, foreign body aspiration, chest radiography, endo-bronchoscopy.

INTRODUCTION 

Foreign body aspiration (FBA) is a life-threatening 
emergency especially in children, with variable incidence 
throughout the world. The dimensions, chemical 
properties and the level of allocation of the foreign 
body in the bronchial tree are important factors of 
morbidity and mortality (1). Large objects might cause 
a complete airway obstruction leading to asphyxia and 
consequent death if not properly assisted on time (2, 3, 
5, 6). Smaller objects trapped in lower airway branches 
of the pulmonary tree (beyond carina), can cause less 
severe chronic signs and symptoms, often misleading to 
numerous wrong diagnosis (2-6). Foreign body aspiration 
is more common in children and there is usually an initial 
episode of choking followed by respiratory symptoms 
such as cough, stridor, wheezing, decreased or altered 
breath sounds on physical examination mimicking many 
other pulmonary diseases such as asthma, pneumonia, 
neoplasia etc. (2, 4, 5, 7, and 8 )Radiopaque foreign bodies 
are easily detectable from a simple radiography (9).
Considering that most of the solid foods are radiolucent 
in chest radiography, it takes time before finding the 
right diagnosis(10). In radiolucent foreign bodies, indirect 
signs such as atelectasis, pneumonia, mediastinal shift 
or obstructive emphysema are present. It is not rare 
to find these changes later with time, while the initial 
radiography findings show no abnormalities. Due to 

radiographic limitations, normal chest radiographs do 
not exclude the FBA diagnosis. Patients should undergo 
endoscopy for definite diagnosis and treatment (9- 11). 

AIM 

We present a foreign body aspiration case of a three year 
old girl, mimicking a treatment-resistant asthma. After 
six months of progressing dry cough, wheezing, and 
abnormal pulmonary sounds during the last physical 
examination, the right diagnosis was confirmed via rigid 
bronchoscopy removal of a 1/2 peanut from the right 
middle lobar bronchus. What lead us to the FBA suspicion 
were the chest radiographic findings: right pulmonary 
emphysema with right hemi-diaphragm lowering, left 
mediastinal shift.

CASE DESCRIPTION 

We describe the case of R.M, three years old patient, who 
presented in our clinic with dry cough, wheezing and 
tachypnea. She was initially treated with antibiotics for 
an acute bronchitis. Non allergic persistent childhood 
wheezing (an asthma phenotype) diagnosis was made 4 
weeks later due to the persistent cough and later wheezing 
onset. Her parents referred deterioration of the clinical 
signs, despite the aggressive treatment with high dose of 
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nebulized corticosteroids and broncho-dilatators. During 
the physical examination it was noted wheezing and 
tachypnea as well as weak expiratory stridor localized on 
the right lung and fine sono rrales on her left pulmonary 
field. We found out from the history that the cough 
was the initial clinical sign for six consecutive months, 
followed two weeks later by wheezing, and recent onset 
of tachypnea. It was not witnessed any moment of a 
paroxystic chocking episode prior to cough onset, and no 
fever. The chest radiographs of 5 months earlier, when 
the cough was the only clinical sign were interpreted as 
normal. Body-plethysmo-graphy results were suggestive 
for a bronchial obstruction with FEV1 reduction by 32% 
of the normal values, without bronchial obstruction 
reversibility.

Figure 1:  Chest Radiograph before the removal of the 
foreign body.

1- Right pulmonary emphysema         3 - Mediastinum shift to the left

2- Right hemi-diaphragm lowering                                          

FBA was suspected after the above chest radiography 
findings and the slow evolution of clinical signs and 
imagery findings were explained through a valve like 
obstruction which is not a common phenomenon in FBA. 

The patient was immediately sent to a specialized center 
and underwent endo-bronchoscopy. The diagnosis of FBA 
was confirmed after the removal of 1/2 peanut from the 
right middle lobular bronchus under general anesthesia 
via the rigid bronchoscopy. Chest radiography done two 
weeks later after the removal of the foreign body showed 
a normal pulmonary view and the physical examination 

resulted normal without any evident clinical signs. 

Figure 2:  Chest Radiograph after the removal of the 
foreign body

1- Normal Right Pulmonary radiologic         3- Normal mediastinal
    view position.                                                      central      

2-Normal right hemi

diaphragm position

CONCLUSION 

Evaluations of foreign body aspiration requires a careful 
evaluation of the patient’shistory, physical examination, 
and imagery data. A history suggestive of foreign body 
aspiration includes a witnessed episode of choking or 
acute respiratory distress but this was not our case. The 
challenge for the right diagnosis is often owned to normal 
findings during the physical examination or radiography 
attributed to the foreign body allocation and its physical 
characteristics. Treatment resistance in diagnosis such as 
asthma as in our patient’s case is a strong suggestion for 
FBA and requires a close follow-up. Endo- bronchoscopy 
should be recommended whenever there is a suspect for 
FBA. This is the only examination that could confirm or 
rule out FBA diagnosis. The definite treatment for FBA 
is done through the specialized non-invasive procedure 
such a rigid bronchoscopy,by removing the foreign body 
under general anesthesia.
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ABSTRAKT 

Aspirimi i trupit të huaj (ATH) përbën një urgjencë mjekësore sidomos tek femijët, në varësi të vetive fizike si 
dhe vendosjes anatomike të tij në pemën bronkiale. ATH mund të imitojë një wheezing persistent të rëndë tek 
fëmijët (fenotip i astmës) si dhe sëmundje të tjera pulmonare si pneumonia apo neoplazitë. Radiografia e toraksit 
e thjeshtë ka kufizimet e veta dhe nuk ndihmon shumë në vendosjen ose përjashtimin e diagnozës së saktë. 
Shenjat radiologjike indirekte si atelektaza, pneumonia, zhvendosja mediastinale apo emfizema obstruktive 
në terren të persistencës së kollës, wheezing apo dispnesë ndaj mjekimeve agresive medikamentoze duhet të 
orientojë klinicistët për të rekomanduar endobronkoskopinë në vendosjen e saktë të diagnozës si dhe trajtimin 
përfundimtar. 

Fjale kyce: astma, kollë, aspirim i trupit të huaj (ATH), radiografi e toraksit, endo-bronkoskopi.
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CONCENTRATIONS OF HOMOCySTEINE   IN PATIENTS WITH DIABETES 
MELLITUS - CORRELATION WITH VASCULAR COMPLICATIONS 
 
КОНЦЕНТРАЦИИ НА ХОМОЦИСТЕИН КАЈ ПАЦИЕНТИ СО 
ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС -КОРЕЛАЦИЈА СО ВАСКУЛАРНИТЕ 
КОМПЛИКАЦИИ
Kostovska B. K.1, Kocevski I.1

1University clinic of endocrinology, Skopje, R. Macedonia

ABSTRACT 

Elevated levels of homocysteine that   are measurable are associated with increased risk of cardiovascular 
disease and vascular occlusion. Patients that have detectable homocisteinuria prone to early development of 
atherosclerosis and also venous and arterial thrombosis. 

Homocysteine is an amino acid that is not found in food, but is being synthesized from methionine by dimethylation. 
This amino acid is considered to play an important role in vascular damage leading to the development of 
complications from peripheral vascular nature. It is thought that high levels of homocysteine   contribute 
to the formation of oxidation by-products that damage endothelial cells by excessive collagen sulfuration.  

Diabetes mellitus represents a distinctive factor in the development of atherosclerosis, which in frequency 
of occurrence is two to three times more common in diabetic patients than non-diabetic population. 
Homocysteine   levels in patients with diabetes mellitus are higher than in the healthy population.  

In conclusion, it can be stated that hyperhomocysteinemia represents a risk factor in the etiology of chronic 
complications in patients with diabetes mellitus. However, further research would have provided clear evidence of 
the impact of increased levels of homocysteine   and its role in the impairment of the endothelium of blood vessels 
and the appearance of long-term vascular complications. 

 
Key words: homocysteine  , endothelial, vascular complications, diabetes mellitus.
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INTRODUCTION

Diabetes is one of the oldest cosmopolitan diseases that 
are directly related to man and his diet. Today, more than 
ever, the disease is highly prevalent worldwide and is not 
only medical, but also economic and social problem.     

By definition, diabetes is aggressive and progressive 
metabolic disease with multiple etiologies, whose basis 
lays within the metabolism of carbohydrates, with 
reflection to the metabolism of fats and proteins.

In patients with diabetes mellitus, the acute and chronic 

high values   of homocyisteine are associated with insulin 
resistance, achieving  negative effect of beta glucose 
metabolism and insulin secretory response. elevated 
levels of homocysteine  generates Reactive Oxygen 
Species (ROS) radicals that weaken the function of 
insulin-secreting cell. This, leads to reduced glucokinase 
phosphorylation, and reduction of the secretion function  
leading to a  cell death. The aim of observations of 
elevated levels of  homocysteine  is to present another 
biomarker for increased risk and development of diabetes 
complications. 
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BIOSyNTHESIS OF HOMOCySTEINE 

Homocysteine   in the body is created by two key 
processes: dimethylation and remethylation of the 
amino acid methionine, which is an integral part 
of proteins that are taken with the dietary intake.  
In most tissues homocysteine   can be remethylated 
to methionine in a reaction catalyzed by the enzyme 
methionine synthase, and in some tissues such as liver 
and kidney, homocysteine   can be remethylated in 
methionine by an alternative route.

About 1% from the homocysteine is found to be diluted 
In the plasma. Around 70% is bound with albumin. 
The remaining disulfide forms of homocysteine  , called 
homocystine   and homocysteine   bound with cysteine is   
characterized by low molecular weight - all these forms 
make up the total homocysteine  .

DIABETES MELLITUS AND PLASMA CONCENTRATIONS 
OF HOMOCySTEINE   - CORRELATION WITH INSULIN 

Studies conducted in patients with diabetes mellitus, 
found that plasma homocysteine   levels are elevated. 
Experiments conducted in rats with diabetes mellitus, 
induced by streptozotocin,  have evidenced  that 
homocysteine   levels are proportional to plasma 
concentration of insulin. In studies conducted in human 
subjects – the concentrations of plasma homocysteine   are 
strongly correlated with the concentrations of circulating 
homocysteine  . Patients with insulin resistance, including 
the women with polycystic ovaries have elevated levels 
of homocysteine  . Numerous data lead to a common 
conclusion: in patients with type 2 diabetes mellitus 
who have still preserved secretory functional pancreas, 
have insulin resistance,  hyperinsulinemia and elevated 
levels of  homocysteine   , while in patients with type 1 
diabetes mellitus with no insulin production, plasma 
concentration of homocysteine   are normal or low. People 
who have diabetes, but have been diagnosed with the 
syndrome of insulin resistance also have elevated plasma 
homocysteine   - confirming the association between 
hyperhomocysteinemia and hyperinsulinemia.

Plasma concentrations of homocysteine   in patients with 
diabetes mellitus are influenced by the type and duration 
of use of certain drugs and also the degree of renal 
impairment. Fibric acid, biguanides and metformin used 
in the treatment of diabetes lead to higher concentrations 
of homocysteine   through different mechanisms of action, 
mostly through interference with absorption of vitamins 

B6 and B12, or metabolism of methotrexate, nicotinic 
acid and fibric acid. (26.27, 28) 

CONCENTRATIONS OF PLASMA HOMOCySTEINE   AND 
MICROVASCULAR COMPLICATIONS IN DIABETES 

Vascular complications in diabetes show a correlation 
with elevated homocysteine, especially microvascular 
complications - retinopathy and nefropathy. Studies 
investigating the association between homocysteine   
levels in patients with diabetes mellitus and the presence 
of microvascular complications, has found a significant 
correlation between homocisteinemia and the presence 
of nephropathy as a complication of diabetes, where 
hiperhomocisteinemia is associated with changes in 
GFR (glomerular filtration rate) and microalbuminuria. 
(15,18,29, 31) 

In terms of other microvascular complications, 
elevated homocysteine shows a correlation with the 
existence and presence of peripheral and autonomic 
neuropathy associated complications seen in diabetes. 
Hyperhomocysteinemia has been associated with 
microalbuminuria and retinopathy in type 1 and type 
2 diabetes. In patients with type 2 diabetes, plasma 
homocysteine concentration has also been shown to be 
related to macrovascular disease and death. This relation 
seems to be stronger in diabetics than in subjects without 
diabetes.(32, 33,) 

DISCUSSION 

Many research represents that hyperhomocysteinemia is 
a confirmed risk factor contributing to the development 
of microvascular and macrovascular complications 
in patients with diabetes mellitus, emphasizing the 
connection with the occurrence of arterial disease 
(35,36,37). 

Patients with diabetes mellitus have a two-to threefold 
increase in the incidence of atherosclerosis compared 
to general population. In these subjects, plasma 
homocysteine   levels are elevated, especially in patients 
with diabetes mellitus type 2. Hyperhomocysteinemia is 
also measurable in people that are insulin resistant and 
it is considered that the elevated levels of homocysteine 
are influenced by the concentration of insulin, the type of 
the therapy and the use of metformin and glitazones that 
usually affect the elevated levels   of homocysteine  .

Hyperhomocysteinemia has been reported in patients 
with diabetes mellitus type 1 and type 2; the prevalence 
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and secondary cardiovascular risk is higher in patients 
with diabetes type 2 than those with diabetes type 1. In 
patients with diabetes mellitus type 1, microvascular and 
macrovascular complications and neuropathy are found 
to be increased in those with hyperhomocysteinemia. In 
patients with diabetes mellitus type 2, the relationship 
between hyperhomocysteinemia, macrovascular 
complications and renal disease is unclear; however, 
a higher prevalence of macrovascular complications 
in diabetic patients with hyperhomocisteinemia is 
associated with a higher prevalence of renal disease. 

The analyzes derived from studies that investigated 
the association between homocysteine   levels and the 
presence of macro and microvascular complications in 
patients with diabetes mellitus showed that increased 
levels of homocysteine most often occur in patients with 
renal impairment. 

Elevated levels of homocysteine   did not correlate with 
impaired glycemic control, but there is an association 
with the levels of HbA1c. 

In conclusion, homocysteine  may be a good biomarker for 
increased risk of diabetes complications, since retinopathy, 
nephropathy, neuropathy and cardiovascular disease 
have all  been linked to higher Hcys levels. Following the 
correlation between hiperhomocisteinemia and vascular 
damage in patients with diabetes mellitus, treatment and 
control of plasma hiperhomocysteinemia would most 
successfully be established through the prevention of 
renal damage.  

