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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
Prof. Dr. 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
Prof. Dr. Nevzat Elezi
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BACILLUS CEREUS INFECTION LEADING TO TOXIC 
SHOCK AND DEATH IN AN IMMUNOCOMPETENT CHILD

Elton Serani 1, Fatos Sinani 1, Bledar Xhemali 1

1 Institute of Legal Medicine, Ministry of Justice in Tirana, Albania  
 
INTRODUCTION
Bacillus cereus might cause a virulent infection mainly with gastrointestinal symptomatic, and 
affect severely pediatric ages. The diarrheal syndrome 
characterizes the clinical picture and is related to the presence of several toxins released from 
the microorganism.
CASE DESCRIPTION
A four-year old boy presented in a district hospital with abdominal pain, vomiting and diarrhea. 
After being hospitalized, within few hours the patient suffered severe hypotension and circulatory 
shock causing immediate death despite aggressive treatment. An autopsy was performed along 
with toxicological analysis. 
Fulminant gastro-enteritis complicated with severe toxic shock was the cause of death. Advanced 
inflammatory changes and necrosis was found in the mucosae of stomach, small intestine; 
together with acute endocarditis and necrotic myocardial foci. Other viscera were affected as 
well, with diffuse hemorrhage in the lungs and brain, as well as multiple hemorrhagic lesions 
(Figures 1 & 2). 

  
CONCLUSION
Bacillus cereus infections will present in two main clinical forms, both with a very short 
incubation period and differing from the main symptom which eventually might be vomiting, 
or diarrhea. In our case we dealt with a fulminant clinical picture with predominating vomitus, 
leading to severe hypovolemia, visceral hemorrhage and multiple effusions, circulatory toxic 
shock and death. The rarity of the infection needs a higher awareness among treating clinicians 
as for the specific image of the disease.
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FISPATOLOGJIA E NDRYSHIMEVE MORFOLOGJIKE TË 
SPERMATOZOIDEVE, PASOJË E ULJES POTENCIALIT 

OKSIDO-REDUKTUES TEK MESHKUJT INFERTILË 

Vegim Zhaku1, Sheqibe Beadini1, Nexhbedin Beadini2, Naser Durmishi3

1Departamenti i Fiziologjisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Universiteti i 
Tetovës, Maqedonia e Veriut
2Departamenti i Biologjisë Molekulare, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, 
Universiteti i Tetovës, Maqedonia e Veriut
3Departamenti i Histologjisë dhe Embriologjisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, 
Universiteti i Tetovës, Maqedonia e Veriut

Morfologjia e spermatozoideve është një indeks i rëndësishëm i fertilitetit. Nivelet e 
larta të stresit oksidativ (SO) janë shoqëruar me peroksidimin lipidik të rritur, kështu që 
mendohet se kjo mund të çojë në defekte të membranës së spermatozoideve, të cilat mund 
të shkaktojnë deformim morfologjik të tyre.
Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i dëmtimit morfologjik të spermatozoidëve i 
implikuar si rezultat i niveleve të larta të njërit prej markerëve më të përdorur për verifikim 
të SO - Malonedialdehidit (MDA) dhe Kapacitet Total Antioksidues (KTA) që tregon 
aftësinë e organizmit për të neutralizuar kërcënimin që vjen prej radikaleve të lira.
Në studim u përfshinë 17 meshkuj me fertilitet të provuar, që u përdor si grup kontrolli, 
dhe 28 meshkuj infertilë, që u janë referuar klinikave të infertilitetit më së paku një vit. Një 
tjetër analizë standarte e spermës u bë në departamentin e Histologjisë dhe embriologjisë 
konform udhëzimeve të botuara në manualin e OBSh (2010) ku u  vlerësua indeksi i 
deformimit të spermës (IDS) si një e dhënë e re e cilësisë morfologjike të spermatozoideve. 
MDA si marker i stresit oksidativ dhe KTA janë matur në departamentin e Fiziologjisë 
duke përdorur metodat konvencionale. 
Rezultatet janë paraqitur në mesatare, devijimi standard (DS), për përqindjen inter-
morfologjike midis grupeve u shprehën si medianë (vargu minimal dhe maksimal). 
Ndryshimet sinjifikative të parametrave spermatikë në mes të grupeve u llogarit duke 
përdorur testin Newmann Kuels.
Mesatarja & DS i morfologjisë normale të spermatozoideve në grupin e kontrollit është 
87.41 ± 7.1 (%), ndërsa në meshkujt infertilë është 52.38 ± 13.03 (%).  IDS midis grupit 
fertilë dhe infertilë ndryshonte në mënyrë sinjifikante (p <0.05). Mesatarja & DS për 
nivelet e MDA (μmol / l) në grupin e kontrollit është 2.847 ± 0.794, ndërsa mesatarja & 
DS e MDA (μmol / l) në meshkuj infertilë është 5.811 ± 0.541, Koncentrim sinjifikant më 
i ulët i MDA tek meshkujt fertile kundrejt atyre infertilë (p <0.001). Mesatarja & DS për 
KTA (U / ml) në grupin e kontrollit është 61.44 ± 11.05, ndërsa tek meshkujt infertilë është 
19.21 ± 5.01, duke treguar një dallim sinjifikant midis dy grupeve (p <0.001).
Niveli i lartë i SO dhe nivelet e ulëta të KTA, tregojnë që kanë korrelacion sinjifikant 
shoqëruar me defektet morfologjike evidente të spermatozoideve që implikojnë çrregullime 
dhe pamundësi për fertilizim të qelizës vezë. 
Fjalë kyçe: Infertiliteti mashkullor, Spermatozoidet, Stresi Oksidativ, Indeksi i deformitetit 
të spermatozoideve
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INFARKTI MIOKARDIAL  PA OBSTRUKCIONE TE ART 
KORONARE(MINOCA).ALGORITMI PER PERCAKTIMIN E 
DIAGNOZES DIFERENCIALE .PARAQITJE I DY RASTEVE 

Fatmir Ferati 1, Nexhbedin Karemani2, Anida Ferati-Karemani1, Mentor Karemani1

1Spitali Klinik I Tetoves
2FSHM prane UT

Hyrje e shkurte:
Menyra e diagnostifikimit te infarktin  mioardial akut (IMA) eshte zhvilluar ne 50 vitet 
e fundir, me metoda te reja inovative,qe  kane permirsuan  mjekimit te pacienteve me 
kete semundje.Por, nga numri I pergjithshem I   tyre, 5-14% nga rastet, ne koronarografi 
nuk kane  obstrukcion te rendesishem te art.koronare  , karakteristike per IMA.Ky fakt, 
procesin patofiziollogjik  te  sqarimit te ndryshimeve te paraqitura  tek keta paciente e ben 
te paqarte  .
PAcientet me MINOCA kane  shenja te  syndromin e akut koronar(ACS) ku perfshihen 
keto  kriteren:biomarkeret pozitiv  per IMA,,simptome ishemike(dhimbje gjoksi 
me dhe/ ose dispneja),shenja ishemike ne EKCG(Ndryshime te reja ne EKG ose  
LBBB),paraqitje e Q vale te reja ne EKCG,humbje e viabilitetit te miokardit ne perfusionin 
miokardial,ndryshime ne kinetiken e miokatfit me metodat imazherike  si dhe  elementi 
kyc per diagnostifikimin e MINOCA  , i cili eshte  ,mosegzistimi I obstrukcioneve ne 
art Koronare ne koronarografia  ose CT koronarografi e definuar si opstrukcion mbi 
50% ne nivel te art.koronare . 
Por ,mosegzistimi I stenozes se art koronare ,pamundeson sqarimin e ndryshimeve te 
paraqitura tek keta paciente , qe jep mundesine e shume situatave tjera, qe  japin simptome 
te tilla, te cilat duhet te merren  ne considerate gjate dhenjes se  diagnozen perfudimtare.
SI situate te cilat munden te  imitojne MINOCA,   paraqiten ,tromboembolia 
pulmonale,semundje miokardiale si qe jane CMP(Takatsubo,Dilatative dhe hypertrofik
e),Miokarditet,Trauma miokardiale,CMP e indukuar nga tahikarda,disekcion I arteries 
koronare dhe aortes,spasmi i art  koronare i indukuan nga aktivimi simpatikomimetik 
(Abuzimi I kokaines),spasem epikardiale I art koronare,spasem mikrovaskular,disrupcion I 
plaqes ateromatoze ne nivel te art coronare, emboli intrakoronare, semundje hemtollogjike, 
e tjere.
 Duke I nisur nga keto te dhena,eshte e  qarter se tek rastet me MINOCA, duhet te perfshine 
te gjitha metodat diagnostifikuese , me qellim te vertetimit te diagnozes  perfudimtare , te 
rendesishme per mjekimin e metejme si dhe per prognoze e semundjes.
Qellimi I punimit:
Qellimi I punimit eshte algortimi I diagnozes tek pacientet te  diagnostifikuar me infarkt 
miokardial akut ,pa stenoze te art koronare, e njohur ne teori si  MINOCA.Por duke u 
nisur nga te dhenat se MINOCA munden te imitojne  dhe shume gjendje te tjera ,me 
menyre mjekimit dhe prognoze  te ndryshme, I paraqesim keto 2 raste , tek te cilet,pas 
diagnostifimit te kompletuar,diagnozat perfudimtare ishin te ndryshme .
Fjalet kyce:Infarkti miokardial pa obstrukcion te arterive koronare(MINOCA),Eho
kardiografia,Troponini,REzonanca magnetike e zemres(CMR)
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BETWEEN EAST AND WEST:
A QUARTER CENTURY OF ALBANIAN PSYCHIATRIC 

WRITINGS (1959-1984)

Gentian Vyshka 1, Tedi Mana 2, Alessia Mihali 1

1Faculty of Medicine, University of Medicine in Tirana, Albania.
2Service of Psychiatry, University Hospital Center of Tirana, Albania.

 The second half of the last century Albanian society adopted a totalitarian 
way of thinking, that could not have spared medical disciplines. Psychiatry was and 
probably remains a stigmatized field, whose problems almost never were discussed 
openly. Specialized writings on psychiatry were available and could shed light on the 
themes and questions of concern. A periodical journal entitled Psychoneurological 
works circulated in its print edition, with its first issue of 1959, its tenth issue of 1984 
till it ceased publishing some years later. The journal was a mixture of neurological 
and psychiatric contributions, with the latter reflecting consistent time-related shifts in 
thematic, terminology and data exposure. The panegyric and enthusiastic statements 
served as a good disguise for the immense ailing of patients and the ethical challenges 
that psychiatrists were facing, while exerting their profession in the time of severe 
dictatorship, when the disrespect of human being reached its apogee.  

 Keywords: psychiatry; communism; shock therapies; neuroleptics; Albania.
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HIPERTENSIONI ARTERIAL - TRAJTIMI
 
Neset Uzairi 1,2 ,Vlora Ameti3, Nevzat Elezi2 

1Depatment of Internal medicine and Cardiology , Tetovo
2 State University of Tetovo,Faculty of medical sciences, Tetovo 
3 University biochemistry labaratory,Faculty of medical sciences, Tetovo 

Arterial hypertension is defined as a steady increase in systolic values> or = 140 mm Hg 
and / or diastolic> or = 90 mmHg, which is equivalent to monitoring 24 hours of average 
blood pressure> or equivalent to 130/80 mmHG, or monitoring blood pressure at home 
in values higher or equal to 135/8 5 mmHG. 
Inadequate arterial hypertension treatment causes cardiovascular damage, speeds up 
atherosclerosis and renal insufficiency, causes hypertrophy in left ventricle, arrhythmia, 
coronary heart disease and myocardial infarction, aortic dissection, encephalopathy 
and cerebral insult. Arterial hypertension is divided into: essential-idiopathic arterial 
hypertension, and secondary-renovascular hypertension. 
According to statistical data in the world and us. Arterial hypertension is a major factor 
in the pathogenesis of tubal vasodilation, where along with other risk factors such as 
diabetes, hyperlipidemia, obesity, nicotine, stressful situations, physical inactivity, stay 
in the first place in developing countries 
According to world statistics and arterial hypertension, it is a major factor in the 
pathogenesis of tubular diseases where along with other risk factors such as diabetes, 
hyperlipidemia, obesity, nicotine, stressful situations, physical inactivity remain in the 
first place in developing countries. 
According to a statistics from the public health service in the Municipality of Tetovo 
for 2017 by cardiovascular system coded Ioo-I99 were 1653 cases with a total of 5684 
hospital days, while the first semester of 2018 marked an increase of 1092 cases involving 
the treatment of arterial hypertension and coronary syndrome respectively myocardial 
infarction. 
The goal was to make a presentation of our experience in diagnosing treatment in cases 
of hypertension and acute coronary syndrome and associated comorbidity as a result of 
these conditions, as well as a look at contemporary therapy in this regard. 
Material, Methods and Results: 
From The significant number of patients of 277 with arterial hypertension in 2017 .. 
ranked aged 33-78, hospitalized at Internistic ward in Clinical Hospital in Tetovo with not 
very significant gender changes (179 F and 149 M), the Cases in stadium I where there 
were no bodily injuries: the heart, kidneys and the brain were treated with monotherapy 
and hygienic measures, cases with stadium II according to the world health organization 
where they had injury to at least one of the organs with ultrasound, radiography, Ecg, such 
as left ventricular hypertrophy, stenosis of the a.retinal, or presence of atherosclerotic 
plaque, proteinuria, therapeutic measures were radical and commitment of specialized 
doctors. 
The methods were anamnestic, objective examinations, ecg, ecg monitoring, 
ultrasonography and Doppler echocardiography, thoracic and thoracic rheumatoid 
arthritis and CT, MRI and renal angiography, standard labortorical tests.SE, urea, 



