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Të nderuar miq dhe kolegë,
E konceptuar si tribunë e mendimit akademik për tema e probleme të teorisë
dhe të praktikës akademike, të mësimdhënies e të kërkimit shkencor, Libri i
Abstrakteve publikon studimet e kërkimeve shkencore të mjekëve, stafit
akademik dhe të bashkëpunëtorëve të jashtëm, hap rubrika për diskutime e
debate shkencore për probleme dhe aspekte të ndryshme akademike, kërkimore
e shkencore, por edhe të fushave të ndryshme. Duke ftuar për bashkëpunim me
punonjës shkencorë të shoqatave mjekësore të ndryshme, brenda e jashtë vendit.
Shoqata e Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë është e hapur dhe mirëpret
bashkëpunimin e studiuesve dhe kërkuesve shkencorë nga organizatat
shëndetësore publike dhe private brenda e jashtë vendit.
ShMShMështë organ shkencor i mjekëve të të gjitha fushave të Republikën e
Maqeonisë së Veriut, e konceptuar dhe realizuar si shoqatë e mendimit akademik
për tema e probleme të teorisë dhe të praktikës së shëndetit, mësimdhënies, si
hapësirë e domodoshme për publikimin punimeve studimore shkencore, drejtuar
e realizuar nga organizmat akademike.
Bordi editorial i librit të Abstrakteve, përbëhet nga titullarë të fushave të
ndryshme, profesorë, doktorë shkencash, kërkues shkencorë edhe nga bota
akademike ndërkombëtare.
I përqendruar mbi baza pragmatike, ShMShM do të punojë që shkrimet dhe
hulumtimet shkencore të mos mbesin vetëm shkrime në letër. Në këtë kohë
bashkëkohore, ku bota është bërë një fshat global, ku automatizmi ka depërtuar
në të gjitha poret e jetës sonë, hulumtimet shkencore duhet të jenë sa më konkrete
dhe sa më të aplikueshme. Studiuesit e kësaj shoqate, janë më se të vetëdijshëm
se, puna dhe suksesi i shkencëtarit sot duhet të matet me “prodhimin” që del nga
puna e tij shkencore, nga mundësia e zbatimit dhe dobia e asaj fjale të shkruar
në jetën tonë.
Kryetari
Nevzat Elezi

Dear friends and colleagues,
Conceived as a tribune of academic opinion on topics and problems of academic
theory and practice, teaching and science research, Abstract Book publishes
research studies of physicians, academic staff and external collaborators, opens
sections for scientific discussion and debates about problems and different
academic, scientific and research aspects, but also in various other fields. We keep
up inviting researchers in order to collaborate with various medical associations,
within and outside the country.
The Association of Albanian Physicians of Macedonia is open and welcomes
the cooperation of researchers from public and private health organizations at
home and abroad.
AAPM is the scientific body of physicians of all fields of the Republic of
North Macedonia, conceived and implemented as an association of academic
opinion on topics and problems of the theory and practice of health, teaching,
as an imperative space for publishing scientific research studies, conducted and
executed by academic institutions.
Editorial board of Abstract Book is composed of heads of various fields,
professors, doctors of sciences, researchers from the international academic
world.
Focused on pragmatic grounds, AAPM will work and attempt in order that
scientific researches will not just remain on paper articles. In this modern time
where the world has become a global village, where automation has penetrated all
pores of our lives, scientific researches should be as concrete and as applicable as
possible. Researchers of this association are more than aware that the scientist’s
work and success should be measured by the “production” that comes from his
scientific work, the feasibility and usefulness of that written word in our lives.
President
Nevzat Elezi
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EFEKTET E E DIALIZËS NDAJ STRESIT
OKSIDAIV(SA) TE PACIENTËT UREMIK TË TRAJTUAR
ME HEMODIALIZË KRONIKE
Lutfi Zylbeari, Kastriot Haxhirexha, Zamira Bexheti, Ferizate Haxhirexha,
Zamira Bexheti, Sadi Bexheti
Fakulteti i Shkencave Mjekësore –Tetovë,Universiteti i Tetovës,Republika e
Maqedonisë së Veriut
Pacientët uremik çdoherë janë të shoqëruar me stres oksidativ(SO) të rritur , i cili
vjen si pasojë e prodhimit të rritur të specieve reaktive të oksigjenit(sro).Në prani të
SO, manifetsohen çrregullime të acidit dezoksiri-bonukleik, lipoproteineve etj. me
rritje të përqëndrimeve lipoproteinës së oksiduar me dendësi të ulët(LDL ox-),metal
metilguanidinës,fenoleve dhe faktorëve antioksidues si superoksid dismutazës (SOD),
katalazës etj. Qëllimi i studimit tonë ishte të verifikohet ndikimi i hemodializës
(HD) ndaj specieve reaktive të oksigjenit(SRO) të shprehura nëpërmjet statusit
total antioksidues në serum (S-TAS). S-TAS u ekzaminua te 80 pacientët uremik
të trajtuar me HD kronike. Sasia normale e S-TAS ishte 0,00-1,49 mmol/l dhe u
matë në fillim të HD, pas séances së HD dhe trajtimit me barna antioksidues me
kohëzgjatje prej 9 muajëve. Materiali dhe metodat: si material pune u shfrytëzua
gjaku i marrur nga vena e pacientëve të trajtuar me HD(80 pacientë,prej të cilëve
40 ishin të gjinisë femrore dhe 40 të gjinisë mashkullore me moshë mesatare
identike prej 52,00±12,00vjeçare) të trajtuar me HD kronike mbi 60 muaj.S-TAS u
përcaktua me metodën spektrofotometrike me analizuesin-LAMBDA 2S. Mostrat
e gjakut u morën para, pas mbarimit të séancës së HD dhe pas trajtimit me terapi
antioksiduese( ampula Multibionta (1 amp 10ml përbëhet nga: Vit.B6 15mg,
Vit.C 100mg,Vit.E 5mg Vit. A 3000 IE 1,65 mg, Vit B1 10mg, Nicotinamid 40mg,
Dexpanthenol 25mg,). Përpunimi statistikor është kryer nga paketa statistikoreWindows 17 A, me analizë parametrike për krahasi-min e dy grupeve ekuivalente të
pacientëve (para dhe pas trajtimit me HD) duke përdorur testin Wilkoxon ndërsa
për analizën korrelative testin Spareman me sinjifikant për p <0,005.Rezultatet:
Ulja e vlerës së S-TAS është vërejtur te 65 pacientë kundrejt vlerave të S-TAS para
HD. Vlerat e S-TAS para-HD të S-TAS ishin mbi vlerat normale për 70-85 %. Te
15 pacientë nuk u vërejtë ndonjë dallim sinjifikant në S-TAS edhe psa tarjtimit me
terapi. Duhet theksuar se vlerat e para-HD të S-TAS ishin mbi vlerat normale dhe se
reduktimi i S-TAS gjatë HD së parë është pjesërisht për shkak të dializueshmërisë
së shumë komponentëve të S-TAS.Përfundimi:Pacientat me dështimi renal kronik
dhe ato të trajtuar me HD kronike manifestonë një stres oksidativ të rritur,prandaj
na preferojm që për korrigjimin e stresit oksidativ, pacientat duhet të trajtohen me
doza të përditshme të terapisë antioksiduese që në fyuat fillestare të sëmundjes si
dhe gjatë trajtimit me HD për të shmangur efektet dëmtuese të stresit oksidativ.
Fjalë kyçe: Uremia,Hemodializa,stresi oksidativ.
1
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PARTIAL TORSIO TESTIS WHO MIMIC COMPLICATED
EPIDIDYMO-ORCHITIS. PRESENTATION OF THIS
CONDITION WITH A CASE REPORT
Ilbert Ademi1, Adnan Vrajnko1, Adnan Xhabiri1, Gazi Mustafai1, 		
Majlinda Ademi2
1
General City Hospital “Ferid Murad”, Department of surgery with urologyGostivar, Republic of North Macedonia;
2
Faculty of Medical Scienses, “Goce Delcev” University-Stip, Republic of North
Macedonia
Introduction: One of the most common differentials for the acute scrotum is an
epididymo-orchitis (EO), which can mimic the presentation of testicular torsion
(TT). Accurate diagnosis and differentiation of acute EO from (TT) is essential
because TT is treated surgically and epididymitis with or without orchitis is treated
medically. Distinguishing EO from TT is generally a clinical dilemma. Sonography
remains the best imaging modality for these entities, but the sonographic findings
can be complex and can mimic complicated EO when dealing with partial TT. This
case report illustrates the complex sonography findings.
Case report: We present a case of a 24-year young man, a football player, presented to
the Emergency department with a 4-day delayed history of progressive right testicular
pain. A Color Doppler ultrasound was done which revealed diffusely increased blood
flow in the right epididymis and Spectral Doppler evaluation showed areas of absent
and reversed diastolic flow within the right testis. Differential diagnosis based on
the sonographic features was severe complicated EO versus partial TT. The patient
refused surgical treatment - scrotal exploration and continued with antibiotics. On
the next visit after 16 days, Color Doppler Doppler imaging showed a total abscense
of blood flow of the right testis. Finaly, he accept surgical treatment and orchiectomy
of the right testis was performed. Unfortunately, the HP findings was with result of
hemorrhagic testicular infarction
Discussion: Epididymitis, unlike TT, presents with gradually increasing dull,
unilateral scrotal pain. Involvement of the vasa may result in exquisite pain that
affects the entire hemiscrotum as well as the spermatic cord. Discerning epididymitis
from torsion may be difficult. On physical examination, a tender and swollen
epididymis and normal cremasteric reflex is observed. Doppler ultrasound would
show increased blood flow, because this is an inflammatory condition. Complicated
EO may result in testicular infarction. TT is a medical emergency, requiring prompt
treatment or risking the loss of the testicle. The incidence is 1 in 4,000 males under the
age of 25 years. It may be intravaginal or extravaginal. TT commonly presents with
sudden onset of pain followed by nausea, vomiting, and physical examination shows
a swollen and tender testis, an absent cremasteric reflex, and pain not relieved by
elevation of the scrotum above the level of symphysis pubis (Prehn’s sign). Doppler
2
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ultrasonography is the first-line imaging modality used and when no detectable flow
is seen in the testicle, the presumptive diagnosis of testicular torsion is made. TT
must be identified and surgically reversed, as irreversible damage can begin as early
as 6 h after the torsion event, with 50% of testes salvageable after 12 h, and 10%
salvageable after 24 h.
Key words: Color Doppler ultrasound, Spectral Doppler ultrasound, epididymoorchitis, partial torsio testis
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KOMBINIM I MEDOTËS FRANCEZE DHE PONSETI
MEDOTËS SI TRETMAN PËR PEDES EQUINOVARUS
CONGENITALIS – RAPOST RASTI
Anila Belchishta1, Anastasika Poposka2, Daniela Georgieva3, Roze Xholeva4
1
JZU Zdravstven Dom Skopje
2,3,4
JZU UK Klinika za Ortopedija
Rast me një foshnje femrore 2 javore me pes equinovarus congenitalis në të dy anët
e këmbëve u soll në Klinikën e Ortopedisë. Gjatë shtatzanisë, si fetus është detektuar
prezentim me legen (pelvik).
E filluam tretmanin me Metodën Franceze, metodë konzervative me terapi fizikale
të përditshme për dy javët fillestare, me manipulim ditor të shputës së këmbës me
tërheqje dhe fiksim të këmbës me qëllim të mirëmbajtjes të rangut të arritur me lëvizjen
e fituar në fund të çdo sesioni ushtrimor. Fokus tjetër ishte forcimi i muskulit peroneal
që mendohet se jep kontribut në korrigjim afatgjatë të këmbës. Më vonë sesionet e
terapisë fizikale reduktohen në një herë në javë dhe bëhet fiksim i këmbëve me gips
çizme, derisa foshnja të arrijë moshën 6 mujore.
Metoda sekundare e Ponsetit është intervenca e radhës e aplikuar, me lirim të tetivës të
Akilit në mënyrë perkutane – tenotomi dhe kapsulotomi nën anestezion të përgjithshme
të monitoruar. Bëhet fashimi i plagës operative dhe amplikimi i gips çizmeve me
shputën e këmbës në pozitë maksimale të korrigjimit. Ky gips qëndron për 8 javë,
ndrohet sipas nevojës çdo dy javë.
Pasi u arrit korrigjimi i nevojshëm, mirëmbajtja e korrigjimit filloi me mbajtjen e
ortozës përgjatë tërë kohës (23 orë në ditë) të njohur si protezë abduktore e shputës në
dy këmbët, shtiza e Denis-Browne-it, për 3 muaj. Pas 3 muaj, ortoza u mbajt vetëm
përgjatë gjumit ditor dhe atë të natës. Ky fiksim me ortozë rekomandohet të vazhdon
deri sa të arrijë foshnja moshën 4 vjeçare.
Pacientja jonë filloi të ecë në moshë 14 muajshe, dhe kontrolla e fundit ishte në moshë
3 vjeçare ku kemi ecje të shëndoshë me korrigjim të plotë. Kontrolla e ardhsme do të
bëhet kur vajza do arrijë moshë 4 vjeçare.
Fjalë kyqe: Pes equinovarus, Metoda franceze, Ponseti II metoda, Prezentim pelvik
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SENTINEL MBIKËQYRJA SI NJË NGA METODAT
QË JEP KONTRIBUT NË PLANFIKIMIN E MASAVE
PREVENTIVE MBROJTËSE SHËNDETSORE NË
REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, VITI
2018-2019
Sefian Ferati Bellçishta, Anila Bellçishta, Ardian Preshova, Vladimir Mikiç
OPSH “Mediars” , Shkup, R. e Macedonisë së Veriut
Sentinel mbikëqyrja ndaj sëmundjeve të ngjashme me influencë (ILI) dhe
infeksioneve respiratore akute (IRA) në Maqedoninë e Veriut filloi nga sezona
2014/2015 dhe vazhdoi gjatë vitit 2016/2017 ku OPSH Mediars ishte njëra nga
vendet mbikëqyrëse në Shkup, R. e Maqedonisë së Veriut.
Të kyqura janë 14 vende mbikëqyrëse , nga 8 regjione shëndetësore që i mbulojnë
Qendrat për shëndet publik në Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi janë të kyqura 5
OPSH, 2 nga Kumanova, dhe nga 1 prej Tetove, Velesi, Shtipi, Prilepi, Manastiri
dhe Ohri.
Gjithsej popullata në mbikëqyrje që e mbulojnë këto OPSH-ja është 35.238
njerëz ose 1.7% nga popullata e përgjithshme e Maqedonisë së Veriut.
Sentinel mbikëqyrja u kyq si shtesë e sistemit të rregullt të mbikëqyrjes të gripit
në Maqedoninë e Veriut, me qëllim të fitohet informata më të detajuara në lidhje
me incidencën, intenzitetin, tipin e viruseve që qarkullojnë dhe mbi të gjitha
implementimin në kohë të masave preventive dhe roli i vaksinimit.
Sezona e gripit 2018/2019 karakterizohej me fillim të hershëm nga java e 50 e
vitit 2018 dhe pik të aktivitetit në fund të janarit 2019 dhe shkurtit 2019, që u
vërtetua me numrin e rasteve të paraqitura, si dhe përqindja e shembujve pozitiv.
Duke filluar nga java e 15-të, të dhënat nga mbikëqyrja epidemiologjike dhe
virale tregojnë aktivitet shumë të ulët të gripit në Maqedoninë e Veriut, që në
kontinuitet bie deri në javën e 20-të të vitit 2019. Në periudhën jashtë sezonit nga
java e 21-31-të shembulli I fundit pozitiv u regjistrua në javën e 27. Aktiviteti
I virusit të gripit në R. e Maqedonisë së Veriut është në nivel jashtë sezoni dhe
nuk pritet ndryshim i rëndësishëm (rritje) i aktivitetit në periudhën e ardhshme.
Fjalë kyqe: Grip, Sentinel mbikëqyrje, Influnca, ARI
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INFEKSIONET RESPIRATORE TE FËMIJËT
Visar Muça, Ferit Muça, Besa Shishku-Izairi
Spitali Përgjithshëm ,,Dr.Ferid Murad”- Gostivar
Reparti i Pediatrisë,R.e Maqedonisë Veriore
Hyrje:Infeksionet respiratore zënë vendin e parë në patologjin pediatrike.Mbi 60%
nga patologjia e fëmijëve u takon sëmundjeve respiratore.Ato më së shumti prekin
moshën nën 5 vjecare,dhe me ritjen e fëmijëve forcohet imuniteti i fëmiut ndaj këtyre
infeksioneve, dhe bëhen më të ralla.
Qëllimi;Qëllimi i punimit ka qenë prezentimi i rasteve dhe incidenca e infeksioneve
respiratore të fëmijëve të grup moshes 0-14 vjeç të trajtuar në repartin e pediatrisë
pranë spitalit të përgjithshem ,,Dr.Ferid Murad”-Gostivar.
Materiali dhe metoda;Në studimin tonë kemi përfshi fëmijë të hospitalizuar në
repartin e Pediatrisë gjatë periudhës kohore 4 vjeçare 2015-2018.Studimi ka qenë
retrospektiv.Janë analizuar 1895 fëmijë me infeksione akute respiratore nga numri
i përgjithshëm i fëmijëve të shtruar në repartin e Pediatrisë.Janë përpunuar sipas
moshës,gjinisë,vendbanimit, dhe llojit të sëmundjes.
Rezultatet;Në periudhen 4 vjecare në repartin e pediatrisë janë hospitalizuar
gjithsejt 3055 fëmijë,nga të cilët me infeksione respiratore kanë qenë 1859 fëmijë
ose 62%.Duke përcjellë frekuencen e fëmijëve me infeksione respiratore mbrenda
4 viteve,dy vitet e fundit vërehet ritje e infeksioneve respiratore në repartin tonë.
Prej tyre tonsillopharingjite kanë qenë 46%,laringjite 9%,Bronkite 37,5% dhe me
Pneumoni 7,5%. Nga Fshati kanë qenë 1046 fëmije (55%),nga qyteti 849 (45%).
Ndërsa sipas gjinisë më e shpeshtë ka qenë te meshkujt 53%,femra 47%.Sipas grup
moshës 0-deri ne 1 vjet kanë qenë 46%,prej 1 deri 3 vjet 38% dhe mbi 3 vjet 16%.
Diskutimi dhe perfundimi;Infeksionet respiratore te fëmijët e vegjël ose deri në
3 vjeç janë shumë të shpeshta.Në bazë të analizave të bëra shofim se infeksionet
respiratore janë arësyeja më e shpeshtë e hospitalizimit të fëmijëve në repartin tonë.
Nga gjithsejt 3055 fëmijë të hospitalizuar në repartin tonë 1895 fëmijë ose 62% kanë
qenë me infeksione respiratore.Grupmosha më e prekur ka qenë ajo e moshës deri 3
vjeç,më e shpeshtë tek fëmijët e fshatit ,që tregon për kulturë më të ulët shëndetsore
dhe kushte ekonomike,higjieno sanitare më të ulët.
Diagnostikimi në kohë dhe mjekimi adekuat i infeksioneve respiratore në shëndetësinë
primare ndihmon në parandalimin e infeksioneve të rrugëve të poshtme respiratore.
Fjalë kyçe; infeksionet respiratore te fëmijët,tonsilopharingjite, laringjite, bronkite,
pneumoni.
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ZHVILLLIMI I PSEUDOANURIZMAVE(PA) TE
VENTRIKULI TE MAJTE(VM) PAS INFARKTI
MIOKARDIAL (IM) .SHPEJTESIA, MENYRA E
ZHVILLIMIT DHE TRAJTIMI OPARATIV I TYRE.
PARAQITJE TE DY RASTEVE
Fatmir Ferati1, Anida Ferati1, Ardian Preshova, Mentor Karemani1,
Ardian Ferati
1
Spitali Klinik I Tetoves
Hyrje e shkurte
Pseudoaneurizmat(PA) e VM, jane komplikacione te renda te IM,qe paraqiten
si rezulltat i ruptures se murrit miokardial te VM , pa demtim te perikardit ,qe
parandalon rupturen e plote te murit te VM.
Fjaletkyc:pseudoaneurizma(PA)eventrikulittemajte(VM),echocardiografia,Infarkti
miokardial (IMA),
Materialet dhe metodat
Paraqesim rastet e zhvillimit te dy PA te VM, pas IM , zhvillimin e tyre si dhe
trajtimin e tyre operativ . Ehokardiografia u krye me aparat Philips Epiq 7 dhe GE
Vivid 7 Dimension, me mundesi per 3D ehokardiografi.
Paraqitja e rasteve :
Dinamikat e zhvillim te ketyre dy ishin te ndryshme.
Rasti I pare,RSH(57vjec),me IMA dhe PCI, te perjetuar me janar2016.PA tek
pacienti u regjistrua per here te pare pas 1 viti,me 08.01.2017 , me zhvillim subakut
gjer ne trajtimin kirurgjik me 28.03.201(fig3)7.Ne kete kohe, PA u rrit nga 1,52 cm
(fig1) gjer me 16,44 cm2(fig2) para operacionit .Per shkak te refuzimit te nderhyrjes
operative , opreacioni u vonua me cka u pamundesua korekcioni optimal I defektit,
dhe ai u krye me vendosje te patch dhe mbylljen e saj.
Fig 1 dhe 1a(08.01.2017) Fig 2 dhe 2A(18.03.2017) Fg3 dhe 3APas operacionit (26.04 2017)
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Rasti I dyte , pacienti L.H moshes 70 vjec, me IM dhe PCI,(05/07/2019)(fig4
dhe 5).PA u paraqit ne menyre akute(22/07/2019) , si rezultat i ruptures akute te
miokardit te VM, me gjatesi prej 20 mm dhe siperfaqe prej 24cm2(fig5), qe kerkonte
nderhyrja operative urgjente te mbylljes se saj.Koha nga paraqitjes ne spital , gjer
ne trajtimin operativ zgjati 5 ore, me rezultat optimal postoperativ (Fig6)
Fig 4(Pas IMA)