The change of lifestyle and dietary enrichment with 
fruits, vegetables and animal products that are a natural 
source of folic acid and B vitamins (green vegetables, 
cruciferous vegetables, oranges, whole grains, cereals 
meat, fish, eggs and milk); represents an initiative in the 
reduction of increased concentrations of homocysteine   
in the blood of healthy people.

The combination of folate, vitamin B12 and B6 effectively 
lowers homocysteine levels whether it is for patients or 
healthy individuals. Unfortunately, the optimal dose of 
these vitamins is not yet clear.
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КОНЦЕНТРАЦИИ НА ХОМОЦИСТЕИН КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС 
-КОРЕЛАЦИЈА СО ВАСКУЛАРНИТЕ КОМПЛИКАЦИИ

Костовска Б. К.1, Коцевски И.1

1 Универзитетска клиника за ендокринологија, Скопје, Р.Македонија

АбстрАкт 

Покачените вредности на хомоцистеинот кои се мерливи се асоцирани со покачен ризик од кардиоваскуларни 
болести и васкуларна оклузија. Пациентите кај кои  постои детектибилна хомоцистеинурија се склони кон 
ран развој на артериосклероза и манифестна венска и артериска тромбоза. Хомоцитесинот представува 
аминокиселина која не се наоѓа во храата и се  синтетизира од метионинот, преку диметилација. Оваа 
аминикиселина се смета дека игра важна улога во васкуларното оштетување доведувајќи до развој на 
комликации од периферен васкуларен карактер. Се смета дека дека високите вредности на хомоцистеин 
допринесуваат до формирање на оксидациони продукти кои ги оштетуваат ендотелните клетки преку 
ексцесивна сулфурација на колагенот. Дијабетес мелитус представува  препознатлив фактор во развојот на 
атеросклерозата , која по фрекфенција на јавување е два до три пати почеста кај дијабетичните пациенти 
одколку оние кои не боледуваат од Дијабетес мелитус. Нивоата на хомоцистеин кај пациентите со дијабетес 
мелитус се повисоки во однос на здравата популација.

Во заклучокот, може да се изнесе дека хиперхомоцистеинемијата представува ризик фактор во етиологијата на 
хронични компликации кај пациентите со дијабетес мелитус. Сепак, потребни се понатамошни истражувања кои 
би дале јасни податоци за влијанието на зголемените нивоа на хомоцистеин и неговата улога во оштетувањето 
на ендотелот на крвните садови и појава на долготрајни васкуларни компликации.

клучни зборови: хомоцистеин, ендотел, васкуларни компликации, дијабетес мелитус.



121   |    Medical Journal - MEDICUS  

RËNDËSIA E EKZAMINIMIT TË EKOGRAFISË NË STUDIMIN E 
FORMACIONEVE ANATOMIKE TË KOLECISTËS DHE INFUENCA E TyRE 
NE DISKINEZINE BILIARE     
 
THE IMPORTANCE OF ULTRASOUND ExAMINATION IN THE STUDDING 
OF THE GALL BLADDER SHAPE RELATED ANATOMIC VARIATIONS AND 
THEIR INFLUENCE IN BILIARy DySKINESIA
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ABSTRAKT

Rëndësia dhe qëllimi: Eshtë  e rëndësishme për qëllime kirurgjikale të njihen variacionet anatomike në detaje. 
Qëllimi në këtë studim është të vlerësohet frekuenca e variacioneve anatomike duke perdorur ekografinë dhe 
rëndësinë e tyre në Diskinezinë Biliare.

Materiale dhe metoda: Janë marrë në studim 7294 (64.8%) pacientë të hospitalizuar, 3112 (27.7%) ambulatorë dhe 
844 (7. 5%) vullnetarë të cilët i janë nënshtruar ekzaminimit ekografik në periudhën kohore Janar 2010 – Mars 2013. 
Imazhet e kolecistes janë studiuar për variacione anatomike të formës dhe ndikimi i tyre në diskinezinë biliare.

Rezultate: Gjithsej u studiuan 11250 pacientë, ku 92 (0.82%) paraqitën variacione anatomike të formës së kolecistës, 
nder to: në formë “S”-je ne 31 raste (0.28 %), “Phrygian Cap”  në 20 raste (0.17 %) dhe “si orë rëre” 5 raste (0.04%). 31.4 
% e pacientëve me variacioneve anatomike ishin të shoqëruar me Diskinezi Biliare; 6.5% raportonin dhimbje në 
hipokondrin e djathtë, 13% me kalkulozë, 7.6% me llum biliar dhe 4.3% me kolecistit.

Diskutim: Variacionet e formës së kolecistes janë faktorë favorizues për stazë biliare, inflamacion dhe formimin 
e gurëve te kolecistës. Shoqërimi me malformacione të tjera kongenitale duhet të nxisë kontroll te detajuar te 
gjithë elementëve të sistemit biliar. 

Konkluzion: Përcaktimi i variacioneve anatomike përpara nderhyrjes kirurgjikale mund të shmangë traumat 
jatrogjene.  Duhet theksuar se forma anatomike e kolecistës mund të stimulojë diskinezi biliare.

Fjalë kyce:  Variacion anatomik, ekografi, kolecistë, diskinezi biliare.

Medicus 2015, Vol. 20 (1): 121 -126

HyRJE

Në rrethet mjekësore definimi i variacioneve anatomike 
të formës së  kolecistës është mjaft i përciptë dhe mjeku 
i përgjithshëm mund të japë një fare opinioni vetëm 
mbi devijimet madhore të modelit predominues, të 
ashtuquajtur si Model Normal. Kur shfaqen variacione 
të rralla, të pazakonta për praktiken mjekësore, duket 
sikur futemi në një hapsirë me të vërtetë të panjohur. Kjo 
krijon vështirësi interpretative, ku shpesh herë ndeshim 
konfondimin e variacioneve anatomike të thjeshta  që 

ruajnë integritetin funksional të sistemit biliar me 
anomali të rënda të lindura apo të fituara, që si rregull 
shoqërohen edhe me alterime funksionale serioze. 
Nuk janë të rralla këto konfondime edhe te mjekët e 
kualifikuar, prandaj mendojmë se njohja e detajuar në 
përgjithësi për anatominë e sistemit biliar dhe në veçanti 
për variacionet anatomike të kolecistës, si elementi 
kryesor i sistemit, është e domosdoshme për zbulimin e 
vlerësimin adekuat të etiologjisë, diagnozës dhe trajtimin 

Brief communications



Brief communications

Revistë mjekësore - MEDICUS    |    122

e shumë sëmundjeve hepatobiliare. Nga ana tjetër, 
në rastin e sëmundjeve të izoluara brenda kufijve të 
llozhës cistike dhe që kërkojnë kryerjen e një rezeksioni 
kirurgjikal, tendenca e kirurgut duhet të jetë realizimi 
sa më komfort i kolecistektomisë totale, por ai do të jetë 
krejtesisht i sigurtë në punën e tij, po që se është po aq 
i familjarizuar me morfologjinë hepatobiliare sa edhe 
me atë të pjesës tjetër të trupit. Po kështu, suksesi në 
proçedurat mikroinvazive varet tërësisht nga mbështëtja 
në anatominë e mesipërme dhe në interpretimin e saktë 
të saj. Aq e vërtetë është kjo, sa shpesh mosvlerësimi 
i duhur edhe për variacione të thjeshta anatomike të 
kolecistës mund të ndryshojë rezultatin e pritur, në një 
dështim, jo rrallë të shoqeruar edhe me ndërlikime të 
rënda jatrogjenike. 

Qëllimi i studimit është vlerësimi i shpeshtësise së 
variacioneve  anatomike të formës së kolecistës ne 
popullatën shqiptare dhe vlerësimi i ndikimit të 
variacioneve anatomike të formës së kolecistës në 
diskinezinë biliare. 

MATERIALI DHE METODA

Materiali në studim përfshin një periudhë  kohore 
3-vjecare;Janar 2010-Mars2013.(Tab.Nr 1)

Studimi është përqëndruar të pacientët të hospitalizuar 
në shërbime të ndryshme të QSUT. Këta përbëjnë masën 
dominuese të materialit, 7294 (64. 8%) të marrë në studim. 

Një grup i rëndësishëm i kauzistikës janë  pacientët 
ambulatorë, 3112 (27. 7%). 

Grupi i tretë dhe më i vogël i kazuistikës përbëhet nga 
vullnetarë (përgjithësisht studentë të Fakultetit të 
Shkencave Mjekesore Teknike   dhe  Fakultetit të Mjekesisë 
,Universitetit Mjëkesor të Tiranës) të ofruar në studim, 
844 (7. 5%). Prej këtyre 5924 (52. 7%) janë meshkuj dhe 5326 
(47. 3%) janë femra. 

Pacientët e përfshirë nuk paraqesin dëmtime serioze të 
morfologjisë se kolecistës dhe pemës biliare. 

Mosha mesatare e pacientëve meshkuj ishte 60±13 vjeç 
(gabimi standard [SE]=1. 8). Rangu i moshës tek meshkujt 
ishte: 16–81 vjeç. Mosha mesatare e pacientëve femra 
ishte 54. 5±16 vjeç (gabimi standard [SE]=1. 7). Rangu i 
moshës tek femrat ishte: 17– 84 vjeç. 

Krahasimi statistikor i moshës mesatare të pacientëve 
meshkuj me pacintët femra u krye me anë të testit ”t” 
të Studentit dhe rezultoi në një ndryshim statistikisht 
sinjifikativ (t=2. 16, P<0. 01). 

Tabela 1. Numri  total i ekzaminimeve ekografike sipas gjinisë dhe grupmoshave

M F 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80+

Të hospitalizuar 4153 3141 16 127 454 467 855 2313 1773 1088 199

Ambulatorë 1375 1737 542 474 715 314 365 308 197 160 37

Vullnetarë 396 448 0 715 129 0 0 0 0 0 0

Totali 5924 5326

Si metodë  imazherike  për studimin e variacioneve 
anatomike të formës së  kolecistës kemi përdorur 
ekzaminimin ekografik. Kjo jo vetëm për faktin e realizimit 
të saj në çdo kohë, në çdo situatë klinike, dhe përsëritjen 
e saj sa herë gjykohet e nevojshme, por mbi të gjitha për 
ndjeshmerinë e lartë diagnostike të pa krahasueshme me 
metodat e tjera imazherike.(1,2) 

Në mënyrë rutinë për vlerësimin e kolecistës përdorëm  
sondë konvekse me frekuencë (3. 5-5MHz). Frekuenca më 
të larta  (sonde lineare) per te rritur cilesine e imazhit  u  
përdoren ne  moshat pediatrike dhe në pacientët shumë 
të hollë (astenik dhe hipostenik)  (3)    

REZULTATET

Variacionet anatomike të  formës së kolecistës 

Forma më e zakonshme në të cilën e gjetëm kolecistën 
është ajo në formë dardhe ose formë sakulare  ku 
dalloheshin qartë fundusi, trupi, qafa dhe duktusi cistik.

Format e tjera të anatomisë  ekografike të kolecistës 
të  evidentuara në studimin tonë  që ndryshojnë nga 
modeli i sipërpërmendur  i kemi grupuar në  variacione  
anatomike të formës dhe i kemi emërtuar si më poshtë:    

a. kolecista në formë globoze 
b. kolecista në formë  S 
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c. kolecista në formë çengeli
d. kolecista në formë cilindri 

e. kolecista në formë   e “Kesules Phrygian”
f. Kolecista  në formën e orës  së rërës

Anatomia ekografike e variacioneve të formës së kolecistës

  

Shpeshtesia e variacioneve anatomike të formës së kolecistës në popullatën Shqiptare e ndarë sipas gjinisë  jepet në 
tabelën e mëposhtme. 

Tabela 2. Variacionet anatomike të formës së kolecistës

Nr. Variacionet anatomike
Meshkuj Femra Meshkuj + Femra

N % N % N %
1 Kolecista në formë dardhe(NORMALE) 5.898 99. 40 5.260 99. 17 11.158 99. 20
2 Kolecista e lobuar 3 0. 05 6 0. 11 9 0. 08
3 Kolecista në formen e    “Kesules Phrygian” 8 0. 13 12 0. 22 20 0. 17
4 Kolecista si ‘’ore rëre’’ 2 0. 03 3 0. 05 5 0. 04
5 Kolecista e S 8 0. 13 23 0. 43 31 0. 28
6 Kolecista në formë balloni 1 0. 01 6 0. 11 7 0. 06
7 Kolecista në formë cilindri 2 0. 03 11 0. 20 13 0. 11
8  Kolecista në formë çengeli 2 0. 03 5 0. 09 7 0. 06

TOTALI 5924 5326 11250 100.00

Variacioni anatomik më i shpeshtë  formës  është kolecista 
në formë S( 31 raste 0.28%) ,kjo shpeshtësi  ndiqet kolecista 
në formën e “Kesules Phrygian”(20 raste  0.17%)etj. Forma 
më e rrallë është kolecista si ‘’ore rëre’’(5 raste  0.04%)

Raporti meshkuj /femra  më i vogël se  1/2

Një analizë statistikore e përdorur për krahasimin e 

variacioneve anatomike të formës së kolecistës mes 
meshkujve dhe femrave rezultoi në një ndryshim 
sinjifikant/të përfillshëm (testi ekzakt i Fisherit: P=0. 02; 
grafiku 3). Përveç ndryshimeve në prevalencën e kolecistës 
në “formë dardhe” (99. 42% në meshkuj dhe 99. 17% në 
femra), kjo diferencë statistikisht sinjifikante i atribuohet 
kryesisht ndyshimit gjinor përsa i takon prevalencës së 
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kolecistës në “formë balloni” dhe kolecistës në “formë 
C”, ashtu siç paraqiten numrat përkatës në tabelën 6 
(prevalenca e kolecistës në “formë balloni” ishte 0. 02% në 
meshkuj dhe 0. 11% në femra; nga ana tjetër, prevalenca 
e kolecistës në “formë C” ishte 0. 10% në meshkuj dhe 0. 
19% në femra).  