6

Takim profesional mjekësor XXV

creatinin, lipidogram, blood picture, electrolyte, urinary status (proteins, glucose and 
blood pressure in urine, catecholamines and metabolism) Endocrinologic tests for 
Cushing Syndrome, Acromegaly and CON syndrome, FT4, TSH, renin and aldosterone 
determination, enzymatic tests and cardiospecific enzymes, Troponine. 
Out of this number, from 49 subjects who were hospitalized in the last months of 2018, we 
made statistically significant incisions of patients aged 44-65, of the most severe clinical 
cases, where besides arterial hypertension we found coronary artery disease and coronary 
diseases: 16 subjects with hypertension and diabetes, significant hyperlipidemia. At 31 
subjects with acute coronary syndrome it was conducted coronary and stenting (18 m and 
10 f), and at 11 subjects coronary artery was normal, 5 subjects with multiwesel coronary 
disease were instructed for cardiac surgery for coronary artery bypass graft (CABG) 
incipient medication: ADP (Clopidogrel) receptor antagonists, Acetylsalicylic acid 
aggregation inhibitors, High dose statins. Case with dissecting aneurysm (Aneurisma 
dissection) of Aortes- f aged 52. Cardiac Surgery. Case of hypertensive crisis and 
neurological symptom in 2 subjects: Encephalopathy (f -60), and intracerebral hematoma 
(m 56) is treated as neurosurgical emergency. Two male subjects aged 50 and 65 with 
renovascular hypertension and pulmonal hypertension as according to the protocol were 
sent to approriate apecialists. Intensive medication treatment, hypertension treatment 
was - ACE inhibitors, thiazide diuretics (Indapamid), potassium sparing diuretics 
(Spironolactone, Triamteren), Loop diuretics (Furosemide), ARB blockers, Selective 
blockers of alpha-1 adrenergic receptors (prazosin), antihypertensive agents Angiotensin 
II antagonists receptor (Losartan), Direct vasodilators (Nitroprusside), Ca antagonists, 
Beta blockers affect lowering arterial hypertension, angina pectoris, myocardial infarction, 
and post-stroke, rhythm disorders and hypertrophic cardiomyopathy, cardioselective 
bundles, and combinations new with more antihypertensive disorders as follows: 
1.Perindopril, Indapamide 2mg / 0.625 and beyond .. 
2.Perindopril.amlodipine, Indapamide /8mg/5mg/.5mg and further ... 
3.Losartan, amlodipine 10mg / 5mg ... 
4.Losartan Hzdrochlorotiayide 50mg / 12.5 ... follow other combinations ... that are part 
of this study .. 
Instead of ending, despite permanent scarring, heart diseases are increasing! 
  
Key words: Arterial hypertension, coronary disease, risk factors, treatment, 
antihypertensives.  
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EFIKASITETI I ANTIBIOTIKËVE NË PËRKEQSIMET E 
SËMUNDJEVE OBSTRUKTIVE PULMONARE

Nexhibe Nuhii1, Driton Selmani1, Muhamedin Rushiti1, Sefedin Bilalli1

1Fakulteti i Shkencave Mjekësore,Universiteti i Tetovës

Hyrje Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK) është një sëmundje që prek 
mushkëritë dhe mund të parandalohet. Karakterizohet nga një ngushtim (obstruksion) 
i parikthyeshëm ose pjesërisht i rikthyeshëm i rrugëve ajrore. Për trajtimin e 
përkeqsimeve, antibiotikët me spektër të gjerë si amoxicillin me acid klavulanik ose 
makrolide zakonisht përdoren si trajtim i linjës së parë, ndërsa antibiotikët më selektiv 
përdoren në rastet e dështimit të trajtimit të antibiotikëve me spektër të gjerë, ose kur 
kulturat udhëzojnë përdorimin të antibiotikëve specifikë.
Qëllimi i punimit tonë ishte që të informohemi më shumë në lidhje me trajtimin 
farmakoterapeutik të SPOK si dhe te efikasitetin  e  antibiotikeve në përkeqsimet e  
SPOK-ut.
Materiali dhe metodat-Nga gjithsej 3500 pacientë me SPOK kanë rezultuar vetëm 
22 pacientë të grupmoshave të rritura nga të cilet dy ishin femijë të moshës 10 dhe 11 
vjecare.Ky studim është kryer gjatë periudhes kohore dhjetor-mars 2020.
Rezultate-Nga rezultatet vërejmë se numri më i madh i pacientëve me SPOK( tek 
rastet tona ishin me bronhit kronik) janë pacientët e grupmoshës 61-70 dhe nga shuma e  
përgjithshme 12 pacientë ishin me përkeqsime të moderuara kurse 10 pacientë ishin me 
përkeqsime më të rënda të cilët u dalluan sipas simptomeve. Pacientët me përkeqsime 
të moderuar janë trajtuar me trajtim ambulantorë me përshkrimin e  antibiotikëve kurse 
pacientët me përkeqsime të rënda ishin udhëzuar për trajtim specialistik në repartin 
e sëmundjeve të  mushkërive.Te shumica e  pacientëve ishin udhëzuar përdorimi 
i antibiotikëve duke u bazuar në simptomet veçanerisht (rritje të dispnesë, vëllim të 
pështymës dhe purulencë të pështymës), dhe tek disa janë udhëzuar analiza laboratorike 
si CRP,Në bazë të të dhënave të pacienteve verejtem se perkeqsimet e SPOK kanë ardh 
si rezultat i përdorimit jo të rregullt të terapisë si dhe pas gjendjeve gripoze. Në këtë 
studim vërejtëm se rastet e  moderuara të përkeqsimeve janë trajtuar me amoksicilinë 
dhe azitromicinë kurse raste e  rënda janë trajtuar me azitromicinë dhe me cefixime.
Në këtë studim përveç grupmoshës së rritur kemi edhe dy fëmijë tek të cilet njeri është 
trajtuar me amoxicillin +ac.clavulonik kurse tjetri me cefaklor.
Përfundimi-nga ky studim mund të përfundojmë se efikasiteti i antibiotikëve në 
përkeqsimet   SPOK ka qenë i lartë ku 75% të pacientëve u janë përmirësuar simptomet 
kurse 25% të pacientëve u është vazhduar doza e  antibiotikëve pas të cilëve përseri 
ka pas përmirësim të simptomeve.Ne mund të sugjerojmë se përkeqsimet akute të 
moderuara mund të trajtohen me antiobiotik si amoksicilin+ac.klavuonik dhe makrolid 
si dhe rastet e rënda mund me makrolide dhe cefiksimë duke u bazuar gjithmonë në 
protokollin e  diagnostifikimit të saktë.
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СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЈА ЗА НОРМАЛНО 
ПОРОДУВАЊЕ ВО БОЛНИЧКИ УСЛОВИ

(“БЕЗБОЛНО ПОРОДУВАЊЕ”) 

А. Филева, А. Филева, М. Филев, А. Савевски

Клиника за ортопедија при ТОАРИЛУЦ , Скопје , Р.С..Македонија 

Цел на студија: Да се добие просечно време на отварање за нормално породување 
во болнички услови кај пациентки (родилки) кои кај нив сме боцнале спинална 
аналгезија (light spinal). 
Maтерјали и методи: Во 2008год. се обработиле  статистички 200 родилки. 
Боцнати се со спинални игли ( G26 ) Pencаn кога грлото на утерусот е 6cm ( при 
ангажирана глава ). Анестетикот е 0,125%  Bupivacaine. Податоците сезапишуваат 
на формулар.
Резултати: Сите 200 родилки се комплетирале  брзо за породување. Од 45 минути 
до 120 минути со минимални болки.
Заклучок: Се препорачува во родилиштата  да се применуваат вакви аналгезии 
заради намалени болки при породувањето. Тоа е сигурна процедура(нема 
компликации) , само што персоналот и анестезиологот треба да се обучени за 
водење на вакви породувања.
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KORRELACIONI I OBEZITETIT DHE MORBIDITETIT NË 
PACIENTËT E HEMODIALIZËS, ELBASAN

Brunilda Elezi1, Erjona Abazaj2, Marsida Kasa3, Tatjana Elezi4, Alda Elezi5, Rezarta Vila6

 

1Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike 
2ISHP Tiranë
3Spitali Universitare i Traumës, Tiranë
4Inspektorati Shtetëror Shëndetësor (I.SH.SH.), Elbasan
5Qendra Shëndetësore Elbasan
6Qendra Hemodializës DiaVita, Elbasan

Hyrja. Në ditët e sotme obeziteti paraqet problem madhor në shëndetin publik si për 
vendet e pa zhvilluara dhe në ato të zhvilluara. Prania e peshës së tepërt, sidomos obeziteti 
i organeve të brendshme kontribuon në rritjen e rrezikut të ndërlikimeve metabolike dhe 
kardiovaskulare në pacientët me sëmundje kronike të veshkave.
Qëllimi. Vlerësimi i prevalencës obezitetit, korrelacionet me të dhënat demografike, 
parametrat biokimike, morbiditetin si edhe aftësitë parashikuese të BMI në pacientët 
me diabet dhe sëmundje kardiovaskulare gjatë periudhës 3 vjeçare në pacientët kronik 
në hemodializë.
Metodologjia. Studim cross-sectional i kryer në Qendrën e dializës në Elbasan për një 
periudhë tre vjeçare. Të 160 pacientët pjesmarrës në këtë punim u ndanë apriori në 4 
kategori bazuar në indeksin e masës trupore (BMI) (nën pëshë <19, normal 19-25, pre 
obezë 25-30 dhe obezë ≥30 kg/m2). U mblodhën të dhënat lidhur me faktorët e rriskut. 
Kurbat e mbijetesës Kaplan-Meier u përdorën për të parë korrelacionin ndërmjet BMI 
me aftësitë prognostike të tyre kryesisht me sëmundjet kardiovaskulare dhe Diabetin 
Mellitus Tip 2. Vlerat e p<0.05 janë konsideruar sinjifikante nga ana statistikore.
Rezultati: Mosha mesatare rezultoi 52.7±15.6 vjeç. Meshkujt përbënin numrin më të 
lartë të rasteve në studim. Prevalenca e BMI-së sipas kategorive rezultoi 8.8% nën peshë 
rreth 45% peshë normale, 28.2% pre-obezë dhe 6.6% obezë. Grupmoshat më të hasuar 
ishin 50-59 vjeç dhe 60-69 vjeç respektivisht me 29.4% dhe 34.3%. Lidhje sinjifikante 
u vu re ndërmjet BMI dhe disa nga të dhënat demografike si: gjinia, mosha, venbanimi, 
niveli arsimor, duhanpirja dhe konsumimi i alkolit p<0.05. Ndryshimet ne nivelin e 
mbijeteses së pacientëve midis BMI me DMT2 dhe sëmundjet kardiovaskulare nuk është 
sinjifikant nga ana statistikore (long ranke p>0.05). Përsa i përket vdekshmërisë u vu re 
një lidhje e fortë sinjifikante me moshën 50-69 vjeç dhe me indeksin e hemoglobinës, 
uresë dhe kretinemisë pas dializës (p value <0.05). 
Konkluzione. Në epidemiologjine paradoksale, mbipesha bëhet kronike në hemodialize, 
si faktorë mbrojtës shoqërohet me mbijetese më të mirë.  Në studimin tonë me një numër 
të vogël pacientësh kronik në hemodialize nuk u paraqit lidhje e fortë sinjifikante me disa 
nga variablat e analizuar. Lind nevoja e të kuptuarit mirë të shkaqeve epidemiologjike 
reverse në individët me dializë, gjë e cila mund të na ndihmojë ne përmirësimin e 
rezultatit të dobët në këtë popullatë.
 Fjalë kyçe: BMI, hemodializë, korrelacion, mbijetese, morbiditetit.
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СКРИНИНГ НА ДЕЦА ОД ЕДНА ДО ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
ВО ДОУ ВО ОПШТИНА КАРПОШ ВО 2018

ЗА СКРИНИНГ НА ВИД 

А. Филева, М. Филев, А. Савевски, А. Филева

Цел на трудот: Да се откријат 12параметри за вид кај деца во возраст од 5-8 години 
во ДОУ во Оптина Карпош заради превенција кај младата популација.
Матер и јали и методи: Со офталмоскоп кој дава 12 параметри  кај видот се 
проверуваа сите основци од 1-4 одделение. Прегледот го извршуваа лица обучени 
за работа со офталмоскопи ( специјализанти со специјализација за очни болести) 
Резултати: Беа прегледани 2451 ученици. Отстапувања имаше кај 135 ученици со 
ново откриени проблеми со видот.
Заклучок: За да делуваме првенствено потребно е почесто правење прегледи кај 
оваа возраст на ученици како би спречиле подоцнежно пореметување на видот.
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INFEKSIONET E TRAKTIT GASTROINTESTINAL

Visar Muça, Ferit Muça, Sherafedin Beba, Besa Shihku – Aziri

Spitali i Përgjithshëm “Dr. Ferid Murad” Gostivar, Maqedoni
Reparti i Pediatrisë, Gostivar, Maqedoni