Fig 6 (Pas operacionit)
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Fig 5(Ruptura dhe PA)

Takim profesional mjekësor XXIV

Perfundimi
Ne caktimin e menyres se trajtimit te PA te VM, duhet analizuar:
1.Menyren e paraqitjes
2.Gjendja hemodinamik dhe ndryshimeve te ritmit te zemres
3.Dinamika e rritjes se siperfaqes se PA te LV
4.Egzistimi i jetit turbulent te gjakut ,nga VM ne PA,i cili mundeson rritjen e
shpejte te PS
Elementi dominant nga keto element ,eshte I pari.Egsistimi I instabilitetit
hemodinamik dhe ritmik, e ben hospitalizimi te obliguar, dhe paraqet urgjence e
klasit te pare.
Dy faktoret tjere mundesojne analizen e shpejtesise se zhvillimit te tyre, dhe si ne
rastin e dyte, vetem mbyllja e komunikimit LV me PS, mundeson stabilizimin e
gjendjes hemodinamike dhe pamundeson ritjen dhe rupturen e saj
Me qellim te mundesimit te rekonstrukcionit optimal te VM tek PA,nderhyrja
operative duhet te kryhet ne kohe optimal ne raste subakute, ndersa ne raste akute
ajo duhte te kryhet ne menyre urgjente ,me qellim mudesimin e rekonstrukcionit
optimat te VM.
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ASPEKTET EKOLOGJIKE NË EVOLUCIONIN TË
INFEKSIONIT ME VIRUSIN E HEPATITIS B
Vjollca Mehmeti-Nuredini, Ilmi Mehmedi
SP Shërbimi për Sëmundjet infektive, Kërçovë
Aspektet ekologjike në evolucionin të HB mund të definohen në dy grupe faktori
biotik i cili ka të bëjë në intereaksionin virus amvis dhe faktori abiotik i cili ka të bëj
me faktorët e mjedisit.
Qëllimi i punimit: të paraqiten disa aspekteve ekologjike në ndikimin e infeksionit
me VHB.
Dizajnimi i studimit: Studimi ka karakter retrospektiv dhe prospektiv.
Materiali dhe metodat: Materiali është marr nga shërbimi Për Sëmundjet infektive
në spitalin e Kërçovës prej 1999-2009. Në studim janë kyçur 88 persona të grup
moshave të ndryshme. Kusht për kyçje ishte infeksioni me VHB. Të gjithë janë
testuar në pesë markerët, në atë HbsAg, antiHbc IgM, antiHbc-total, HbeAg, antiHbs
të përpunuara me metodën ELISA, në disa raste HBV DNA me PCR. Të gjitha të
dhënat janë marr në pyetësor në bazë e krijuar në Microsoft Excel. Në qendër të
vëmendjes ishte mënyra e të ushqyerit si ushqimi tradicional dhe të ushqyerit me
ushqim të shpejt, konsumimi i ushqimit nga frigoriferi.
Rezultate dhe diskusioni: Në studim janë kyçur 88 persona me HBVI. Sipas gjinisë
dominon ajo mashkullore me 55,68% , sipas vendbanimit dominon ajo urbane me
68,18%. Nga forma kronike e HB ishin 69 raste ose 78,4%, nga forma akute e HB
19 raste ose 21,6%.
Sipas imunopatogjenezës nga forma kronike e HB,: antiHbe me 49 raste ose 71%,
HbeAg me 9 raste ose 13%, 6 të pa definuar plotësisht, me cirozë 2 raste, dhe 3 raste
me koinfeksion me Hepatitis A .
Raporti sipas përkatësisë kombëtare 44 ishin shqiptar, 21 turq, 18 maqedonas, 5 rom.
Morbiditeti i përgjigjëm ishte 1,5%o. Morbiditeti sipas fesë, për fenë myslimane 1,7
%o ndaj krishtere 1,0%o.
Konsumimi i ushqimit nga frigoriferi nuk kishte dallim në popullatën rurale dhe
urbane. Mënyra e të ushqyerit tradicional në popullatën rurale ishte 88,2%, për
dallim ajo urbane 74,07%,.
Përfundim: Në studim nga 88 raste me IVHB, 69 ose ose 71% ishin me formën
kronike. Ma e prekur është popullata me përkatësi fetare myslimane me Mb 1,7%o
ndaj asaj krishtere 1%o. Konsumimi tradicional i ushqimit prezent në popullatën
rurale në 88,2%, për dallim ajo urbane 74,07%. Konsumimi i ushqimit nga frigoriferi
nuk kishte dallim në popullatën rurale dhe urbane.
Fjalët kyçe: Aspekti ekologjik, infeksioni me VHB
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RËNDËSIA E TERAPISË MJEKËSORE ALTERNATIVE
NË DERMATOLOGJI
Sonila Vito1, Laerta Kakariqi2
1
Lektore, Departamenti i Farmacisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore,
Albanian University, Tiranë
2
Lektore, Departamenti i Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale, Seksioni
Farmakologjisë, Fakulteti i Mjekësise, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë
Hyrje. Përgatesat bimore përdoren për trajtimin e mjaft sëmundjeve, përfshirë
edhe ato që prekin lëkurën1.
Studimi dhe përdorimi i përgatesave bimore për qëllime terapeutike e mjekësore
në kohët e sotme ekziston si formë e Mjekësisë Alternative.
Në vëndin tonë ka pak të dhëna mbi përdorimin e barnave bimore në pacientët
me çrregullime dermatologjike.
Qëllimi. Përcaktimi i njohurive, praktikave dhe sjelljeve të pacientëve shqiptarë
ndaj terapisë mjekësore alternative në dermatologji.
Metoda.
76 subjekteve (mbi 18 vjeç) që pranuan të merrnin pjesë në anketim iu shpërndanë
pyetësorët e parapërgatitur 2, 3. Në rast se subjekti haste vështirësi në plotësim, ai
asistohej në shpjegimin e paqartësive.
Rezultatet. Në studimin tonë rezultoi se 74% e subjekteve të anketuar pranojnë se
përdorimi i barnave bimore është më i sigurt dhe efikas se barnat konvencionale.
Ndërkohë që 9 % e tyre raportojnë se kanë patur efekte anësore prej përdorimit
të tyre.
Mosha e subjekteve përbën një faktor të rëndësishëm në tendencën e përdorimit
të barnave bimore. Vërehet se grupmoshat e mesme dhe të vjetra (58%) kanë
tendencë më të madhe në përdorimin e barnave bimore.
U konstatua se gjinia femërore ka më shumë gjasa (55%) në praktikimin e
mjekësisë alternative; ky rezultat përkon edhe me studime të tjera të ngjashme
me tonin4.
Gjithashtu u vu re se përdorimi i produkteve bimore ishte mjaft domethënës në
pacientët që shfaqnin çrregullime dermatologjike me kohëzgjatje më të madhe.
Konkluzionet dhe rekomandimet. Në vëndin tonë përdorimi i mjekësisë
alternative në dermatologji është domethënës. Edhe pse produktet bimore
kanë përdorim tradicional, ato nuk janë plotësisht të sigurta. Për këtë, nevojitet
informimi dhe ndërgjegjësimi i vazhdueshëm i pacientëve duke maksimalizuar
në këtë mënyrë përfitimet prej tyre.
Fjalëkyç: mjekësi alternative, produkt bimor, dermatologji
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MEASLES OUTBREAK IN OUR POPULATION
Ferizat Dika - Haxhirexha, Sevdije Koxha, Aulona Haxhirexha
Medical Faculty - University of Tetove
PHO „Alba- Med” Diber
General Hospital - Diber
Measles a highly infectious viral disease are caused by a virus which is classified
as a Morbillivirus. It is a highly contagious infection mostly seen among children
during the winter and spring. The clinical signs are characterized by a maculopapular
rash that tipically spreads in cephalocaudally direction, fever, cough, conjuctivitis
and occurence of enanthem on the oral mucosa the so called Koplik spots. The
diagnosis of measles is based on the clinical characteristic such as rash and Koplik
spots, while in most of the cases the treatment is supportive. The best mod of
prevention is vaccination during childhood.
Aim of the study: The recent years occurrence of measles is noted in almost all of
the European countries. The aim of this study is to show the outbreak of measles
appearing among children and adults in our community during the last year. It is
important to note that the outbreaks are seen even in well-vaccinated children and
adults.
Material and methods: during last year xx children were examined in our clinic
because of measles. The diagnosis is set based on clinical signs such as skin rash and
Koplik spots. Only three children because of the severity of their health condition
were treated at the Pediatric Clinic for Infectious Disease in Shkupi.
Results: from totally seven children included in this study four of them was girls
and three boys. The mean age of patients included in this study was 9.2 y. Five
of the affected children was unvaccinated (71 %), whereas two of them were
receive one dose of MMR vaccine. The largest number of patients were affected
during the cold months (November - March), with the significant difference in the
number of patients during summer and spring (two children).
Most of the patients included in this study attending pre-school and school facilities
and are believed to be infected there, other children grew up in their homes and did
not attend school facilities so that their source of infection remains unknown. All the
children were treated symptomatically, except three of them who because of their
aggravated health condition were sent for further treatment at the pediatric clinic for
infectious diseases.
Conclusion: the main factor for measles outbreaks in our community are unvaccinated
and incompletely vaccinated children, whereas successful eradication requires the
prophylactic measures, and adequate immunization of all children.
Key words: Morbilli, children, vaccination
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β GLUKAN – СОВРЕМЕНА ПРИРОДНА ПОДДРШКА
НА ИМУНОЛОШКИОТ СИСТЕМ
Беким Исмаили
Нашиот имунолошки систем секојдневно е изложен на бројни штетни
фактори, односно влијанија од надворешната средина, кои мора успешно да
ги елиминира, со цел да ја одржи хомеостазата и да спречи појава на болести.
Поради нерационална и прекумерна употреба на антибиотици и се поизразената
резистенција на бактериите кон примената на истите, адекватната профилакса
е единствен начин ова да се намали и спречи. Научни истражувања покажуваат
дека β-глуканите со својата имуномодулаторна активност, придонесуваат
во заштита на организмот од различни инфекции, односно ја зголемуваат
отпорноста кон бактерии и вируси.
Имуномодулаторно дејство имаат само оние молекули β-глукан кај кои
единиците на глукоза се врзани со β-1,3 и 1,6 врски. Кога β-глукан орално се
внесува во организмот, се однесува како антиген и се врзува за целните рецептори
кои се наоѓаат на површина на клетките на вродениот имунолошки одговор
како што се фагоцити (макрофаги и неутрофили), дендритични и NK клетки
(природни клетки убици), се стимулира продукција на цитокин и интерлеукин
и на тој начин се индуцира хуморалниот и целуларниот имунолошки одговор.
Примената на β-глукан се препорачува не само превентивно, туку и за време
на инфекции, бидејќи делува и антиинфламаторно и имунорегулаторно,
спречувајќи компликации и/ или понатамошно напредување на веќе постоечка
инфекција.
Во последните неколку години β-глуканите се во фокус на научни истражувања
и се докажани и други бенефити од нивната примена. Потврдено е дека
β-глуканитегостимулираатзголемувањетонаTH1субпопулациитеипоследично
симптомите на алергиски реакции се значително послаби. Така можат да се
користат како дополнителна терапија заедно со конвенционалната терапија
кај алергиски состојби. Исто така овозможуваат адекватен метаболизам на
јаглени хидрати, потоа го снижуваат LDL и вкупниот холестерол, што укажува
на тоа дека претставуваат значаен агенс во превенција на хронични незаразни
заболувања, дијабетес мелитус и хипертензија. Некои студии покажале дека
β-глуканите придонесуваат во зголемување на ефектот на терапијата и стапката
на преживување, но и ја намалуваат брзината и степенот на настанување
на метастази. Исто така, се смета дека ги намалуваат несаканите ефекти на
хемотерапијата и штетните последици од зрачењето