Grafiku 1. Variacionet anatomike të formës së kolecistës

Imazhet ekografike në formën e “Kesules Phrygian” 
tregonin kolecistë në formë gremçi me një ndarje 
karakteristike që krijonte imazhin kësulës në nivelin e 
fundusit të kolecistës. Kur lidhja midis dy kaviteteve ishte 
e gjerë nuk ndërpritej rrjedhja e bilës dhe për rrjedhojë 
“Kësula Phrygian ishte asimptomatike. (4,5). Në rastin e 
lidhjeve të ngushta midis dy kaviteteve pengohej rrjedhja 
normale e bilës, krijohet stazë biliare dhe favorizohej 
formimi i llumit biliar dhe kalkulave. Në këto raste “Kësula 
Phrygian” manifestonte shenja klinike të kolelitiazës. 

Variacionet anatomike të  formes se kolecistës krijojnë 
kushte sinjifikative për viskozitet të lëngut biliar si 
rezultat i stazes biliare.   Në studimin tonë ne evidentuam 
edhe frekuencën e patologjisë së diskinezisë në varësi të 
variacioneve të analizuara.Ne shfaqjet klinike komplekse 
te diskinezise biliare kemi perfshire dhimbjen ne 
hypokondrin dexter , llumin biliar, kalkulozen e kolecistes 
dhe kolecistitn akut. (6,7,8)

Në tabelën e mëposhtëme kemi vendosur në kolona 
të renditura sipas shpeshtësisë së shfaqjes format e 
shfaqjeve klinike që lidhen me patologjinë e Diskinezisë 
Biliare dhe në renditjen në rradhë, po sipas shpeshtësisë 
së shfaqjes variacionet anatomike të formës  së  kolecistës. 

Vihet re se variacioni anatomik që shoqërohej më shpesh 
me çrregullime të drenazhit biliar rezultoi kolecista në 
formë S  dhe forma PHRyGIAN CAP dhe simptomi që 
shoqëronte më shpesh këto variacione anatomike  te 
formës është Dhimbja në hypokondrin dexter.

Tabela 3.

VARIACIONI M F

H
O

SP
IT

A
LI

ZU
A

R

A
M

BU
LA

TO
R

E

D
H

IM
BJ

E

K
A

LK
U

L

LL
U

M

KO
LE

CI
ST

IT

TO
TA

L

NE FORME “S” 8 23 11 20 3 3 3 2 11

PHRYGIAN 
CAP 8 12 6 14 2 2 1 1 6

FORME  
CILINDRI 2 11 5 7 1 1 2 1 5

Kolecista e 
lobuar 3 6 6 5 0 2 0 0 2

NE FORME 
CENGELI 2 5 1 6 0 3 0 0 3

Kolecista si 
‘’ore rëre’’ 2 3 0 5 0 1 1 0 2

NE FORME 
balloni 1 6 0 6 0 0 0 0 0

TOTALI 26 66 29 63 6 12 7 4 29

Në 6.5% të rasteve me variacione anatomike  të formës 
pacientët kishin dhimbje në hypokondrin dexter , në 
13 %  kalkulozë e kolecistës , në 7.6%  llum biliar dhe në 
4.3 % kolecistit . Ne total  31 %  e rasteve kanë shenja të 
diskinezisë biliare . Për të argumentuar ndikimin ose 
jo të variacioneve anatomike të formës së kolecistës në 
patologjinë e Diskinezisë Biliare, kemi bërë analizën 
statistikore të shenjave klinike të rasteve me kolecistë 
morfologjikisht normale me rastet me devijacione 
morfologjike. Të dhenat i kemi përmbledhur në tabelen 4

Tabela 4.  Shpërndarja e patologjive kirurgjikale në 
pacientët me kolecistë normale 

(numri total: 11158) dhe në  pacientët me variacione të 
formës (numri total: 92)

Nr. Patologjia kirurgjikale 

 Kolecista 
normale M+F

Nr. 11158   

 Variacione te 
formes M+F  

Nr. 92
N % N %

1 Kalkuloza e kolecistës 368  3.2% 1 2  13%

2 Kalkulozë e kolecistës dhe 
koledokut 17  0.15% 1  1.08%

3 Kolecistit akut kalkuloz 86  0.8% 4  4.3%

4 Kolecistit kronik jo kalkuloz 11  
0.09% 0  0

5 Kolecistopankreatit 13  0.10% 0  0
Totali  495  4.4%  17 18% 
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Konkluzioni i kësaj pjese të studimit tonë konfirmon 
opinionin se Kalkuloza biliare dhe  kolecistit akut  
hasen më shpesh në rastet me deviacione morfologjike. 
Përdorimi i gjerë i kolecistektomisë laparoskopike kërkon 
njohjen me variacionet anatomike të kolecistës për të 
mënjanuar dëmtimet gjatë ndërhyrjes kirurgjikale.(9,10)

DISKUTIM

Variacioneve  anatomike  të formës  së  koelcistës  mund  
të  jenë  gjetje rastesore gjatë  ekzaminimit  ekografik  kur  
nuk  janë  të  komplikuara .Në raste të  tjera kolecista 
jo normale mund të jetë një faktor risku, predispozues 
për stazën biliare, inflamacionin dhe formomin e gurëve 
të kolecistës. Ato  përgjithsisht  janë të shoqeruara  me  
variacione  apo malformacione të tjera kongenitale.   Kjo 
duhet të orientojë që në praktikën klinike, zbulimi i një 
variacioni të mos konsiderohet përfundimtar, por të nxisë 
kontroll të detajuar, veçanerisht të  gjithë elementeve të 
sistemit biliar.(11,12)Variacioneve anatomike të formës  së 
koelcistës  nuk duhet të jetë indikacion për kolecistektomi 
profilaktike. Kur janë të pranishme simpomat të lidhura 
me këtë variacion anatomik kolecistektomia duhet 
të indikohet edhe pa praninë e gurëve të kolecistës. 
Variacionet  normale në anatominë e kolecistës në disa 
raste mund të konfondojnë interpretimin ekografik. 
Afersiht 15% e individeve kanë palosje në nivel të  lidhjes 
së fundusit me trupin e kolecistës apo ne nivel te lidhjes 
se trupit me qafen e kolecistes. Nga ana ekografike keto 
palosje mund te interpretohen si septa në brendësi të 
kolecistës  , “Kësula Phrygian” apo variacione të tjera 
të formës  imazhet  ekografike në formën e “Kesules 
Phrygian” tregonin kolecistë në formë gremçi me një 
ndarje karakteristike që krijonte imazhin kësulës në 
nivelin e fundusit të kolecistës. Kur lidhja midis dy 
kaviteteve ishte e gjerë nuk ndërpritej rrjedhja e bilës dhe 
për rrjedhojë “Kësula Phrygian ishte asimptomatike. Në 
rastin e lidhjeve të ngushta midis dy kaviteteve pengohej 
rrjedhja normale e bilës, krijohet stazë biliare dhe 
favorizohej formimi i llumit biliar dhe kalkulave. Në këto 
raste “Kësula Phrygian” manifestonte shenja klinike të 
kolelitiazës. 

Në studimin e kryer rezultoi se: variacioni anatomik më 
i shpeshtë i formës  është kolecista në formë S (31 raste 
0.28%) ,kjo shpeshtësi  ndiqet nga kolecista në formën e 
“Kesules Phrygian”(20 raste 0.17%). Forma më e rrallë 
është kolecista si ‘’ore rëre’’(5 raste 0.04%) Raporti 
meshkuj /femra  më i vogel se  ½.

Në 6.5% të rasteve me variacione anatomike  të  formës  
pacientet kishin dhimbje në hypokondrin dexter, në 

13 %  kalkulozë e kolecistës , në 7.6%  llum biliar dhe në 
4.3 % kolecistit . Në total  31 %  e rasteve kanë shenja të 
diskinezisë biliare.

Variacionet anatomike të  formës së kolecistës krijojnë 
kushte sinjifikative për viskozitet të lëngut biliar si 
rezultat i stazës biliare 

REKOMANDIMET

1. Përsosja e teknikave imazherike dhe kirurgjikale 
kërkon  njohuri të detajuara të variacioneve anatomike 
të formës së kolecistës.Kur me anë të ekzaminimit eko-
grafik evidentohet  prezenca e  variacioneve  anatomike 
të formës, të komplikuara ose jo,në fazën preoperatore  
rekomandohet realizimi i RM-Kolangiografisë, ERCP 
ose  EUS  për të zbuluar shoqerimin  me  variacione apo 
anomalie  të tjera të sistemit biliar.Kjo do te kushtezojë 
dhe teknikën operatore nga ana e kirurgut.

2. Variacionet normale në anatominë e kolecistës në disa 
raste mund të konfondojnë interpretimin ekografik. 
Afersiht 15% e individeve kanë palosje në nivel të lidhjes 
së fundusit me trupin e kolecistës apo në nivel të lidhjes 
së trupit me qafën e kolecistës. Nga ana ekografike këto 
palosje mund të interpretohen si septa në brendesi të 
kolecistës  , “Kësula Phrygian” apo variacione të tjera 
të forms. Për të evituar  keqinterpretimet ekografike 
ështeë e nevojshme që pacienti  të ekzaminohet pas një 
faze agjerimi 6-8 ore.

3. Me persosjen e teknikave imazherike  evidentimi i var-
iacioneve anatomike duhet të realizohet nga  shërbimi 
i imazherise që të mos mbeten vetëm  gjetje kadav-
erike apo kirurgjikale .Për këtë qëllim, duhet të ketë 
një bashkëpunim të ngushtë mes shërbimit imazherik, 
shërbimit të kirurgjisë dhe  laboratorit anatomik.

4. Ndikimi i variacioneve anatomike të formës së kol-
ecistës në  diskinezinë biliare kërkon edukimin e pa-
cientëve bartës  për evitimin e faktorëve predispozues 
si: obeziteti, regjimi ushqimor, hiperlipidemia, perdori-
mi i kontraceptiveve etj. 
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THE IMPORTANCE OF ULTRASOUND ExAMINATION IN THE STUDDING OF THE GALL 
BLADDER SHAPE RELATED ANATOMIC VARIATIONS AND THEIR INFLUENCE IN BILIARy 
DySKINESIA

Pirraci А.

Universitary Hospital Center “Mother Theresa” Tirana, Albania

Corresopnding author: e-mail: afrim_pirraci@yahoo.com; 

ABSTRACT

Significance and purpose: It is important for surgical purposes to know the gall bladder variations  in detail. 
The aim of this study is to investigate the frequency of the gall bladder shape related anatomic variations using 
ultrasonographic (US) exploration and their impact on Biliary Dyskinesia.

Materials and methods: 7294 (64.8%) hospitalized patients, 3112 (27.7%) ambulatory and 844 (7. 5%) volunteers 
underwent US examination in the hospital between January 2010 – March 2013. The images were seen for 
possible anatomic variations and their influence in biliary dyskinesia. 

Results: 1250 patients were studied, 92 (0.82 %) showed gall bladder anatomic variations related to shape.  The “S” 
shape gall bladder was observed in 31 cases (0.28 %), “Phrygian Cap” in 20 cases (0.17 %) and “Sand Timer” in 5 cases 
(0.04 %). 31.4 % of the patient with above anatomic variations represented the status of Biliary Dyskinesia; 6.5 % 
right hypochondrium pain, 13 % calculosis, 7.6 % biliary sludge and 4.3 % cholecystitis.

Discutions: The anatomic variations of the gall bladder are favoring factors of gall stones forming and inflamation. 
The association with other congenital malformations  should increse detailed control of all the elements of the 
biliary tract.

Conclusion: Pointing out these anatomical  variations  before the surgical intervention may prevent possible 
iatrogenic traumas. Shape related variations are unsuitable and may stimulate Biliary Dyskinesia.

Key words:  anatomic variation, ultrasound, gallbladder, biliary dyskinesia.
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STEATOZA DHE FIBROZA E MËLçISË, SI  GJETJE EKOSONOGRAFIKE, 
TE PACIENTËT  E TRAJTUAR  GJATË  ME METOTRExAT  
 
LIVER STEATOSIS AND FIBROSIS IN PATIENTS TREATED LONG TERM 
WITH METHOTRExATE  
Lahu Z.A. ¹,  Sherifi F.², Lahu A.V.³, Kryeziu A.1

1 Klinika e Reumatologjisë- QKUK, Prishtinë
2 Klinika e Gastroenterologjisë QKUK – Prishtinë
3 O.S.I.R. “Vendenisi – AL” Besianë

Autori për korrespodencë: e-mail: ali.lahu@hotmail.com

Rezyme 

Metotreksati është antimetabolik, antagonist dhe analog struktural i acidit folik. Ai zëvendëson  metabolikët 
natyralë dhe kështu interferon në funksionin e qelizës. Efektet anësore të MTX-it më të shprehura janë në traktin 
gastrointestinal dhe mëlçi. Në mëlçi, efektet anësore me ekosonografi abdominale i kemi detektuar në formë të 
degjenerimit dhjamor dhe fibrozës së mëlçisë. 

Qëllimi ishte hulumtimi i veprimit të MTX-it te të sëmurët me sëmundje inflamatore reumatizmale, hulumtimi i 
efekteve në mëlçi në korrelacion me kohëzgjatjen dhe moshën e pacientëve, si dhe gjetjet ekosonografike në mëlçi 
të shkaktuara nga veprimi i tij. 

Rezultatet: Nga 100 pacientë 73% ishin femra, 27% meshkuj. Te ndarja sipas moshës: 17-30 vj.  ishin 23% e rasteve, 
30-50 vj. 36%, mbi moshën 50vj. 41%. Steatozë hepatike – viti I  kishim 2 raste, viti II-5. Fibrozë të mëlçisë –viti I-1 
rast, viti II-3 raste. 

Diskutimi: Përdorimi për kohë të gjatë i MTX-it shkakton ndryshime në parenkimën hepatike, nga ato më të 
lehtat (steatoza), deri te  më të rëndat (cirroza hepatike), por që ne në studimin tonë nuk e hasëm. Kohëzgjatja e 
përdorimit të MTX-it qëndron në raport të drejtë me efektet negative të tij në mëlçi. Sa më i gjatë të jetë përdorimi, 
aq më të mëdha janë efektet anësore. Efektet anësore të MTX-it në mëlçi janë më të shpeshta te moshat e vjetra

Përfundimi: Ekzaminimi ekosonografik i mëlçisë është një metodë mjaft e përshtatshme për të monitoruar 
efektet negative eventuale të MTX-it te pacientët, që mjekohen për kohë të gjatë. 

