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BARTËSIT “inaktivë” TË INFEKSIONIT HBV
Akad. Bashkim Resuli, Prof. Dr.
Shërbimi Universitar i Gastrohepatologjisë, QSU Nënë Tereza, Tiranë

Bartësit “inaktivë” të HBsAg, të njohur
jo shumë kohë më parë si bartësit e
“shëndoshë” të HBsAg, kanë krijuar
tashmë një problem të madh mbarëbotëror
e po studjohen me interes tepër të veçantë.
Problemi në fjalë, për shkak të prevalencës
së lartë të HBV, është pa dyshim tepër
i veçantë për vendin tonë. Behët fjalë
konkretisht për personat e fazës së III së
ecurisë së infeksionit HBV.
Bartshmëria “inaktive” karakteri-zohet
konkretisht nga profili i mëposhtëm:
HBsAg+, HBeAg-/ antiHBe+, shifrat
normale të ALT, prania e shifrave te
papërfillshme të HBV-DNA apo të
mungesës së saj të plotë dhe mungesa e
lezioneve histopatologjike të parenkimës
hepatike.
Thuajse 70%-80% e personave të
tillë karakterizohen nga remisione të
qëndrueshme biokimike dhe rrezik-shmëri
tepër të vogël për ecuri drejt hepatitit kronik,
cirrozës hepatike apo hepatokarcinomës.

Ndryshe ndodh me 20%-30% të tjerët,
në të cilët vihen re riakutizime spontane
(HDV, HCV, HIV) apo jatrogjenike (nga
përdorimi i kimiopreoparateve apo i imunodepresoreve), riakutizime që rrjedhin drejt
formave kronike të dëmtimit të mëlçisë,
madje fazave të avancuara të tyre.
Meqënëse trajtimi medikamentoz ende
mungon, menaxhimi i personave në fjalë
konsiston në kontrollin e rreptë të ALT
dhe të HBV-DNA çdo 3 muaj për 1-2 vjet,
diferencimi i saktë dhe i hershëm prej
hepatitit kronik HBeAg negativ, kontrollin e
familjarëve për markuesit HBV (vaksinimin
e atyre negativë), ndalimin kategorik të
përdorimit të alkoolit, përjashtimin e tyre
prej aktit të dhurimit të gjakut, organeve
apo të spermës dhe vaksinimin brenda 12
orëve të para të fëmijëve të porsalindur
nga nëna të tilla, madje të shoqëruar me
imunizimin pasiv.
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Lo screening del cancro del colon
Ederle A., Bencivenni S., Chioffi M.C.
UOC di Gastroenterologia Ospedale “G. Fracastoro” ULSS 20 Verona

Il cancro del colon è il secondo per
incidenza tra tutti i tumori in Italia e
colpisce circa il 6% della popolazione con
una mortalità di poco inferiore al 50%.
Nella quasi totalità dei casi si sviluppa
dagli adenomi per cui la loro asportazione
lo previene, mentre la diagnosi precoce
(stadio I) riduce a valori prossimi allo 0 il
rischio di recidive. Per questo si è cercato
un metodo di screening. Il metodo utilizzato
da più tempo e quindi il più conosciuto è la
ricerca del Sangue Occulto Fecale (SOF)
dai 50 ai 70 anni ma di recente si è raggiunta
una evidenza di grado 1 anche per la
Rettosigmoido-scopia (RSS) di screening
a 58 o a 60 anni che dà una protezione
di lunga durata, mentre perplessità
restano per l’utilizzo della colonscopia in
programmi organizzati di popolazione.
Quest’ultima resta invece l’esame di II
livello più utilizzato nei casi positivi al SOF
o alla RSS. Questo non deve meravigliare
se si considera la filosofia dello screening
che è diversa da diagnosi e cura. In Italia
si è utilizzato soprattutto il sangue occulto
con una copertura nel 2009 del 61% del
territorio nazionale, una delle migliori in

Europa, mentre in aree ristrette si esegue
la RSS o la RSS con in aggiunta l’offerta
ai non aderenti del SOF. Nella ULSS 20
di Verona dal 2003 si esegue la rettosigmoidoscopia di screening e nel 2006 si
è aggiunta l’offerta del SOF a chi aveva
già superato l’età per la rettosigmoidoscopia (oltre 60 anni fino a 69) e a chi non
aveva aderito alla RSS. L’ adesione con la
somma dei 2 metodi è vicina al 60%. Fino
al 2010 sono state invitate circa 40500
persone alla RSS e 82000 al SOF. Sono
stati asportati 2900 polipi di cui 1250 ad
alto rischio. Sono stati diagnosticati 187
cancri per lo più in fase precoce. L’elevata
detection rate nella colonscopia di II livello
ha permesso di affinare tecniche di EMR
e ESD per l’asportazione dei polipi. Sono
inoltre emersi nuovi dati sulla familiarità
meno importante di quanto fino ad oggi
considerato e sul follow-up, che sembra
dover essere meno frequente di quanto
fino ad oggi proposto.
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DREJT çRRËNJOSJES SË VIRUSIT C TË HEPATITIT
Adriana Babameto
Shërbimi i Gastrohepatologjisë, QSU Nënë Tereza, Tiranë