14

Takim profesional mjekësor XXIV

ANEMIA GRAVIDARE SI PASOJË E MUNGESËS SË
HEKURIT
Zamira Bexheti, Sheqibe Beadini, Gazmend Zylbeari, Albulena Beadini,
Lutfi Zylbeari
Fakulteti i Shkencave Mjekësore, UT, Tetovë,R. e Maqedonisë Veriore
Periudha e shtatzënisë në trupin e femrës sjell ndryshime të shumta hormonale dhe
metabolike të cilat kanë si pasojë rritjen e mbajtjes së ujit në organizëm.Mungesa e
hekurit(Fe++), acidit folik, vitaminave dhe faktor të ndryshëm shkaktojnë anemi gjatë
shtatzënisë, pasi dhe kërkesat e organizmit të nënës dhe fëmijës në një gjendje të tillë
janë më të theksuara. Anemia parqet ulje të përqëndrimeve tëEr;Hb dhe Htc,qoftë
në numër apo në përbërje. Më pas me zhvillimin e mëtejshëm të barrës, rriten edhe
nevojat për hekur në organizmin e gruas shtatzënë, si pasojë e rritjes së kërkesave të
fetusit dhe nënës, si dhe rritja dhe zhvillimi i placentës.Anemia si pasojë e mungesës
së Fe++ është anemia më e shpeshtë tek gratë shtatzëne e sidomos te ato me një
gjendje ushqimore të varfër dhe që është përgjegjëse për 75% të rasteve. Anemia
ndikon në 1,62 miliardë persona në botë, që është 24,8% nga popullata botërore.
Prevalenca e anemisë gravidare ndryshon nga 31% e grave shtatzëna në Amerikën
Jugore deri në ate 88% në Indi.Deri në 40% të grave në mbarë botën kanë depo
hekuri shumë të ulëta. Anemia gjatë shtatëzanisë është një shqetësim, sepse është e
lidhur lindje të parakohshme të foshnjës, peshë të ulët dhe rrezik të vdekshmërisë
amëtare etj.Anemia gjatë shtatzënisë lehtë mund të trajtohet duke ordinuar preparate
të hekurit dhe vitaminave në formë tabletave dhe me anë të ushqimeve të pasura
me hekur gjatë ditës.Qëllimi i punimit:punimi kishte për qëllim verimi-kimin e
lidhshmërisë ndërmjet anemisë gjatë shtatzënisë si mungesë e hekurit në pariudha
të ndryshme të shtatzënisë. Materiali dhe metodat: punimi është prospektiv i
realizuar gjatë kontrollimit të dokumenta-cionit grave shtatzëne sipas periudhës të
kontrolluara në repartin Gjinekologjik pranë Spitalit Klinik të Tetovës ,në periudhën
Janar-shtator-2018, të ndara sipas periudhës së tremujorshit të shtëzënisë. Në studim
u përfshinë gjithsej =100 gra shtatzëna me moshë mesatare 25,70 ±15,00 vjeçare. te
çdo shtatzëne kemi ekzaminuar përqëndrimet e hekurit(Fe++), Eritroci-teve(Er),Hem
oglobinës(Hb),Hematokritit(Htc) në çdo periudhë të tremestrit para dhe pas trajtimit
me preparate të hekurit prej 30-40 mg Fe++ çdo ditë.Rezultatet: Rezultatet e fituara
pas trajtimit me hekur treguan një efekt të lartë pozitiv në korrigjimin e përqëndrimve
të Fe,Er,Hb dhe Htc te të gjith gratë shtatzëne.Përfundimi: në përfundim mund të
konkludojme se trajtimi i anemisë gravidare si pasojë e mungesës së hekurit ( nga
30-40 mg çdo ditë) dhe pemëve dhe perimeve të pasura me hekur duhet filluar që në
fazat fillestare të manifestimeve të saja.
Fjalët kyçe: hekuri,anemia gravidare,trajtimi.
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TREATEMENT OF MORBID OBESITY WITH
LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY
Gazmend Elezi, Lindita Sejfullahu-Elezi, Merita Rustemi-Elezi, Burim Elezi
City General Hospital 8th September-Skopje,Republic of North Macedonia
The epidemic of obesity in the World is a major public health issue and more
than a third of adults are now considered obese (body mass index > or = 30 kg/
m2). Surgery for morbid obesity, bariatric surgery, is the most durable treatment
for this disease.
Primary bariatric surgery has been proven to be effective in weight loss and
improvement of weight-related metabolic co-morbidities.
Bariatric surgery is the most effective treatment for obesity with or without type
2 diabetes mellitus and its complications (obstructive sleep apnea, hypertension,
elevated cholesterol).
The laparoscopic sleeve gastrectomy is a type of bariatric surgery in which a
portion of the stomach is surgically removed.
DESIGN:
This constitutes a prospective study carried out in a tertiary care City Hospital in
Skopje “ 8th September” and included 8 morbidly obese patients who underwent
LSG. The operation was performed through one 15, one 12 mm and two 5 mm
ports, using the Endo-GIA stapler to create a lesser curve gastric tube over a 36Fr bougie.
RESULTS:
Operative time, complication rates, hospital length of stay, Body Mass Index
(BMI), % of Excess Weight Loss (EWL) and appetite were evaluated. There were
3 females and 5 males, aged (mean+/-SD) 35.5+/-10.5 yrs and preoperative BMI
47.8+/-7.5 kg/m2. Three of them had Diabetes mellitus type 2 ( 8 mmol/L +/3 mmol/L), Sleep apnea all of the patients, Hypertension four of them (140/90
mmHg +/- 20/15 mmHg). The operative time was 110.7+/-30 min. There was one
conversion to open surgery. All patients, except one, were discharged on the forth
postoperative day after an upper GI series and the initiation of a clear liquid diet. At
the follow-up (3.0 +/-1.0 months post operatively), the % EWL was 30.5+/-10.5. Six
patients who received regular postoperative dietician counselling at follow-up did
better than the others who did not (% EWL 35.4+/-5.8 vs 25.2+/-4.1, respectively).
All patients reported significant loss of appetite.The three patients that were with
diabetes mellitus had significant improvement. Sleep apnea normalized at all of
the patients that underwent LSG. Hypertension improved at all of them.
16
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CONCLUSIONS:
Although the number of patients is relatively small, the data of this study
indicate that laparoscopic sleeve gastrectomy is effective in weight reduction,
normalization of diabetes mellitus type 2, loss of sleep apnea and normalization
of blood hypertension. A higher number of patients and longer follow-up period
will be necessary to evaluate long-term efficacy.
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KONVULSIONET
Vjollca Beshiri1, Katerina Ristoska², Drita Xhabiri1, Sherafedin Beba1,
Visar Mucha1
1
Spitali i Përgjithshëm“ Ferid Murad “- Reparti Pediatrik- Gostivar ,
Maqedoni
2
PZU Sistina Nefroplus –Kavadarci, Podruznica br.5 –Gostivar ,Maqedoni
Hyrje:Konvulsionet janë paroksizma,ndryshim i kufizuar në kohë në aktivitetin
motorik dhe /ose formë e sjelljes e cila paraqitet si rezultat I abnormalitetit të
aktivitetit elektrik të trurit. Sulmet janë të shpeshta në moshën pediatrike dhe
paraqiten përafersisht në 10 % të fëmijëve.Hasen kryesisht në moshat nga 6 muaj6 vjec.Numri më i madh i sulmeve konvulsive te fëmijet janë të provokuara nga
cregullime somatike të cilat e kanë burimin jashtë trurit,sic janë : temperaturë e
lartë, infeksionet , sinkopa,traumat e kokës,hipoksija,toksinat ose aritmitë kardiake.
Konvulsionet mund të jenë të pjesëshme-fokal edhe të gjeneralizuara. Konvulsionet
fokale mund të karakterizohen me simptoma motore dhe ndjesore.Konvulsionet
motore mund te jenë fokale ose të gjeneralizuara dhe toniko- klonike,tonike,klonike,
mioklonike ose atonike.Gjatë konvuslioneve duhet të vërehet kohëzgjatja e sulmit dhe
gjendja e vetëdijes(a është vetëdija e ruajtur ose e humbur).Për derisa konvuslionet
konsiderohen si të rrezikshme për jetën,është e nevojshme të bëhen kërkime në gjak
për nivelin e glukozës,elektrolitëve,azotemisë,të dhënat e LTSH,ultrasonografia e në
raste të vecanta CT ose MRI.Të dhëna me rëndësi jep EEG e bërë ndërmjet krizave.
Qëllimi:Qëllimi I prezantimit të punimit është të paraqesë rastet e regjistruara me
konvulsione në një periudhë kohore në spitalin pediatrik në Gostivar.Materiali
dhe metodat :Nga të dhënat e dokumentuara janë analizuar gjithsejt 84 fëmijë me
konvulsione në Spitalin e Përgjithshëm “ Ferid Murad “- Reparti Pediatrik,Gostivar
, në periudhën e viteve 2016–korrik 2019,meshkuj 52 ose 61.9 % dhefemra 32
ose 38.1 % .Diagnoza e sëmundjes është vënë në bazë të anamnezës,ekzaminimit
fizik,të dhënave laboratorike.Rezultatet:Rezultatet e dhëna janë paraqitur në formë
tabelare sipas vitit,gjinisë,tipit të konvulsioneve,moshës,recidivave dhe numrit total
të konvulsioneve të paraqitura.Në tabelen 1 është paraqitur frekuenca e të sëmurëve
sipas vitit, gjinisë, tipit të konvulsioneve, moshës dhe numrit total :
Tabela 1.
Viti : 2015 - 16 fëmijë - 12 meshkuj , 4 femra ; Konvulsione afebrile : 2, febrile : 14
Mosha :
1-3 vjec
10 fëmijë
4-6 vjec
4 fëmijë
7-14 vjec
2 fëmijë
Viti : 2016 – 20 fëmijë – 12 meshkuj , 8 femra ; Konvulsione afebrile : 2 , febrile: 18
Mosha :
1-3 vjec
8 fëmijë
4-6 vjec
4 fëmijë
7-14 vjec
2 fëmijë
Viti: 2017 - 21 fëmijë – 11 meshkuj , 10 femra ; Konvulsione afebrile: 3 , febrile: 18

18

Takim profesional mjekësor XXIV
Mosha :

1-3 vjec
17 fëmijë
4-6 vjec
2 fëmijë
7-14 vjec
2 fëmijë
Viti: 2018 - 14 fëmijë - 11 meshkuj , 3 femra : Konvulsione afebrile : 2 , febrile : 9
Mosha :
1-3 vjec
8 fëmijë
4-6 vjec
3 fëmijë
7-14 vjec
3 fëmijë
Viti: korrik 2019 - 13 fëmijë – 6 meshkuj , 7 femra : Konvulsione afebrile : 1 , febrile:
12
Mosha :
1-3 vjec
4 fëmijë
4-6 vjec
4 fëmijë
7-14 vjec
5 fëmijë

Numri total : 84 raste.