Fjalët bosht: metotreksati, mëlçia, steatoza, fibroza. 

Medicus 2015, Vol. 20 (1): 127 -131

HyRJE

MTX-ti është antimetabolik, antagonist dhe analog 
struktural i acidit folik.  Veprimi i tij konsiston në 
zëvendësimin e metabolitëve natyralë në proceset 
metabolike të qelizës dhe kështu interferon në funksionin 
e saj.MTX-ti inhibon enzimin dihidrofolat reduktazë, 
i cili katalizon reduktimin e folatit dhe dehidrofolatit 
në tetrahidrofolat. Ky  inhibim është shumë i fortë 
dhe i gjatë sepse afiniteti i enzimit për MTX-ti është 
10.000 herë më i madh se për substratin natyror.MTX-
ti inhibon sintezën e ADN duke inhibuar proliferimin 
dhe diferencimin e qelizave si dhe inhibon hemotaksën 

e leukociteve polimorfonukleare,  në të cilën bazohet 
efekti antiflamator dhe  aktivitetin e endotelit vaskular 
dhe qelizave mononukleare (rrjetën citokinike) duke 
zvogëluar nivelin e IL-6, IL-8, receptorin për TNF dhe RF-
faktorin, njëkohësisht duke stabilizuar IL-2 receptorin.(1)

Metabolizohet në mëlçi, në pjesën më të madhe tajohet 
përmes veshkëve.Absorbimi bëhet brenda 2 orëve të 
para ku edhe arrihet koncentrimi më i madh.  Përqindja 
e lidhjes së barit për proteinat e plazmës është 50-60%.
Koncentrimi i barabartë i medikamentit në plazmë  dhe 
në lëngun sinovial arrihet pas 4 orëve të administrimit të 
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barit. Metotreksati (MTX) për të parën herë me këtë emër 
është përdorur më 1964 nga Black dhe bashkëpuntorët 
në mjekimin e A. Rh., kurse më 1972 Hoffmeister e 
përdori për herë të parë në doza të vogla edhe në mënyrë 
intermitente në A. Rheumatoid.

Toksiciteti i metotrexatit në organe të caktuara

Mukotan Hematologjik Gastrointestinal Hepatik Renal Retinal

-* + +++ ++ -* -

Indeksi i toksicitetit (2)     
Metotreksati Sulfasalazina Antimalarikët

1.1 1.25 0.5
   
Pra, siç shihet nga kjo skemë efektet anësore më të 
shprehura të MTX janë në traktin gastrointestinal dhe 
mëlçi.(1,2,3,4)

Në mëlçi efekte anësore të MTX me ekosonografi 
abdominale i kemi detektuar në formë të:degjenerimit 
dhjamor (steatosis hepatis) dhe fibrozës së mëlçisë 

Qëllimi i studimit është: 
 � Hulumtimi i veprimit të MTX-it te të sëmurët me 

sëmundje inflamatore reumatizmale dhe sëmundje 
tjera të indit lidhor ku, ky preparat ka një përdorim 
të gjerë dhe të gjatë.

 � Hulumtimi i efekteve të MTX në mëlçi në korelacion 
me kohëzgjatjen.

 � Hulumtimi i efekteve të MTX në mëlçi në korelacion 
me moshën e pacientëve.

MATERIALI DHE METODAT

Janë ekzaminuar 100 pacientë që kanë marrë  terapi me 
MTX  brenda 24 muajve. Prej tyre 73 femra dhe 27 meshkuj. 
Këtyre u kemi bërë ultrasonografinë e abdomenit: në 
fillim të trajtimit, në fund të vitit të parë dhe në fund të 
vitit të dytë. 

Hulumtimi u realziua në Klinikën e Reumatologjisë dhe 
O.S.I.R. Vendenisi-AL” në Besianë në periudhën  20.11.2011 
– 20.11. 2014.

Kriteret përjashtuese 

Nga pacientët e marrë për trajtim i kemi përjashtuar ata 
me:

 � Diabet,
 � Hepatit,
 � Dislipidemi, 
 � Hyperalimentacion,
 � Graviditet (femrat) dhe
 � Konsumuesit e alkoolit.

REZULTATET

Grafikoni 1. Të hulumtuarit sipas gjinisë (llogaritja në 
përqindje).

(Nga 100 pacientë të hulumtuar, 73 prej tyre ishin femra që 
shprehur në përqindje del 73% e numrit të përgjithshëm, 
kurse 27 ishin meshkuj, që do të thotë 27%.)

Grafikoni 2.  Të hulumtuarit sipas moshës (llogaritja në 
përqindje).

Nga numri i përgjithshëm i pacientëve të hulumtuar 
ndarë  sipas moshës kemi:

Prej 17-30 vj. kishim 23 ose 23% të numrit të përgjithshëm, 
30-50 vj. Kishim 36 ose shprehur në përqindje 36% dhe 
mbi moshën 50vj. kishim 41 ose 41%.

Gjetjet ekosonografike

1. Steatozë hepatike–në vitin e parë 2 raste, në vitin e dytë 5.
2. Fibrozë të mëlçisë–në vitin e parë  1 rast, në vitin e dytë 3.

 Grafikoni 3. Gjetjet ekosonografike te pacientët sipas 
viteve (llogaritja në përqindje)
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Steatoza hepatike
Grafikoni 4.  Steatoza hepatike sipas gjinisë dhe moshës (llogaritja në përqindje).

Fibroza e mëlçisë 

Grafikoni 5. Fibroza e mëlçisë sipas gjinisë dhe moshës (llogaritja në përqindje).
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DISKUTIMI

Si çdo medikament tjetër edhe Metotrexati (MTX) jep 
efekte anësore, por për dallim nga shumë barna tjera, 
efektet e tij janë më të shumta. Një nga organet që më 
së shpeshti atakohet nga efektet anësore te MTX është 
mëlçia. Hepatotoksiciteti i tij përfshinë steatozën, 
fibrozën dhe cirrozën hepatike. Incidenca e steatozës të 
detektuar me echo pas terapisë dy vjeçare ishte 5%, kurse 
fibroza  u lajmërua pas terpisë 2 vjeçare në 3% te pacientët 
me Artrit Rheumatoid dhe sëmundje tjera flamatore të 
indit lidhor që mjekohen me doza të vogla të MTX .Shumë 
meta-analiza kanë zbuluar një progres të sëmundjeve të 
mëlçisë nga përdorimi i MTX prej rreth 27%  te të sëmurët 
me Artrit Rheumatoid dhe Artrit Psoriatik duke përfshirë 
grada të ndryshme nga steatoza, fibroza e deri te cirroza 
hepatike. Hepatotoksiciteti kronik në mënyrë tipike 
zhvillohet vetëm te përdorimi kronik i MTX, prej 2 e më 
shumë vitesh (5).. Të dhënat e hulumtimit tonë përputhen 
me ato nga literature (1,2,3,4,5,6) ku gjatë ekzaminimit 
ekosonografik te mëlçisë, kemi hasur të gjitha llojet e 
ndryshimeve hepatike ,që i atribuohen hepatotoksiciteti 
kronik të MTX,  duke filluar nga steatoza e deri te fibroza. 
Ne cirozën hepatike nuk e kemi hasur sepse kemi 
përcjellë pacientët vetëm brenda dy viteve rresht. Marrja 
për një kohë të gjatë e MTX mund të shoqërohet me 
zhvillimin e steatozes dhe fibrozes hepatike e më rrallë 
edhe me hipertension portal dhe cirrozë hepatike(5,6,7,8). 
Në monitorimet rutinore të ndryshimeve hepatike gjatë 
marrjes së MTX në interval kohor prej 1 deri 2 vjet, deri 
ne 30 % të rasteve mund të shfaqen ndryshime të vogla 
deri tek ato të moderuara, kurse  te 2 deri 20 % të rasteve 
mund   të zhvillohet fibrozë hepatike. Zakonisht fibroza 
dhe cirroza e mëlçisë, janë gjetur te pacientët e mjekuar 
në kohëzgjatje prej 2 deri 10 vjet (6). Të dhënat tona 
përputhen me të dhënat nga literature (5,6).  Ndryshimet 
hepatike si steatoza dhe fibroza në numër më të madh janë 
gjetur në vitin e dytë të mjekimit me MTX në krahasim 
me vitin e parë. Mosha e pacientëve ,të cilët mjekohen me 
MTX ka një rëndësi të veçantë për sa i përket paraqitjes 
së efekteve anësore në mëlçi.   Në shumë studime është 
parë rritje e hepatotoksicitetit te pacientët mbi 65 vjeç.
(7,8,9)   Ky toksicitet te moshat e shtyra ,është i lidhur 
me çrregullimin   e farmakokinetikës së barit në këtë 
grupmoshë, pra me zvogëlimin e eliminimit të barit nga 
organizmi përmes veshkave dhe si pasojë, akumulimin e 
tij në organe. Kjo më shpesh ndodh te pacientet e moshuar 
me rënie të funksionit renal.(10) Për këtë arsye, te moshat 
e shtyra shpesh nevojitet trajtim me doza të vogla të MTX 
(7.5mg/javë), për t’iu shmangur efekteve anësore të tij.(7) 

Rezultatet tona kanë vërtetuar një gjë të tillë. Steatoza 
dhe fibroza e mëlçisë janë gjetur më shpesh te grupmosha 
mbi 50 vjeçe, përderisa nën këtë moshë janë gjetur më 
rrallë gjë e cila vërteton efektin negativ të MTX  te moshat 
e shtyra krahasuar me moshat më të reja.

PËRFUNDIMI

Pas hulumtimit të pacientëve në studim, përfitimit të 
rezultateve, përpunimit të tyre dhe krahasimit me të 
dhënat nga literatura, kemi ardhur në këto përfundime:

Përdorimi për kohë të gjatë i MTX shkakton ndryshime 
në parenkimën hepatike, nga ato më të lehtat (steatoza), 
deri te më të rëndat, siç është cirroza hepatike.që ne 
fatmirësisht nuk e kemi hasur në studimin tone, gjithnjë 
duke i’u referuar gjetjeve ekosonografike!

Kohëzgjatja e përdorimit të MTX qëndron në raport të 
drejtë me efektet negative të tij në mëlçi. Sa më i gjatë 
të jetë përdorimi i tij, aq më të mëdha do të jenë afektet 
anësore të tij .

Efektet anësore të MTX në mëlçi janë më të shpeshta te 
moshat e shtyra në krahasim me moshat më të reja.

Ekzaminimi Ekosonografik i mëlçisë është një metodë 
mjaft e përshtatshme për të monitoruar efektet negative 
eventuale të MTX në këtë organ te pacientët që mjekohen 
për kohë të gjatë si dhe përcjelljen dhe monitorimin e 
këtyre ndryshimeve.

Gjetje ekosonografike në kuptim të cirozës së mëlçisë në 
hulumtimin tonë nuk gjetëm!

LITERATURA

1.  Klippel, John H., Primer on the rheumatic diseases, Ar-
thritis Foundation, Ga.:  Springer 13th ed.  New York, NY:  
Atlanta, 2008.

2.  Wolfe F.Clin.  Clin Exp Rheumatol., Adverse drug reac-
tions  of DMARDs  and  DC-ARTs  in  rheumatoid arthri-
tis.  May-Jun; 15 Suppl 17:S75-81. 1997 available at:http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9266137   assessed at  
09.01.2015

3.  Furst E.Daniel & Brooks M., Peter Hepatic and pulmo-
nary complication in patients taking  MTX for Rheuma-
toid Arthritis in Rheumatology. Second edition. London 
1998: 5.16-18-24.

4.  Kremer M. Joel., MTX Indecent hepathotoxicity. CD as 
of. USA, February 1998 up to date version 7.1

 5.  George Krucik, MD, MBA. Methotrexate Side Effects. 



Brief communications

131   |    Medical Journal - MEDICUS  

Medically Reviewed., USA.  August 9, 2013. www.health-
line.com, assessed at 09.01.2015. 

6.  Clinical and Research Information and Drag-Induced 
liver Injury. National Institutes of Health, U.S. Depart-
ment of Health and Human Services. Graphic Courtesy 
of the Scientific Consulting Group, Inc. USA, Last up-
dates: 2012.

7.  Rheumatoid Arthritis Clinical Trial Archive Group. The 
effect of age and renal function on the efficacy and tox-
icity of methotrexate in rheumatoid arthritis. USA, J 
Rheumatol 1999:22:218-223.

8.  Mc Kendry RJ, Dale P. Adverse effects of low dose meth-
otrexate therapy in rheumatoid arthritis. USA,  J Rheu-
matol 1997:20:1850-1856.

9.  Tett SE, Triggs EJ. Use of methotrexate in older pacient. 
A risk-benefit assessment. Kalifornia, Drugs aging 
1996:9:458-471.

10.  Bresolle F, Bologna C, Kinowski JM, et al., Total and free 
methotrexate pharmacokinetics in elderly patients 
with rheumatoid arthritis. A comparison with young 
patients. USA, J Rheumatol 2001:24:1903-1909.

 

LIVER STEATOSIS AND FIBROSIS IN PATIENTS TREATED LONG TERM WITH 
METHOTRExATE 

Lahu Z. A.¹,  Sherifi F.², Lahu A.V.³, Kryeziu A.1

1 Clinic of Rheumatology- University Clinical Centre of Kosova, Prishtina
2 Clinic of Gastroenterology-University Clinical Centre of Kosova, Prishtina
3O.S.I.R. ‘’Vendenisi-AL’’ Besianë

Corresponding author: е-mail address: ali.lahu@hotmail.com

SummARy 

Methotrexate (MTX) is antimethabolic, antagonist and a structural analog of folic acid. It replaces  natural 
metabolites in the cells metabolic processes and interferes in its function. More pronounced side effects of MTX 
are in the gastrointestinal tract and liver. MTX side effects in liver with abdominal echosonography have detected 
in the form of fatty degeneration and liver fibrosis. The aim of this study was MTX’s action research to patients 
with inflammatory rheumatic disease and other connective tissue diseases, the research of the effects of MTX in 
the liver correlated with the duration and age of patients. From 100 patients,  73% were women, 27% males. Divided 
by age researched have: 17-30 years 23%, 30-50 years 36% and over 50 years we had 41%. Steatosis hepatic - in I 
year we had 2 cases, in the second 5. Liver fibrosis - I year we had 1, in the second 3. Discussion: Use for long MTX 
causes changes in hepatic parenchyma, they easiest (steatosis), to the most severe such as hepatic cirrhosis. The 
duration of MTX use is in correlation with its negative effects on the liver. As long as its use, the greater will be 
his side effects of liver. Side effects of MTX in the liver are the most common deferred ages compared to younger 
ages. Echosonography examination of liver is a very suitable method to monitor possible negative effects of MTX 
in patients treated for long time.