HYRJE: Infeksionet e traktit gastrointestinal janë infeksione të shpeshta në moshën 
fëminore dhe hasen në çdo periudhë të vitit, por më të shpeshta janë në stinën e verës 
për shkak të temperaturave të larta të ajrit dhe përhapjes më të shpejtë të infeksioneve në 
këtë periudhë. Shkaktar të infeksionit gastrointestinal janë viruset, bakteriet patogjene 
ose parazitet. Fëmijtë e prekur mund të kenë diare, të vjella, dhe temperaturë që mund 
të shoqërohen edhe me dhimbje barku, dhimbje koke, plogshti, etj. QËLLIMI I 
STUDIMIT: Të analizojmë frekuencën e infeksioneve gastrointestinale tek fëmijët në 
repartin e Pedijatrisë, spitali i përgjithshëm “Dr. Ferid Murad” Gostivar. MATERIALI 
DHE METODAT: Studimi është retrospektiv. Janë analizuar fëmijë me infeksione 
gastrointestinale të shtruar në repartin e Pediatrisë gjatë periudhës kohore 2018–2019. 
REZULTATET: Gjatë periudhës kohore 2018-2019 janë hospitalizuar 1452 fëmijë në 
repartin e pediatrisë. Nga këto raste 221 fëmijë kanë qenë me diarre ose 15%. Mosha 
e fëmijëve të ekzaminuar ka qenë 0-14 vjeç, më e shpeshtë ka qenë në grupmoshën 
mbi 3 vjeç. Më shumë kanë qenë të gjinis femrore 52,5% të rasteve, ndërsa sipas 
vendbanimit 54% të fshtatit. DISKUTIMI: Studimi ynë vërteton se numri i fëmijëve 
të hospitalizuar akoma është i madh edhe pse në krahasim nga para 20 viteve kemi 
zvoglim të pacientëve me diarre, që tregon se dukshëm është rritur edukimi i nënavë në 
lidhje me higjienën dhe ushqimin e fëmijve, a gjithashtu edhe kushtet higjieno sanitare 
janë përmisuar. PËRFUNDIMI: Në bazë të rezultateve dhe diskutimeve erdhëm në 
përfundim se: duhet të miren masa për parandalimin e infeksioneve gastrointestinale 
me qëllim që të zvoglohet numri i fëmijëve të prekur nga diarrhea ku shumë me rëndesi 
është përmisimi i higjienës, edukimi shëndetsorë i nënave, rregullimi i infrakstrukturës 
dhe menaxhimi apo trajtimi adekuat i rasteve me diarre.
Fjalë kyç: infeksionet e traktit gastrointestinal, diarrea te fëmijët
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AORTIC DISEASES IN PATIENTS WITH APKD ON 
HEMODIALYSIS

Katerina Ristoska¹, Vjolca Beshiri², Rinita Zekiri-Agai³

¹ PZU Nefroplus - Gostivar, Macedonia, 
² GH “Ferid Murat”-Gostivar, Macedonia,
³ ”Alkaloid” AD – Skopje, Macedonia

Cardiovascular complications are a common cause of increased mortality in patients 
on an HD program. APKD is a common hereditary disease leading to CKD and the 
need for hemodialysis treatment, associated with important clinical extravascular and 
vascular manifestations, such as aneurysmal aortic enlargement, aortic dissection, 
intracerebral aneurysms without and with complications, hypertension, etc. The 
prevalence of ADPKD ranges from 1: 400 to 1: 1000 and is a leading cause for ESRD 
development, affecting 12.5 million people globally and is a 4 leading cause for ESRD. 
The incidence and risk of developing aortic aneurysms and aortic dissection in patients 
with APKD is unclear due to the insufficient number of studies and data, especially 
for patients on hemodialysis program. Our study included all patients who performed 
hemodialysis treatment in the period 01.03.2014 to 29.02.2020 (n = 1676). From them 
in the 338 patients was diagnosed APKD (20.17%). Non-APKD group was set up as the 
comparison control group at 1:10 ratio whose number is 1338. The results indicate that 
patients with APKD have a higher frequency of comorbidities, unlike those of non-APKD 
group. The development of aortic aneurysms in patients with APKD was significantly 
more frequent than in non-APKD patients (59.17% vs. 2.99%, p <0.0001). Mortality 
from complications of aortic aneurysm was significantly higher in the APKD group 
(5.03% vs 0.82%, p <0.0001). 95% of patients with APKD had high blood pressure and 
thus a very high risk of developing aortic dissection. 15.79% were undergoing aortic 
surgery because of acute aortic dissection and were implanted on a prosthesis. From 
them 6.67%, died after five years since the operation. The risk of developing aortic 
aneurysms, as well as the development of complications, with patients with APKD on 
hemodialysis program is the significantly increase in comparison with those patients 
who do not have APKD.
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A REABLE INFLAMMATORY  BIOCHEMISTRY MARKERS 
IN NEWBORNS WITH SEPSIS  

Aspazija Sofijanova, Sonja Bojadzieva, Elizabeta Shuperliska, Olivera 
Jordanova

University Children Hospital– Skopje

Objective: The aim of this study was to evaluate  the predictive values of  procalcitonin 
(PCT) as a early diagnostic and prognostic biochemical marker for sepsis in newborns 
in correlation withC reactive protein (CRP) and blood culture.
 Methods:  In a  prospective study, 110 newborns with two or three clinical signs of sepsis 
who admitted  at the Intensive Care Unit (ICU) were included . Diagnosis of sepsis in 
newborns diagnosed according to standard protocols for diagnosis of disease. Blood 
culture media were incubated at 37°C for 5days in BactAlert 3D 360.Positive blood 
culture was detected with the new multiplex polymerase chain reaction–based rapid 
diagnostic test (BioFire FilmAray Blood Culture Identification). Procalcitonin levels 
were measured by using a immunoassay system Vidas based on the ELFA principles 
Sample for blood culture, PCT CRP and blood culture were taken at the admission, the 
second on 3 day and the third  7 day. 
Results:   110 newborns were recruited. At first 24 hours of the admission , PCT 
have a higher discriminative ability distinguishing a bacterial infection from another 
inflammatory process the early infection diagnosis, and also found to have been more 
reliable than that of the CRP. The highest average values of PCT (40.37±53.79) were 
measured during admission with a subsequent sharp jump. The highest average values 
of CRP were measured (42.17±61.84) after the second during with a subsequent 
sharp jump. The identified bacteria included  Staphylococcus aureus (n=59) mecA, 
Streptococcus  (n=6), Acinetobacter baumannii  (n=21),  Serratia  marcescens (n=11) 
and Entrobacteriaceae (n=35), Candida albicans (n= 1) Candida  parapsilosis (n=1)
Conclusion:  The levels of PCT has important clinical significance in diagnosis treatment 
and predicting the prognosis of newborns with sepsis.

Keywords: sepsis, Procalcitonin (PCT), C-reactive protein (CRP), blood culture, 
newborns
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SECONDARY PSEUDOHIPOALDOSTERONISM 
– A CASE REPORT

Besa Shishko Aziri, Snezhana Korunoski,  Luljeta Mustafa, Beti Ilkoska, 
Velibor Tasic

University Children’s Hospital, Medical School Skopje

Introduction and objectives 
Pseudohypoaldosteronism (PHA) is a heterogeneous group of electrolyte metabolism 
disorders characterized by the absence of a renal tubular response or resistance to 
aldosterone. It manifesta by hyperkalemia, hyponatremia, and metabolic acidosis. There 
are 2 types of pseudohypoaldosteronism. Type I with at least 2 clinically distinct entities 
with renal or multiple target organ failure (MTD) and type II called Gordon syndrome 
or chloride shunt syndrome. The aim of this work is to present the case of a patient with 
secondary pseudohypoaldosteronism.
Materials and methods 
History, physical examination, extensive laboratory work up, determination of 
17-hydroxyprogesterone, aldosterone, and plasma renin activity.
Results
This work describes the case of a 7-month-old infant who is followed up at a nephrology 
out-patient clinics due to a congenital left kidney anomaly, hydronephrosis, grade II-III, 
and recurrent urinary tract infections. The first hospitalization at the Children’s Hospital 
was at the age of three months due to severe acute dehydration in association with acute 
pyelonephritis and laboratory findings for hyponatremia and hyperkalemia. This is the 
second hospitalization, followed by moderate vomiting and dehydration. A number of 
laboratory examinations were conducted: (blood count, CRP, serum and urine elctrolytes, 
acide-base status etc.) with findings of: hyponatremia (Na = 122 mmol/ l), natriuria, 
hyperkalemia (K = 8.0 mmol/ l) and metabolic acidosis . 17-hydroxyprogesterone was 
within the normal range thus excluding congenital adrenal hyperplasy. Aldosterone 
and plasma renin activity were at a very high level [aldosterone – 18800 ng/l (normal 
30-790) , renin – 20610 ng/l (normal 1.7-23.9). Parenteral rehydration therapy with 
0.9% NaCl was administered to the patient. Since the patient had fever which was due 
to urinary tract infection, parenteral antibiotic - third-generation cephalosporin was 
included in the therapy. Further clinical course resulted in gradual improvement of the 
general condition, resolution of the fever and normalization of electrolyte and acid base 
abnormalities. The child was discharged from the ward in good general condition and 
given advice on appropriate nutrition and oral antibiotic.
Conclusion
The patient is an infant with a severe congenital kidney abnormality and two episodes 
of dehydration associated with a urinary tract infection. Laboratory tests indicate 
secondary pseudohypoaldosteronism, but the primary form of the disease is not ruled 
out, so genetic testing is planned.

Key words: pseudohypoladosteronism, dehydration, metabolic acidosis
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HOMOZYGOUS CYSTINURIA IN TWO GENERATIONS
 – A REPORT OF A FAMILY

Barije Ramizi, Emilija Gjorgjieva-Chaneva, Gabriela Docovska- Mojsovska, 
Shpresa Muaremoska- Useini, Enisa Dervishoska, Kristina Filkoska, Agron 
Pajaziti, Velibor Tasic

University Children’s Hospital, Medical School Skopje

Introduction and objectives 
Cystinuria is an inherited disorder due to abnormal transport of the cystine in the renal 
tubules that leads to the formation of cystine crystals and/or stones which may obstruct 
the urinary tract. Signs and  symptoms of the condition are related to the presence of 
stones and may include nausea,hematuria, renal colic, flank pain and/or frequent urinary 
tract infections. Cystinuria is caused by mutations in the SLC3A1 and SLC7A9 genes 
and is inherited in an autosomal recessive manner. The goal of treatment is to relieve 
symptoms and prevent the formation of stones. The aim of this work is to present 
a family in which both mother and daughter were diagnosed with homozygous 
cystinuria.
Materials and methods 
History, extensive laboratory work up, nitroprusside test, imaging studies,  
genetic testing for cystinuria genes.
Results
This work describes the case of a 3 year old female from Roma ethnicity who 
presented with renal colic, hematuria and passage of a calculus. Nitroprusside 
test was positive for cystinuria (3)+ and infrared spectroscopy revealed cystine 
content of the calculus. The girl was given high hidration and orally alkali 
therapy. There were many episodes of renal colic and passage of  calculi. At the 
age of 19 genetic testing of two cystinuria genes revealed typical homogyzgous  
Roma mutation p.T216M in SLC3A1 gene. The father was heterozygus carrier 
of this mutation while the mother was homozygous. Further reverse phenotyping 
revealed that the mother had episodes of calculi emission and nitroprusside test 
was also stronlgy positive (3+).
Conclusion
This is a rare report of homozygous cystinuria in two generations. Genetic testing 
enabled establishing of the diagnosis and implementation of appropriate therapy. 
Key words: cystinuria, SLC3A1, SLC7A9 , nitroprusside test
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INFEKSIONET RESPIRATORE TE FEMIJET

Vjolca Beshiri1, Katerina Ristoska², Rinita Zeqiri-Agai³

1Spitali I Përgjithshëm“ Ferid Murad “- Reparti Pediatrik- Gostivar , Maqedoni
¹ PZU Nefroplus - Gostivar, Maqedoni
³”Alkaloid” AD – Shkup, Maqedoni

Hyrje:infeksionet e traktit respirator janë një ndër infeksionet më të shpeshta në 
moshën fëmijërore si shkaktar kryesor në morbiditetin dhe mortalitetin e fëmijëve 
.Infeksionet respiratore mund të jenë të rrugëve të sipërme respiratore-Riniti akut, 
Sinusiti, Otiti, ,Faringiti, Laringiti, inflamacioni I adenoideve , Krup Syndromi si 
dhe infeksione  të rrugëve të poshtme të traktit respirator-Bronkit akut dhe recidivues 
,Bronkiolit, Pneumonia,  Pleurit. Ndonjëherë është e pamundshme të kufizohen pasi që 
mund të prekin njëkohësisht të dy pjesët e sistemit respirator . Manifestimet klinike janë 
të llojllojshme, mvaret nga shkalla e imunitetit të organizmit të femijës dhe
Llojit dhe patogjenitetit të shkaktarit të infeksionit. Te fëmijët më të shpeshta janë 
infeksionet e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Mjekimi është etiologjik dhe 
simptomatik.Frekuenca e paraqitjes së infeksioneve respiratore është më e madhe 
deri në moshën 5 vjecare. Mjekimi në kohe I infeksioneve respiratore konsiston në 
karakteristikat strukturore të sistemit respirator te fëmijët  ,në përgjigjen imunitare 
jokompetente të femijeve dhe në ekspozimin e shumë fatktorëve të dëmshëm të jashtëm 
dhe të brendshëm .Qëllimi: është të bëjmë komparacionin e infeksioneve respiratore 
midis dy periudhave të rëndësishme kohoreTetor2018-Mars 2019 dhe periudhën 
kohore Tetor2019-Mars2020 duke mar parasysh se jemi në kohë Pandemie me 
COVID-19. Materiali dhe metodat : Qëllimi I punimit është komparacioni I bërë 
midis periudhës kohore në Spitalin e Përgjithshëm “ Ferid Murad “- Reparti Pediatrik 
duke u nisur prej muajit Tetor2018-Mars2019 dhe periudhës kohore Tetor2019-
Mars2020 të infeksioneve respiratore. Në punim janë përfshirë fëmijët e kontroluar 
në ambulance Pediatrike si dhe fëmijet e hospitalizuar gjatë kësaj periudhe kohore.Të 
dhënat janë marrur nga dokumentacioni I RepartitPediatrik. Në studim janë përfshirë 
fëmijë prej moshës 1mujore deri 14vjec. Te të gjithë fëmijët janë realizuar analiza 
laboratorike,tek ata fëmije që akoma nuk kishin filluar mjekim me antibiotic është 
realizuar culture e hundës dhe fytit,radiografi e mushkërive te fëmijet e hospitalizuar 
me infeksione të rrugëve të poshtme respiratore. Përpunimi është bërë sipas numrit të 
fëmijëve të sëmurë,gjinisë,sipas llojit të infeksionit-infeksion I traktit të sipërm ose të 
poshtëm respirator si dhe numrit të fëmijeve të hospitalizuar . Rezultatet : në tabelat 
e mëposhtme janë paraqitur periudha kohore e infeksioneve respiratore – të sipërme 
dhe të poshtme ,numri sipas gjinisë dhe perqindja, numri I të hospitalizuarve total 
dhe numri I të hospitalizuarve sipas llojit të infeksionit.  Nga tabelat shihet qartë se 
mbizotëron sexi mashkull ,shihet se  numri më I madh I të hospitalizuarve nga totali 
janë me infeksione respiratore e shprehur në përqindje . Infeksionet e traktit respirator 
të sipërm mbizotërojnë kundrejt atyre të poshtme respiratore.Në muajin Janar 2020 
sipas paraqitjes tabelare kemi më shumë fëmijë me infeksione respiratore që janë 
paraqitur ambulatorisht për vizitë kurse në muajin shkurt 2020 kemi më shumë fëmijë 
të hospitalizuar me infeksione të traktit respirator.  
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Tabela nr.1.Komparacioni I fëmijëve të kontroluar me sëmundje respiratore I 
shprehur në përqindje sipas periudhës kohore 