Tabela 2. Rezultatet e mjekimit :
Shërim pa pasoja
55 fëmijë ose 65.5 %

Të derguar në Qendra terciare
29 fëmijë ose 34.5 %

Exitus letalis
0

Konkluzionet:Afeksionet konvulsive në moshën pediatrike kërkojnë ekzaminim
të plotë ,të kujdesshëm,me anamnezë familjare e personale,me ekzaminim klinik
e neurologjik dhe me disa ekzaminime e analiza plotësuese.Mjekimi i afeksioneve
konvulsive duhet të ketë drejtim etiologjik,në ato raste kur shkaqet janë të
njohura.Në shumicën e rasteve terapia mbështetet në masa të përgjithshme dhe në
përdorimin e disa medikamenteve që kanë ardhë duke u pasuruar në vitet e fundit.
Mjekimi i konvulsioneve është etiologjik,nëse mendohet për natyrë tjetër,përdoren
barna qetësues si benzodiazepinat.Mjekimi mund të shoqërohet me dhënien e
piridoksinës(Vit.B6) për efektin e saj të rëndësishëm si kofaktor i disa sistemeve
enzimatike me rëndësi në neurotransmision.
Fjalët kyce : Konvulsionet në moshën fëmijërore
LITERATURA :1. Bebeqi D.; PEDIATRIA . Tiranë , 2002
2.Mardeshiq D. Pedijatrija. Medicinska knjiga , Beograd Zagreb 1991
3. Sofijanov G. Nikola ; Zaboluvanja na nervniot sistem vo Detskata vozrast ; Skopje
1985
4. Robert M. Kliegman, MD ; Richard E. Behrman, MD; Hal B. Jenson , MD;
Bonita F. Stanton, MD:
NELSON TEXTBOOK OF PEDIATRICS- 18 th edition
5. Bekteshi S. ;Pediatria – Vellimi II , Tiranë 1974
6. Nikodijevic B. :Sovremena dijagnostika i terapija vo medicinata ; Skopje , 2000
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ХЕПАТИТИС Б ВАКЦИНАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ НА
ХЕМОДИЈАЛИЗ
Александар Стојанов
ЈЗУ Центар за јавно здравје – Скопје
Хепатитот зазема значајно место во јавното здравје на населението како кај
нас, така и во светски размери, со тенденција на пораст.
Посебно загрозени се ризичните групи на населението каде што ова
е често заболување. Во овие ризични групи се и болните што користат
хемодијализа.
Хроничниот вирусен хепатитис Б е воспалително заболување на црниот
дроб настанато како последица на постојана инфекција со вирусот
хепатитис Б, која трае подолго од шест месеци. Се манифестира со разни
клинички манифестации, со променлив степен на умножување на вирусот
и зголемување на серумските аминотрансферази, како и хистолошки знаци
за воспаление на црниот дроб.
Овој вирусен хепатит се смета за еден од најраспространетите завболувања
во современиот свет.
Според податоците на Светската здравствена организација годишно во
светот заболуваат околу 50 милиони луѓе, и постојано се откриваат нови
случаи при што многу од нив немале никакви симптоми на болеста.
Вакцинацијата против оваа болест е најважната противепидемиска мерка.
Многу е важно навремено згрижување на лицата на хемодијализа со оваа
вакцина со цел да се спречи појавата на заболувањето.
Вакцинацијата на населението од рано детство, како и ризичните групи
население, е најважната профилактичка мерка во сузбивањето на ова
заболување.
Клучни зборови: вакцинација, Б-хепатитис, хемодијализа.
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NEUROSONOLOGJIA SI PROCEDURË E PARË JO
INVAZIVE DIAGNOSTIKUESE CEREBROVASKULARE;
VËSHTRIM I AKTUALITETIT DHE EXPERIENCËS
PESË VJEÇARE
Bajram Kamberi¹, Farije Kamberi²
¹ Reparti neurologjik, Spitali Klinik, Tetovë, Republika e Maqedonisë Veriore
² SHMKM “Nikolla Shtejn”, Tetovë, Republika e Maqedonisë Veriore1
Hyrje: Pacientët me sëmundje cerebrovaskulare (SCV) janë me risk të rritur të
zhvillimit të aterosklerozës. Ultrasonografia dyfishe e arterieve ekstrakraniale
(UDAE), ka gjetur vendin e vlefshëm për diagnozën e hershme dhe diferenciale dhe
ndjekjen e ndryshimeve morfologjike dhe hemodinamike të vaskulaturës karotide te
pacientët me SCV. Qëllimi: Të hulumtojë shkallën e shpeshtësisë së aterosklerozës
karotide (ultrasonografike). Materialet dhe metodat: Raste në studim ishin
pacientë me dhe pa SCV të kontrolluar në Spitalin Klinik Tetovë (SKT) për një
periudhë 5 vjeçare, shtator 2014-gusht 2019. Ekzaminimet u kryen nga autori,
neurolog specialist i vetëm me aftësi të çertifikuar në procedurat diagnostikuese të
skanimit të dyfishtë me një sistem ultrazëri Logic 7 (GE Healthcare, Milwaukee,
WI, USA) me sondë lineare prej 10MHz. Të dhënat e përdorimit të UDAE në
rutinë si procedurë diagnostike të neurosonologjisë u përdorën për të përkufizuar
ndërhyrjet “të nevojshme” në tërësinë e procedurave diagnostike dhe u spekuluan
në diskrecionin e folësit. Rezultatet: Grupi i studimit përbëhej nga 47.3% pacientë
të gjinisë femërore, 52.7% të gjinisë mashkullore të moshës midis 39 dhe 88 vjeç.
Femrat ishin mesatarisht më të moshuara (71±8.3 vjeç) se sa meshkujt (66±8.9 vjeç).
Shpeshtësia e aterosklerozës karotide ultrasonografike ishte 71.9% te pacientët që
kishin sëmundje dhe 28.1% pa sëmundje. Krahasimi i shkallës së stenozës sipas
anëve tregoi lidhje të lartë domethënëse statistikore të ndryshimeve aterosklerotike
midis anës së djathtë dhe majtë (p<0, 001). UDAE deri në shtator 2014 aspak nuk
ishte përdorur në SKT. Nga tetori deri në fund të vitit nga 2 ditë në javë, nga viti
2015 është përdorur në rutinë 5 ditë në javë dhe nga marsi 2019, 3 ditë në javë nga
60 minuta. Konkluzionet: Rezultatet treguan se UDAE si teknikë e parë jo invazive
diagnostikuese mbetet me vlerën e ndjekjes në dinamikë të këtij target grupi, duke
mundësuar zbulimin e patologjisë në fazë të hershme. Në përdorimin rutinë të
UDAE në SKT, kompleksiteti i infrastrukturës duket të jetë më shumë se mungesa
e përvojës dhe kostoja e procedurës. Kjo është akoma më evidente me anashkalimin
e protokollit diagnostikues nga disa mjekë dhe mungesën e politikave shëndetësore
të qarta për zbatimin në të ardhmen e afërt/të mesme të kësaj teknike në rritje në
diagnostikimin sa më të hershëm dhe të saktë të patologjive cerebrovaskulare. Për këtë
arsye rekomandohet që UDAE si procedurë të futet në modalitetet e diagnostikimit
të patologjive cerebrovaskulare përbrenda shumë teknikave ekzistuese në repartin e
neurologjisë të SKT.
Fjalët kyçe: ateroskleroza karotide ultrasonografike, sëmundje cerebrovaskulare
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PREVENTION OF FRAILTY IN THE ELDERLY PERSONS
BY PHYSICAL ACTIVITY AND NUTRITION
Brunilda Elezi1, Erjona Abazaj2, Marsida Kasa3, Alda Elezi4, Tatjana Elezi5,
Mitilda Gugu1
1
“Aleksander Xhuvani” University, Faculty of Technical Medical Sciences,
Elbasan, Albania
2
Erjona Abazaj Insititute of Public health, Department of Epidemiology and
control of infectious disease, Tirana, Albania
3
Trauma University Hospital,Tirana, Albania
4
State Health Inspectorates
5
Health Center, Elbasan, Albania
Introduction. Frailty is often conceptualized as a condition of late life decline
characterized by weakness, weight loss, fatigue, decline in activity, and
accumulating comorbidities. Frailty is a clinical geriatric syndrome caused by
physiological deficits across multiple systems. Frailty has been conceptualized
as a physiological syndrome of decreased reserve and resilience, resulting in
progressive functional decline, increased vulnerability too many stressors, and
an increase in negative health outcomes and dependence. A 2004 American
Geriatrics Society/National Institute on Aging conference on frailty in older
adults give this deﬁnition further speciﬁcity as it describes frailty as “a state of
increased vulnerability to stressors due to age-related declines in physiologic
reserve across neuromuscular, metabolic, and immune systems.
Aim. The purpose of this review is to examine the role of nutrition
and exercise on frail older persons. Early interventions reduce the frailty process
and disabilities in the daily life.
Methodology. To realize the aims of this study, comprehensive literature searches
were conducted: Medline, Pubmed, Research gate, The journal of frailty & aging.
The literature selection criterion was the articles published during 2007-2018
with specific keywords (elderly, frailty, nutrition, physical activity, comorbidity).
We Included studies that the frailty syndrome in the elderly was defined.
Conclusions. Systematic studies came to the same conclusion that physical
activity has preventive effect in elderly people fragile individuals and although
there are uncertainties exercise programs regarding frequency, type of exercise,
and duration. Recent literature on the prevention of frailty with nutrition confirms
that an appropriate intake of proteins, vitamin D and other nutrients is needed,
but this information is still not in the public domain. Benefits of physical exercise
in older adults with frailty include: increased mobility, increased performance in
activities of daily living (ADL), walking, elimination of falls, improved bone
mineral density and increased overall well-being. However, healthcare systems
not currently not organized to deliver integrated care over the life course, but
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rather to identify and treat acute illness.
Recommendations. Physical activity and adequate nutrition, particularly with
regard to vitamin D, calcium and protein, are key lifestyle approaches that can
simultaneously optimize bone, muscle and functional outcomes in older people,
if they are individually tailored and appropriately prescribed in terms of the
type and dose. Physical exercise, in the frail elderly, should be prescribed with a
progressive individualized plan and just like other medical treatments.
Key words. Aging, frailty, nutrition, physical activity, prevention.
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MIOMËT E MITRËS DHE LARGIMI I TYRE ME
LAPAROSKOPI – LSK
Hatije Ismaili
Spitali i Përgjithshëm Novo mesto- Slloveni
Departamenti i Gjinekologjisë dhe Obstetrikës
Hyrje:
Largimi i miomeve të mitrës me laparoskopi – LSK paraqet operacion minimal
invaziv ku kirurgu hyn dhe largon fibromat përmes disa prerjeve të vogla të barkut
dhe kjo metodë aplikohet sot në të gjitha vendet e zhvilluara.Miomët janë tumore
„të mirë“ beninj dhe më të shpeshtë të organeve gjenitale femërore. Zhvillohen
gjatë periudhës reproduktive të femrës, por ato mund të paraqiten në çdo moshë.
Qëllimi i kirurgut gjatë miomektomisë është largimi i fibromave që shkaktojnë
simptome dhe të bëjë rindërtimin e mitrës.Për dallim nga një histerektomija, e cila
largon të gjithë mitrën, një miomektomi largon vetëm fibromet e mitrës.Gratë që i
nënshtrohen miomektomisë raportojnë përmirësim të simptomave që shkaktohen
nga fibroidet, siq janë menstruacione të theksuara dhe presion të pelvisit.
Qëllimi:
Për të paraqitur përvojën time me miomektominë laparoskopike.
Metodologjia:
M.S. e moshës 40 vjecare ankoheshte nga dhimbje të shepeshta, gjakosje menstruale
me intenzitet të madh si dhe zgjatje të gjakosjes deri më 10 ditë. Ende nuk ka lindur,
dhe deri tash nuk është shëruar me operacion. Hb 100, regullisht konsumon barna
hekuri. Me ultrazë, miomi në fundus me madhësi 5/6 cm.Vendosim për operacion
me laparaskopi dhe për miomektomi. Operacioni ishte i sukseshem, zgjati më pakë
se 1 orë. Miomin e largojmë me marsupializim.
Rezultati:
Video prezentimi (10 min).
Gruaja operohet të njejtën ditë që pranohet në spital, dhe lëshohet një ditë mbas
operacionit. Dhimbjet janë minimale. Një muaj pas operacionit, mitra ka formë
dhe madhësi normale, gjakosja e parë menstruale zgjat vetëm 5 ditë dhe është gati
pa dhimbje.
Konkluzione:
Miomektomia laparoskopike është një nga procedurat më sfiduese sa i përket
operacioneve minimale invazive, ku kërkohet aftësi specifike të operaterit.
Miomektomija laparoskopike ka më shumë përparësi se sa me laparotomi. Ky
operacion ka dhimbje më të ulta pas operacionit, më pakë adhezione dhe shërim
më të shpejtë në krahasim me laparotominë.
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HUMAN FASCIOLIASIS BY FASCIOLA HEPATICA
Jusuf Vejseli, L.Damevski, A.Georgievski, Z.Hani, I.Rogac, Z.Stojanovski,
D.Bislimi, B.Muratoska, V.Aleksov, S.Pavlovski
Department of Gastroenterohepatology - General City Hospital Septermber the
8th – Skopje, North Macedonia
Fascioliasis is a zoonotic disease caused by the trematode Fasciola Hepatica
(Liver fluke). Human fascioliasis is distributed almost worldwide (more than 50
countries, with nearly 17 million people infected). There has been an increase
in F.Hepatica infections worldwide in the last decade, that is why Fascioliasis is
considered a worldwide problem. The World Health Organization has classified
fascioliasis as an important human parasitic disease that requires international
attention.
It may often be overlooked, especially in the acute phase, because of vague
symptoms. Patients may be asymptomatic or it may be symptomatic with a
wide spectrum of clinical symptoms ranging from fever, eosinophilia, pruritis,
biliary colic and a lot of gastrointestinal symptoms in acute phase to cholangitis,
cholecystitis, biliary obstruction, extrahepatic infestation etc. The triad of fever,
right upper quadrant pain, and absolute peripheral blood eosinophilia should
raise suspection of hepatic fascioliasis. Infection is more common in indigenous
people and farmers who share same water sources with their animals such as
sheep, goat and cattle which are the definitive host including humans and also
commonly consume fresh-water aquatic plants such as water cresses
The diagnosis could be difficult to confirm in countries where the serological
tests are not in routine use. Parasites are sometimes detected incidentally during