Key words: methotrexate, liver, steatosis, fibrosis.
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Pas publikimit të informacionit lidhur me figurat e 
rëndësishme të historisë së shqiptarëve, ndër të tjerë, 
kemi trajtua edhe figurën dhe personalitetin e dr.Myrteza 
Ali Strugës. Për këtë figurë dhe personalitet historik, 
një nga firmnëtarët e Aktit të Pavarësisë  në vitin 1912 
në Vlorë, kemi shfrytëzuar të dhënat dhe informacionet 
që kemi arritur ti mbledhim nga gojëtarët me të cilët 
kemi biseduar, në pamundësi që të kemi të dhëna më të 
hollësishme dhe më të sakta për jetën dhe veprimtarinë e 
ktij patrioti nga Struga.

Natyrisht, kur informacioni nuk del nga burimi, mbase 
edhe pa dashje bëhen gabime e lëshime në interpretim 
ose pasqyrim.

Megjithate, për të verifikuar të gjitha të dhënat biografike, 
të dr.Myrteza Ali Strugës, firmëtarit të Aktit të Pavarësisë 
në Vlorë bashkë me Ismail Qemalin, ( shoqëruar edhe 
nga Nuri Sojliu e Zydi Ohri-që të tre delegate nga Struga 
e Ohri), na e lehtesoi punën ,kujtimet e vetë djalit te 
Dr. Myrtezait, Fatmir Struga (Dibra), i datëlindjes 1934, i 
lindur në Peshkopi. Ai na ofroi një shënim biografik për 
babain e tij, dr. Myrteza Ali Struga, dhe sqarimet më se të 
nevojshme pikërisht për firmën e tij në Aktin e Pavarësisë 
“dr.H.Myrteza”, nënshkrim  ky që dallohet pranë firmave 
te Ismail Qemalit, Luigj Gurakuqit e shume të tjerëve si 
dhe pranë atyre të bashkëvendasve të tij , Nuri  Sojliu dhe  
Zuhdi Ohria. 

Mjek i sakrifices dhe patriot i devotshëm, 
firmëtar i Aktit të Pavarësisë së Shqipërisë 
dhe pjesëmarrës në Kongresin e Lushnjës

Dr. Myrteza Ali Struga (Dibra)  1878-1937 Nënshkrimi i Dr Strugës në Delaraten e Pavarësisë
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Doktor Myrteza Ali Struga, i diplomuar për teologji dhe 
mjekësi në Stamboll, iu dedikua krahas të tjerave edhe 
përhapjes së gjuhës shqipe  dhe mbrojtjes së interesave 
kombëtare që kulmoi deri në firmosjen e Deklaratës së 
Pavarësisë në Vlorë në vitin 1912.

Ai ka lindur në Dibër, në vitin e madh për shqiptarët 1878, 
Vit i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, kurse shkollën fillore 
dhe të mesme e ka kryer në Strugë. Që në moshë të re i 
dedikoi shumë kohë përhapjes së gjuhës shqipe, sidomos 
te fëmijët e familjeve të varfëra. Kjo veprimtari u zgjërua 
më tej në kohën kur doktor Myrtezai së bashku me Nuri 
Sojliun dhe Zydi Ohrin, themeluan një shkollë shqipe, e 
cila kishte shtrirjen e vet në Strugë, Ohër, Pogradec dhe 
fshatrat për rreth.

Në vitin 1903, ai vendos të largohet për studime të larta 
në Stamboll, ku pas përfundimit të shkollës për teologji, 
mendon t’i vijojë studimet  edhe në Universitetin francez 
të mjekësisë të Stambollit. Emri i tij gjendet edhe në 
radhorin e studentëve të viteve 1909-1910 së bashku me 
Dr. Omer Nishanin me të cilin kishte lidhur një miqësi të 
ngushtë.

Gjatë viteve si student, Myrtezai bashkë me atdhetar të 
tjerë shqiptar, aktivizohet te klubi “Bashkimi” si dhe në 
organizatën e rilindjes shqiptare me emrin “Burimi”. Në 
programin e këtyre organizatave politike dhe kulturore 
ishte jo vetëm arsimimi në gjuhën shqipe me alfabet latin 
( në kundërshtim me predikimet e xhonturqëve për të 
përdorur alfabetin arab), por edhe një hap i parë për të 
siguruar autonominë e Shqipërisë.

Pas diplomimit në Stamboll, Myrtezai kthehet në atdheun 
e tij, në qytetin e Strugës, ku fillon të ushtrojë profesionin 
e mjekut. Në këtë punë, spikat humanizmi i tij. Në 
qytetin e Strugës, ai hap edhe farmacinë e tij, në të cilën 
përgatiste edhe barna për të sëmurët, pasi atëhere ishte e 
pamundur të gjendeshin barna. 

Përveç punës si mjek, dr. Myrtezai nuk rreshti së përpjekuri 
për përhapjen e gjuhës shqipe. Në librin e Mitrush Kutelit, 
“Xinxifilla”, përmendet edhe doktor Myrtezai: “….doktor 
Myrtezai erdhi që nga Struga mes fërfëllimës për të më 
vizituar pasi isha i sëmurë. Ai ishte mik i babait tim me 
të cilin  punonin për përhapjen e abetares shqipe” (Libri i 
Mitrush Kutelit “Xinxifilla” f. 147-148).

Shpesh herë mësimin e bënte edhe në mungesën totale 
të kushteve. Mësuesi i muzikës, Krasta, kujton se “doktor 
Myrtezai na e mësonte gjuhën shqipe duke shetitur me 
barkë në gjolin e Pogradecit”.

Në nëntor të vitit 1912, doktor Myrteza Ali Struga, së 
bashku me  Zydi Ohrin dhe Nuri Sojliun u zgjodhën 
delegat të Ohrit e Strugës për në Kuvendin e Vlorës ku 
edhe firmosën në Deklaratën e Shpalljes së Pavarësisë (në 
numrin 31 në listë është firma e Dr.H. Myrteza Aliut, ku 
fjala-shkronja “H” nënkupton titullin e marrë si Hafëz në 
Stamboll).

Doktor Myrteza Ali Struga, si patriot dhe rilindas i shquar, 
e priti me urrejtje pushtimin e Ohrit dhe të Strugës nga 
ana e ushtrive sërbe në fund të nëntorit të vitit 1912. Ai 
vihet menjëherë në krah të çetave atdhetare si të Abdulla 
Rushitit, Beqir Agës, Murat Sojliut etj. Ai nuk kursen 
aspak mjetet e tija financiare për të mbështetur këto 
formacione gjatë viteve 1912-1916. Kjo ndihmë e doktor 
Myrtezait, ranë  në sy të autoriteteve ushtarake serbe, të 
cilët e internuan për një vit. 

Në vitin 1920, përsëri si delegate i Ohrit dhe Strugës, 
doktor Myrtezai merr pjesë në Kongresin e Lushnjës, ku 
u morën vendime të rëndësishme për formimin e shtetit 
shqiptar dhe përmbrojtjen e teritoreve të Shqipërisë nga 
coptimi . Edhe në librin e tij me kujtime të profesor Dr. 
Fejzi Hoxhës mbi mjekësinë shqiptare, botim i vitit 1962 
në Tiranë, përmendet edhe doktor Myrteza Ali Struga 
si një ndër figurat e shquara të mjekësisë shqiptare dhe 
firmëtar i Aktit të Pavarësisë së Shqipërisë dhe delegate i 
shquar në Kongresin e Lushnjës. 

Pas largimit nga Struga, në fund të vitit 1930, ai caktohet 
në Peshkopi drejtor i Spitalit të Peshkopisë, që numëronte 
vetëm 8 shtretër, një gjë e pakëndshme për atë kohë, 
pasi kishte pak fonde. Iu desh të punonte në kushte 
mjaft të vështira, për shkak se i mungonin edhe ilaçet, 
për të mposhtur sëmundjet aq të përhapura në rrethin 
e Dibrës Më pas, në vitin 1934, transferohet për në qytete 
tjera. Fillimisht e dërgojnë në Kavajë, më pas në Lushnjë, 
Elbasan dhe në fund në Lezhë, ku vendoset në vitin 1935, 
ku do të  gëzojë respektin dhe simpatinë e lezhianëve, ku 
të varfërve që nuk kishin  para të blenin ilaçe ua jepte 
falas.  Në vitin 1935 e transferojnë në fund në Tiranë me 
të shtatë fëmijët e vet.

Në mars të vitit 1937, disa muaj përpara 25 vjetorit të 
Shpalljes së Pavarësisë, vdes nga një sëmundje e rëndë, 
duke lënë në pikëllim gruan dhe shtatë fëmijët e tij.  U 
largua nga jeta një mjek zemërmirë dhe i përkushtuar 
për punën që bënte, një patriot, një luftëtar i paepur për 
çështjen shqiptare, pavarësinë dhe lirinë e atdheut, një 
ndër 110 mjekët e pakët që kishte atëhere Shqipëria. 
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Pas çlirimit të Shqipërisë, doktor Myrteza Ali Strugës 
(Dibra), iu dha nga Kuvendi Popullor titulli “ Patriot” për 
veprimtari patriotike të çështjes shqiptare, ndërsa gruas 
së tij, Nebijes, iu akordua pensioni patriotik për të shoqin, 
pension të cilin e gëzoi deri në vdekjen e saj. 

Struga, si qyteti ku ai u rrit dhe filloi rrugëtimin e tij 
dhe ku la gjurmë të pashlyera në kujtesën kolektive të 
bashkëvendasve të vet, për  dr.Myrteza Ali Strugën, duhet 

të gjejë mënyrë dhe vend  për të nderuar këtë emër  të 
madh të historisë së shqiptarëve, sepse kështu do të 
nderonte vehten dhe kujtimin e respektin për vlerat tona, 
për sakrificën dhe përkushtimin e Dr Myrteza Ali Strugës 
dhe shumë të ngjajshmëve si ai  që bënë aq shumë për një 
të nesërme më të mire për të gjithë ne. 

   Azis K.Pollozhani
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LUL F. RAKA

EBOLA NË qyTET

1
Thirrja nga Gjeneva për të ndihmuar në epideminë 
e Ebolës në skajin tjetër të botës më nxit një vullkan 
përbrenda. Më rikujton përvojën më të keqe (luftën) në 
vendin më të mirë në botë (Kaçanik). Pas 16 vitesh më duket 
si déjà vu, edhepse rrethanat janë krejt ndryshe. Tash 
kam edhe detyra prindore, e shumë të tjera profesionale 
dhe shkencore. I lë të gjitha dhe marr të njejtin vendim 
me të cilin bëj paqe shpirtërore me vetveten. Po shkoj të 
përballem me virusin në formë shpagete, i cili është më 
vdekjeprurësi në rruzull. Lajmërohem vullnetar dhe më 
pranojnë për Liberi. Paraprakisht e nënshkruaj kontratën 
e cila ka vlerën 1 dollar! Po, po: një dollar. Transporti, 
fjetja dhe ushqimi mbulohen nga OBSH. Rreziku në punë-
jo; për neve konsulentët nuk vlen.

Të gjithë përreth meje janë kundër. E kuptoj brengën e 
tyre, rrezikun dhe pasojat. Gjersa po lexoja në shtëpi, 
Lena më hyp mbi shpinë dhe fillon të më bombardojë me 
gjithfarë pyetjesh për Ebolën. Mos shko-më thotë. Pse po 
shkon? Po shkoj në Afrikë ta ndali Ebolën që të mos vijë në 
Kosovë. Ebola nuk mund të vijë në Kosovë sepse ne s’kemi 
majmuna e as lakuriqa- më përgjigjet ajo.

2
Liberia ka rreth 4 milionë banorë dhe e ka njohur 
Kosovën qysh më 2008. Është shteti i vetëm afrikan i 
formuar nga kolonizimi i SHBA përmes ish-skllevërve 
afroamerikanë. Pasardhësit e kolonistëve edhe sot luajnë 
rolin kyç në Liberi. Por, fjala e fundit, sikurse në Kosovë 
vjen nga Ambasada e vëllezërve amerikanë. Presidentja 
e vendit edhe këtu është femër- Ellen Johnson Sirleaf, 
një ekonomiste e Harvardit. Ajo e kishte mposhtur në 
zgjedhje ish-futbollistin e Milanit Xhorxh Vea. Anglishtja 
është gjuhë zyrtare, edhepse këta I hanë gjysmën e 
germave. Ende është në fuqi ora policore, kurse kufinjtë 
tokësorë janë të mbyllur gati dy muaj.  

Ebola ka mbyllur shkollat, zyrat komunale dhe shumë 
banka. Nëpër rrugë ka plot grupe të rinjsh të lodhur e të 
frikësuar që rrijnë kot: pa adresë, pa punë, pa synim. Një 
gjë nuk e kam ende të qartë. Si është e mundur që gati 

të gjitha spitalet në kryeqyetin me 1.3 milionë banorë, të 
jenë mbyllur. Ebola nuk është vetëm murtajë biologjike. 
Më shumë se kaq - ajo është psikologjike, sepse frika 
nga Ebola është përhapur shumë më shpejt sesa virusi. 
Vërehet kudo. Sidomos pas vdekjes së dy  Profesorëve 
eminent dhe udhëheqësve të Klinikave të Internos dhe 
Kirurgjisë në spitalin universitar John Kenedy. Tashmë, 
Ebola është bërë edhe katastrofë humanitare. Ka përfshirë 
përnjëherë 3 shtete; është shtrirë edhe në kryeqytete, si 
dhe ka prekur një numër të konsiderueshëm të punëtorëve 
shëndetësorë (94 të vdekur në Liberi). Shumë faktorë 
bashkuan forcat për ta dhënë këtë stuhi në Liberi: dy 
luftëra brutale civile që kanë zgjatur me dekada, sistemi 
i rrënuar shëndetësor me numër minimal të punëtorëve 
shëndetësorë, fshehja dhe injorimi i sëmundjes në stadin 
fillestar nga shteti e nga popullata, traditat e rrezikshme 
të  varrimit që shumëzojnë rrezikun e përhapjes si dhe 
përgjigjja shumë e ngadalshme vendore e ndërkombëtare. 
Me kohën e dyfishimit të rasteve në Liberi prej vetëm 2 
javësh, dritarja e vogël për parandalim e kontrollë duket 
se po mbyllet fare. Sfida kryesore mbetet menaxhimi i 
sëmundjes në komunitet.