Muaj Periudha 
2018/2019 %

Periudha 
2019/2020 %

P - vlera

Tetor 33.28 37.81 P=0.32
Nentor 45.63 48.16 P=0.58
Dhjetor 34.76 49.52 P=0.001
Janar 34.59 67.26 P<0.0001

Shkurt 38.17 28.03 P=0.008
Mars 40.11 36.95 P=0.49

Në qoftë se bëhet një krahasim nga kontrolet e përgjithshme gjatë periudhës kohore 
Tetor -Mars 2018/2019, me të njëjtën periudhë  2019/2020 mund të vërehet se numri 
I fëmijëve të sëmurë me infeksione respiratore  në periudhën kohore  2019/2020 është 
bindshëm I rritur , përvec në muajin mars 2020 , në të cilën muaj vërehet ulje e numrit 
të fëmijëve me sëmundje respiratore . 
Duke krahasuar periudhat kohore 2018/2019 mund të vërehet rritje statistikore e 
dukshme në kontrole të regjistruara nga infeksionet respiratore te fëmijet në muajin 
Janar 2020, I krahasuar me atë të vitit 2019  (Difference 32.67%, 95% CI 25.92459% 
vs 38.9653%, DF 1, p<0.0001), të dhëna të cilat të bëjne të mendosh për etiologjinë 
e rritjes së numrit të fëmijëve të sëmurë nga infeksionet respiratore në këtë  periudhë 
kohore.
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Tabela nr.2.Paraqitje tabelare e vizitave ambulatore Pediatrike dhe Nr.i të 
hospitalizuarve në total dhe nr. I infeksioneve respiratore në periudhë kohore të 
paraqitur në tabelë:

TETOR 2018- Total :200 fëmijë-120 meshkuj(60%), 80 femra(40%)Total të 
hospitalizuar:63
Infeksionet e rrugëve .të sipërme të frymëmarrjes 117 Hospitalizuar:32
Infeksionet e rrugëve të poshtme të frymëmarrjes 83 Hospitalizuar:13
Total: 200 45( 71%)
NENTOR 2018  -Total:193 fëmijë– 109meshkuj(56%)– 84femra (44%)Total të 
hositalizuar:52
Infeksionet e rrugeve. Te siperme te frymemearrjes 135 Hospitalizuar:24
Infeksionet e rrugeve te poshtme te frymemarrjes 58 Hospitalizuar:14
Total : 193 38( 73%)
DHJETOR2018-Total  -195fëmijë-120 meshkuj(62%), 75 femra(38%)   
Totaltëhospitalizuar:52
Infeksionet e rrugëve.të sipërme të frymëmarrjes 152 Hospitalizuar:22
Infeksionet e rrugëve të poshtme të frymëmarrjes 43 Hospitalizuar:11
Total: 195 33( 63%)
JANAR 2019 –Total :285fëmijë- 145 meshkuj(51%), 40 femra(49%)       Total të 
hospitalizuar:120
Infeksione të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes 209 Hospitalizuar:49
Infeksione të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes 76 Hospitalizuar:39
Total: 285 88( 73%)
SHKURT 2019-Total :292fëmijë –190 meshkuj(65%) , 102 femra(35%)     
Totaltëhospitalizuar:67
Infeksione të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes 222          

Hospitalizuar:21
Infeksione të rugëve të poshtme të frymëmarrjes 70          

Hospitalizuar:34
Total: 292          55( 82%)

MARS 2019 –Total :286fëmijë- 186meshkuj (65%),100femra (35%)     Total 
tëhospitalizuar: 85
Infeksione të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes 213 Hospitalizuar: 27
Infeksione të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes 73 Hospitalizuar:34
Total: 286 61( 72%)
TETOR 2019-Total:259 fëmijë-149meshkuj (58%),110-femra (42%) Total të 
hospitalizuar:57
Infeksione të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes: 202 Hospitalizuar:19
Infeksione të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes: 57 Hospitalizuar:18
Total: 259 37( 64%)
NENTOR 2019 Total:301 fëmijë-160 meshkuj(54%),141femra (46%)     Total të  
hospitalizuar:68
Infeksione të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes 220 Hospitalizuar: 24
Infeksione tërrugëve të poshtme të frymëmarrjes 81 Hospitalizuar:16
Total: 301 40( 58%)
DHJETOR 2019 Total :310fëmijë- 224meshkuj(72%), 86 femra(28%) Total të 
hospitalizuar:72
Infeksione të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes 240 Hospitalizuar: 31
Infeksione të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes- 70 Hospitalizuar:16
Total: 310 47( 65%)
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JANAR 2020 Total: 680fëmijë–457meshkuj(67%), 223femra  (33%)         Total të 
hospitalizuar:63
Infeksionetë  rrugëve të sipërme të frymëmarrjes- 596 Hospitalizuar: 18
Infeksione të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes 84 Hospitalizuar:23
Total: 680 41( 65%)
SHKURT 2020 Total :319 fëmijë-160meshkuj(50%),159femra(50%)         Total të 
hospitalizuar:89
Infeksione të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes 249 Hospitalizuar: 44
Infeksione të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes 70 Hospitalizuar:31
Total: 319 75( 84%)
MARS 2020 Total: 194 fëmijë -120meshkuj (62%),74femra(38%)          Total 
tëhositalizuar: 67
Infeksionet e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes- 164 Hospitalizuar: 20
Infeksionet e rrugëve të poshtme të frymëmarrjes 30 Hospitalizuar:33
Total: 194 53( 79%)

Konkluzionet: Diagnostikimi I fëmijëve me infeksione respiratore kërkon njohjen e 
drejtë të shenjave dhe simptomave dhe në shumicen e rasteve varet nga anamneza dhe 
kontroli fizik I fëmijës. 

Fjalët kyce :Infeksionet respiratore te fëmijet; Infeksionet e traktit të sipërm dhe 
infeksionet e traktit të poshtëm respirator.
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МЕРЕЊЕ НА ГЛИКЕМИЈА КАЈ УЧЕНИЦИ ОД 1-4 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗАРАДИ ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕЦАТА ОД 

DIABETUS MELITUS ТИП 1  

А. Савевски, М. Филев, А. Филева, А. Филева

Цел на трудот: Детектирање и навремено откривање кај ученици дијабет  
тип 1 (јувенилен дијабет) како би навремено реагирале со терапија заради 
избегнување на несакани последични болести од повисокото ниво на шеќер во 
крвта,слепило,хронична бубрежна инсуфициенција и други болести. Учениците 
се од ДОУ од Општина Карпош.
Материјали и методи: Се зема капиларна крв(капка) и се поставува на трака  
која се внесува во апаратите за мерење на ниво на гликемија во крв.Учениците 
се гладни  и тоа се прави наутро од 7:30 до 9:00 часот како не би добиле грешни 
резултати.
Резултати: Се прегледаа 2730 ученици ,со покачено ниво на гликемија 8 ученици 
( 3 ученици беа со инсулинска пумпа), а 5 од нив се новооткриени. 
Заклучок: Откривање на дијабет тип 1 во рана фаза поради избегнување 
на компликации па и смрт.
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PRIMARY HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHIES IN 
CHILDREN, DIAGNOSTIC APPROACH, TREATMENT AND 

OUTCOMES – KOSOVO EXPERIENCE

Ramush Bejiqi1,2,3, Ragip Retkoceri2, Shukrije Dedinca2, Arbnore Batalli2, 
Arlinda Maloku2, Aferdita Mustafa2, Naim Zeka2, Abdurrahim Gerguri2, 
Armend Vuçiterna2, Hana Bejiqi4, Rinor Bejiqi2 

1 Medical School, University “Fehmi Agani” Gjakova, Republic of Kosovo
2 Pediatric Clinic, University Clinical Center of Kosovo, Prishtina, Republic of 
Kosovo
3Texas Health Science Center, San Antonio, Texas, USA
4 Main Center of  Family Medicine, Prishtina, Republic of Kosovo

Introduction Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a genetic disorder that is 
characterized by left ventricular hypertrophy unexplained by secondary causes and a 
nondilated left ventricle with preserved or increased ejection fraction. Different types of 
HCM are described according to where in the heart the thickened area of muscle is. 
Background and objectives. Identification of the manifestations, assessment and follow up 
of children with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) by transthoracic echocardiography 
may be important for clinical management and our understanding of pathogenesis. 
Methods. We present a comprehensive analysis of 43 children seen in Kosovo, 23 were 
male, aged between 4 months and 9 years at first presentation (median of 2 years and 3 
months). 
Results. Cardiac failure, seen in almost half of them, was the most common presenting 
feature. At admission, the chest x-ray revealed an increased cardiothoracic ratio, to a 
mean of 72% in 6 infants and to 65% in 37 older children. Measured by transthoracic 
echocardiography, 28 children had asymmetric hypertrophy of left ventricle while 15 had 
concentric hypertrophy. Left ventricular ejection fraction was depressed in 21 children. 
Patients with cardiac failure received various combinations of diuretics, B-blockers, ACE 
inhibitors and anticoagulant therapy (aspirin). Death occurred in 8 children, in 4 of them 
shortly after admission, the other 4 left Kosovo and continued examination and treatment 
abroad Kosovo; their death has been confirmed by family members. The remaining 32 
were followed- up for a mean 42 months, with a range from 5 to 115 months. Surgical 
intervention was not performed to any of them, despite the clinical and echocardiography 
indications due to a limitation of resources. Recovery was noted in 14 children but still 
requiring anti-heart failure medications. Slightly over two-fifths died. Of those with 
asymmetric form, 45% died, half of those presenting in infancy, and 89% of those who 
presented at admission with signs of cardiac failure. 
Conclusion. The results of our study show that similar to many centers, the etiology of 
HCM is often uncertain. In the absence of etiology, treatment aimed at the cause is either 
impossible or, at best, empirical. 
Key words: hypertrophic cardiomyopathy, left ventricular hypertrophy, heart 
failure, myectomy transthoracic echocardiography.
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COVID-19 IN CHILDREN WITH RENAL DISEASES 
TREATED WITH IMMUNOSUPPRESSIVE DRUGS

Velibor Tasic

University Children’s Hospital, Medical School, Skopje, North Macedonia

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has been declared as a pandemic, given its 
global spread. Children account for 1-5% patients and are less likely to become severely 
ill compared to adults; though, preschool children and infants might have severe clinical 
features.
Immunosuppression and anti-proteinuric measures are cornerstones of treatment 
in renal diseases. Patients receiving therapy with the following agents should 
be considered immuno-compromised:Corticosteroids (prednisolone, methylpre-
dnisolone,dexamethasone): Prednisolone dose >20 mg daily for >4-weeks in the last 
6-months,or >5 mg daily for >4 weeks with one or more immunosuppressive agents 
in last 6-months; Calcineurin inhibitors (tacrolimus, cyclosporine);Mycophenolate 
mofetil, azathioprine; Cyclophosphamide:any dose (oral or intravenous) within the last 
6 months; Rituximab: any dose within the last 6 months; and Plasmaexchange in the 
preceding 6-weeks. 
The international online survey included children aged 0–19 years with kidney disease 
on immunosuppressive medication who are diagnosed with COVID-19. The study was 
initiated by the European Rare Kidney Disease Reference Network and was supported 
by the European, Asian, and international paediatric nephrology societies. There were 
18 children with kidney diseases receiving immunosuppression. Majority of them 11 
(67%) had kidney transplants. The most common used immunosuppressive agents were 
glucocorticoids, tacrolimus, mophetil micophenolate and rituximab. The most common 
symptoms were fever, caugh, rhinitis and diarrhea. There were no deaths. Eleven 
children were admitted in the hospital but none in the intensive care unit. 
The same group extended the analysis to 113 children from 30 different countries across 
five continents. The median age was 13 years (49% male). The main underlying reasons 
for immunosuppression were: kidney transplant (47%), nephrotic syndrome (27%), 
SLE (10%), other glomerular disease or vasculitis (11%). 78% required no respiratory 
support during their COVID-19 illness, 12% required supplemental oxygen therapy, 5% 
required BiPAP or ventilation. Four children died; all deaths reported were from low 
income countries and with associated co-morbidities and diagnoses. The mean severity 
of infection grade (1-5) was 2.4 in those where immunosuppression was reduced and 
1.7 in those where it was not (p=0.001). There was no significant difference in the 
severity of COVID-19 infection, based on gender, dialysis status, underlying kidney 
condition, and type or number of immunosuppressive medications.
The conclusions from this study are that most children with renal diseases treated with 
immunosuppressive drugs have mild disease with SARS-CoV-2 infection. These results 
are comparable with adult data which suggest that immunosuppressive treatment does 
not substantially alter the severity of COVID-19 disease. The authors suggest that 
children on immunosuppressive treatment should not be isolated and treated as a very 
high-risk group in this pandemic. Here at the University Children’s Hospital Skopje 
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we have managed three children with kidney disease (one with glomerulonephritis 
and two with nephrotic syndrome). All had very mild clinical course without need for 
hospitalization or change in immunosuppressive treatment. 