operations or invasive imaging procedures. Here, we report a case of a hepatic
mass caused by Fasciola Hepatica – diagnosed and managed with endoscopic
retrograde cholangiopancreatography (ERCP).
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STRESI PROFESIONAL DHE “DJEGIA” PROFESIONALE
(BURN OUT) TE PUNËTORËT NË SHËNDETËSI – SA
ËSHTË I SHPESHTË DHE SI TA PREVENOJMË?
Kadri Haxhihamza
OSHP Klinika e psikiatrisë - Shkup
Stresi dhe “djegia profesionale” (burn-out) në punë është i pranishëm në stafin
mjekësor, por duket se kjo situatë as nuk eksplorohet, as parandalohet seriozisht
dhe në formë të organizuar. Njëqind punonjësve në kujdesin shëndetësor parësor,
sekondar dhe terciar i ju është dhanë Pyetësori i përgjithshëm i shëndetit 12
(General Health Questionnaire 12) dhe të gjithë u përgjigjën. Sondazhi u krye
në të gjitha profilet e punës: mjekë, psikologë, punonjës socialë, infermierë (dhe
personel tjetër të nivelit të mesëm) dhe personelit teknik. Rezultatet e anketës
tregojnë se 98% e të punësuarve kanë shenja stresi dhe “djegie profesionale”
(burn-out) në shkallë të ndryshme. Këto fenomene në punë përkeqësohet me
kohën përkatësisht me angazhimin e zgjatur në të njëjtën punë. Stresi prek në
të njëjtën mënyrë të dyja gjinitë. Trajtimi dhe prevenimi i këtij problemi duhet
të bëhet mbi baza individuale, por forma e organizuar e mbrojtjes së shëndetit
mendor të personelit mjekësor është e nevojshme gjithashtu edhe në nivele më
të larta (vendi i punës, qyteti, shteti).
Fjalët kyçe: punë, stres, mjekë, staf mjekësor, shëndet mendor
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KORRELACIONI NDËRMJET NIVELEVE TË STRESIT
OKSIDATIV DHE PARAMETRAVE SPERMATIKË PARA
DHE PAS TRAJTIMIT ME ANTIOKSIDANTË TEK
MESHKUJT ME OLIGOASTENOZOOSPERMI
Vegim Zhaku1, Sheqibe Beadini2, Naser Durimishi3
Departament i Fiziologjisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Universiteti i
Tetovës
2
Departament i Biokimisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Universiteti i
Tetovës
3
Departament i Histologjisë dhe Embriologjisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore,
Universiteti i Tetovës

1

Qëllimi i këtij studimi prospektiv intervenues, është që të vëzhgojë efikasitetin e
antioksidantëve në reduktimin e stresit oksidativ dhe përmirësimin e parametrave
spermatik tek meshkujt me oligoastenozoospermi.
Në studim janë përfshirë 37 meshkuj të cilët nuk kanë fëmijë pas 1 viti mardhëniesh
seksuale të rregullta. Mostra e parë është marrë në kohën që janë përfshirë në studim,
prej të cilës 0,5 ml është përdorur për analizë standarte të parametrave spermatikë
(koncentrim dhe motilitet i spermatozoideve), ndërsa 1.2 ml është ndarë për të evaluar
markerët e stresit oksidativ (OS) siç janë: Malonedialdehii (MDA) dhe Proteinat e
Karboniluara (PC).
Mostra e dytë është marrë për analizë pas përdorimit 6 mujor të formulës
antioksiduese. Mesatarja, devijimi standart, korrelacioni i Pearson-it dhe student t –
test janë përdorur në kuadër të paketës statistikore SPSS (ver.24) për komentimin e
rezultateve.
Nga 37 meshkujt e përfshirë në studim 9 uishin me oligozoospermi, 6 me
astenozoospermi dhe 22 me oligoastenozoospermi.
Gjat këtij studimi u vërejt se nivelet e MDA kishin korrelacion negativ me motilitetin
(r=-0.53) dhe koncentrimin e spermatozoideve (r=-0.19), por ndryshimimet pas
marrjes së terapisë me antioksidantë ishin sinjifikante (p<0.001).
Korrealcion negativ u vërejt gjithashtu edhe ndërmjet niveleve të PC dhe motilitetit
të spermatozoideve (r=-0.36) dhe koncentrimit të spermatozoideve por jo edhe aq
i theksuar (r=-0.12). Uljet e nivelit të PC pas terapisë me antioksidantë nuk ishin
sinjifikante (p=0.554).
Koncentrimi dhe motiliteti i spermatozoideve pas përfudimit të terapisë gjashtë
mujore me antioksidantë kishte përmirësime sinjifikative (p<0,001).
Mund të konludohet se administrimi i antioksidantëve ka një efekt pozitiv në
përmirësimin e parametrave spermatikë dhe uljen e markerëve të stresit oksidativ.
Sugjerimi ynë është që antioksidantët duhet të përdorën rregulisht tek individët me
infertilitet idiopatik.
Fjalë kyçe: Infertiliteti mashkullor, Stresi oksidativ, Malonedialdehide, Proteinat e
karboniluara, antioksidantët.
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APPENDICITIS DURING PREGNANCY
Xheladin Elezi, Vjosa Elezi, Aferdita Ismaili , Erzen Elezi
Clinical Hospital - Tetove
Department of Surgery
Acute appendicitis represent the most common surgical condition in general
surgery. The peak incidence of this condition is between 10 - 30 y. of life. It is
estimated that acute appendicitis represent one of the most common non obstetric
intervention during pregnancy with the incidence about 0.05 %. Timely diagnosis
of acute appendicitis during pregnancy requires a good experience from the surgeon
and presents a real challenge.
Aim of the study: the difficulties and the hesitation to operate during pregnancy
may delays diagnosis of acute appendicitis. In this study we show our experience
with two pregnant women with acute appendicitis operated on in our clinic.
Material and methods: Two pregnant women aged 25 and 28 years hospitalized
in our clinic because of right abdominal pain are the subject of this study. After
exclusion of any gynecologic and obstetric problems they were hospitalized and
treated in our department.
Result: in both women abdominal and gynecological ultrasonography exclude
the presence of any obstetrical disturbance as a cause of acute pain. Laboratory
analyzes showed high leukocyte values and CRP in both of them. During physical
examination the presence of pain in superior border of RLQ is detected with
noticeable peritoneal signs, whereas the difference in axillary - rectal temperature
was greater than 1 degree. After treatment with antibiotic (Lendacin), and careful
monitoring for several hours , their condition did not change significantly, so in
consultation with gynecologists, we decided to have surgery. In both women the
presence of phlegmonous appendicitis is detected associated with a minimal amount
of periapendicular fluid. Appendectomy is performed while no complications were
noted in the postoperative period. After leaving the hospital, patients continued to be
examined and followed up by a gynecologist
Conclusion: the diagnosis of appendicitis can be difficult during pregnancy, while
delaying surgery for more than 24 hours increases the risk of perforation and increases
the rate of post operative complications. For these reasons when the diagnosis of acute
appendicitis in pregnant women is relatively certain, appendectomy is suggested to
be performed through an incision on the point of maximum sensitivity.
Key words: appendicitis, pregnancy, appendectomy
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ADVANTAGES FROM ADMINISTERING SCIG
COMPARED TO IVIG IN A PATIENT DIAGNOSED WITH
ATAXIA TELEANGIECTASIA
Besa Shishko Aziri, Kristina Mironska, Lidija Kareva, Katarina Stavric, Arjeta
Hasani, Marina Nikolovska
PHI University Clinic for Pediatric Diseases-Skopje
Introduction
Ataxia Teleangiectasia is a complex autosomic multisystemic disease, caused by
a mutation of the ATM gene located in11q22-23, a defect in the mechanism for
improvement of DNA.
Study objectives
The paper strives to provide an analysis of the gained advantages from a
subcutaneous administration of immunoglobulin’s, as compared to their
intravenous administration, in a patient with PID-AT.
Methods and materials
The paper proved a case study analysis of a nine and a half year old patient with
often infections of the lower respiratory system, for the first time admitted at
the University Clinic for Pediatric Diseases in Skopje at the age of six due to
lacunar angina. Then, for the first time low values in all classes of the serum
immunoglobulin’s were detected. Due to the parallel manifestation of neurological
symptoms (ataxia, unstable walk, Romberg+), concerns of suffering from
primary immunodeficiency Ataxia Teleangiectasia were raised. Flow cytometric
analysis proved combined immunodeficiency, as well as a decreased number of
B cells. Therefore a genetic analysis of DNA was conducted. Thus, a substitutive
therapy with intravenous immunoglobulin’s was introduced. Due to an allergic
reaction, they were replaced with the same therapy, but from another producer.
But, after a certain period, it also resulted in an allergic reaction. Therefore,
during the following year a therapy with plasma was administered to the patient.
During this period two hospitalizations due to massive bronchopneumonia were
registered, as well as permanent pneumopathy and expressed Herpes Zoster
infection. Due to the worsened medical condition and the necessity for treatment
with human immunoglobulin’s, it was decided that once more a treatment
with immunoglobulin’s should be administered, but this time a subcutaneous
administration was introduced. During the first two month of such a treatment,
the administration of SCIG was conducted in the hospital by trained medical
personnel. Meanwhile, the mother of the patient received proper training and
was enabled to administer the therapy at home. During treatment no unwanted
reactions on the side of the patient were noticed. On the contrary, her general
medical condition was improved. Aside from this, the avoidance of a need of
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hospital stay has led to in improvement of the psychophysical condition of the
patient, as well.
Conclusion
The subcutaneous administration of immunoglobulin’s, as compared to their
intravenous administration, results with many benefits for the patient, starting
with a shortened period of hospital stay, thus lowering risks of intrahospital
infections. This type of treatment results in a stabilization of the IG levels. Aside
from this, the administration of the therapy itself is relatively simple, it decreases
the risk of new infections in the circulatory system, the chances of serious
allergic reactions are much lower and there are less chances for damaging the
veins (compared to an intravenous administration of the therapy). As a result, the
patient faces the disease much easier and he is enabled to lead a more comfortable
life.
Key words: Ataxia Teleangiectasia, subcutaneous immunoglobulin’s - SCIG,
intravenous immunoglobulin’s- IVIG.
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APENDICITI AKUT TE PACIENTËT E MOSHUAR SI
MANIFESTIM I PARË I TUMORIT TË CEKUMIT
B. Elezi, Lj. Arsenkov, V. Saliu, S. Arsenkov, I. Fildisevski
IPSH Klinika Universitare për sëmundje kirurgjikale
,,Shën Naumi i Ohrit” Shkup
Hyrje. Apendiciti akut paraqet një inflamacion akut të apendiksit dhe përbën
një ndër urgjencat më të shpeshta kirurgjikale abdominale e cila i prek të gjitha
moshat, me një incidence më të lart te grupmoshat prej 15 deri në 30 vjet, mirpo
nuk perjashtohen rastet ku apendiciti akut paraqitet te të moshuarit në moshë
mbi 50 vjet. Prek pothuajse njejtë të dy gjinitë me një predominim të leht te
meshkujt. Shkaku kryesor i paraqitjes së apendicitit akut është obstruksioni i
lumenit të appendiksit. Te femijët dhe të rinjët obstruksioni ndodh më shpesh si
pasoj e masave fekale ose hiperplazionit të masës limfoide. Te pacientët në moshë
përveç shkaqeve të lartpërmendura vlen të përmendet që obstruksioni mund të
ndodhë si pasoj e tumorrit të cekumit, tumorreve të kollonit në pjesë të ndryshme
të tij dhe tumore të vet apendiksit, dhe të manifestohet si apendicit akut. Vetëm
0,9 % e rasteve të apendicitit akut jan si pasoj e tumoreve të kolonit, në vecanti
të cekumit. Apendiciti akut dhe koegzistimi i tij me karcinomin e cekumit së
pari është raportuar në vitin 1906 nga Shears. Rëndësia e një koegzistimi të
këtill medoemos që të theksohet pasiqë pasojat e mosdijagnostifikimit ose
dijagnostifikimit të vonshëm, zakonisht pas apendektomis mund të jenë serioze.
Prezentojm rastin në të cilin adenocarcinoma e cekumit në fazën e hershme
manifestohet si apendicit akut. Bëhet fjalë për pacienten N.F. e moshes 61
vjeçare e cila pranohet në spitalin tonë me simptomat e apendicitit akut siç janë:
dhimbje e barkut në kuadratin e poshtëm të djatht të cilat zgjasin 48 orët e fundit,
vjellje dhe humbje të oreksit. Gjat pranimit pacientja me temperaturë të lartë 38º
C, me leukocitoz 11,5 x 10/L, dhe CRP në serum 230 mg/L. Me ultrasonografi
të abdomenit shihen shenja të një apendiciti akut. Pacientja ju nënshtrua
operacionit apendektomi laparoskopike. Analiza patohistologjike vertetoi
egzistimin e apendicitit akut. Periudha postoperative kaloi pa asnjë incident, dhe
pacientja pa dhimbje dhe afebrile lëshohet në shtëpi. Dy muaj pas operacionit
pcientja paraqitet në urgjence përsëri për shkak të dhimbjeve në anën e djatht të
abdomenit të percjellura me vjellje. Në plagën operative është vërejtur të ketë
abscess. Vendoset që të bëhet CT e abdomenit nga ku shihet një mas tumorale në
cekum. Pas përgaditjes adekuate nga ana e anesteziologeve pacientja operohet,
hemikolektomi të djatht dhe krijohet ileostom unipolare, për shkak të kushteve
jo të përshtatshme për të krijuar anastomoz. Nga analiza patohistologjike shohim
se bëhet fjalë për një adenokarcinom të cekumit, PH: pTNM = pT3 pN0 pM0 G2
R0 L1 V0 NG2 Stage IIA
Konkluzioni: evaluimi i tëresishëm i cekumit me palpacion dhe në mënyr
31