3
Në mëngjesin e parë na tregojnë rregullat e shtëpisë. 
Rregulla e pare: nuk ka përshëndetje me shtrëngim 
duarsh. OK. S’ka përqafime. Ani. S’ka seks. Këtu nuk 
e kam fare në axhendë, edhe sikur ta kisha pranë Irina 
Shvajkun. Jo, nuk jam i sigurtë për këtë të fundit. 

Qiellin e shoh çdo ditë gri, me reshje të përditshme 
shiu (pesë herë më shumë sesa në Angli) por edhe me 
lagështi të padurueshme ajri, që vjen nga klima tropikale. 
Mëngjesin e nis me terapi parandaluese kundër malarjes: 
antibiotikun doksiciklinë, që do ta përdori 65 ditë rresht. 
Gati çdo natë e përziej pak me Heineken. Por, kur një belg 
më tha se ne e quajmë këtë birrë “shurra e kalit”, fillova 
të pija marka tjera.

 Oqeanin Atlantik e shoh prej Zyrës së OBSH. Por, larja 
në të, do të jetë vetëm një dëshirë e parealizuar, për 
shkak rrezikut të rrymave thithëse të valëve, të cilat 
kishin mbytur edhe notarët më të mirë. Punën e filloj 
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me trajnimin e trajnerëve. Do të vazhdoja edhe disa 
herë tjera të mbaja ligjërata në vende të ndryshme, 
para njerëzve të ndryshëm. Por, ato që i mbajta para 
Shoqatës së Infermiereve të Liberisë dhe shoferëve të 
autoambulancave ishin më të veçanta. Në sytë e tyre 
vërehej frika. Duhej kthyer vetëbesimi në to.  Këtu nuk 
bëhej fjalë më për një ligjëratë thjesht akademike. Ishte 
ligjëratë për jetë a vdekje. Një informatë e vetme mund 
të shpëtonte jetë. Andaj, më pëlqeu thënia e Dejlit nga 
Australia, i cili tha se ne po shpëtojmë jetëra, edhepse 
nuk po e dijmë se jetën e kujt po e shpëtojmë. Po, ky është 
pikërisht misioni i parandalimit të sëmundjes.

4
I kërkoj shoferit tonë ta lëshojë këngën time të preferuar 
“Ebola in toën”. Ai quhet Martin dhe  në moshën 13 
vjeçare rrebelët e Tejlorit, i cili tani ndodhet në burg me 
kriminelët serbë në Hagë, ia kishin vrarë të dy prindërit 
përbrenda shtëpisë. Në ulësen e pasme është Monika - një 
vajzë nga Kolumbia, që punon për OBSH në Panama. Është 
koordinatore e zonës më të prekur në Liberi-Montserrado. 
Nuk ka krizë globale në të cilën ajo nuk kishte marrë 
pjesë. E guximshme, e drejtpërdrejtë, e pakompromis 
dhe shumë më e përkushtuar sesa gjithë stafi vendor. 
Monika flet për imazhin e keq të vendit të vet. Unë i them 
se edhe neve na quajnë Kolumbi e Evropës, por i them se 
ne kemi Nënë Terezën dhe Ferid Muratin. Nënë Terezën e 
di, por çka ka bërë ky i dyti? Eh, ky ua ka kthyer burrërinë 
njerëzve. Nuk po kuptoj, si ua ka kthyer? E ka zbuluar 
viagrën. Haaaah – plasi gazi. Kohëve të fundit çdo ditë jemi 
në terren. Kudo ku ka Ebolë. Nganjëherë nuk i dëgjojmë 
as urdhërat nga lart për të marrë pjesë në disa takime, 
në të cilat bisedohet kot për ide dhe strategji, të cilat i 
ndërrojnë çdo ditë. “Nuk kemi kohë”- u themi. Për këtë 
arsye na quajnë edhe grupi i rrebelëve. Na ishte sugjeruar 
të shmangim vizitat nëpër qendrat e trajtimit të Ebolës për 
arsye të ndryshme të standardeve të sigurisë. Pyes kush 
i ka matur ato standarde? A ka hyrë ndokush nga ekipi 
ndërkombëtar brenda reparteve në këto dy qendra? Jo. E 
si do t’i vlerësojmë ne parimet e kontrollit të infeksionit? 
Si do t’i parandalojmë ato? Nga zyra? Jo. Nëse frikësoheni 
nuk është dashur të vini fare këtu. Nisemi për në qendrën 
e parë të trajtimit të Ebolës në ELËA II. Në hyrje na e 
masin temperaturën me termometër në formë pistolete. 
36.4°C.  Futemi brenda dhe menjëherë nisim veshjen e 
pajisjeve personale mbrojtëse, të cilat na bëjnë të dukemi 
si astronautë. Për shkak të vështirësive shëndetësore në 
punë, klimës dhe lagështisë, maksimumi i lejuar i punës 
me to është 40 minuta për ato me ngjyrë portokalli dhe 2 

orë për ato që i rekomandon OBSH-ja. Jemi pesë veta. Unë 
vishem i dyti. Xhorxhi, një mjek amerikan nga Minesota 
na bën fotografi. Monika e pyet se si do të na njohin në atë 
foto. Unë them se e kam shenjën time dalluese. Cila është 
ajo? Ja kjo- dhe e bëj një temeno me shqiponjë. Para se 
të hyjmë brenda  Dr. Braun na fton të lutemi. Kapemi të 
gjithë dorë për dore në rreth. Infermierja fillon me lutjen: 
O Zot, ruaji dhe shëroji pacientët tanë sa më parë. O Zot, 
ruana neve nga sëmundja. Amin! Çfarë ndjenje. Hyjmë 
në repartin e parë. Shoh njerëzit që luftojnë me vdekjen. 
Në mesin e tyre plot fëmijë. Në njërin shtrat shoh vëlla e 
motër. Menjëherë më vizatohen fëmijët e mi: Lena, Lumi 
e Learti. Më tej e shoh një pacient në gjendje të rëndë që e 
kishte marrë Ebolën duke u përkujdesur për nënën e tij, 
e cila kishte vdekur para dy javësh. Ecim tutje. Dr. Braun 
na tregon se toaleti për pacientët e konfirmuar me Ebola 
është bllokuar qe gati një muaj! Askush nuk ka ardhur për 
ta rregulluar! Me t’u kthyer në anën e djathtë më del para 
një mbulojë e zezë e shtrirë përtokë. Ky pacient ka vdekur 
sot në mëngjes. Ka qenë punëtor shëndetësor dhe kemi 
punuar bashkë me të gjatë muajit të fundit - pohon me një 
zë të ngjirur Brauni. Në morg kemi edhe 8 trupa të tjerë, 
disa të vdekur qe 4 ditë.

Hyjmë përsëri brenda në tjetrin repart ku shoh shtretërit 
e zbrazët. Ku janë pacientët? Janë duke shikuar TV. Çka?!- 
pyes me habi. Së shpejti arrij në atë hapësirë. Disa ulëse 
të thjeshta druri. Një valë e nxehtë ma përshkon trupin. 
Rrënqethem dhe gëzohem që shoh fëmijë të mbijetuar, 
me përmirësim të gjendjes, me fytyra të qeshura duke 
shikuar një film vizatimor në DVD. Dr.Braun na e sjell 
një film të ri!-thërret njëri. Ku po e din se kush jam unë?-
ngacmon ai fëmijët. Po, po ti je. Ta njohim zërin- ia ktheu 
një fëmijë tjetër.

Pasi dalim jashtë qendrës, dëgjoj një zë fëmije duke qarë 
që nuk ndalet dot. Çka ka ky fëmijë? Pse është jashtë? 
Motra më tregon se është 4 muajsh dhe quhet Natanian. 
Fillimisht babai i ka vdekur nga Ebola, kurse më pas 
e gjetën në repart duke thithur gjirin e nënës së tij të 
prekur nga sëmundja, e cila tashmë kishte ndërruar jetë. 
Farefisi dhe qendra e bonjakëve nuk e kanë pranuar për 
mbikqyrje për shkak të frikës se mund të jetë i infektuar. 
Ai vazhdon të qajë. Monika e merr në krah. Analiza e 
fundit e Ebolës e bërë para 5 ditëve i kishte dalë negative. 
Tash duhet pritur edhe 5 ditë që ta kalojë rrezikun e 
sëmundjes. Çdo ditë me rradhë pyesja Braunin për të. Pasi 
e kaloi 21 ditëshin u lëshua i shëndoshë dhe u transferua 
në një qendër për fëmijë bonjakë.

Në ndërkohë vjen kamioni i Kryqit të Kuq me stafin 
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vendor për t’i marrë trupat e pajetë.  Në dalje të qendrës 
shoh luftën e familjarëve me njërin nga anëtarët e ekipit 
të varrimit. Dëshirojnë që të afërmit e vdekur t’i varrosin 
vetë –dinjitetshëm. Por vendimi është i prerë- trupat 
shkojnë në krematorium.

Një ditë tjetër shkojmë në qendrën e posahapur me 120 
shtretër. Me neve është edhe Zhordi nga Barcelona. Më 
befason kur thotë se asnjëherë nuk ka parë lojë të Barçës 
e as që ka qenë në stadium. Epo, kam qenë unë për ty në 
Camp Nou - ia kthej unë. Hyrja në zonën e kuqe të Ebolës 
më duket sikur hyrja në kafe t’Bardhylit. Por, atë që pashë 
brenda nuk e rrëfej dot. Është vetë ferri i Dantes.

5
Të gjitha epidemitë fillojnë vikendeve ose festave. Na 
ftojnë urgjentisht të shkojmë në njërën prej tyre- në 
barrakat e Ushtrisë Liberiane. Në veturë është edhe 
Majku, një amerikan që fliste shqipen letrare, të mësuar 
gjatë pesë viteve të misionit në Shqipëri. Pak para 
arritjes në cak, ai  papritmas fillon të këndojë “Eja, eja 
luleborë…”. Unë mezi që prita dhe i bashkohem urimit 
me “…se me ty do t’lidhë kunorë”. Ja shtoj zërin e dytë 

dhe më duket se e kam Fatmirin dhe Sheficën me vete. Në 
barraka ushtarët jetonin me familjet e tyre në një zonë 
të mbyllur me gjithsej 4000 njerëz. Aty na pret koloneli 
Xhonson. Posa janë regjistruar 12 rastet e para, përfshirë 
edhe 4 punëtorë shëndetësorë. Prej tyre dy mamí, që 
kishin kryer lindjet pa kurrfarë masash mbrojtëse. Në dy 
klinikat ekzituese nuk ka asnjë çesme brenda. S’ka ujë! 
Po, kjo është Afrika. Po virusi këtu e ka parajsën e vet. 
Monika më tregon se në këtë vend, vetëm 5% e njerëzve 
kanë ujë nga sistemi i sigurtë sanitary. 

Vazhdon lista me klinika e ambulanca tjera kudo ku ishin 
regjistruar raste në mesin e punëtorëve shëndetësorë në 
Redemption, Benson, Chocolate city, Russel e shumë të 
tjera.

Pak atmosferë Kosove ma sjellin Ismeti, Ardiani e Senadi, 
të cilët punojnë për Kombet e Bashkuara këtu, me të cilët 
hamë drekën e Bajramit. Javën që vjen kthehem në Kos-
ovë. Pastaj, më duhet të pres edhe 3 javë tjera që të jem  “i 
lirë” nga Ebola.

Në këtë dramë jetësore mësova shumëçka nga jeta, zanati, 
vlera dhe njerëzia.
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TAKIMI Ix VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 
9 TH ANNUAL MEETING OF INSTITUTE ALB-SHKENCA

Tema – bosht: 

“SHKENCA, FAKTOR I RËNDËSISHËM I ZHVILLIMIT                                                                              
TË qËNDRUESHËM SHOqËRORO-EKONOMIK” 

Prishtinë, 29-31 Gusht 2014 
KONFERENCA E SEKSIONIT TE SHKENCAVE MJEKËSORE
Seksioni i Shkencave Mjekesore  INSTITUTI ALB-SHKENCA

Ne Prishtine nga data 29 ne 31 gusht 2014 organizon 
punimet Takimi IX vjetor i Instituti Alb-Shkenca (IASH), 
organizem shkencor mbarekombetar dhe nderkombetar i 
cili mbledh ne gjirin e tij intelektuale nga shume fusha te 
dijes dhe shkences te cilet ushtrojne aktivitetin e tyre ne 
Ballkanin shqipfoles dhe ne diaspore (KE, SHBA, Kanada 
dhe vende te tjera te botes).

Ne kuadrin e Takimit do te zhvilloje punimet e veta 
edhe Seksioni i Shkencave Mjekesore, njeri nga 9 
seksionet Shkencore te IASH. Punimet do te zhvillohen 
ne Ambjentet e QKUK (Salla e Telemjekesise) ne 
bashkepunim me Fakultetin e Mjekesise se Universitetit 
te Prishtines. Konferencen e Shkencave Mjekesore te 
Institutit Alb-Shkenca e ka inkurajuar edhe Ministria e 
Shendetesise e Republikes se Kosoves.

Ne takim do te paraqiten 55 punime shkencore nga 
specialitete te ndryshme te Mjekesise, Stomatologjia, 
Shendeti publik dhe Farmacia, nga specialiste te 
Shendetesise qe vijne nga Kosova, Shqiperia, Maqedonia 

dhe disa vende te Komunitetit Europian (bashkengjitur 
programi). Autoret do te paraqitin ne keto punime 
arritjet e tyre me te fundit ne veprimtarine klinike, 
kerkimore-shkencore dhe didaktike.