Key words: COVID-19, children, immunosupression, nephrotic syndrome
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TRAJTIMI I TUMOREVE MALINJE NË KLINIKËN E 
KIRURGJISË PEDIATRIKE

G. Çeku*, S. Llullaku, N. Hyseni, A. Kutllovci; B. Abrashi, S. Statovci, 
M. Berisha, S. Grajçevci, D. Koçinaj, A. Shefkiu, H. Jashari, B. Kelmendi, 
Petrovski 2, L. Todorovic2, Sh. Memeti2, N. Cokleska-Shuntov2, A. Racaj2

*Klinika e Kirurgjisë Pediatrike, Qendra Klinike Universitare e Kosovës 
2 Klinika Univerzitare e Kirurgjise Pediatrike,Shkup

Hyrje: Tumoret malinje te fëmijët , për shkakë të diferencimit citologjik jo të mirë, 
shpeshë paraqesin problem diagnostik, dignostiko- dieferncial dhe njëkohësisht problem 
prognostik. Kjo vlenë sidomos te tumorët malinje embrionale ( blastoma). Ato shfaqen  
më  së shpeshti në sistemin qendror nervor, veshka, sistemin hematopoetik dhe sistemin 
limfatik, për dallim të tumorëve malinje tek të rriturit të cilat më së shpeshti shfaqen në 
traktin gastrointestinal , organet gjenitale dhe sistemin respirator. Ato rriten në mënyrë 
rapide dhe invadojnë indet e shëndosha për rrethë. Tumorët malinje shumohen në 
mënyrë  të pa kontrolluar apo shkatërojnë qelizat normale dhe interferojnë në funksionet 
e tyre. Tumoret malinje janë kërcnuese për jetën e fëmijëve.
Matreali dhe metodat: Të dhënat flasin për  36 raste të tumoreve malinje të moshës 
prej 1 deri në 16 vjeqare të operuar në Klinikën pediatrike të Kosovës dhe atë prej vitit 
2009 e deri me sot. Prej tyre 14 raste pas trajtimit  operativ kanë vazhduar mjekimin në 
një qendër tjetër jashtë Kosovës, dhe nuk kemi të dhëna për ta.
Në klinikën universitare të kirurgjisë pediatrike në Shkup, 71 pacientë të diagnostikuar 
me tumor malinj u trajtuan në periudhën 2009 - 2019. Të gjithë pacientët ishin të moshës 
0-14 vjeç.

Rezultatet: Në bazë të dosjes së pacienteve që Klinika Univerzitare e Kosovës posedojn, 
për 22 pacient ka pasur 3 ekzituse, ndërsa pacientët tjerë janë të trajtuar në bazë 
protokoleve. Follow up për ta ishte deri në dy vite. Të gjithë pacientët janë me remesion 
stabil, përveq një rasti me Willms tumor me metastazë pulmonare. Në materialin tonë 
në vendin e parë me tumore malinje zënë tumori Willms me 9 raste (25%), të tjerat 
përfshijnë limfomat me 8 raste (22.2%), Teratoma sakro-kogcigeale me 2 raste  (6 %), 
Neuroblastomat me 2 raste (6 %) etj.  Shumica e pacientëve (56,5% ) ishte nën moshën 
5 vjeqare. Raporti meshkuj femra ishte 2: 1. Ne kishim 9 pacient me Wilms tumor.
Shumica prej tyre ( 66.6%) kishin grad III,  dy  prej tyre me grad IV (22.2%) , ndërsa 
vetëm një me grad II ( 11.1%). Ishte vetëm një pacient që ishte diagnostostifikuar në 
muajin e parë me paraqitjen e simptomave. Për Willms tumor  follow up ishte prej 6 deri 
në 28 muajë. Teknika e trajtimit ishte kombinuar: operative me kimio dhe radioterapi 
sipas portokoleve. 
 Teknika më e shpeshtë për diagnostikim ishte ultrasonografia dhe tomografia e 
kompjuterizuar. Nuk kishte asnjë ekzitus intra-operativ. Shkalla e mbijetesës ishte 
86.4%.
Në klinikën universitare të kirurgjisë pediatrike në Shkup, 51 raste u diagnostikuan me 
tumor Willms (71%), 18 neuroblastoma (26%) dhe 2 teratoma sakro-koksigeale (3%). 
Raporti mashkull: femër ishte 1: 1. 30 pacientë u diagnostikuan me tumorin Willms 
të shkallës III, 17 pacientë të shkallës II dhe 4 pacientë të shkallës së IV. Të gjithë 
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pacientët u trajtuan sipas protokollit onkologjik, trajtimit kirurgjik dhe kimioterapisë 
(adjuvant ose neoadjuvant + adjuvant). Periudha e ndjekjes postoperative ishte 1 vit. 
Gjatë periudhës së ndjekjes, 2 pacientë u ri-operuan për shkak të rikthimit të tumorit 
lokal. Ka patur 1 rast  vdekje gjatë hospitalizimit. 8 raste të tjera të vdekjes u zbuluan 
gjatë periudhës se ndjekjes së pacientëve gjatë 1 viti. Shkalla totale e mbijetesës pas 
periudhës së ndjekjes ishte 87,3%.
Përfundim: Me diagnostikim të hershëm dhe trajtim multidisciplinar, shkalla e 
mbijetesës së tumoreve malinje në fëmijëri mund të përmirësohet dukshëm. 

Fjalët bosht:  Tumoret malinje, Willms tumori, Kimioterapi, Kirurgjia e tumoreve. 
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IMPACT AND TRENDS OF COVID-19 PANDEMICS IN 
ALBANIA

Enver Roshi1, Loreta  Kuneshka1, Dorina Toçi2

1 Department of Public Health, University of Medicine, Tirana, Albania.
2 Institute of Public Health, Tirana, Albania.

Introduction: Coping with epidemics and pandemics poses a real threat not only in 
terms of human lives lost but also to the overall social cost which affects all vital sectors 
of society. Since the emergence of the first case of SARS-CoV-2 in December 2019 in 
Wuhan, China, and until today, the global COVID-19 pandemic has had a tremendous 
impact on all countries, including the fragile Albanian economy.
Material and methods: To assess the impact of Covid-19 in Albania we relied on the 
data reported by the Ministry of Health and Social Protection, Institute of Public Health, 
and Open Data Albania.
The main objectives were to evaluate the dynamics of COVID-19 development both 
before and after quarantine, according to age, sex, time period, test positivity as well as 
to assess the future trends of COVID-19 during the flu season.
Results: In Albania until October 22nd 2020 there were performed a total of 108,421 
molecular RT-PCR tests (tampon) comprising 3.77% of the population, while the number 
of serological tests (immunization) was 4,548. The number of infected individuals was 
18,250 (16.83% of the total number of tested cases); number of active cases: 7,390; 
number of individuals tested for the last 24 hours: 1,405; ratio infected/tested during the 
last 24 hours: 21.49%. The number of hospitalized patients was 258 while 19 patients 
were being treated in intensive care units. Number of deaths was 465 while number 
of patients cured was 10,395. Mean age of infected patients was 46.8 years; mean age 
of the hospitalized patients was 61 years and 85% of cases were >50 years of age. 
By gender, 53% of cases were males. The youngest infected patient was 2 months old 
and the oldest 92 years old. Among the infected patients, 35 were children, 120 health 
workers (doctors and nurses), 18 police officers, 6 pregnant women among the later 4 
already cured and in good health.
Conclusion: COVID-19 in Albania has had a widespread impact throughout the 
socio-economic life of the country; the disease trend is predicted to increase and the 
strengthening of anti-Covid measures in the country should continue in the future 
along with education of population as well as vaccination of at-risk groups for seasonal 
influenza in order to minimize the adverse effect from the concurrent  presence of two 
viruses: influenza and SARS-CoV-2.

Keywords: Pandemics, COVID-19, SARS-CoV-2, time trends, tampon.
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CORONAVIRUS- KOVID -19

Nevzat Elezi1, Liridona Ajvazi1

1Universiteti i Tetovës, Fakulteti i Mjekësisë 

Hyrje: Koronaviruset janë një familje e madhe e viruseve që gjenden në speciet e 
shpendëve dhe gjitarëve dhe lakuriqeve. Ato ngjajnë me njëra-tjetrën në morfologji 
dhe strukturë kimike: për shembull, koronaviruset e njerëzve dhe bagëtive kanë 
lidhje antigjenike. Sidoqoftë, nuk ka asnjë provë që koronaviruset njerëzore mund të 
transmetohen nga kafshët. Rrallë, koronaviruset e kafshëve mund të infektojnë njerëzit 
dhe pastaj të përhapen në mesin e njerëzve si me MERS, SARS, dhe tani me 2019-nCoV. 
Në kafshë, koronaviruset e ndryshme pushtojnë shumë inde të ndryshme dhe shkaktojnë 
një sërë sëmundjesh, por tek njerëzit ato vërtetohet se shkaktojnë infeksione të rrugeve 
të sipërme të frymëmarrjes. Në raste të rralla, infeksioni i koronavirusit gastrointestinal 
është shoqëruar me shpërthim të diarresë tek fëmijët.
Qëllimi i punimit: të paraqiten më të rejat rreth sëmundjes pandemike Kovid-19, 
struktura e virusit, pasqyra klinike, dujagnostifikimi si dhe terapija
Materiali dhe metoda: është shfytëzuar literatura më e re të publikuara në mbarë botën,
Rezultatet: është bërë krahasimi i disa shteteve reth simtomeve, pasqyrës klinike, 
diagnostifikimi si dhe terapisë së mundshme
Referencat:
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Myint S, Johnstone S, Sanderson G, Simpson H. An evaluation of ‘nested’ RT-PCR 
methods for the detection of human coronaviruses 229E and OC43 in clinical specimens. 
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Sanchez CM, Jimenez G, Laviada MD. et al. Antigenic homology among coronaviruses 
related to transmissible gastroenteritis virus. Virology. 1990;174:410.
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Spaan W, Cavanagh D, Horzinek MC. Coronaviruses: structure and genome expression. 
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MENAXHIMI I DIABETIT MELLITUS NË 
NIVELIN E MPSH DHE COVID-19 

SFIDAT E KOHËS

Bekim Ismaili¹, Nevzat Elezi¹, Mimoza Baftijari-Bakiu¹, Driton Selmani¹, 
Rezearta Elezi¹

1.Fakulteti I Shkencave Mjekësore, Universiteti I Tetovës   

Diabeti mellitus është sëmurje kronike metabolike me etiologji multidiciplonare 
që karakterizohet me hiperglikemi kronike,me çregullim ne metabolizmin e 
karbohidrateve,yndirnave dhe proteineve si rezultat I çregulimit të sekrecionit të 
insulinës,rezistencës së insulinës apo të të dyave. 
Qellimi I këtij prezentimi është të identifikohen personat që kanë rezik për DM,të 
përcaktohet diagnoza duke I zbatuar kriteriumet dhe të zbatohen rekomandimet për 
udhëheqje dhe shërim të pacientëve.
Qëllimi I sherimit të DM është prevencioni dhe anulimi I komplikimeve dhe kualiteti 
jetësor I pacienteve.Gjatë caktimit të vlerave duhet qasje individuale HbA1C <7,0% 
dhe tek të rinjtë pa komorbiditete <6,5%.
Përveç regullimit optimal të glikemisë,duhet qasje agresive për shërim të faktorve 
të rezikut kardiovaskular,veçanërisht LDL holesterolit,shtypjes së gjakut,stili I 
jetesës(zvoglimi I peshës trupore,ushqim I shëndetshëmdhe aktivitet fizik).
Tretmani medikamentoz është kompleks pasi që këta pacient kane komorbiditete 
KVZ,IKV,Obeziteti,rezik për hipoglikemi,por dhe çmimet e larta të barnave veçanërisht 
të barnave te reja.
Jetojmë në pandemi. Prioritet COVID-19. Problemet shëndetsore të pacientëve ngelin 
të njejta.
Pandemia detyrimisht na caktoi rregulla të reja në punë, me qellim që të mundësojmë 
mbrojtje më të mirë të pacienteve tanë dhe personelit mjekësorë.E domosdoshme ishte 
të bëjmë reorganizim të ambientit punues. Efikasitetin tonë e ritëm me metoda të reja 
për qasje të pacientëve përmes konsultimit me telefon,e-mail,viber,whats-app,sms 
porosi dhe video konsultime.Konsultimi në dy faza: faza e parë sy më sy dhe faza e dytë 
konsultim nga largësia.