Takim profesional mjekësor XXIV

visuale duhet të jetë e domosdoshme pas një apendektomije te pacientët e
moshuar. Megjithse paraqitja sinhrone e neoplazmave të kolonit dhe apendicitit
akut te pacientet e moshuar është relativisht e rrallë, duhet që vazhdimisht të
kemi parasysh ko-egzistimin e neoplazmave të këtilla, te pacientët mbi 50 vjet,
që paraqiten me simptoma të apendicitit akut. Për shkak të marrëdhënies së
ngushtë që mund të kenë kanceri i cekumit dhe apendiciti akut, shumë studime
në këtë fushë sugjërojn që pacientët mbi moshën 50 vjet, dhe që vazhdojnë të
kenë dhimbje në anën e djathtë të abdomenit, duhet t’i nënshtrohet kolonoskopisë
afërsisht 6 javë pas operacionit. Leshimi i dijagnostifikimit të sakt të neoplazmave
të cekumit gjatë operacionit të apendektomis mund të ketë pasoja serioze.
Fjalet kyçe: apendiciti akut, adenocarcinoma e cekumit, hemikolektomi e djatht
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VLERËSIMI MINIMAL I USHYERJES TEK
ADOLESHENTËT E TETOVËS DHE KËRÇOVËS
TË MOSHËS NGA 14 DERI 18 VJEÇ: STUDIM
KROS-SEKCIONAL
Huma Ahmeti1, Shkumbin Arifi1, Vegim Zhaku2
1
Fakulteti i Shkencave Mjeksëore, Universiteti i Tetovës
2
Departamenti i Fiziologjisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Universiteti i
Tetovës
Hyrje:
Adoleshenca është një fazë e rritjes së shpejtë e shoqëruar edhe me rritjen e
nevojave ushqyese. Kjo periudhë është një barrë stresante për shkak të
ndryshimeve fiziologjike pubertale, si në aspketin fizik ashtu edhe psiqik. Një
adoleshent gjen mënyrën më të shkëlqyeshme për të treguar në praktike se po i
bën zgjidhjet vetë, sidomos kur duhet të zgjedhë ushqimin e tij. Por fatkeqësisht,
zgjedhjet e gabuara dietike çojnë në një gjendje kequshqyerjeje ose risk për
kequshqyerje.
Qëllimi:
Ky studim ka për synim fillimisht të observojë e më pas të identifikojë
marrëdhënien ndërmjet faktorëve psikologjik, shoqëror, biologjik dhe mjedisorë
në zhvillimin e çrregullimeve të të ngrënit tek gjimnazistët e qytetit të Tetovës
dhe Kërçovës.
Materiali dhe Metodat:
Në studim i tipit kros-sekcional, janë përfshirë 249 të rinjë, prej të cilëve
meshkuj (n=64), ndërsa femra (n=185). Për të vlerësuar statusin nutrititv është
përdorur pyetësori i Shoqatës së Prodhimeve Nestlé i titulluar si Mini Nutritional
Assessment – Vlerësimi Minimal i Ushqyerjes (MNA), i përshtatur në gjuhën
shqipe. Individët nga 17 deri 25 pikë janë klasifikuar si risk për kequshyerje,
ndërsa ato që kanë patur më pak se 17 pikë janë klasifikuar si të kequshyer.
Rezultatet janë paraqitur si mestare, devijim standart dhe korrelacioni i Pearsonit.
Rezultatet:
Mosha mesatare e individëve në studim ishte 16,08 (±1,06). Të rijntë e Kërçovës
kishin peshë mesatare 60,89 (±11,78) kg me gjatësi 167,07 (± 8,59) cm, kundrejt
të rinjve tetovarë të cilët kishin peshë mesatare 59,12 (±10,49) kg dhe gjatësi
168,22 (±6,41) cm. Indeksi i masës trupore (IMT) për të rijntë nga Kërçova dhe
Tetova mesatarisht është brenda parametrave normalë (20,90 ± 3,10), gjëgjësisht
21,24 (±3,15) dhe 20,43 (±2,99) respektivisht. Korrelacioni ndërmjet pikëve që
determinojnë kequshqyerjen dhe IMT ishte i ulët (r=-0,13), gjëgjësisht r=-0,27
për të rijntë nga Tetova dhe r=-0,049 për gjimnazistët e Kërçovës.
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Diskusioni dhe konkluzat
Edhe pse kemi një rini e cila ka një IMT mesatare brenda vlerave të peshës
normale, nga ky studim u konkludua se 50,6% e pjesmarrësve në studim janë të
kequshqyer ndërsa 49,4 % janë në risk për kequshqyerje. Ky studim verifikon
dhe ndez alarmin për marrjen e masave imediate adekuate, për përmirësimin e
ushqyerjes tek të rijntë tanë. Këto rezultate na japin shtysë për të zgjeruar akoma
dhe më shumë studimin, si dhe për të identifikuar arsyet por edhe përmirësimin
e politikave sociale që do të përmirësonin ushqyerjen e të rijnve tanë.
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КОМОРБИДИТЕТИ КАЈ РЕЦИПИЕНТИ НА ТОТАЛНА
ЕНДОПРОТЕЗА НА КОЛК И КОЛЕНО
Мики Филев, Виктор Камнар, Роза Џолева-Толевска, Даниела Георгиева,
Милена Богојевска Доксевска
Универзитетска клиника за ортопедски болести-Скопје
Вовед: Имплантацијата на ендопротези е најчесто применуваната
операција кај ортопедските пациенти со претпоставка за зголемување на
фрекфенцијата на овие процедури во иднина. Целта на овој труд е проценка
на тенденциите во контекст на очекувањата и предикциите на исходот на
пациентите и предизвиците со кои би се соочил здравствениот систем
базирано на веќе постоечкитекоморбидитети и очекуваните последици
апропо.
Методи: Во студијата беа вклучени пациенти реципиенти на тотална
ендопротеза на колено или колк во периодот од 2013 до 2018та година.
Демографските информации, коморбидитетите и компликациите беа
анализирани од медицинската документација на нашата клиника, како и
системот “Мој термин”.
Резултати: Бројот на оперативните зафати расте пропорционално годишно
за околу 5% за тотална артропластика на колено и 7% на колк. Средната
возраст на пациентите, како и типот на анестезија останува релативно
ист во периодот на анализа. Ризикот на коморбидитети расте во текот на
годините, и тоа истиот е маркантно во поголем процент за обезноста, и тоа
од 18% обезни пациенти во 2013 до 25% во 2018 (коленска ендопротеза) и
од 13% обезни пациенти во 2013 до 18% во 2018 (ендопротеза на колк) и
ренална инсуфициенција од 2% пациенти во 2013 до 6% во 2018 (коленска
ендопротеза) и од 1% пациенти во 2013 до 5% во 2018 (ендопротеза на
колк). Минорен тренд на зголемување на коморбидитети е забележан кај
пациентите со депресија, хепатални заболувања и хипотиреоза. Кај сите
постоперативни компликации се забележува опаѓање на фрекфенцијата.
Заклучок: Идентифицирани се специфични трендови кај пациентите кои се
реципиенти на тотални ендопротези на колк или колено, и тоа, зголемување
на преваленцата на коморбидитети, но и истовремено намалување на
комплкациите.
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INTERVENIMET KARDIOLOGJIKE NE MOSHEN
FEMIJERORE NE KOSOVE
Ramush Bejiqi1,2, R. Retkoceri2, H. Bejiqi3, A. Mustafa2, A. Maloku2, 		
R. Bejiqi2, N. Zeka2, A. Gerguri2, A. Vuçiterna2, R. Bejiqi3
1
Universiteti i Gjakoves, “Fehmi Agani”, Gjakove, Republika e Kosoves,
2
Sherbimi i Kardiologjise, Klinika e Pediatrise, QKUK, Prishtine, Republika e
Kosoves
3
Qendra Klinike Universitare e Kosoves, Prishtine, Republika e Kosoves
Hyrje Keqformimet e lindura te zemres jane keqformimiet me te shpeshta te
lindura dhe prekin 8 deri 10 femije te lindur gjalle. Njkohesisht, jane shkaktari
kryesor i vdekshmerise ne moshen neonatale. Nje numer i tyre kerkojne trajtim
menjhere pas lindjes (medikamentoz apo paliativ) deri ne trajtimin definitiv
kardiologjik/kardiokirurgjik kurse te nje numer intervenimi mund te behet ne
moshen e mevonshhme. Intervenimt kardiologjike fillojne nga viti 1966 me
balonatrioseptostomine e pare te kryer nga Rashkind dhe sot nje numer i madh
i KLZ trajtohen ne ane te kardiologjise intervente. Intervenimet e para ne
Kosove fillojne ne vitin 2004 dhe deri tash jane trajtuar dhejtra femije me KLZ
te ndryshme
Qellimi i punimit eshte prezantimi i intervenimeve kardiologjike dhe KLZ te
trajturara ne moshen femijerore ne Kosove.
Metodologjia Ne menyre retrospektive eshte analizuar dokumentacioni i
femijeve te trajtuar ne Kosove nga KLZ, patologjia themelore e trajtuar si dhe
procedura intervente e cila eshte kryer.
Rezultatet Ne periudhen kohore Qershor 2004 – Korrik 2019 ne menyre te
kardiologjise intervente jane trajtuar gjithsejt 67 femije, te moshes prej 2 dite
deri 16 vjeç. Jane bere 18 balonatriospetostomi (BAS) te suksesshme kurse te 4
femije nuk kemi arritur ta bejme kete intervenim. Indikimi per BAS ne numrin
me te madh te femijeve ka qene transponimi klasik i eneve te medha te gjakut
(14 femije), dy femije kane qene me atresion te valvules trikuspidale kurse te dy
femije indkimi per BAS ka qene derdhja totale anomale e venave pulmonare me
komunikim restriktiv interatrial.
Ne 6 femije eshte bere diagnostikimi invaziv ku te 4 femije arsyeja e
ekzaminimit ka qene hipertensioni primar pulmonar kurse dy femije kane qene
me hypertension sekondar pulmonar si pasoje e mostrajtimit me kohe te defektit
interventrikular. Ne te njejten periudhe jane bere edhe 16 mbyllje te ASD me
Amplatzer device ocluder, 10 dilatime te stenoses valvulare te AP dhe 17 mbyllje
te PDA, 10 prej tyre me Amplatzer oclluder dhe 7 me coil. Te asnje femije nuk
kemi pasur komplikime pas intervenimit kardiologjik. Te asnnje femije ku eshte
bere intervenimi kardiologjik me qellim mbylljen e ASD ose DAP nuk kemi
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regjistruar shunt residual. Te gjithe femijeve eshte oridnuar Aspirina ne 6 muajt
e ardhshemme qellim parandalimin e trombozes ne oclluder. Te të gjithë fëmijet
me stenozë të AP regjistrohet pas intervenimit ramje e shtypjes ne AP.
Konklusion Procedurat intervente ne kardiologjine pediatrike edhe ne Qendren
tone jane te sukseshme perkunder qe ky Sherbim ende eshte I varrur prej
misioneve per arsye te mungeses se materialit te nevojshem per intervenim.
Fjalet kyqe balonatrioseptostomia, Amplatzer device, Tyshak kateter
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ULÇERA PEPTIKE
Rexhep Emurllai
Spitali Klinik i Tetoves,UT RVM
Semundjet GI jane patologjia mè e shpeshtè dhe mè e pèrditshme qè prekin tè
gjithè grupmoshat.Ulçera gastrike - multietiologjike dhe njè epidemi e vèrtet qè
prekèn gjithè botèn mbarè.
QÈLLIMI I PUNIMIT:
Me anè tè kètij punimi nxjerim nè pah pèrvojat tona disa vjeçare,esperiencat dhe
sukseset tona ne lidhje me diagnostikimin e hershem dhe precis,si dhe sukseset e
mjekimit nè Spitalin Klinik tè Tetovès.
MATERIALI DHE METODAT:
Per mostèr janè marè pacientèt nga Sp.Kl.i Tetovès,nèpèrmjet endoskopisè ku janè
tè vlersuara ndryshimet morfologjike dhe patoanatomike tè ulçerès gastrike si dhe
mostrat e dorzuara nè Histopatologji ku kemi leximet histopatologjike.
REZULTATET:Kemi dy mostra:
1.Makropatologjike- rezultatet endoskopike dhe
2.Mikropatologjike-nga mostrat e mara nepermjet fragmenteve bioptoke nga
endoteli dhe masat nekrotike.
KONKLUZIONI:
Diagnostikimi i hershem dhe trajtimi i drejtè me rezhim higjieno-ditetik,IPP dhe
medikamente tjera shoqèruese na kan dhènè rezultate tè shkèlqyeshme.
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ХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА СКРШЕНИЦИ НА ВРАТОТ
НА БУТНАТА КОСКА КАЈ СТАРАТА ПОПУЛАЦИЈА
Александар Савески, А. Трајановски, Т. Тодоровска, М. Филев, 		
Р. Далипи, А. Гавриловски, З. Божиновски, И. Хасани, И. Кафтанџиев,
С. Трпески
Универзитетска клиника за ортопедски болести-Скопје
Вовед: Скршениците на вратот на бутната коска ширум светот и кај нас од
ден на ден се зголемува и постепено достигнува епидемиолошки размери.
Третманот кај овие пациенти е хируршки, нема место за конзервтивно лечење
бидејќи е врзано со долгорајно лежење проптатено со последователни
компликации. Видот на анестезија истотака е контраверзен. Повеќе
хируршки установи преферираат спинална анестезија меѓуто ААОС во
последните препораки дава еднакво место и на општата анестзија.
Цалта на оваа студија е да го прикаже квалитетот на живот кај ваквите
повредени, третирани воглавном со спинална анестезија, поректко со
општа.
Материјал и методи: Клиничкиот се опфати вкупно 60 пациенти со
скршеници на вратот на бутната коска поделени во две групи во зависност
од возраста на пациентите, механизамот на настанување на повредата,
квалитетот на коскената структура во различни возрасни подгрупи и
пропратниот коморбидитет, како клучен ризик фактор за санација на
фрактурите.
Резултатите во групата I (помлада популација) сугерираат дека метод на
избор и најадекватен хируршки третман е анатомска репозиција и интерна
фиксација. Компликациите кои се во минимален број, во оваа група,
третирани на овој начин беа решени со тотална ендопротеза.
Резултатите од групата II на квалитетот на живот мерен со SF-36 скорот
несомнено демонстрираа дека најдобар и најадекватен хируршки третман
е тотална протеза. Само кај недислоцираните фрактури, во минимален
процент беше употребена интерна фиксација.
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МЕНАЏМЕНТ НА ПОСТОПЕРАТИВНА БОЛКА
КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ТОТАЛНА ЕНДОПРОТЕЗА НА
КОЛЕНО
Виктор Камнар, Роза Џолева-Толевска, Даниела Георгиева, Мики Филев,
Милена Богојевска Доксевска
Универзитетска клиника за ортопедски болести-Скопје
Вовед: Успешното сузбивање на болката при тотална ендопротеза на колено
е од суштинско значење бидејќи влијае на исходот на рехабилитацијата
после оперативниот зафат. Неефикасниот третман на болката резултира
со мноштво постоперативни компликации и го забавува успешното
опоравување. За разлика од странските центри каде се користат опиоиди
во третманот на болка, кај нас постои мултимодален пристап кон
менаџментот на болката. Споредбено со несаканите ефекти на опиоидите
веруваме дека нашиот третман со нестериоидни антиинфламаторни лекови,
циклооксигеназа-2 инхибитори, ацетаминофен е во предност.
Метод: Со преглед на литературата добивме информација заснована
на докази за различните модалитети на менаџмент на болката во
постоперативниот период со цел да се зголеми ефикасноста на истиот со
помала фрекфенција на несакани ефекти.
Резултати: Од прегледот на литературата ги потврдивме нашите
согледувања дека примената на нестероидни инфламаторни лекови,
ацетаминофен и циклооксигеназа-2 инхибитори кај пациенти со потреба
од подолготрајна аналгезија постигнува задоволителен ефект кој е на ниво
на тој со опиоидите.
Заклучок: Селектираната литература како и нашето искуство тежнее кон
ефикасен не-опиоиден режим на употреба на аналгетици после тотална
артропластика на колено.
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FRAKTURA E FEMURIT PROXIMAL - TRAJTIMI
BASHKOHOR
Ilber Besimi1,2, Ertan Rustemi1,2, Muhamet Neziri1,2, Haris Karaxhenemi1,
Artan Neziri1, Ferit Muharemi1
1
Spitali Klinik Tetovë – Departamenti i traumatologjisë
2
UT- Fakulteti i shkencave mjeksore
Fraktura e kërllokut apo femurit proximal, përfshin thyerjet e qafës, mbi ,në
mes dhe nën trohanterët, paraqet frakturë që ndodhë nga ndikimii energjisë
së lartë, por tek popullata me moshë të avancuar edhe lëndime më të lehta për
shkak të ndryshimeve osteoporotike të kockave. Në Spitalin Klinik të Tetovës
në departamentin e Traumatologjisë, në vitin afatin njëvjeçar janë trajtur në
mënyrë operative 105 raste me këtë lloj të frakturave të femurit proximal nga
ato 79 femra dhe 26 meshkuj, diapazoni i moshës nga 68 deri 84 vjet, me moshë
mesatare 74.3 vjet. Intervenimi operativ në 71 % të rasteve është bërë në diten e
parë hospitalore ndersa në 29 % në afat prej 3 ditësh, për shkaqe të përgaditjeve
anestezioni dhe reanimacioni. Teknika operative që u përdor tek të gjitha rastet
ishte osteosinteza operative me shufra intramedulare – Intertan me fiksim të
kokës së femurit me dy vidha (antirotacion dhe kompresiv) dhe stabilizim i
shufrës në mënyrë statike, me një vidhë në pjesën distale, qasja operative u bë në
mënyrë minimale invasive me dy prerje njëra në pjesën mbi trochanterin e madh
në gjatësi prej 5 cm dhe tjetra në proekcion të qafës së femurit ne gjatësi pre 4
cm, pas vëndosjes së materialit osteosinteik tek të gjitha pacientët është vedosur
vakum drenazhë që është mbajtur 48 orë, terapi me antibiotic në afat prej 5 ditësh,
terapi me antikuagulant me heparin me masë molekulare të ulët 40 ditë, terapi
fizikale u fillua nga dita e parë postoperative, ndërsa vertikalizim i pacinetëve
nga dita e katër portoperative, qendrimi spitalor mesatar ishte 6.6 ditë, plagët tek
të gjitha pacientët u mjekuan per primam, nevoja e analegtikëve postoperative
ishte shumë në nivel të ulët, tek 4 pacient kishim vlera të rritura të D-dimerëve
dhe në konsulencë me transfuziolog u rrit doza e terapisë antikuagulante, tek 8
pacient kishim ritje të vlerave të glikemisë qe u stabilizuan pas 14 ditësh dhe 1
rast që për shkaqë të shumë komorbiditeteve mbaroi ne mënyre letale diten e 6
postoperative.
Trajtimi i fraktura të femurit proximal me intertan jep nje komoditet për
pacientët si metode minimale invasive, pa nevojë të transfuzioneve të shumta,
trajtim të shkurtër qëndrimi spitalor, rehabilitim të shpejtë, komplikime të pakta
intraoperative dhe postoperative dhe mundësi të prevenimit të komplimkimeve
të vonshme si nekrozë aseptike e kokës së femurit.
Fjalë kyçe: Femur proximal, itertan, minimal invaziv,
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VELAMENTOUS CORD INSERTION IN SINGELTON
PREGNANCY
Arta Islami Zulfiu, Minur Nexhipi, Bekim Dika
SHGO Mother Theresa Cair Skopje- North Macedonia
Definition Velamentous cord insertion (VCI) is an uncommon, abnormal
placental cord insertion. The umbilical vessels enter between the membranes
before reaching the placenta.These vessels are prone to compression and rupture
especially when they are located in the membrane covering the cervical ostium
(vasa previa).
Diagnosis: Umbilical cord assessment should be performed during routine
obstetric ultrasound.
Management: Its very important to do a prenatal detection of VCI and active
management during labor, to reduce maternal and fetal morbidity and mortality.
Prenatal diagnosis also reduces the number of emergency C-section at low risk
pregnancies.
Complication: The velamentous insertion of the umbilical cord, has a reported
incidence of 1% in singleton pregnancies. Pregnancies complicated with VCI
are at risk of adverse maternal outcome such as vasa previa, abruptio placentae,
manual removal of placenta and postpartum haemorrhage; preterm labour and
adverse perinatal outcome such as abnormal fetal heart tracing, low Apgar score,
neonatal intensive unit admission as well as neonatal death.
Case report:
We report a case with pre-labour rupture of membranes and velamentous cord
insertion that was not identified prenatally. The patient had a spontaneous
delivery without maternal and neonatal adverse outcomes. VCI was identified
after delivery.
Conclusion: VCI as a rare case can cause serious perinatal adverse outcomes.
This presented rare case is valuable to reflect the importance of prenatal diagnosis
and prevention of adverse perinatal outcome.
Key words: VCI , abnormal insertion, high risk pregnancy,emergency C-Section
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LIMFADENOPATIA PERIFERIKE DHE ROLI I SAJ NË
DIAGNOZËN ETIOLOGJIKE
Xheladin Çeka1, Adel Miftari2, Ike Elezi3, Piro Paparisto1, Shkëlqim Kurti4,
Vladimir Gurra5, Lulëzime Gurra6, Dëshira Nasufi7
1
Departamenti i Morfologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti Mjekësor,
Tiranë,
2
Mjeke e Shërbimit Shëndetësor, Elbasan
3
Qendra Shëndetësore Vorë, Tiranë
4
Shërbimi i Sëmundjeve infektive, QSU, Tiranë
5
Qendra Shëndetësore Vaqar, Tiranë
6
Mjeke e Shërbimit Shëndetësor të Specialiteteve, Tiranë
7
Mjeke e Shërbimit Shëndetësor, Tiranë
Hyrje: Prekja patologjike e nyjeve limfatike është një problem klinik, që haset
shpesh në fusha të ndryshme të mjekësisë. Shkak i limfadenopatisë periferike
janë një numër i konsiderueshëm proçesesh beninje dhe malinje, që paraqiten
në forma të ndryshme në mosha të ndryshme. Qëllimi i këtij studimi: Është
vlerësimi i karakteristikave epidemiologjike dhe klinike të patologjive të nyjeve
limfatike.
Materiali dhe metoda: Ky është një studim retrospektiv-prospektiv, që bazohet
në analizimin e të dhënave të siguruara nga Shërbimi i statistikës së QSUT dhe të
dhëna për disa pacientë nga Shërbimet mjekësore në Qendrat Shëndetësore Vorë
dhe Vaqarr, për 132 pacientën gjithsej, të cilët u paraqitën në Qendrën Spitalore
Universitare Nënë Tereza, apo në këto qendra shëndetësore me limfadenopati
periferike gjatë periudhës kohore Mars 2017- Mars 2019. Nga 132 pacientë të
analizuar janë përkatësisht: 57 pacientë me sëmundje hematologjike, 45 pacientë
me sëmundje infektive dhe 30 pacientë me kancer gjiri. Janë mbledhur të dhënat
klinike dhe epidemiologjike për çdo pacient të marrë në studim.
Rezultate: Mosha mesatare e pacientëve të marrë në studim rezulton të jetë
50.7 (±18.6) vjeç me rang 14 vjeç deri në 87 vjeç. Gjysma e pacientëve (50%)
janë meshkuj dhe gjysma (50%) janë femra. Mosha mesatare e pacientëve
hematologjikë është (M=59.1 ±18.6) vjeç; mosha mesatare e pacientëve me
nozologji infektive është (M=36.2±16.2) vjeç dhe mosha mesatare e pacientëve
onkologjikë është (M=56.7±16.2) vjeç, me ndryshim sinjifikant ndërmjet tyre,
(p<0.01). Në pacientët hematologjikë mbizotëron diagnoza e LLC në 49.1%
pacientë, ndjekur nga LMNH (21.1%), LAM (17.5%), LAL (7%) dhe LH (5.3%).
Për nga përhapja e limfadenopatisë, mbizotëron: adenopatia cervicale (75.4%)
dhe adenopatia aksilare (64.9%), ndjekur nga adenopati femoro-inguinale
(35.1%), dhe adenopati abdominale (10.5%). Hepatomegalia u gjet në (43.9%)
pacientë, ndërsa splenomegalia në (42.1%) pacientë. Nga sëmundjet infektive në
pacientët e marrë në studim, mbizotëron diagnoza e retrovirozës në 16 (35.6%)
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pacientë, ndjekur nga mononukleoza në 12 (26.7%) pacientë dhe bruceloza në
6 (13.3%) pacientë. Shumica e adenopative janë bilaterale, përkatësisht ndaj
totalit të adenopative sipas regjionit: adenopati cervicale (77.1%), adenopati
aksilare (89.5%), adenopati abdominale (100.0%), adenopati femoro-inguinale
(80.0%). Mosha mesatare e pacienteve me Ca të gjirit është 56.6 (±11.2) vjeç me
rang 35 vjeç deri në 79 vjeç. Mbizotërojnë pacientet e grupmoshës 61-70 vjeç
me 12 (40%) të totalit të rasteve. Mbizotërojnë pacientet e stadit T2N1M0 ne
36.7% të rasteve, ndjekur nga stadi T2N2M0 në 20% e rasteve. Në shumicën e
pacienteve 23 (77%) adenopatia ishte vetëm aksilare ndërsa në 7 (23%) prej tyre
ishte e kombinuar cervicale/subklavikulare/aksilare (p<0.01). Vlerat mesatare të
markuesve tumorale rezultuan më të larta se vlerat normale.
Konkluzion: Njohja e patologjisë dhe diagnostikimi i hershëm i saj janë të
rëndësishme për diagnozën, diagnozën diferenciale, trajtimin dhe ecurinë e
pacientëve, çka kushtëzon kryerjen e ekzaminime të rregullta mjekësore dhe
zbatim rigoroz të protokolleve të diagnozës dhe trajtimit.
Fjalë kyç: adenopati, sëmundje infektive, limfoma, Ca
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NJE RAST ME TROMBOEMBOLI PULMONALE,
KARDIOMIOPATI DHE KOMORBIDITETE
Neset Uzairi1,2, Vlora Ameti3
Reparti internistik, Spitali klinik Tetove
2
FSHM Univesiteti I Tetoves R e maqedonise se veriut
3
Laboratori biokimik-FSHM Universiteti I Tetoves , R e Maqedonise se Veriut