 
Konferenca e Seksionit te Shkencave Mjekesore te 
Institutit Alb-Shkenca, per te nentin vit me rradhe, 
vazhdon me sukses perpjekjet per konsolidimin e 
komunitetit mjekesor mbareshqiptar, rritjen e dialogut 
mes specialisteve te shendetesise dhe shkembimit te 
njohurive dhe arritjeve mjekesore me te fundit.

Konferanca venosi që takimin e vet jubilar ,të X( dhjetë) ta 
mbajë në Shkup,me çrast Ministri i arsimit dhe shkences 
i RM, Z. A.Ademi, aty prezent,konfirmoi mbështetjen dhe 
shprehu kënaqësinë për të qënë nikoqir i Konfererencës 
së X te Institutit Albshkanca. 

Seksioni i Shkencave Mjekesore
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UDHËZIME PËR AUTORËT

Këto të dhëna janë në pajtim me                                                    
“Kërkesat uniforme për Dorëshkrimet e Pranuara në                           

Revistat Biomjekësore”
Dokumentin komplet mund ta gjeni në www.icmje.org)

Medicus është revistë ndërkombëtare që boton punime 
origjinale shkencore, vështrime revyale, punime 
profesionale, prezentime rasti, kumtesa të shkurtra, 
recenzione librash, raporte nga tubime shkencore, letra 
dhe editoriale nga fusha e mjekësisë, stomatologjisë, 
farmakologjisë si dhe nga fusha tjera të përaferta bio-
mjeksore. 

Revista është organ i “Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë në 
Maqedoni.” 

Gjuha e botimeve është në Gjuhë Shqipe dhe Angleze 
(këshilli redaktues mund të vendosë nëse botimet do 
të jenë edhe në gjuhë tjera). Autorëve u kërkohet të 
lektorojnë dhe të redaktojnë  unimin e tyre vetë, në 
gjuhën përkatëse.

Ju lutemi përdoreni madhësinë standarde të punimit në 
format: Word për Windows, Times New Roman 12.

Dorëshkrimet dërgohen në format elektronik, qoftë me

CD ose përmes e-mailit tek Kryeredaktori,
Prof. Dr. Azis K. Pollozhani,
Zyra e Redaksisë, rr. 50 Divizija, No 6, 1000 
Shkup, apo në
e-mail: medicus.shmshm@gmail.com

Revista për një numër pranon jo më shumë se një artikull 
nga një autor, dhe jo më shumë se dy si ko-autor.

Autorët duhet të deklarojnë se kontributi i tyre nuk është 
publikuar apo pranuar për publikim diku tjetër, përderisa 
nuk përfundon procedura vlerësuese ne Revistën tonë. 

Autorët gjatë aplikimit duhet të përmbushin formen e 
kerkuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Redaktorëve të 
Revistave Mjekësore (ICMJE) për kriteret e autorësisë, 
respektivisht “Kërkesave uniforme për Dorëshkrimet e 
Pranuara në Revistat Biomjekësore”, cilën mund ta gjeni 
në www.icmje.org .

Revista do të njoftojë pranimin e artikullit tuaj brenda 
shtatë ditësh dhe do t’ju bëjë me dije se kur do të 
informoheni për vendimin e këshillit redaktues.

Artikujt për t’u botuar në Medicus do të recensohen. 
Këshilli redaktues do të marrë parasysh komentet 
e recensuesit dhe pastaj mund të kërkojë nga autori 
ndryshime apo plotësim të punimit.

INFORMATION FOR AUTHORS

These guidelines are in accordance with the                                       
“Uniform Requirements for Manuscripts Submitted

to Biomedical Journals”
(The complete document appears at www.icmje.org)

Medicus is an international journal of that publishes 
papers from all areas of medical research. Furthermore, 
the journal indends to bring educational material of high 
quality to its members for continuous medical education 
(CME), by publishing original research, professional and 
review papers, case reports, brief communications, 
literature summary articles and editorials.

The Journal is official organ of the »Association of 
Albanian Medical Doctors from Macedonia«.

The language of publication is Albanian and English (the 
editorial board may decide whether other language will 
be used for publications). Authors are requested to have 
their paper proof-readed and edited for the respective 
language.

Please use standard-sized paper and submit your article 
in the following formate: Word for Windows, Times New 
Roman 12.

Manuscripts should be submitted in electronic format, 
either on disc or by e-mail to the Editor-in-Chief, 

Aziz K. Pollozhani, MD. PhD

Editorial Office, Str. 50-ta Divizija, No 6, 1000 
Skopje,

Email: medicus.shmshm@gmail.com

The Journal allows submission of no more than one 
article as an author, and at most two, being a co-author 
per issuance. 

The authors attest that their contribution has neither 
been published nor submitted for publication elsewhere, 
untill the editorial procedure is over.

Authors should adhere to the International Committee of 
Medical Journal Editors (ICMJE) authorship criteria in so 
far as they apply. These can be found at www.icmje.org.

The Journal will acknowledge receipt of your article 
within seven days and let you know when you will be 
informed of the editorial board’s decision.

Articles to be published in Medicus will be peer-reviewed. 
The editorial board will take into account the reviewer’s 
comments and may then promt the author for changes or 
further work.
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Numri i faqeve (përfshirë tabelat dhe/ose figurat/
ilustrimet) varet nga lloji i artikullit:

punim origjinal hulumtues –deri ne12 faqe dhe jo më 
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punim profesional ose punim revyal – deri ne 8 faqe dhe 
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Ato duhet të përshkruhen shkurt, respektivisht, problem 
qenësor i studimit, se si është kryer studimi, rezultatet e 
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plotësuese për autorët)

Fjalët kyqe -Tri deri pesë flaje apo fraza te shkurtëra 
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revistat e indeksuara në PubMed. Stili i referencave që 
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Shkurtimet (akronimet) përdoren për njësitë matëse, 
kurse në raste tjera kur përmendet për herë të parë, ai 
duhet të jetë i sqaruar me fjalën bazë bashkangjitur.

Për të gjitha barnat duhet të përdoren emrat gjenerik 
ndërkombëtar. Nëse në hulumtim janë të përdorura 
brendet e patentuara, përfshini emrin e brendit në kllapa 
në paragrafin e Metodave.

Dorëshkrimi i dërguar tek botuesi duhet të shënohet nga 
autorët , nëse janë në seksionin e “punimeve origjinale 
shkencore” apo në pjeset tjera përmbajtesore të revistës. 

Autorët marrin dy kopje të botimit përkatës.

The number of pages (including tables and/or figures/ 
illustrations) is dependent upon the type of the article:

original research paper - up to 12 pages and no more 
than 6 tables and / or graphs / pictures;

professional or review paper - up to 8 pages and no more 
than 4 tables and / or figures / images;

case report or brief communication - up to 6 pages and 
a maximum of 3 tables and / or figures/images.

Leter up to 2 pages

With the manuscript, provide a page giving the title of 
the paper; the name(s) of the author(s), including the 
first name(s) and no more than two graduate degrees; 
the name of the department and institution in which 
the work was done; the institutional affiliation of each 
author; and the name and address of the author to whom 
reprint requests should be addressed. (see Additional 
Information for Authors)

Provide an abstract of not more than 250 words. It should 
consist of four paragraphs, labeled Backround, Methods, 
Results and Conclusions. They should briefly describe, 
respectively, the problem being in the study, how the 
study was performed, the salient results, and what the 
authors conclude from the results.

Tables, figures and legends (see Additional Information 
for Authors)

Three to five key words or short phrases should be added 
to the bottom of the abstract page.

quotations of references in the text should primarily be 
from journals indexed in PubMed which have proven their 
significance. The style of references required by Medicus 
is the Vancouver format (see Additional Information for 
Authors).

Except for units of measurement, abbreviations are 
discouraged. The first time an abbreviation appears it 
should be preceded by the words for which it stands.

The international generic names should be used for all 
drugs. When proprietary brands are used in research, 
include the brand name in parentheses in the Methods 
section.

All manuscript sent to the editor should be noted by the 
authors whether they are meant for the “original research 
papers” section or the rest of the journal’s content.

The authors receive two copies of the relevant issue.
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Informacione plotësuese për autorët

I. Faqja e parë – ballina: Duhet të përmbajë: (a) titullin e punimit, të 
shkurtër, por informativ; (b) emri, inicialet e emrit të mesëm dhe 
mbiemrit të secilit autor; (c) institucioni; (d) emri i departamentit 
që i atribuohet punës shkencore; (e) emri dhe adresa e autorit për 
t’iu përgjigjur në lidhje me dorëshkrimin; (f) burimi/përkrahja në 
formë të granteve, paisjeve, barnave dhe në përgjithësi.

II. Faqja e dytë – abstrakti dhe fjalët kyqe: Abstrakti duhet 
të shkruhet me maksimum prej 150 fjalësh për abstraktet e 
pastrukturuara, dhe me 250 fjalë për abstraktet e strukturuara 
(pjesët përmbajtësore: objekti/ete studimit ose hulumtimit, 
procedurat bazë, siç është përzgjedhja e subjekteve apo kafshët 
laboratorike, metodat vrojtuese dhe analitike, pastaj, rezultatet/
gjetjet përfundimtare (të dhënat dhe rëndësia e tyre statistikore, 
nëse është e mundur), dhe konkluzionet kryesore. Vini theksin 
mbi aspektet e reja dhe të rëndësishme të studimit apo vrojtimit. 
Nën abstraktin indentifikoni dhe shkruani fjalët kyqe: 3-5 fjalë 
apo fraza të shkurtëra që do të ndihmojnë në paisjen me tregues 
të punimit dhe publikimit të abstraktit. Përdorni terme nga lista 
e Index Medikus për Nëntituj Mjekësor (Medical Sub-Headings 
[MeSH]); nëse nuk ka term të përshtatshëm në MeSH për disa terme 
të reja, mund të përdorni termet e dhëna.

III. Faqja e tretë dhe të tjerat – teksti i plotë i artikullit: Teksti i 
plotë I artikujve hulumtues ose vrojtues normalisht, por jo 
domosdoshmërisht, duhet të jetë i ndarë në paragraf me këta 
nëntituj: hyrja, metodat dhe materialet, rezultatet dhe diskutimi. 

1. Hyrja: Krijoni një kontekst apo prapavijë(trualli) të studimit (që 
në fakt është natyra e problemit dhe rëndësia e tij). Për të bërë 
këtë duhet të bëni një hulumtim të literaturës – duke kërkuar, 
gjetur dhe lexuar punimet përkatëse, që duhet të jenë si referencë 
në dorëshkrimin tuaj. Sqaroni hipotezat tuaja dhe planifikoni t’i 
testoni ato, si dhe përshkruani qëllimet tuaja. Kini qëndrim të 
qartë se çka prisni të gjeni dhe arsyet që ju udhëhoqën tek hipotezat 
që keni krijuar. Objekti i hulumtimit më së shpeshti fokusohet kur 
parashtrohet si pyetje. Mos përfshini të dhëna apo rezultate nga 
puna që do të raportohet.

2. Metodat & Materialet: Ky paragraf duhet të përfshijë atë 
informacion që ishte në dispozicion në kohën që plani apo 
protokoli i studimit po shkruhej. Të gjitha informacionet e marra 
gjatë studimit i takojnë paragrafit të Rezultateve.

Përshkruani përzgjedhjen tuaj të pjesëmarrësve së vrojtimit 
ose eksperimentit (pacientët ose kafshët laboratorike, përfshirë 
kontrollat) qartë, duke përfshirë kriteret e përshtatshme (inkluzive) 
dhe përjashtuese (ekskluzive).

Parimi udhëheqës duhet të jetë i qartë se si dhe pse studimi 
është bërë në një mënyrë të caktuar. Jepni detaje të mjaftueshme 
për metodat, mjetet dhe materialet (jepni emrin dhe adresën 
e prodhuesit në kllapa), dhe procedurat për të lejuar të tjerët të 
kuptojnë dhe riprodhojnë rezultatet tuaja.

Nëse një metodë e caktuar që është përdorur është e njohur, atëherë 
nuk është e nevojshme të jepet përshkrim komplet i saj. Mund t’i 
referoheni punimit në të cilin së pari herë është përshkruar dhe të 

Additional Information for Authors

I. First page - front page: It should contain: (a) title of paper, a 
short, but informative; (b) the first name, initials of middle name 
and last name of each author; (c) the institution; (d) the name of the 
department that is attributable to the scientific work; (e) the name 
and address of the author with whom to correspond about the 
manuscript (f) source/support in the form of grants, equipment, 
drugs, or all.

II. Second page - abstract and keywords: The abstract should be 
written with a maximum of 150 words for unstructured abstracts 
and 250 words for structured abstracts (containing parts: 
objective(s) of study or research, basic procedures, such as selection 
of subjects or laboratory animals, observational and analytical 
methods, then, the main findings/results (data and their statistical 
significance, if possible), and the main conclusions. Emphasize the 
new and important aspects of the study or observation.

Below the abstract identify and write the keywords: 35 words or 
short phrases that will assist in indexing the paper and publication 
of the abstract.

Use terms from the list of Index Medicus for Medical Sub-Headings 
(MeSH); if there is no appropriate MeSH term for some newly 
introduced terms, we can use the given terms.

III. Third and further pages – full text of the article: The full text 
of research or observational articles should normally be, but not 
necessarily, divided into sections with the following headings: 
introduction, material and methods, results and discussion.

1. Introduction: Provide a context or background for the study 
(that is, the nature of the problem and its significance). To do this 
you must complete a literature review – searching for, finding 
and reading relevant papers, which must be referenced in your 
manuscript. Explain your hypotheses and the plan to test them, 
and describe your aims. Clearly state what you expect to find and 
the reasoning that led you to the hypotheses that you have made. 
The research objective is often more sharply focused when stated 
as a question. Do not include data or conclusions from the work 
being reported.

2. Methods & Material: This section should include only 
information that was available at the time the plan or protocol for 
the study was being written. All information obtained during the 
study belongs in the Results section.

Describe your selection of the observational or experimental 
participants (patients or laboratory animals, including controls) 
clearly, including eligibility and exclusion criteria.The guiding 
principle should be clarity about how and why a study was done in 
a particular way.

Give sufficient details of the methods, apparatus and materials 
(give the manufacturer’s name and address in parentheses), and 
procedures to allow others to understand and reproduce your 
results.