Fjalë kyçe: DM, HbA1C, COVID-19, e-mail,viber,whats-app,sms porosi
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INFEKSIONET RESPIRATORE (PNEUMONIA) 
ME COVID – 19

Shenasi Jusufi1, Media Jusufi1, Fadil Maliqi2, Nevzat Elezi3

1IPSH Alfa Medikus – Kumanove
2IPSH Spitali i Pergjithem – Kumanove
3Fakulteti i Shekencave Mjekesore - Tetove

Korona virusi COVID-19 është një nga shtatë llojet e ndryshme të viruseve që të gjithë 
i përkasin të njëjtës familje “Corona Virus” dhe janë prezent tek njerëzit dhe disa kafshë 
(deve, bagëti, mace, lakuriqë të natës…). Ka mekanizm specifik te vprimit ne organizmin 
e njeriut, të ndryshëm në lidhje me virusin e Influences, prandaj nuk është për t’u habitur 
që shkakton ndërlikime të ndryshme, ndër të cilat më e rëndësishmja është pneumonia, 
e cila mund të përfundojë me vdekje.
Rruga e infeksionit
Jo të gjitha mënyrat e transmetimit të këtij virusi janë të njohura, por pas shpërthimit te 
pandemis është e qartë se rruga më e rëndësishme e transmetimit nga njeriu tek njeriu, 
si një infeksion i stërpiklave nga kollitja, teshtitja, të folurit, ose përmes ambienteve, si 
sipërfaqe të ndryshme të ngurta si p.sh. sic janë plastike, metali, madje edhe letër, etj. 
Ose përmes këpucëve, rrobave, nëse transmetohet drejtpërdrejt në gojë, hundë, sy me 
prekje, pra nga duart e papastra. 
Ka disa raste të kalimit te virusit nga një nënë shtatzënë në një fetus, kështu që i 
porsalinduri është pozitiv për COVID-19.
Infeksioni perms sterpiklave me kollë, teshtitje, të folur, ka një mundesi deri në 2 m 
largesi, me shumë mundësi në fazën kur pacienti nuk kanë simptoma, dhe më pas kur 
paraqiten simptomet, pra ne fazen simptomatike.
Periudha e inkubacionit nuk dihet saktësisht, konsiderohet 2-14 ditë pas ekspozimit 
ndaj virusit, në disa raste deri në 28 ditë, por me numrin më të madh të rasteve brenda 
5 ditëve pas infektimit. Kjo periudhe e gjate e inkubacionit jep mundesi te perhapjes se 
virusit nga pacientet asimptomatik, gjë që nuk ndodh tek virusi i Influencës.
Bazuar në analizën e serisë kineze prej 44,500 rasteve, infeksione të konfirmuara, një 
formë e lehtë e sëmundjes ishte në 81% te rasteve, forma serioze të rënda të sëmundjes, 
dmth. me një rënie të oksigjenit në gjak dhe me ndryshime që prekin më shumë se 
gjysmën e mushkërive (në radiografi dhe CT) brenda dy ditëve të para të manifestimit 
- në 14% dhe të ashtuquajturat. forma kritike e sëmundjes (vështirësi e rëndë në 
frymëmarrje, rrezik të oksigjenimit dhe shkëmbimit të gazrave në mushkëri, shok, 
dobësi dhe demtim te organeve të tjera) në 5%, ndersa nga te semurit, 2.3% deri në 5% 
të pacientëve mbarojn fatalisht. Në kete monster te sumurët ishin në moshën mbi 30 vjet 
dhe më prezent ishin te moshuarit.
Pneumonia është manifestimi më i shpeshtë, por edhe më i rëndë i infeksionit me këtë 
virus. Kur flasim për prognozën nga aspekti i faktorëve të rrezikut epidemiologjik, ato 
janë: mosha më e vjetër, gjinia mashkullore, sëmundjet shoqëruese, sëmundjet kronike 
të mushkërive, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet kronike të veshkave, diabeti etj.
Duke analizuar 1,099 raste të pneumonisë, simptomat më të shpeshta ishin: temperatura 
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e lartë (88%), kollë e thatë (67%), lodhje (38%), gulçim (18,7%), dhimbje muskulore 
(14%) dhe dhimbje koke ne disa raste, dhimbje fyti, rrufë, simptoma të organeve të tretjes. 
Vështirësia e frymëmarrjes ndodhi mesatarisht pas pesë ditësh sëmundje, dhe bllokimi 
i mushkërive dhe frymëmarrjes, dmth. i ashtuquajturi distres akut i frymëmarrjes u 
zhvillua në 3.4% të pacientëve.

Në përgjithësi, rreth 80% e rasteve të konfirmuara kanë një formë të butë deri të 
moderuar të sëmundjes dhe pothuajse 13% kanë një formë shumë të rëndë (frymëmarrje 
shumë e vështirë, numri i frymëmarrjeve në minutë 30 e më shumë, ulja e oksigjenit 
në gjak, me ndryshime që prekin më shumë se gjysmën e mushkërive brenda 2 ditët 
e para të manifestimit, pra 24-48 orë), ndërsa gjendja kritike u regjistrua në rreth 6% 
të pacientëve. Këto shifra, dmth. përqindjet janë të ndryshme nga ato që lidhen me 
pneumoninë e shkaktuar nga virusi i gripit, kështu që këto të dhëna gjithsesi tregojnë 
një kurs klinik më të rëndë dhe më të komplikuar dukshëm dhe rezultat fatal sesa në 
inflamacionin e shkaktuar nga virusi i gripit.
Një rezultat i keq, një rezultat fatal, ndodh kur pneumonia bëhet shumë  masive dhe 
kap pjesë të mëdha të mushkërive, gjë që parandalon frymëmarrjen normale, dhe që 
zakonisht ndodh brenda disa ditësh nga fillimi i sëmundjes, me zhvillimin e shpejtë 
të të ashtuquajturës distres akut respirator, dmth. paaftësia për të marrë oksigjenin e 
nevojshëm, ose një gjendje septike me një rezultat të shpejtë fatal. Pacientë të tillë 
vendosen në ventilim mekanik / frymëmarrje artificiale për një përpjekje dhe me 
shpresën se mushkëritë e tyre do të shërohen në javët e ardhshme.
Kur bëhet fjalë për fëmijët, për fat të mirë sëmundja zhvillohet relativisht rrallë, 
zakonisht është në një formë të lehtë, me një prognozë të mirë, kështu që shumica e 
fëmijëve të sëmurë shërohen brenda 1 deri në 2 javë pas shfaqjes së simptomave. Një 
grup ekspertësh i OBSH dhe mjekëve kinezë deklaruan se pacientët nën moshën 18 vjeç 
ishin infektuar në 2.4% të rasteve.
Analizat laboratorike nuk jane specifike. Kalcitonina në serum shpesh ka vlera normale, 
por rritet kur gjendja e pacientit përkeqësohet, veçanërisht tek ata që jane në njësitë 
e kujdesit intensiv. CRP (protein reactive C) ne te shumten e rasteve eshte e rritur. 
Sipas disa të dhënave nga një studim, si D-dimer-at e rritura dhe numri i zvogëluar i 
limfociteve tregojnë për një prognozë të keqe.
Mjekimi
Trajtimi fillestar përfshin masa mbështetëse në këtë kohë, por edhe parandalim që synon 
zvogëlimin e transmetimit në shoqëri. Disa masa (mbështetëse) janë thelbësore për 
pacientët, të tilla si oksigjeni, marrja e shtuar e lëngjeve, antibiotikë empirikë, barna 
antivirale, ilaçe të tjera të nevojshme, dhe kur është e nevojshme, ventilim artificial, 
etj. Vitamina C dhe veçanërisht vitamina D janë të rëndësishme, kortikosteroidet vetëm 
brenda indikacioneve për shok septik, ose disa indikacione të tjera të veçanta.
Prvenca
Parandalimi përveç ruajtjes së imunitetit, me ushqim cilësore dhe një mënyrë jetese të 
mirë, me aktivitete fizike të dozuara, ky infeksion kërkon masa të veçanta mbrojtëse - 
mbajtjen e maskave dhe dorezave, pas kontaktit me sipërfaqen që supozohet se përmban 
këtë virus, duhet behet larje higjienike e duarve me sapun për 20 sekonda, me shpëlarje 
me ujë të ngrohtë, si dhe pastrim të sipërfaqeve të infektuara duke përdorur alkool, klor, 
etj. Shmangni rreptësisht kontaktet shoqërore në këtë kohë të pandemisë, ose mbaj mask 
dhe doreza, mbaj distancë prej dy metrash, mbaj higjienën.
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SFIDAT E TRAJTIMIT TË FRAKTURAVE TË FEMURIT 
PROXIMAL NË KOHË PANDEMIJE

Ilber Besimi 1,2, Ertan Rustemi1,2, Muhamet Neziri1,2, Haris Karaxhenemi1, 
Artan Neziri1, Ferit Muharemi1

1Spitali Klinik Tetovë – Departamenti i traumatologjisë
2UT- Fakulteti i shkencave mjeksore

Fraktura e 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 vijues janë 
trajtur në mënyrë operative 85 raste me këtë lloj të frakturave të femurit proximal 
nga ato 70 femra dhe 15 meshkuj, diapazoni i moshës nga 64 deri 81 vjet, me moshë 
mesatare 72.1 vjet. Intervenimi operativ në 85 % të rasteve është bërë në diten e parë 
hospitalore ndersa në 15 % 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 në 72 raste, 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 dhe në 13 raste me protezë subtotale, 
me vendosje të stemit me cement dhe protezë të kokës së femurit në përpurthshmëri 
me atë natyralen,  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 
tretë portoperative, qendrimi spitalor mesatar ishte 6.1 ditë, plagët tek të gjitha pacientët 
u mjekuan per primam, nevoja e analegtikëve postoperative ishte shumë në nivel të ulët,  
tek 10 pacient kishim vlera të rritura të D-dimerëve dhe në konsulencë me transfuziolog 
u rrit doza e terapisë antikuagulante, tek 11 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 duke u marë të gjitha masat prevenuese anti 
Covid në këtë periudh asnjë pacient nuk rezultoi pozitiv apo anëtar i stafit.
Trajtimi i fraktura të femurit proximal në afat të shkurtër dhe në afat prej një dite, 
jep nje komoditet për pacientët, 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, frakturë, protezë, material osteosintetik
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ЗГОЛЕМЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ЦИТОКИНСКИ 
ИНФЛАМАТОРИ ВО АМНИОНСКА ТЕЧНОСТ КАКО РАН 

ЗНАК НА РИЗИК ЗА ПРЕДВРЕМЕНО ПОРОДУВАЊЕ 

Катерина Николоска 

Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, Медицински факултет, Скопје, Република Северна 
Македонија

Предвременото породување представува еден од најголемите предизвици во 
денешницата, и сеуште е проблем кој не е во целост доистражен и докажан 
механизмот и причината за негово настанување. Тоа представува секое породување 
помеѓу 24 и 37 гестациска недела кој ги афектира 11 % од бременостите во целиот 
свет. Предвременото породување е асоцирано со  неонатален морбидитет и 
морталитет. Достапните алатки за дијагностицирање на ризикот за предвремено 
породување се од голема важност како за пациентката така и за плодот. 
Амнионската течност претставува стерилна средина кај нормална бременост. Таа 
е комплексна телесна течност која има многу значајна улога во секоја бременост. 
Мерење на концентрацијата на одредени биомаркери во амнионската течност 
кај трудници во последно време е од голем интерес како потенцијален извор 
за дијагностика и терапија на оваа проблематика. Се смета дека цитокините 
играат важна улога во воспоставувањето и одржувањето на бременоста. Развиен 
полуалоген фетус е потенцијална цел за имунолошкиот систем на мајката каде 
постои антиинфламаторна пристрасност на цитокинот кај фетоматерналната 
површина. Цитокините спречуваат отфрлање од потенцијален воспалителен 
одговор. Се лачат од страна на постелката во амнионската течност. Се зголемуваат 
доколку постои одредена интраутерина инфламација. Предвременото породување 
е силно поврзано со инфламација и инфекција и затоа големо внимание е 
посочено на детерминирање на алтернативни биомаркери кои можат да го 
идентификуваат раниот инфламациски процес кој се јавува кај асимптоматски 
пациентки. Зголемени вредности на овие биомаркери во крвта и во амнионската 
течност се детектирани во второто тримесечје кај асимптоматски пациентки кој 
ќе развијат инфламаторен синдром, а ќе се породат предвремено.  Во последните 
неколку години се поголеми се доказите за способноста на овие биомаркери во 
амнионската течност за предвидување на предвремено породување. Начинот на 
одредување на овие маркери е по пат на амниоцентезата при што од амнионската 
течност се одредуваат концентрациите на IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, бројот на 
леукоцити, и ниво на глукоза. Доколку постои зголемени концентрации на IL-1β, 
IL-6, IL-8, TNF-α, бројот на леукоцити а намалени нивоа на глукоза во амнионската 
течност постои зголемен ризик од настанување на предвремено породување, а со 
тоа и можност за навремено превземање на одредени превентивни активности. 
Предвременото породување е во корелација со многу причинители. Испитување 
на концентрацијата на одредени биомаркери во амнионската течност е корисна за 
предвидување на ризикот за настанување предвремено породување.
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ANG II  IS A NEGATIVE REGULATOR OF THE SEROTONIN 
LEVELS IN THE BRAIN

Majlinda Ademi1, Icko Gjorgoski2, Ilbert Ademi3

1Faculty of Medical Scienses, State University of  Tetovo-Tetovo,  Republic of  N. 
Macedonia, 
2Faculty of Natural Scienses and Mathematics, Institute of Biology, Ss. Cyril and 
Methodius University - Skopje, R. of  N. Macedonia
3General City Hospital Ferid Murad, Department of surgery with urology – 
Gostivar R. of  N. Macedonia

The previous clinical extensive research of angiotensin converting enzyme inhibitors 
(ACEi) and angiotensin AT1 receptor antagonists (ARBs) as antihypertensive agents 
provided numerous examples of improvement of hypertension in diabetic nephropathy 
(DN). This research aims to determine the impact of ACEi perindopril and ARBs AT1 
candesartan, used separately and in combination, on the level of serotonin in the brain 
tissue of Wistar rats with diabetic nephropathy induced by streptozotocin (STZ). The 
serotonin levels in the brain were measured with enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA), in four experimental groups of animals: a control group with DN , a group 
with DN treated with perindopril, a group with DN treated with candesartan and a DN 
group treated with a combination of perindopril and candesartan. Perindopril (6 mg/
Kg/day), candesartan (5mg/Kg/day) and dual therapy with perindopril (3mg/Kg/day) 
and candesartan (2,5mg/Kg/day) was administered oraly every day during 8 weeks, 
starting 4 weeks after administration of STZ, while the control group received water 
alone. At the end of treatment, the rats were sacrificed and the brain tissue was taken 
for the measurement of serotonin levels. The results demonstrated that in all groups, the 
blockade of renin – angiotensin system (RAS), with perindopril, candesartan and their 
combination significantly increased the level of serotonin in the brain.