1

Hyrje
Tromboembolia pulmonale si entitet klinik ka rrendesine e vet dhe ndodh si
pasoje e opstrukcionit te qarkullimit pulmonal me koagulum te gjakut ,Incidenca
e mehershme 1-2% ,rritet te rastet e hospitalizuara nga 20-70%, posacerisht kur
eshte e shoqeruar me Kardiomiopati dhe komorbiditete : Bronhite kronike ,cor
pulmonale ,operacione te mehershme ne zemer ,faktoret e rrezikut ,tromboze venoze
e thelle(DVT) ,enet e demtuara te gjakut ,histori familjare per mpiksje te gjakut ,si
dhe rreziqet e tjera:Canceri,semundjet inflamatore ,obeziteti ,kateteret, shtatezenia,e
strogjenet,duhanpirja..
Qellimi I punimit ishte te prezentojme rast me emboli pulmonale ,pervojat tona
dijagnostikimi,trajtimi krahas ESC guidelines reprezente dhe oficiele.
Prezentim rasti:
Pacient burre, I moshes 80 vjecare ,hospitalizohet ne reapartin kardiovaskulare per
shkak te dyspnese se zgjatur ,tahikardi ,dhimbje gjoksi ,kollitje e thate ,dhe aspekt
tromboflebitik te kembes se djathte me skuqje dhe dhimbje ne pjesen distale te
gjymtyres ,plogeshti.tensioni arterial 130/80mmHg ,Ne egzaminim objektiv thoraks
normostenik, presence e cikatriksit nga nje operacion I By-pass te mehershem
,ne auskultacion frymemarje bronchovezikulare e sforcuar,me ekspirium te
zgjatur,EKG:sinus ritem , fr 86min ,S1Q3T3
Te dhenat labaratorike flasin per CRP te rritur 111.4…74.9 ,SE 60, D-Dimeri
5953…3736… Le 12.8 ,LDH:232 U/L ,AST 28.0,ALT:55.0 ,Troponin –I 0.028(vlere
refer: 0.02-0.06 ng/ml ) ,analiza gazeoze , te dhena tjera ne vijim..
Radiografi e thoraksit: Oemphisema pulmonum,Bronchiectasiae pulmonales
billateralis,Cor pulmonale chronicum ,status post thoracotomiam…
Echocardiografi:Dilatim I kaviteteve te zemres,funkcion kufitare I ventrikulit te
djathte,regurgitim mitral 2+,dhe trikuspidal 1+,GSF me hipokinezion te lehte ne
murin e poshtem ,gradient transvalvulare te rregullta ,EF 55%
CT e thoraksit dhe abdomenit :Ndiqet defect I mbushjes se arteria pulmonaria dextra si
dhe degeve te saje segmentale dhe subsegmentale,si dhe te arteria pulmonalis sinistra
dhe deget e saje me konsolidim alveolare pasues ,bilateral ,subpleural,posacerisht ne
partite bazale.Ne pjesen e majte te segmentit apikoposterior te lobusit superior shihet
lesion kavitare ,me ind nekrotik qendrore
Dhe ndryshime fibrotraktike perreth ,me ekstenzion kah hilusi I majte ,,diagnoza
diferenciale e nje abscesi ne baze te Embolizmit septic!...pason pershkrimi ne tekst
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si dhe CT abdominis..!
Per shkak te kompleksitetit te gjendjes terapia ishte ne pajtim me cardiologistet
,pulmologistet,Heparin me peshe molekulare te ulet (low molecular weight Heparin
).antibiotike ,bronchodilatatore,antiaritmike ,tretje fiziologjike ,diuretike ,diuretike
kursyes te kaliumit ,analgetike,Oksigjenoterapi ,trajtim lokal te tromboflebitit dhe
masa tjera.ne periudhe dyjavore .
Pacienti u transferua ne Klinikken e Pulmologjise per evaluim te metejme .
Fjalet kyce:tromboembolia pulmonale ,cardiomiopatia,CT e thoraksit ,D-Dimeret
,diuretiket
Conclusion: gjithmone duhet kerkuar kausalitetin e ketyre gjendjeve komplekse
dhe sherim sipas gajdlajnsave evropiane ne kete drejtim nga autore te njohur !
Literature:
1.Marija Brestovac ,Vlatka Reskovic :Massive pulmonary embolism or something
else in the pulmonary artery truncus ,Cardiologia croatica ,broj /numbe 4,godina /
volume 12,travanj 2017,pg153
2.Aleksandar Ernst,Ljiljana Banfic : Plucna tromboembolija, str: 630-631.Interna
medicina Zagreb 2003 g.
3.Ljube Gligorovski:Hronicno belodrobno srce ,Skopje 1987
4.European Heart journal 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of
acute pulmonary embolia http://www.escardio org/guidelines&-Education/clinicalpractice-guidelines.
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KORRELACIONI I PËRDORIMIT TË DUHANIT DHE
ALKOHOLIT ME AGRESIVITETIN E TUMOREVE
PRIMARE TË FSHIKËS URINARE
Z. Aliu, S. Saidi, J. Jançulev, S. Komina, E. Stojovska
Klinika Univerzitare e Urologjisë, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”,
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut.
Instituti i Anatomisë patologjike, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup,
Republika e Maqedonisë së Veriut.
Klinika Univerzitare e Radiologjisë, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”,
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut.
Qëllimi: Evaluimi i ndërlidhshmërisë në mes agresivitetit të tumoreve primare
të fshikës urinare dhe përdorimit të duhanit dhe alkoholit.
Materialet dhe metodat: Ky studim u realizua në Klinikën Universitare
të Urologjisë në Shkup, gjatë periudhës kohore prej 1 tetor 2009 deri më 31
dhjetor 2010. Janë përfshirë 70 raste me tumore primare të fshikës urinare, për
të cilët kemi pasur të dhëna të plota për përdorimin e duhanit dhe alkoholit si
dhe parametrat e studjuara (hematuria, madhësia dhe numri i tumoreve, rezultati
histologjik nga mostrat operative). Sipas strukturës gjinore të studimit konkret
61(87.14) rast janë meshkuj, kurse 9 (12.86%) janë femra. Sipas strukturës së
moshës, të studiuarit ishin nga mosha 38 deri në moshën 79 vjeç, kurse mesatarja
e tyre ishte 64 vjet. Në momentin e diagnostifikimit si përdorues të duhanit janë
deklaruar 47 raste, kurse të alkoholit 22. Hematuria si simptom dominant ishte
prezente te 65 (92%) pacientë, prej të cilëve me makrohematuri gjegjësisht hudhje
të koagulumeve ishin 51(72%) raste. Sipas numrit të tumoreve të resektuar, në
16 raste janë hasur 2 deri në 5 tumore, në 11 raste 6 ose më shumë , kurse rastet
e tjera kanë qenë me nga një tumor. Sipas madhësisë, në 22 raste tumoret ishin
me madhësi 3cm ose më shumë. Analiza histopatologjike e mostrave operative
tregoi se në 43 raste tumori ishte me grade 2 , ndërsa në 22 raste kishte grade
3.Nga të dijagnostifikuarit 14 prej tyre kishin infiltrim të fijeve muskulore (pT2).
Rezultatet: Analizat statistikore treguan korrelacion signifikant të duhanpirjes
me gradën dhe madhësinë e tumorit (p=<0.05). Përdorimi i alkoholit nuk tregoi
korrelacion me asnjë parameter.
Përfundimi: Urologët, mjekët amë dhe sistemi shëndetësorë duhet të kyçen në
mënyrë aktive në luftën kundër përdorimit të duhanit.
Fjalët kyçe: Duhani, alkoholi, tumoret e fshikës urinare.
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INCIDENCA DHE VDEKSHMËRIA NGA NEOPLAZITË
MALINJE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË PËR
PERIUDHËN KOHORE 2000 DERI MË 2012 DHE
TRAJTIMI I TYRE
Nevzat Elezi1, Makbule Elezi2, Rrezearta Elezi1,3, Rron Elezi1,2, 		
Bekim Ismaili4,1, Shenasi Jusufi
1
Universiteti i Tetoves
2
OSHP “ Praksis Medika”
3
Spitali Klinik i Tetoves
4
OSHP “ Dr- Bekim”
Hyrje - neoplazia është një rritje e pazakonshme indore, e formuar nga bashkësia
e popullatave qelizore abnormale ose patologjike, të prodhuara nga një qelizë
staminale neoplazike ( cancer stem cell ). Këto qeliza staminale prodhojnë linja
qelizore pasardhëse, të afta të shumohen në mënyrë autonome.
Qëllimi i punimit - Ky studim ka për qëllim të përcaktoj incidencën e neoplazive
malinje sipas lokalizimit dhe gjinisë në Republikën e Maqedonisë nga viti 2000
deri me vitin 2010. Qëllim tjetër është përcaktimi mortalitetit nga neoplazit
malinje në Republikën e Maqedonisë nga viti 2000 deri më 2010 dhe atë sipas
lokalizimit, gjinisë dhe sipas qyteteve ne Republikën e Maqedonisë.
Materiali dhe metodat - Të dhënat rreth incidencës dhe vdekshmërisë nga
sëmundjet neoplazike në R.M janë marrë nga Instituti për SHëndet Publik në
Shkup dhe nga të dhënat e publikuara të OBSH - së.
Në përpunimin e të dhënave statistikore janë përdorur metoda tabelare dhe
grafikone.
Rezultate dhe përfundime - Gjatë periudhës së analizuar dhjetëvjecare
numri i rasteve të reja të prekur nga neoplazit malinje tregon tendence pozitive
të zhvillimit, nga 247,3 raste të reja në vitin 2001 në 298,1 raste të reja në
100.000 banorë për vitin 2010. Shkalla e vdekshmërisë nga neoplazit malinje në
Republikën e Maqedonisë është rritur rreth 21.0 për qind, nga 150.4 në vitin
2001 në 180.3 vdekje për 100,000 banorë në vitin 2010.
Fjalë kyce: neoplazia malinje, qelizat staminale
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ANALIZA E RREEZIK FACTORËVE PËR PARAQITJEN E
DIABETES MELLITUS TIP2
Luljeta Imeri, Lulëzime Bajrami, Dejan Filipoviq, Marija Goçevska,
Marije Gjetaj-Jakovski, Naim Islami, Erjona Shaqiri
ISHP Qendra e shëndetit publik Shkup,2Klinika per dermatovenerologji Shkup
Hyrje: Sipas të dhënave të Organizatës botërore të shëndetësisë dhe Federatës
internacionale të shëndetësisë për diabet,në vitin 1995 në botë Diabet kanë pasur
135 milion njerëz.Në vitin 2006 ne botë Diabet kanë pasur rreth 194 milion njerëz.
Pritet ky numër të arrin 366 milion njerëz deri në vitin 2030.Sipas burimeve të
njëjta më shumë se 3 milion njerëz vdesin nga komplikimet e Diabetit në nivel
botëror.
Qëllimi: Të tregohet ndikimi i disa rrezik faktorëvetë lidhur me Diabetin dhe
formulimin e rang listës së këtyre faktorëve sipas potencijalit epidemiologjik që
kanë.
Materjali dhe metoda: Ky studim i tregon në mënyrë analitike varijablat
relevante epidemiologjike te grupet e hulumtuara (105 individ me diabet
tip 2 dhe 105 individ pa diabet tip 2).Kryem hulumtime në të dy grupet me
pyetësor specijal të dizajnuar jostandard , në të cilin të gjitha të dhënat ishin
të regjistruara . Të gjitha të dhënat ishin të analizuara me metoda statistikore
adekuate dhe rrezik faktorët ishin të definuar si faktorë, të cilët luajnë rol te
caktuar në paraqitjen sëmundjes sipas rëndësisë statistikore të varijablave , të
cilat ishin qëllim i hulumtimit.
Rezultatet: Hulumtimi ynë tregoi se rreziku nga paraqitja e diabetit tip 2 është
8 herë ma i madh te personat,në familëjet e të cilëve është veqse prezent ,
mbipesha dhe hipertensioni arterial e rrisin rrezikun për 4 herë, joaktiviteti fizik
dhe niveli i lartë i triglicerideve e rrisin rrezikun për 3 herë , derisa nivelet e larta
të holesterolit e rrisin rrezikun nga paraqitja e diabetit tip 2 për 2 herë.Vendi
i banimit , gjendja socio-ekonomike , mosha dhe duhani janë poashtu rrezik
faktorë ,derisa nacionaliteti , religjioni , statusi martesor , arsimimi , profesioni
dhe konsumimi i alkoolit nuk janë rrezik faktorë për paraqitjen e dijabetit të tip2.
Përfundimi: Diabeti është sëmundje kronike e shtrenjtë , komplekse dhe
shkatërruese , e cila paraqet problem te madh publik shëndetësor . Por prevenca
e Diabetit është e MUNDUR . Paraqitja e Diabetit Tip2 ne shumicën e rasteve
mund të zvogëlohet me ndryshimin e shprehive jetësore-ndryshimin e shprehive
të të ushqyerit , rritjen e aktivitetit fizik , kontrollimi i peshës trupore dhe tjera
ndryshime te stilit te jetesës.
Fjalë kyqe: Diabet Tip 2 , rrezik faktorët , prevenca
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ЗОШТО ТРЕБА ДА СЕ ВАКЦИНИРАМЕ ПРОТИВ
ГРИП?
Љуљзиме Бајрами, Биљана Даниловска, Љуљјета Имери, 		
Марије Гочевска, Марије Ѓетај Јаковски, Наим Ислами
ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопјеa
Грипот е акутно инфективно, високо-контагиозно капково заболување
од вирусна етиологија. Се карактеризира со брз почеток, силно изразени
општи симптоми, висока температура, главоболка, истоштеност и
катарални знаци. Многу чести се компликации на виталните телесни
органи што може да резултира со фатален исход, особено кај високоризичните популации (бремени жени во било кој период на бременоста,
деца на возраст од 6 месеци до 5 години, лица постари од 65 години, лица
со хронични медицински сосотјби, здравствени работници – според СЗО).
Се јавува епидемиски и пандемиски, при што може да биде зафатено преку
30-40% од населението.
Бенефитите од вакцината против грип се огромни:
• Заштитува од заболување од грип (пр. во сезоната 2016/17, вакцинацијата
спречила 5,3 милиони заболувања и 2,6 милиони посети кај доктор, во
светот),
• Може да го намали ризикот од хоспитализација поврзана со грип кај
деца, работоспособно население и постари лица,
• Помага во спречување на сериозни здравствени компликации поврзани
со некои хронични состојби (срцеви заболувања, дијабет, хронични
белофробни болести),
• Го намалува ризикот од сериозни акутни респираторни инфекции
поврзани со грип кај бремените жени во тек и после бременост (дури
за 50%).
• Ја намалува тежината на болеста кај лицата кои се вакцинирани, дури
и ако се разболат.
• Честите антигенски измени на вирусот создаваат услови за епидемиско
појавување, заради што најефикасна заштита е вакцинацијата против
сезонски грип.
Клучни зборови: грип, превенција, вакцина.
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NUTRITION AND CARDIOVASCULAR DISEASE
N. Ajruli, L. Zylbeari, N. Abazi, M. Bexheti
University of Tetovo, Faculty of Medical Sciences, Department of
Biomedicine, Republic of North Macedonia
The increasing burden of cardiovascular disease (CVD) despite the progress
in management entails the need of more effective preventive and curative
strategies. As dietary-associated risk is the most important behavioral factor
influencing global health, it appears the best target in the challenge against
CVD.Cardiovascular disease (CVD) is a general term for conditions affecting
the heart or blood vessels. It’s usually associated with a build-up of fatty deposits
inside the arteries (atherosclerosis) and an increased risk of blood clots. It can
also be associated with damage to arteries in organs such as the brain, heart,
kidneys and eyes.A heart attack occurs when the blood flow to a part of the
heart is blocked by a blood clot. If this clot cuts off the blood flow completely,
the part of the heart muscle supplied by that artery begins to die. Cardiovascular
disease (SEA) is the leading cause of death worldwide and continues to grow
in prevalence compared with previous decades, partly due to aging population
. Atherosclerotic CVD begins at a very young age and progresses over time
allowing sufficient time for early screening and early detection . However, the
use of biomarkers for various cardiology purposes remains an important field
of research that has been explored by scientists over the years and many new
developments are underway. Therefore, a detailed description of all biomarkers
currently being used or investigated for future use in the field of cardiovascular
medicine is more than necessary. Cardiac Troponin (cTnI) is a specific cardiac
biomarker that is released during myocardial necrosis; it reaches peak blood
pressure after about 11 hours . Compared to myoglobin and creatine kinase-MB.
cTnI is more sensitive and specific to myocardial infarction (IAM) . As such, it
is recommended as the underlying cardiac marker for the diagnosis of IAM (8).
Therefore, the development of appropriate cTnI detection analysis in accordance
with rapid and accurate early detection and is very useful for the prevention of
heart disease Troponin T (TnT) is associated with tropomyosin (Tm) to anchor
troponin complex in thin filaments, and thus serves as a vital link in the Ca2+
contraction of striated muscle contraction. Key words: Cardiovascular disease,
nutrition, biomarkers, risk factors. The purpose of work In this study we will
insist that we conclude a retrospective analysis of the number of patients with
cardiac disease in the period 2010-2016. The aim is to evaluate the incidence
and prevalence of cardiac diseases in the Polog region in the period 2010-2016.
Material and methods: As work material for the determination of cardiac Tn-1
and PCR, we will use blood from the veins of patients (200 patients randomized
to the underlying disease, age, sex, duration of complaints, tobacco, BMIx,
ethnicity, comorbid factors. Diabetes, HTA, occupation, physical activity,
etc.). In addition to cardiac Tn-1 and PCR, we will also determine the values
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of CPK (creatine phosphokinase), CK-MB (creatine kinase isoenzyme), LDH
(Lactate dehydrogenate) and lipid profile. Results; In this paper we have focus
on the nutritional way of the patients in the control group (non-diagnosed) and
patients with cardiovascular disease in different age groups. The prevalence of
Cholesterol, HDL, LDL, Triglycerides in correlation with creatine kinase and
troponin level. Conclusion; We hope that the results obtained will give a valuable
contribution to the incidence and prevalence and impact of cardiac biomarkers on
the non-appearance of cardiovascular diseases and will provide a more realistic
picture of cardiovascular disease. Definition of hematological biomarkers as
a major indicator in diagnosing cardiovascular diseases / AMs. Would help to
detect them early and initiate early treatment in order to prevent complications.
After collection and statistical processing of results obtained from hematologic
parameters and degrading nitrogen products, [12] the degree of glomerular
filtration in different peruvians of the disease and its kind are expected to better
and more accurately escalate the cardiovascular changes that occur very often in
the population. Identification of factors, comorbid states that most often lead to
SEQs and the proposed new strategies for controlling, treating and prevention of
cardiovascular diseases.
Keywords: nutrition,cardiovascular disease
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INVAGINIMI I APENDISIT NJE MANIFESTIM I
RRALLE KLINIK - PREZANTIM RASTI
R. Bytyqi, S. Metushi, R. Idrizi, F. Elezi, A. Ademi
Spitali i Pergjithshem Ferizaj
HYRJE
Invaginimi i apendiksit eshte nje manifestim i rralle klinik dhe konsiston ne
invaginimin e apendiksit ne cekum .Ka nje prevalence 0.01%.
QELLIMI I PUNIMIT
Duke qene se eshte nje patologji shume e rralle, dhe pa ndonje shenje dhe simptome
specifike per diagnostifikim ,do te jete me interes rifreskimi dhe perditesimi i
njohurive si dhe pervojave ne lidhje me invaginimet intestinale dhe invagiminim e
apendiksit ne vecanti.
MATERIALI DHE METODAT
Eshte shfrytezuar protokolli i operacioneve nga lemia e kirurgjise se pergjithshme
ne Spitalin e Pergjithshem Ferizaj, janar 2000-janar 2019
REZULTATET
Meqenese eshte manifestim i rralle klinik dhe haset 1 ne 7000 appendektomi, kjo
patologji ne gjithe boten ka mbetur per tu prezantuar si Case Raport.
KONKLUZIONI
Metodat bashkekohore diagnostifikuese sic jane:Endoskopia,Imazheria radiologjike
dhe ekografike,Ct scan etj,do te mund te bejne nje diagnostifik te hershem preopator
duke gjetur ndoshta edhe shkakun e invaginimit.Diagnostifikimi i hershem eshte
jetik sepse mundeson intervenim operativ te hershem .Ne te kunderten intervenimi
operativ ekstenziv do jete i pashmangshem.
Prezantojme pacientin G.M. 6 vjec ,gjinia M i diagnostifikuar preoparator ne S.P
Ferizaj.
Fjale kyce. Invaginim,apendiks.