If a particular method used is well known then there is no need 
to give a complete description. You can reference the paper in 
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përmendni ndonjë modifikim/ndryshim që keni bërë. Jepni arsyet 
për përdorimin e tyre dhe vlerësoni kufizimet e tyre. Në fund, 
përshkruani se si i keni analizuar të dhënat tuaja, duke përfshirë 
metodat statistikore dhe pakon programore që keni përdorur.

Autorët e dorëshkrimeve të rishqyrtuara duhet të përfshijnë 
një paragraf që përshkruajnë metodat që kanë përdorur për 
lokalizimin, përzgjedhjen, ekstrahimin dhe sintetizimin e të 
dhënave. Përdorni formën joveprore të foljes, në vetën e tretë, kur 
dokumentoni metodat, gjë që do të fokusonte vëmendjen e lexuesit 
tek puna që është bërë e jo tek hulumtuesi (P.sh. Janë marrë, janë 
realizuar, janë prezantuar etj.) 

2. a) Statistikat: Përshkruani metodat statistikore me detaje 
të mjaftueshme për t’ia mundësuar një lexuesi me njohje në atë 
fushë t’i qaset të dhënave origjinale për të verifikuar rezultatet e 
raportuara. Kur është e mundur, përcaktoni sasinë e zbulimeve 
dhe prezantoni ato me indikatorë përkatës të gabimeve në 
matje apo pasiguri (siç janë inter-valet e besueshmërisë). Evitoni 
mbështetjen vetëm në testet statistikore të hipotezave, siç janë 
vlerat p, që dështojnë të transmetojnë informacion të rëndësishëm 
mbi madhësinë e efektit. Jepni detaje rreth përzgjedhjes së rasteve 
(randomizimi) dhe përshkruani metodat dhe sukseset e vro¬jtimit 
gjatë realizimit të studimeve të verbuara. Definoni termet 
statis¬tikore, shkurtesat dhe më së shumti simbolet. Specifikoni 
programin kompjuterik që është përdorur. 

3. Rezultatet: Ky paragraf duhet t’i bëjë gjetjet tuaja të qarta. 
Prezantoni rezultatet tuaja në rend logjik në tekst, tabela dhe 
ilustrime, duke dhënë së pari rezultatet kryesore ose më të 
rëndësishme. Mos i përsërisni të gjitha të dhënat në tabela apo 
ilustrime, në tekst. Nënvizoni ose përm-bledhni shkurtimisht 
vetëm vrojtimet më të rëndësishme. 

Kur të dhënat përmblidhen në paragrafin e Rezultateve, jepni 
rezultate numerike jo vetëm si derivate (për shembull, përqindja) 
por gjithashtu si numra absolut nga të cilët derivatet janë 
llogaritur, dhe specifikoni metodat statistikore që janë përdorur 
për t’i analizuar ato. 

Kufizoni tabelat dhe figurat në aq sa janë të nevojshme për të 
sqaruar argumentin e punimit dhe për të vlerësuar të dhënat 
ndihmëse. Duke përdorur grafikonet për të reprezentuar të 
dhënat tuaja si alternativë e tabelave, do të rrisë kuptueshmërinë 
e lexuesit. Mos i dyfishoni të dhënat në grafikone dhe tabela. Duhet 
të jeni të qartë se cili lloj i grafikoneve është i përshtatshëm për 
informacionet tuaja. Për shembull, për të reprezentuar korelimin 
mes dy ndryshoreve, preferohet grafiku vijëzor, krahasuar me 
grafikun rrethor apo në formë shtyllash. 

Sa i përket të gjitha paragrafeve, qartësia dhe të qënit i thuktë 
është kyçe. Mos prezantoni të njëjtat të dhëna më shumë se një 
herë. Kufizojeni veten në të dhënat që ndihmojnë në adresimin 
e hipotezave tuaja. Kjo është e rëndësishme edhe nëse të dhënat 
i aprovojnë ose nuk i pranojnë ato. Nëse keni bërë analiza 
statistikore, duhet të jepni vlerën e proba¬bilitetit (p) dhe të tregoni 
se është shprehës (sinjig në nivelin që ju po testoni. Varësisht nga 
analizat e përdorura, gjithashtu mund të jetë e rëndësishme të jepni 
intervalet e besueshmërisë së rezultateve (Confidence Interval – 

which it was first described and mentioned any modifications 
you have made. Give the reasons for using them, and evaluate 
their limitations. Finally,, describe how you analysed your data, 
including the statistical methods and software package used.

Authors submitting review manuscripts should include a section 
describing the methods used for locating, selecting, extracting, and 
synthesizing data.

Use the third person passive voice when documenting methods 
which would focus the readers’ attention on the work rather than 
the investigator.(e.g. Were taken, was performed, were presented 
itd.)

2. a) Statistics: Describe statistical methods with enough detail to 
enable a knowledgeable reader with access to the original data to 
verify the reported results. When possible, quantify findings and 
present them with appropriate indicators of measurement error or 
uncertainty (such as confidence intervals). Avoid relying solely on 
statistical hypothesis testing, such as p values, which fail to convey 
important information about effect size. Give details about the ran-
domization and describe the methods and success of observations 
while using blinded trials. Define statistical terms, abbreviations, 
and most symbols. Specify the computer software used. 

3. Results: This section should make your findings clear. Present 
your results in logical sequence in the text, tables, and illustrations, 
giving the main or most important findings first. Do not repeat all 
the data in the tables or illustrations in the text. Emphasize or 
summarize only the most important observations. 

When data are summarized in the Results section, give numeric 
results not only as derivatives (for example, percentages) but also as 
the absolute numbers from which the derivatives were calculated, 
and specify the statistical methods used to analyze them. 

Restrict tables and figures to those needed to explain the argument 
of the paper and to assess supporting data. Using graphs to 
represent your data as an alternative to tables will improve the 
reader’s understanding. Do not duplicate data in graphs and 
tables. You need to be clear what type of graphs is suitable for your 
information. For example, to represent the correlation between 
two variables, a line graph is preferred to a pie chart or a bar chart. 

As with all sections, clarity and conciseness is vital. Don’t present 
the same data more than once. Restrict yourself to the data that 
helps to address your hypotheses. This is important whether 
the data supports or disproves them. If you have carried out a 
statistical analysis, you should give the probability (P) value and 
state it is significant at the level you are testing. Depending on 
the analysis used, it may also be important to give the confidence 
intervals of the results, or the statistical parameters such as the 
odds ratios. Provide a caption for each figure making the gen¬eral 
meaning clear without reference to the main text, but don’t discuss 
the results. Let the readers decide for themselves what they think 
of the data. Your chance to say what you think comes next, in the 
discussion. 

3. Tables: Each table should be inserted at the point of the text 
where they have to be placed logically, typed by the same rules 
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CI), ose parametrat statistikorë si proporcionet e rastit (odds ratio). 
Bëni përshkrimin tek secila figurë duke bërë të qartë domethënien 
e përgjithshme pa referencë në tekstin kryesorë, por mos diskutoni 
rezultatet në të. Lëreni lexuesin të vendosë vetë se çfarë men-don 
për të dhënat. Mundësia juaj për të thënë se çfarë mendoni, është 
në vazhdim, tek diskutimi. 

3. Tabelat: Secila tabelë duhet të vendoset në vendin e tekstit ku 
duhet të vihet logjikisht, e plotësuar me të njëjtat rregulla sikur 
teksti i plotë. Mos i dërgoni tabelat si fotografi. Secila tabelë duhet 
të citohet në tekst. Tabelat duhet të jenë me numra ashtu që të 
jenë në koordinim me refer-encat e cituara në tekst. Shkruani një 
përshkrim të shkurtë të tabelës nën titullin. Çdo sqarim shtesë, 
legjendë ose sqarim i shkurtesave jostan¬darde, duhet të vendoset 
menjëherë poshtë tabelës. 

4.  Diskutimi: Ky paragraf është pjesa ku ju mund të interpretoni 
të dhë-nat tuaja dhe të diskutoni duke ballafaquar dhe krahasuar 
gjetjet tuaja me ato të hulumtuesve të mëparshëm. Rishikoni 
referencat e literaturës dhe shihni nëse mund të përfundoni se si 
të dhënat tuaja përkojnë me atë që keni gjetur. 

Ju gjithashtu duhet të llogarisni rezultatet, duke u fokusuar në 
mekaniz¬mat në prapavij të vrojtimit. Diskutoni nëse rezultatet 
tuaja mbështesin hipotezat tuaja origjinale. Gjetjet negative janë 
aq të rëndësishme në zhvillimin e ideve të ardhshme sikur gjetjet 
pozitive. 

E rëndësishme është se, nuk ka rezultate të këqija. Shkenca nuk 
të bëjë me të drejtën dhe të gabuarën, por merret me zgjerimin e 
njohjeve të reja.

Diskutoni si janë paraqitur gabimet në studimin tuaj dhe çfarë 
hapa keni ndërmarrë për të minimizuar ato, kështu duke treguar 
se ju çmoni ku¬fizimet e punës tuaj dhe fuqinë e përfundimeve 
tuaja. Duhet gjithashtu të merrni në konsideratë ndërlikimet e 
gjetjeve për hulumtimet në të ardhmen dhe për praktikën klinike. 
Lidhni përfundimet me qëllimet e studimit, por evitoni qëndrimet 
dhe përfundimet e pakualifikuara, që nuk mbështeten në mënyrë 
adekuate nga të dhënat. Shmangni prioritetet deklarative apo të 
aludoni në punën që nuk është krahasuar. 

5. Referencimi: Referencat janë baza mbi të cilën është ndërtuar 
raporti juaj. Shqyrtimi i literaturës dhe leximi i referencave 
gjithmonë duhet të jetë pikë fillestare e projektit tuaj. Ky 
paragraf duhet të jetë i saktë dhe të përfshijë të gjitha burimet e 
informacionit që keni përdorur. 

Në formatin “ Vancouver” , referencat numërohen një nga një, sikur 
që shfaqen në tekst dhe identifikohen me numra në bibliografi.. 

Shënoni të gjithë autorët kur janë gjashtë e më pak; kur janë 
shtatë ose më tepër, shënoni tre të parët, pastaj shtoni “et.al.” 
Pas emrave të autorëve shkruhet titulli i artikullit; emri i revistës 
i shkurtuar sipas mënyrës së Index Medicus; viti i botimit; numri 
i vëllimit; dhe numri i faqes së parë dhe të fundit. 

Referencat e librave duhet të jepen sipas emrit të autorit, titulli i 
librit (mund të citohet edhe titulli i kapitullit para titullit), vendi 
i botimit, botuesi dhe viti. 

as for the full text. Do not send tables as photographs. Each table 
should be cited in the text.Tables should be numbered so that they 
will be in sequence with references cited in the text. Provide a brief 
explanation of the table below the title. Any additional explanations, 
legends or explanations of non¬standard abbreviations, should be 
placed immediately below the table. 

4. Discussion: This section is where you interpret your data 
and discuss how your findings compare with those of previous 
researchers. Go over the references of your literature review and 
see if you can determine how your data fits with what you have 
found. 

You also need to account for the results, focusing on the 
mechanisms be¬hind the observation. Discuss whether or not your 
results support your original hypotheses. Negative findings are just 
as important to the de¬velopment of future ideas as the positive 
ones. 

Importantly, there are not bad results. Science is not about right or 
wrong but about the continuing development of knowledge. 

Discuss how errors may have been introduced into your study 
and what steps you took to minimise them, thus showing that 
you appreciate the limitations of your work and the strength of 
your conclusions. You should also consider the implications of 
the findings for future research and for clinical practice. Link 
the conclusions with the goals of the study but avoid unqualified 
statements and conclusions not adequately supported by the data. 
Avoid claiming priority or alluding to work that has not been 
compared. 

5. Referencing: The references are the foundation on which your 
report is built. Literature searches and reading of references 
should always be the starting point of your project. This section 
must be accurate and in¬clude all the sources of information you 
used. 

In the Vancouver format, references are numbered consecutively 
as they appear in the text and are identified in the bibliography by 
numerals. 

List all authors when there are six or fewer; when there are 
seven or more, list the first three, then add “et al.” The authors’ 
namer are fol-lowed by the title of the article; the title of the 
journal abbreviated ac-cording to the style of Index Medicus; the 
year of publication; the volume number; and the first and last 
page numbers. 

References to books should give the names of any editors, place 
of publication, editor, and year. 

In the text, reference numbers are given in superscript. Notice 
that issue number is omitted if there is continuous pagination 
through¬out a volume, there is space between volume number and 
page numbers, page numbers are in elided form (51-4 rather than 
51-54) and the name of journal or book is in italics.The following is 
a sample reference: 
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Në tekst, numrat e referencave jepen me indeks të sipërm. Vëreni se 
çështja e numrave neglizhohet nëse ka numërtim të vazhdueshëm 
përg¬jatë gjithë vëllimit, ka hapësirë mes numrit të vëllimit dhe 
numrit të faqes, numrat e faqeve janë në këtë formë: 51-4 në vend të 
51-54, dhe emri i revistës ose librit është në italic. Në vazhdim është 
një shembull i referencës: 

Artikujt e revistave: 

1. Lahita R, Kluger J, Drayer DE, Koffler D, Reidenberg MM. Antibod-
ies to nuclear antigens in patients treated with procainamide or 
acetylpro¬cainamide. N Engl J Med 1979;301:1382-5. 

2. Nantulya V, Reich M. The neglected epidemic: road traffic inju-
ries in  developing countries. BMJ 2002;324: 1139. 

3. Murray C, Lopez A. Alternative projections of mortality and dis-
ability by cause 1990-2020: global burden of disease study. Lan-
cet 1997;349: 1498-504. 

Librat dhe tekste tjera: 

4. Colson JH, Tamour NJJ. Sports in juries and their treatment. 2nd 

ed. London: S. Paul, 2006. 
5. Department of Health. National service framework for coronary 

heart  disease. London: DoH, 2000. 

      www.doh.gov.uk/nsf/coronary.htm (accessed 6 Jun 2003). 

6. Kamberi A, Kondili A, Goda A, dhe bp; Udhërrëfyes i shkurtër i 
Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë për parandalimin e Sëmundjes 
Aterosklerotike Kardiovaskulare në praktikën klinike, Tiranë, 2006 

7. Azemi M, Shala M, dhe bp. Pediatria sociale dhe mbrojtja shënde-
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