Key words:  Renin-angiotensin system (RAS), serotonin, perindopril, candesartan, 
diabetic nephropathy, brain, rats.
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ACUTE URINARY RETENTION CAUSED BY HUGE 
URETHRAL CARUNCLE

Ilbert ademi1, Adnan Vrajnko1, Majlinda Ademi2

1General City Hospital “Ferid Murad”, Department of surgery with urology- 
Gostivar, Republic of  N. Macedonia, 
2Faculty of Medical Scienses, State University of  Tetovo-Tetovo,  Republic of 
Macedonia

The female urethra is about 4 cm long and 8 mm in diameter. It is slightly curved and lies 
beneath the pubic symphysis just anterior to the vagina. Urethral lesions are important 
diagnostic tools in female urology. A urethral caruncle is a benign vascular tumour 
usually originating from the rear lip of the external urethral meatus, respectively, usually 
arise from the posterior lip of the urethral meatus and often observed in postmenopausal 
women. Although the etiology of urethral caruncles is still undetermined, they are the 
most common benign tumors of the female urethra including inflammatory polyps, cysts 
(Bartholin’s), prolapse of the urethra, urethral cancer, and diverticulum. Most cases 
are frequently asymptomatic, but, sometimes patients feel a lump or bleeding at the 
urethral meatus and sometimes it might couse acute urinary retention. Urethral caruncle 
is not included within the list of bladder overdistension causes in women. We present 
a huge urethral caruncle as a rare cause of acute urinary obstruction in a 51 year old 
woman, who asked for medical help on our emergency unit . The family referred that 
she was unable to urinate for the last 12h. The physical examination revealed bladder 
overdistension (globus vesicalis) and acute urinary retention. The patient’s history 
revealed a gradual reduction in urine flow for the last year and the presence of blood 
stains on her underwear over the past month. On a pelvic examination, there was a 3 × 
2.5 cm dark red mass protrudring circumferentially from the urethra that was soft on 
palpation and originating from the posterior lip of the external meatus, was found during 
catheterisation. The case was evaluated with physical examination and the bladder was 
evacuated with a 12-Fr urethral catheter. In total, 1200 cc residual urine was removed. 
She had normal preoperative serum blood urea nitrogen (BUN) and creatinine levels. 
Before the surgical treatment we performed urethrocystoscopy which was normal. The 
patient was placed in the dorsolithotomy position.The caruncle was excised under general 
anesthesia. The lesion was totally resected (excision) and settled with 4-0 absorbable 
sutures and an 18 French (F) Foley silicon catheter was placed for urine drainage. There 
were no complications. The patient was discharged on the third postoperative day, the 
urethral catheter was removed on the seventh day and afterward the patient started to 
urinate easily. After surgical excision the histopathological report confirmed urethral 
caruncle. Local estrogen creams were also applied during the postoperative period. The 
postoperative period was uneventful and no signs of residual complaints were observed 
after 12 months of follow-up.
Key words: urethral caruncle, acute urinary retention, globus vesicalis, urethrocystoscopy
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BIOCHEMICAL INDICATORS IN IMPROVING THE 
PREDICTIVE ACCURACY FOR PRE-ECLAMPSIA

Ana Daneva Markova, Arta Bina, Ivo Kjaev, Adelina Dalipi, Pajtim Asani

University clinic of obstetrics and gynecology, Skopje
Department of high-risk pregnancy

Objective: To determine whether previously identified risk factors are associated with 
development of severe form of pre-eclampsia in a heterogenous cohort of women, 
and the predictive values of this risk factors when combined with certain biochemical 
indicators.
Study design:  Systematic review of data collected for a doctoral case control study 
plus examination of the indicators of preeclampsia and maternal IL10 levels. This 
examination was conducted in 100 women with pregnancies complicated by varying 
degrees of preeclampsia and in 80 normotensive patients, hospitalized at the University 
Clinic of Gynecology and Obstetrics, Skopje, Republic of Macedonia. Patients with 
preeclampsia were categorized into moderate (m PE) and severe (s PE) preeclampsia 
group according to the degree of preeclampsia. The severity of preeclampsia was 
determined according to the definition of the World Health Organization, Handbook for 
guideline development from 2010.
Results: The regression analysis applied in this study showed that elevated systolic 
blood pressure of 160 mmHg or higher, diastolic blood pressure of 100 mmHg or 
higher, pregnancy at older age, nulliparity, persistent proteinuria in pregnancy, the serum 
LDH concentration of 450 U/L or higher and reduced serum concentrations of IL10 as 
significant predictors of severe preeclampsia in pregnant women. While other variables 
predicted higher likelihood for the development of severe preeclampsia, IL10 decreased 
such likelihood. IL10 was also found to be negatively correlated with proteinuria, and 
positively correlated with blood platelets. Significantly higher concentration of IL10 
was confirmed in patients with higher number of platelets in the blood, and vice versa. 
On the other hand, the serum concentration of IL10 was significantly lower in patients 
with higher amount of proteins in the urine, and vice versa.
Conclusions: Examination of clinical risk factor combined with biochemical 
markers can improve the predictive success of pre-eclampsia and has important 
clinical values in improving the prognosis of pregnant women and foetuses.
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АЛЕРГИЈА НА ПРОТЕИНИ НА КРАВЈО МЛЕКО ВО 
ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ- ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРОТОКОЛ

Соња Бојаџиева

Универзитетска Клиника за детски болести, Скопје
Оддел за гастроентерохепатологија

Алергија на протеини на кравјо млеко се дефинира како неповолен ефект 
на организмот што произлегува од специфичен имунолошки одговор по 
изложеност на протеини на кравјо млеко. Клинички се манифестира со 
разновиден спектар на симптоми со променлив интензитет. Непосредните 
„рани“ реакции, траат до 2 часа по внес на алергенот со поголема веројатност 
да се IgE посредувани, додека „одложените“ реакции  се манифестираат 
до 48 часа или  една недела, без посредство на IgE механизми. Дијагнозата 
треба да се потврди или исклучени со дијагностички постапки: дијагностичка 
елиминациона диета  и провокација со алерген. Дијагностичка елиминација 
на протеини на кравјо млеко од исхраната на детето или мајката во случај на доење 
треба да се иницира за ограничен временски период. Се препорачува мајките да 
продолжат со доењето и да избегнуваат млеко и млечни производи во сопствената 
исхрана 3 до 6 дена, а при сомневаме во одложени реакции диетата се продолжува 
до 14 дена. При подобрување на симптомите, повторно се воведуваат протеини на 
кравјо млеко во исхраната на мајката. Доенчиња со сериозни симптоми, може 
да бидат хранети со терапевтска формула за период од неколку дена до  
максимум 2 недели. Кај новороденчиња/доенчиња со екстремно сериозни 
симптоми, аминокиселински формули може да се сметаат како прв избор на 
исхрана. При сомнеж на повеќе нутритивни алергени кај високо атопични 
деца се препорачува ексклузивно хранење со аминокиселински формули  
пред да се изврши орален провокациски тест. Важно е секогаш навреме да се 
спроведе  целиот дијагностички протокол кај сите деца суспектни за алергија на 
протеини на кравјо млеко.
Клучни зборови: алергија, протеини на кравјо млеко, аминокиселини
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A RARE CASE OF SEVERE PYODERMA GANGRENOSUM 
IN A PATIENT WITH CROHN DISEASE

K. Grivcheva Stardelova1; Gj. Deriban1, A. Volkanovska1, D. Nikolovska1,
G. Stefanovski1 M. Genadieva Dimitrova1; F. Licovska Josifovic1, Dz. Adem1 

1Univ. Clinic for Gastroenterohepatology, Clinical Centre Skopje, North 
Macedonia

Extraintestinal symptoms are common in patients with inflammatory bowel disease 
(IBD) and include manifestations and complications that might affect nearly every organ. 
Pyoderma gangrenosum, an auto-inflammatory non-infectious neutrophilic dermatosis, 
is one of the two most common skin lesions associated with Crohn disease, independent 
of luminal disease activity. Our paper reports a case of a female patient, born 1992 (28 
years old), with an extreme and rarely severe dermal manifestation of Crohn disease. The 
patient was admitted to and treated at the University Clinic for Gastroenterohepatology 
with severe clinical manifestation of PG, following prior mistreatment of the pyoderma 
gangrenosum as vasculitis. The case presents the treatment of choice, the pre- and post-
treatment condition of the patient, provides guidance for similar cases and draws on the 
lessons from this case.
Key words: Pyoderma gangrenosum, Morbus Crohn
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CIRRHOSIS HEPATIS IN CHILDREN
 – CASE REPORT 

Snezana Mojsovska Lazarovski, Petranka Andonova, Gordana Hristova, 
Sonja Bojadzieva

Cirrhosis is an end stage evolution of many different liver diseases or liver 
conditions, especially chronic liver diseases. In infants and toddlers, cirrhosis is 
most often caused by biliary atresia and genetic-metabolic disorders. 

We are presenting a case of an 8.5-year-old child with jaundice, severe itching 
and lower limbs edema. Accompanying abnormalities such as facial dysmorphia, 
strabismus, pulmonary stenosis, and left kidney structural changes are present. 
Regarding the anamnestic data and the history of the disease, it was determined 
hyperbilirubinemia due to neonatal age. Hepatobiliary scintigraphy ruled out 
biliary atresia. Liver biopsy confirmed hepatic cirrhosis and biliary stasis. 
During the last stay, additional examinations revealed deteriorated liver function 
with massive hepatosplenomegaly and hepatic failure with edema, stagnant 
kidney changes, hemostatic disorders, severe anemia, hypoalbuminemia and 
amino transaminase elevation. Genetic tests were performed to confirm possible 
familial progressive intrahepatic cholestasis or Sy Alagille. The overall clinical 
presentation of progressive cirrhosis and hepatic failure was indications for 
referral the child for liver transplantation. 
Conclusion: Cirrhosis leads to dynamic, progressive, irreversible changes 
in the liver architecture. Rapid assessment of the liver function is needed as 
well as prompt diagnosis and urgent treatment. The aim of this case study is 
to emphasize the complexity of the diagnostic algorithm, the imperative of the 
multidisciplinary approach and the necessity for liver transplantation to prolong 
life expectancy.
Keywords: cirrhosis, hepatic failure, childhood
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RETINOPATIA DIABETIKE SI NDËRLIKIMI MË I 
SHPESHTË DHE RREZIK I HUMBJES SË SHIKIMIT TE 

PACIENTËT DIABETIK

VALVITA REÇI1, Hristian Duma1, Drejtim Bina1

1Klinika Universitare për sëmundjet e syve, Shkup

Hyrje. Dekada kërkimesh dhe studimesh mbi patofiziologjinë dhe menaxhimin 
e retinopatisë diabetike kanë revolucionarizuar kuptimin e procesit të sëmundjes. 
Retinopatia diabetike tani përcaktohet më saktë si një sëmundje neurovaskulare sesa 
mikrovaskulare pasi proceset neurodegjenerative u paraprijnë dhe janë të pranishme 
së bashku me ndryshimet mikrovaskulare të retinës. Ekzistojnë shume faktorë rreziku 
që ndikojnë në përparimin e sëmundjes duke shkaktuar ndryshime në enët e gjakut 
të retinës, paraqitjen e mikroaneurizmave të cilat lehtësojnë rrjedhjen e plazmës së 
gjakut në indin e retinës, krijimin e eksudateve lipidike apo mund të vjen edhe deri 
te gjakderdhja intraretinale ose okluzioni i kapilareve që për pasojë paraqitet ishemia 
e retinës që është një shenjë e rëndë për prognozën e sëmundjes. Prognoza e shikimit 
poashtu varet nga ajo se në cilën shkallë është e prekur makula nga edema apo ishemia. 
Zbulimet e fundit të inhibitorëve të faktorit të rritjes endoteliale vaskulare po 
revolucionarizojnë menaxhimin e retinopatisë diabetike, veçanërisht të edemës makulare 
diabetike. Sidoqoftë, jo të gjithë pacientët i përgjigjen agjentëve të inhibuesve të faktorit 
të rritjes endoteliale vaskulare, duke përforcuar faktin se retinopatia diabetike është një 
sëmundje multifaktoriale. Akoma kërkohen studime për të përmirësuar njohuritë tona se 
si dëmtimi i strukturës së retinës lidhet me zvogëlimin e funksionit vizual. Shpresohet që 
këto të çojnë në karakterizimin më të mirë të fenotipit të sëmundjes bazuar në përgjigjet 
e trajtimit ndaj agjentëve të ndryshëm dhe të lejojnë zhvillimin e një algoritmi që do të 
drejtojë menaxhimin e retinopatisë diabetike dhe edemës makulare diabetike në faza të 
ndryshme të sëmundjes.
Përfundimi. Pra, retinopatia diabetike mbetet shkaku më i përhapur i dëmtimit të 
shikimit në popullatën në moshë pune, megjithë programet e vendosura të screeningut, 
diagnozën e hershme dhe trajtimin e sëmundjes. Biomarkerët mund të lehtësojnë njohjen 
më të mirë të patogjenezës së retinopatisë diabetike dhe të kontribuojnë në zhvillimin 
e trajtimeve të reja dhe strategjive të reja klinike për të parandaluar humbjen e shikimit 
tek njerëzit me diabet.
Keywords: retinopatia diabetike, anti-VEGF, kortikosteroide, laser fotokoagullimi
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ИМУНОПАТОГЕНЕЗА И НАЈНОВИОТ ТРЕТМАН ЗА 
АЛЕРГИСКИ КОЊУНКТИВИТИС