53

Takim profesional mjekësor XXIV

INCIDENCE OF CONGENITAL MALFORMATIONS
IN MUSCULOSKELETAL SYSTEM NEWBORNS IN
THE DEPARTMENT OF NEONATOLOGY, SPECIAL
HOSPITAL FOR GYNECOLOGY AND OBSTETRICS
“MOTHER TERESA” SKOPJE
THE ETIOLOGICAL ASPECT
Shenasi Jusufi1, Meri Kalajdzieva-Zip1, Jadranka Guleva1, Beti Mihajlovic1,
Vesna Delovska1, Media Jusufi2, Besa Islami-Pocesta1, Bashkim Ismaili1,
Nevzat Elezi3
1
Department of Neonatology, Special Hospital for Gynaecology and Obstretics
“Mother Teresa”- CAIR, Skopje, N. Macedonia
2
PHI “Alfa Medikus” – Kumanovo ,N. Macedonia
3
State University of Tetovo
Introduction: Congenital malformations (CM) are defined as abnormal structure
of the organism resulting from disrupted embryogenesis. The incidence of CM
at newborns is between 2 – 7%. Purpose: The purpose of this presentation
is in reference to the frequency of congenital malformationes of the system
muscular-sceletal newborns and the etiological aspect of CM in the Department
of Neonatology Gynaecology-Obstetrics Hospital in Cair, Skopje. Material
and methods: There are analyzed 15,293 children born in the Department of
Neonatology, GynaecologyObstetrics Hospital, Cair, Skopje, in the period 20052009. Results: From a total of 15,293 newborns disabled recorded 573 or 3.7%.
Of congenital anomalies in the system muscular-sceletal were found in 231,
or 40.3% cases. Most often recorded pectus infudibuliformis 91 or 39.3%, BC
calcaneovalgus 49 or 21.2%, pes equinovarus of 48 or 20.7%, dysmorphio to 11 or
4.7%, polydactilia to 10 or 4.3%, pectus carinatus to 5 or 2.2%, syndactilia pedes
5 or 2.1%, the policy duplex mania 3 or 1.2%, malformatio fixation to 2 or 0.8%,
to 1 or 0.4% halucis duplex, 1 or 0.4% hypoplasio antebrachii cum agenesio digiti,
1 or 0.4 % polydactilia the mani et pedis, 1 or 0.4% polydactilia pedes, 1 or 0.4%
hypoplasio digiti mania, 1 or 0.4% arthrogryposis, 1 or 0.4% ext malformatio.
inferior to 1 or 0.4% osteohondrodysplasio. Conclusions and recommendations:
CM in general in our unit, in particular muscular-sceletal system are relatively
frequent. The etiological aspects in CM are of various factors, ranging from genetic,
to various viral infections, bacteria or other parasites, ecological aspect, food ect.
Regular gynecological and microbiological examinations should be performed.
CM detectors special role clinical examination, ultrasound, amniocenteza, punctio
of horioamniotic villas, RTG, computerized tomography and magnetic resonance.
Treatment is usually surgical, but used orthotic. Prevention and early detection are
important medical and socio-economic.
Key words: congenital malformations, muscular-sceletal system, newborns,
etiological aspect.
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DIABETI SËMUNDJE METABOLIKE APO SINDROM
METABOLIK PER SE?
I. Ahmeti
QKU, Klinika e endokrinologjisë, Shkup
Hyrje. Diabeti paraqet një çregullim të metabolizmit të karbohidrateve për shkak
të rezistencës periferike ndaj insulinës apo mungesës së tajimit të insulinës, si dhe
çregullimit të metabolizmit të yndyrnave dhe proteinave. Afër 85% e njerëzve me
diabet i përkasin tipit 2, i cili është i lidhur diku rreth 70% me faktorët e rrezikut
të ashtuquajtur modifikues – mënyra sedentare e jetesës (mosaktiviteti fizik,
ushqimi joadekuat), obeziteti, dislipidemia (LDL dhe tregliceride të ritur dhe
HDL e zvogluar), hipertensioni arterial dhe faktorët jomodifikues (trashëgimia,
mosha, gjinia, stresi). Nga ana tjetër sindromi metabolik nënkupton obezitetin
dhe dy nga çregullimet siç janë çrregullimi i glicemisë ne esëll apo diabeti,
dislipidemia, hipertensioni arterial.
Qëllimi.Të përcaktohet përqindja e parametrave metabolik te personat me
diabet të tipit 2, menaxhimi i tyre dhe arritja e cakut gjatë trajtimit.
Pacientët. U vrojtuan 120 pacientë me DMT2 të moshës 35-75 vjeçare, të dy
gjinive.
Rezultatet. Vetëm 20% kanë aritur cakun e HbA1c<7%. Indeksi i peshes trupore
mesatar BMI 28±3.3 kg/m2 dhe peshë ideale kanë pasur vetëm 30%, tensioni
sistolik arterial mesatar ka qenë ТА 133 ±4.6 mmHg ndersa cakun e kane aritur
vetëm 35%, LDL mesatare 3.1mmol/L TG 2,2 mmol/L dhe HDL 0.98 mmol/L
dhe nje cak te aritur te lipideve te 25%. Krahasuar me cakun e aritjes ne veçanti
per këto faktorë, sipas studimit NHANES, pacientët arijnë cakun e HbA1c në
70%, tensionin dhe lipidet deri në 60%. Menaxhimi i diabetit vlerësohet sipas
cakut të aritjes per të tre parametrat metabolik njëkohësisht, i cili sipas të njejtit
studim arin në 20%, ndërsa te pacientët tanë vetëm 8%.
Konkluzioni. Diabeti përfaqëson një çregullim metabolik ku në 70% gërshetohen
parametrat e sindromit metabolik. Menaxhimi i mirëfillt nënkupton trajtimin
adekuat te gjithe këtyre faktorëve të rrezikut për vdekshmëri dhe incidente
kardiovaskulare.
Fjalët kyçe: diabeti i tipit 2, sindromi metabolik, menaxhimi.
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WILSON’S DISEASE IN CHILDREN
Sonja Bojadzieva, Filip Duma, Aspazija Sofijanova, Olivera Jordanova,
Besa Islami Pocesta
University Children’s Hospital, Skopje
Special Hospital for Gynaecology and Obstretics “Mother Teresa”- CAIR,
Skopje, N. Macedonia
Wilson’s disease (WD) is an autosomal recessive disorder characterized by
decreased biliary copper excretion and reduced incorporation into ceruloplasmin,
leading to excessive copper accumulation in many organs, predominantly the liver,
brain and cornea. The diagnosis is based on a combination of clinical, biochemical
and genetic tests.
Clinical presentations of Wilson’s disease in childhood ranges from asymptomatic
liver diseases to cirrhosis or acute liver failure. Neurological and psychiatric
symptoms in childhood are rare. Hepatic failure is common feature of WD,
predominantly in females 75% versus 25% in males. The fulminant presentation
of WD defined as acute liver disease with encephalopathy have high mortality in
the absence of transplantation. Diagnosis could be established using anamnesis,
biochemical tests assessing cooper metabolism and molecular analysis of mutation
in the ATP7B gene.Diagnostic approach includes serum ceruloplasmin and 24
hours urinary cooper excretion. Hepatic parenchymal cooper concentration is
very important for diagnosis, and increased concentrations dry weight remains is
the best biochemical evidence for WD.
Measurement of serum ceruloplasmin levels is the first step in screening for WD
Therapy is based in using medicine for removal cooper excess, as D-Penicillamine,
trientine or medicine for inhibition of intestinal cooper absorption. Early
diagnosis of the disease could avoid dramatic disease progression. Evaluation
of the ceruloplasmin for the diagnosis WD among children with hepatitis is very
important examination.
Key words: ceruloplasmin, Wilson’s disease, children.
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NEWS IN IMMUNIZATION IN MACEDONIA
Katarina Stavrikj
University Children’s hospital Skopje
Introduction: Vaccination is a powerful tool against preventable diseases. Successful
vaccination programmes with coverage rate over 95% led to a substantial drop in the
incidence of infectious diseases. The last several years we are facing with strong
anti-vaccine movement of parents so developing good communication skills is of
great imperative for the health professionals.
Discussion: The context in which parents consume health information has changed
dramatically with the internet and social media who have undoubtedly become
important sources of information. The trust in health providers is lost due to the
different, not accurate information that are given to parents. Since July 2019
Macedonia introduce two new vaccines – Rota vaccine and pneumococcal vaccine.
Both are very important in preventing those two diseases which have great impact
on morbidity and mortality in infants and small children.
It is important to understand patient’s fears and beliefs, restore trust by giving accurate
information, explaining known science information with parents. Introducing new
vaccines in our immunization calendar is important investment of our government
in prevention of diseases.
Key words: vaccination, parents, myths, immunization calendar
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EPIDEMI GLOBALE E OBEZITETIT DHE SINDROMES
METABOLIKE
A. Rexhepi, N. Elezi, B. Ismaili
Me eliminimin e suksesshëm të sëmundjeve ngjitëse në shumicën e vendeve në
botë, sëmundjet kronike jo-ngjitëse (NCD) paraqesin rrezikun më të madh
për shëndetin në botën moderne. Në kuadër të këtyre sëmundjeve, sindroma
metabolike(SM) e ka rolin kryesor. Ajo përcaktohet si një gjendje patologjike që
karakterizohet nga obeziteti abdominal, rezistenca ndaj insulinës, hipertensioni
dhe hiperlipidemia. Kriteret për perkufizimin e SM ndryshojne sipas asociacioneve
që e perkufizojne ate. Fillimisht SM ishte karakteristike për botën perëndimore,
mirëpo me përhapjen e mënyrës së jetesës perëndimore në të gjithë globin, ajo tani
më është bërë një problem vërtetë global. Aq më tepër, prevalenca e obezitetit dhe
sindromës metabolike në mesin e popullsisë urbane të disa vendeve në zhvillim
shpesh është më e lartë sesa në homologët e saj perëndimorë. Ky fakt është prezent
edhe ne vendin tonë . Dy faktorë themelore që përhapin këtë sëmundje janë rritja
e konsumit të ushqimit të shpejtë me kalori të lartë dhe sasi të ulët të fibrave si
dhe praktikimi gjithnjë e më shpesht i mënyrave sedentare të aktiviteteve gjatë
kohës së lirë. SM e rrit rrezikun nga morbititeti dhe mortaliteti kardiovaskular
per 2-3 herë si dhe rrezikun nga paraqitja e diabetit mellitus 5-7 herë. Kostoja
totale nga kjo sëmundje duke përfshirë koston e kujdesit shëndetësor dhe humbjen
potenciale të aktivitetit ekonomik llogaritet ne shifra shumë të mëdhaja. Tendenca
e tanishme është brengosese, nëse nuk bëhen përpjekje të bashkërenduara globale
për të ndryshuar dicka në këtë drejtim. Sigurisht që ka disa shkaktarë të sindromës
metabolike që nuk mund të ndryshohen, por janë edhe shumë të tillë tek të
cilët mund të inte rvenohet. Këto të dhëna sugjerojnë se planifikimi i strategjisë
për parandalimin e SM si faktor rreziku për sëmundje kardiovaskulare dhe diabet
duhet të orientohet drejtë programeve qeveritare (p.sh. drejtë subvencionimit te
ushqimeve të shëndetshme dhe taksimit te ushqimeve jo të shëndetshme) si dhe
programeve shendetesore për promovimin e stilit jetësor të shëndetshëm: këshilla
për ushqyerje të shëndetshme, vetëdijesimin për nevojën e aktivitetit fizik dhe
kujdesit për peshën trupore.
Fjalë kyçe: Sindroma metabolike, Faktorë të rrezikut, Obeziteti, Obeziteti
abdominal, Aktiviteti fizik, Ushqyerje e shëndetshme.
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PANCOAST TUMOR RESECTION USING VATS HYBRID
– A CASE REPORT
Ilir Vela1, Nexhati Jakupi1, Igor Gjikovski1, Hasan Batirel2, Elena Stojkoska3,
Sofija Tusheva4
1
University Clinic of Thoracic and Vascular surgery;
2
Marmara University Clinic; 3University Clinic of Oncology and
Radiotherapy;
4
Medical faculty at UKIM, Skopje
Background
When we talk about Pancoast tumor , we refer to a mass in the pulmonary apex.
Typically it’s a lung cancer defined primarily by its location situated at the top
end of either the right or left lung. In most cases it spreads to nearby tissues such
as the ribs and vertebrae. Most Pancoast tumors are non-small cell cancers.
The clinical signs and symptoms can be confused with neurovascular compromise
at the level of the superior thoracic aperture. The growing tumor can cause
compression of a brachiocephalic vein, subclavian artery, phrenic nerve,
recurrent laryngeal nerve, vagus nerve, or, characteristically, compression of a
sympathetic ganglion (the stellate ganglion), resulting in a range of symptoms
known as Horner‘s syndrome. Compression of the aforementioned structures can
cause symptoms adequately. The Pancoast Syndrome (PS) in neurology is usually
considered as composition of local pain, radicular sensorimotor symptoms, and
Horner syndrome. Several “atypical presentations” with shoulder and neck pain,
radiculopathy, elbow pain, and other focal signs have been described. Swelling
and cyanosis of the head and upper extremity veins is not unheard of. Often the
infiltration of the first rib, before invading the brachial plexus, can erroneously
point to a local pain syndrome.
The Pancoast syndrome (PS) has its name from an observation made by
Henry Pancoast (1875–1939), an American radiologist, and is often mentioned
synonymously with lung cancer, although it can be associated with other
neoplastic and non-neoplastic conditions. Because of its location, the syndrome
is also called superior sulcus tumor.
Case presentation
A 56-year-old, tobacco smoking, Caucasian male presented with difficulty
breathing along with shoulder pain. A review of his systems was positive for
voice hoarseness, cough and significant weight loss in a short time span without
any fever. A physical examination revealed decreased and coarse breath sounds
auscultatory at the right apex, but no palpable mass. No ptosis, miosis or
enophtalmos of his right eye. A neurological examination revealed decreased
strength in his right upper arm. The remainder of the physical examination was
unremarkable.
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Diagnosis
Native Rtg of the chest showed a ring-shaped shadow at the right infraclavicular
region with bold infiltrative edges, associated with filamentary shadows with the
upper pole of the hilus.
Ct scan showed a cavernous mass size 43x28x5 mm at the right side,
apicoposteriorly, subcostal ly; with a bolded edge, of 22,5 mm max. The precited
alteration was related to the bronchus of the upper right lobe.
Other used means of diagnostics were complete lab. work, ECG, heart ultrasound,
PET scan, bronchoscopy, spirometry, which were all in favor of lung cancer.
The histologic characteristics were confirmed with a transthoracal biopsy, that
resulted with the diagnosis of Planocellular carcinoma.
Treatment
The course of treatment was decided to be surgical, as the case seemed to be
operable. It consisted of Right Upper Lobectomy along with partial extraction of
the chest wall around the 2nd, 3rd and 4th ribs, using VATS Hybrid, utilization
of a thoracoscopy port and a utility incision (in this case a small axillar incision).
The patient recovered well, with no postoperative complications. The 5-year
survival rate is estimated to be about 50-60%. He is scheduled for frequent follow
up controls in collaboration of the clinic of Thoracic surgery and Oncology and
radiotherapy.
Conclusions
Here we present a case of Pancoast tumor with Planocellular carcinoma as the
underlying etiology. Pancoast syndrome generally entails an infiltrating lesion
in the superior sulcus presenting with upper extremity pain, atrophy of the
hand muscles, and Horner’s syndrome. The differential diagnosis of Pancoast
syndrome includes inflammatory and infectious etiologies, as well as neoplasms
of benign and malignant nature. Of the neoplasms implicated, the most common
are non-small cell lung carcinomas;
Keywords: Case report, Planocellular carcinoma, Pancoast syndrome, Horner’s
syndrome, Superior vena cava syndrome, VATS Hybrid.
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GENITAL AND URINARY TRACT INFECTIONS AS A
DUE OF VISIT IN THE GYNEACOLOGY
Florin Besimi1, Sani Bajrami, Meral Rexhepi, Nagip Rufati
1
Department of Obstetrics - Gynecology, Clinical Hospital – Tetovo, Republic
of North Macedonia
1
Faculty of Medical Sciences, Tetovo, R of North Macedonia
INTRODUCTION: Vaginal infections are among the most common infections
that women experience during their lifetime. It is estimated that every 1 in 2
women pass a vaginal infection at some point in their life. Bacterial vaginosis
is the most frequent vaginal infection in women aged 15-45 years. Urinary tract
infections (ITUs) refer to inflammation of the urinary tract in response to the
presence of pathogens. It is very important to study the causes of urinary tract
infections in women as the incidence, prevalence and epidemiology of these
infections in order to reduce the level of their appearance to improve the health of
the female population. PURPOSE: The purpose of the paper is to determine the
need for adequate diagnosis of urinary and genital infections at the primary level,
so that there is no unnecessary overload of secondary and tertiary gynecological
ambulances.
METHODOLOGY: The prospective work was carried out at the Department
of Gynecology at the Clinical Hospital in Tetovo and the biochemical and
microbiological laboratory at the Clinical Hospital in Tetovo were analyzed 2150
patients out of a total of 2590 visits performed in the gynecological department,
aged 18-61 years, treated in January 2019-June 2019 at the Clinical Hospital in
Tetovo. The study group received 2150 patients.
RESULTS: From the calculation of the values of all 2590 patients in the
gynecology department, it results that suspected patients with uro-genital
infections result 2150 or 83.01% in relation to other gynecological diseases,
respectively 440 patients or 16.98% of 2150 patients in the study group with
genital infections resulted in 2065 (96.04%) patients, respectively 85 or (3.95%)
cases with urinary infections.
CONCLUSION: Differential diagnosis is of particular importance for
differentiation because they are needed at the primary level to be controled, not
to be the cause of frequent visits to gynecologists.
DISCUSSION: The best way to differentiate genital and urinary infections at the
primary level is to take the gynecological history carefully, using conventional
diagnostic methods it is enough to differentiate a urinary infection in the genital
ratio.
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Adequate treatment of genital infections should be performed ambulantly.
The main goal is not to overload secondary and tertiary ambulances.
➢ Urine infections should not be the cause of frequent visits to secondary
gynecological outpatients.
➢ The benefit benefit is greater if we have a timely differentiation of these
two diseases, which represent 92% of visits to secondary gynecological
outpatients.
Key word: Urogenital infections, differential diagnosis.
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