Христиан Дума1, Валвита Речи1, Дрејтим Бина1

1Универзитетска Клиника за Очни Болести, Скопје

Вовед. Во последните години преваленцата на алергискиот конјунктивитис се 
зголемува низ целиот свет. Тоа значително влијае на квалитетот на животот на 
пациентот затоашто симптомите на окото се  вознемирувачки кај поголемиот дел 
од пациентите.
Последните студии укажуваат на тоа дека алергијата на окото е повеќе од алергиски 
конјунктивитис поврзана со IgE. Алергијата на окото е болест што ја зафаќа целата 
површина на окото, вклучувајќи конјунктива, очните капаци, рожница, лакримална 
жлезда и солзниот филм. Покрај реакцијата посредувана на IgE, комплексно 
хронично воспаление е вклучено во патогенезата на многу очни алергии. Според 
нивната патогенеза и клиничка слика, очните алергии се класифицираат во лесни 
форми, како што се сезонски и повеќегодишен алергиски конјунктивитис, како 
џиновски папиларен конјунктивитис, и хронични, потенцијално заслепувачки 
форми, како што се атопичен и вернален кератоконјунктивитис. Поврзаноста со 
не-окуларни алергиски симптоми бара интердисциплинарен пристап. И покрај 
развојот на нови терапевтски интервенции, алергијата на окото е често недоволно 
дијагностицирана и третирана. Неколку студии покажаа дека добро познавањето 
на имунопатогенезата на различните видови на алергија на окото го подобрува 
изборот на третман, што резултира со подобри клинички резултати за пациентите 
со очна алергија. Поточно, развојот на нови состојки насочени кон специфични 
клетки и / или цитокини кои се вклучени во очната имунолошка реакција обезбедува 
побезбедни и потолерантни лекови за лесни до умерени како и за тешки форми 
на алергиски конјунктивитис. Корелацијата на клиничките одговори на лекови со 
она што го разбираме за вклучените молекуларни механизми може да се покаже 
корисна за развој на повеќе стандардизирани третмани во блиска иднина.
Заклучок. Овој ревиајален труд ги опишува досегашните најдобри практики во 
врска со дијагностицирање и третман на алергиски конјунктивитис; и обезбедува  
препораки за неговиот третман вклучувајќи третман со антихистаминици, 
стабилизатори на мастоцити, кортикостероиди, нестероидни антиинфламаторни 
лекови и имунотерапија.
Клучни зборови: алергија, коњунктивитис, ИгЕ
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EZOTROPIA AKUTE KONKOMITANTE E FITUAR DHE 
PËRDORIMI I TEPRUAR I SMARTFONËVE

Bekim Tateshi

Qëllimi: Të përshkruhet ndikimi i përdorimit të tepruar të smartfonëve në paraqitjen e 
ezotropisë akute konkomitante të fituar  (EAKF) tek adoleshentët.
Metodat: Ky është një studim retrospektiv ku janë analizuar të dhënat mjekësore të 
5 pacientëve me e ezotropi akute konkomitante të fituar, me një anamnezë pozitive të 
përdorimit të tepërt të smartfonëve, kohëzgjatjen e përdorimit të smartfonëve, këndin e 
devijimit, gabimin refraktiv, stereoshikimin dhe trajtimin.
Rezultatet: Esotropia konkomitante me një kënd devijimi prej 15-45 prizma-dioptri 
(PD, mesatarja 24.85 ± 12.33 PD) është dijagnostikuar tek 5 pacientët gjatë fiksimit 
në distance. Këndi i devijimit ishte identik gjatë fiksimit në distancë dhe afër. Të gjithë 
pacientët kanë përdorur smartfonë për më shumë se 4 orë në ditë për një periudhë prej 
disa muajsh (të paktën 4 muaj). Miopia u regjistrua te 3 pacientë (-3,35 ± 1,22 D) ndërsa 
te 2 pacientët tjerë u regjistrua hypermetropia (0,84 ± 0,53 D). Reduktimi i devijimit 
është regjistruar te të gjithë pacientët të cilët kanë zvogëluar kohëzgjatjen e përdorimit 
të smartfonëve dhe te një pacientë është kryer recesioni bilateral i rektusit medial me 
ortofori postoperative dhe stereoshikim të mirë.
Konkluzion: Përdorimi i tepërt i smartfonëve mund të ndikojë në zhvillimin e ezotropisë 
akute konkomitante të fituar tek adoleshentët. Ndërprerja e përdorimit të smartfonëve 
mund të zvogëlojë shkallën e ezodevijimit tek këta pacientë, ndërsa këndi i devijimit të 
mbetur mund të korrigjohet me ndihmën e trajtimit kirurgjik
Fjalë kyçe: esotropia, smartphone, recesioni bilateral i rektusit medial.
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INFEKSIONET  REKURENTE TË TRAKTIT URINAR
 TE GRATË 

S. Saidi, J. Janculev, A. Trifunovski, J. Qamili, V. Stankov 

Klinika Univesitare e  Urologjisë 
Shkup, RMV 

Infeksioni i traktit urinar (ITU) është reaksioni inflamator i një pjese apo tërë traktit 
urinar ndaj një agjensi. Ndodhin më shpesh tek gratë sesa te burrat, në raport 8:1.
Përafërsisht 50-60% e grave raportojnë të paktën një infeksion gjatë jetës së tyre.
Udhëzuesit  aktual të ITU zakonisht përdorin konceptin e ITU të pakomplikuar dhe të 
komplikuar me ca modifikime. ITU të përsëritura (ITU-r) janë infeksione simptomatike 
që pasojnë pas shërimit të suskeshëm të një episodi të mëparshëm. 
Ky entitet përfshinë: relapset dhe ri-infektimet.
ITU-r zakonisht paraqiten te gratë me shëndet solid dhe pa anomali të rrugëve urinare. 
Faktori më i rëndësishëm i rrezikut është mosha. Është i lidhur me aktivitetin seksual 
dhe ndrimet hormonale gjatë menopauses. ITU-r duhet të konfirmohen me urinokulturë. 
Escherichia coli është uropatogjeni më i shpeshtë ( 80% të ratseve), pason Stafilokoku 
(me 10-15%).
Imazhet radiologjike nuk rekomandohen, përveç në rastet ku ka dyshime për alterime 
maligne, kalkulozë apo urinë reziduale. 
Trajtimi i ITU-r është i njëjtë si me rastet e cistiteve të pakomlikuara. 
Vija е parë është doza e vetme e Fosfomicinës (3 g), Pivampicilina 400 mg tri herë në 
ditë/3-5 ditë ose Nitrofurantoinë 100 mg dy herë në ditë/pesë ditë.
Parandalimi ITU-r përfshin: shmangjen e faktorëve të rrezikut, profilaksat me preparate 
joantimikrobiale dhe profilaksa me аntibiotikë.
Studimi ynë me terapinë e kombinuar tregoi efikasitet më të lartë në krahasim me 
trajtimet vetëm me preparate joantimikrobiale apo antimikrobiale. 
 
Fjalët kyç: Infeksioni i traktit urinar, rekurente, Escherichia coli.  
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SYNDROMA DOWN-INCIDENCA NE SPITALIN TONE

A.Islami, B.Dika, M.Nexhipi

Spitali i Specializuar per GJinekologji dhe Obstetrike’’Nene Tereza’’- Çair; 
Shkup

Incidenca e sindromës Down, sipas literatures me vite ka oscilime të lehta, edhe atë 1: 
700 deri 800 të porsalindur të gjallë tek të gjithë popujt dhe te grupet socio- ekonomike,e 
qe eshte e  nderlidhur ngushte  me moshen e nenes.
Aberacioni kromozomal është i shkaktuar nga një kromozom më shumë në ciftin 21 
kromozomal, për atë quhet edhe “Trisomia 21”. Në vitet e fundit shpeshtësia e këtij 
sindromi shihet më pak tek grupmoshat më shumë se 35 vite, kurse më shumë te ato 
20-30 vjeç.
Qëllimi
Të përcaktohet incidenca e të porsalindurve me SY. DOWN si dhe moshen e nenave qe 
kan lindur në spitalin tonë.
Materiali dhe metodat
Të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave të repartit të Neonatalogjisë pranë Spitalit 
të Specializuar për Gjinekologji dhe Obstetrikë “Nënë Tereza-Çair Shkup”.
Diagnoza është përcaktuar nga ekzaminimi objektiv nga analizat laboratorike- 
citogjenetike dhe nga kontrollat ultrasonografike. Janë analizuar historitë e të 
porsalindurve në periudhën kohore prej 01.01.2014 deri 31.12.2019.
Rezultatet: Në periudhën kohore gjashte vjeçare 2014-2019, në spitalin tonë kanë 
lindur  g 21560 te porsalidur të gjallë, prej tyre me stigmate per Sy.Down kane qene 21 
(0.97%) . Prej tyre 3 kane lindur nga nënat me moshë 40-43 vjec, 10 nga 20-30 vjec , 
kurse  8  janë prej 30-40 vjec.
Perfundimi:
Sindroma Down eshte nje nder shkaqet me te shpeshta dhe me te njohura te aberacioneve 
kromozomike si dhe shkaku me i shpeshte per paaftesi fizike dhe mendore tek femijet 
e prekur. Grate shtatzena duhet qe ne kontrollen e  pare  antenatale  te informohen 
hollesisht per incidencen tek grupmoshat e caktuara , shkaqet dhe pasojat e   Sindomes 
Down dhe tu  rekomandohet skrining te  gjitha  grave shtatzena  pa  marr parasysh 
moshen.
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PREVALENCE OF HEPATITIS B VIRUS IN CLINICAL 
HEALTHY ADOLESCENTS OF AREA PEZË-NDROQ 

Xheladin Çeka

Faculty of Medicine, Medical University of Tirana

Background: In order to contribute to evaluate the prevalence of HbsAg in the general 
population, we have determined the prevalence of such a marker in peripheral blood of 
clinical healthy adults in the areas Pezë-Ndroq. 
Material and method: We studied 549 voluntaries, respectively 409 adults 30-35 years 
old and 140 adults 45-60 years old.
Method: The samples are tested for HbsAg by ELISA method in EURO-LAB, Tirana.

The results: The prevalence of HbsAg in alults of area Pezë-Ndroq 30-35 years old was 
22,4%, versus 15,1% in adults 45-60 years old. In 49 adults from Pezë e Madhe, tested 
for HbsAg, such a marker was 10,2%.

Discussion: The distribution of the prevalence of HbsAg depends on socio-economic 
level, the level of medical services, and level of people culture. 
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INFARKTI I MIOKARDIT TE PACIENTËT ME COVID19 NË 
NJËSINË E SHËNDETËSISË PRIMARE – RAPORT RASTI

Sefian Ferati – Belçishta1, Anila Belçishta2, Ardian Preshova3, Golubinka 
Boshevska3, Luljeta Rrahmani Imeri4

1OPSH Mediars
2Njësia e Ndihmës së Shpejtë – Shtëpia e Shëndetit Shkup
3Instituti I Shëndetit Publik i RMV
4Qendra e Shëndetit Publik – Shkup 

umica e pacientëve të infectuar me virusin SARS-CoV-2 janë shpesh me simptoma 
minimale ose asimptomatik. Pasqyrë klinike e rëndë përfshinë pneumoninë dhe 
sindromin e distresit akut respirator. Shpesh te pacientët mePCR test pozitiv në 
Coronavirus zhvillohen çrregullime të sëmundjeve të arterieve koronare me ose pa 
diagnozë të mëparshme kardiovaskulare.
Rrezik në rritje tregojnë pacientët me sëmundje kardiovaskulare, hiperternzion, obezitet 
dhe diabet.
Të dhënat e shfrytëzuara në këtë studim janë nga pacient të ndjekur në OPSH Mediars 
në bashkëpunim me Institutit e Shëndetit Publik, Qendrën e Shëndetit Publik Shkup dhe 
Njësinë e Ndihmës së Shpejtë Shkup .
Pacienti jonë është mashkull në moshën 67 vjeçare me Diabetes mellitus me 
Insulinoterapi, HTA dhe Arritmi.
Simptomatologjija e tij fillon me fyt të thatë dhe me dhimbje, tre ditë temperaturë febrile 
(38,5-39,6). Pas 10 ditëve dhimbje në krahëror dhe paaftësi të ngjitet shkallëve, TA i 
ulët. Simptomatologjia përmirësohet me doza të larta të Aspirinës. Ditën e njëmbëdhijët 
egzaminimi i gjakut tregon leukocitozë, limfocitozë dhe monocite të larta, CRP dhe 
troponine. RTG e mushkërive me ndryshime minimale.  PCR testi në hundë dh fyt është 
pozitiv ditën e 14.
Gjatë tërë kohës pacienti trajtohet në kushte shtëpiake nga ana e mjekut amë. Pas 
3 muaj koronarografia dhe EKG-ja tregojnë prezencën e infarktit të miokardit 
dhe ngushtim të arterieve koronare të zemrës dhe u aplikua stentim i arteries 
koronare.