Kohët e fundit është bërë një progres
shumë i madh në drejtim të trajtimit të
hepatitit C. Rezultatet e studimeve të
terapisë treshe me gjeneratën e parë
të inhibitorëve të proteazës, telaprevir
ose boceprevir, në pacientët me hepatit
C gjenotipi 1, qoftë naive ose të trajtuar
më parë, ka treguar se terapia treshe
përmirëson
efikasitetin
e
trajtimit
përafërsisht 30% me një përgjigje të
qëndrueshme virologjike deri në 70%.
Dimë që përgjigje e qëndrueshme
virologjike do të thotë çrrënjosja e
infeksionit viral. Gjithashtu, më shumë se
gjysma e pacientëve, ata me një përgjigje
virologjike të shpejtë, mund të përfitojnë
nga një zgjatje më e shkurtër e trajtimit
(24 në vend të 48 javë). Profili i sigurisë
të terapisë treshe është i krahasueshëm
me profilin e përdorimit të interferonit të
pegiluar dhe ribavirinës, ndonëse me një
incidencë të rritur, por të moderuar dhe
të rikthyeshme të fenomeneve të tilla si
eritema dhe anemia.
Terapia treshe tashmë është një trajtim
standart për këtë popullatë pacientësh.
Sidoqoftë mbeten ende shumë pyetje si:
Cilat janë indikacionet e terapisë treshe?
A ka ende vend për trajtimin konvencional
me interferon të pegiluar dhe ribavirinë?

Cilët janë faktorët që paragjykojnë
përgjigjen ndaj terapisë treshe? Si duhet
të monitorohen pacientët për të arritur
efikasitetin maksimal nga terapia dhe
për të parandaluar rezistencën? Si duhet
të menaxhohen efektet sekondare të
terapisë?
Aktualisht terapia treshe është target
për gjenotipin 1 të virusit C të hepatitit.
Trajtimi i hepatitit C është duke evoluar me
hapa të shpejta. Janë në studim shumë
medikamente të reja me veprim antiviral
direkt. Dhe rezultatet e kombinimeve të
këtyre preparateve kanë qënë shumë
të mira në gjenotipin 1 ashtu edhe në
gjenotipet e tjera të virusit C të hepatitit. Deri
tani, janë në studim katër klasa të këtyre
preparateve. Dhe ndonëse me veçori
të ndryshme dhe targete të ndryshme
antivirale nga njëra tjetra, kanë efekte
sinergjike dhe studimet paraprake kanë
treguar se kombinimi i këtyre molekulave
përmirëson efektin antiviral, ul rrezikun
e rezistencës dhe janë të efektshme në
trajtimin e gjenotipave të ndryshëm të
virusit C me një profil të mirë sigurie. Këto
të dhëna paraprake sugjerojnë fuqimisht
se këto kombinime do të ndryshojnë
krejtësisht konceptin e trajtimit të hepatitit
C.
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MBIPESHA DHE OBEZITETI,
ROLI I TYRE NË STEATOHEPATITIN JOALKOOLIK TE FËMIJËT
Klarita KODHELAJ1, Valdete MALAJ2, Prof.Dr.Bashkim RESULI3
Poliklinika e Specialiteteve Nr. 2, Tiranë
Poliklinika e Specialiteteve Nr. 3, Tiranë
3
Shërbimi Universitar i Gastrohepatologjisë, QSU Nënë Tereza, Tiranë

1

2

Hyrje: Obeziteti po shfaqet si një
epidemi globale te fëmijët, me një spektër
shumë të gjerë çrregullimesh psikosociale
dhe mjekësore. Vend të rëndësishëm në
keto të fundit zë pa dyshim steatohepatiti
joalkoolik.
Qëllimi i studimit: Identifikimi i fëmijëve
mbipeshë dhe obezë në sistemin e
shkollave 9-vjeçare të qytetit të Tiranës dhe
prevalenca e steato-hepatitit joalkoolik dhe
sindromit metabolik të këta fëmijë.
Materiali dhe metoda: Studimi u
realizua në fëmijët e ciklit 9-vjeçar të rrethit
të Tiranës (6 shkolla në qytet dhe 2 shkolla
në fshat). Klasifikimi i fëmijëve u bë me
ndihmën e kriterit BMI. U përzgjodhën 80
fëmijë mbipeshë dhe obezë, në mënyrë
të rastësishme. Fëmijët ju nënshtruan një
bilanci analizash [Bilirubinë Totale, SGPT,
Trigliceride (TG), Glicemi, Insulinemi,
HDL-cholesterol]. Përcaktimi i sindromës
metabolike u bë në bazë të kritereve:
Glicemia esëll ≥110 mg/dl, BMI ≥90%, TG
>95÷110 mg/dl, HDL-cholesterol > 40÷50
mg/dl dhe TA≥ 90 mmHg. U vlerësuan si
insulinorezistentë fëmijët me HOMA-IR >
4. Përmes imazhit echografik u përcaktuan
saktë përmasat e heparit dhe të lienit si edhe
struktura echogjenike (hiperechogjeniteti,
madhësia e echove, imazhi i vazave të
gjakut).

Rezultatet: Nga 8 433 fëmijët e
depistuar u identifikuan 343 (4%) fëmijë
obezë dhe 476 (5.4%) mbipeshë, bazuar
në kriterin e BMI. Nga grupi prej 80
fëmijësh të përzgjedhur për studimin
tonë rezultuan: Normal 1 fëmijë,
Paraobezë 24 fëmijë, Obezë grada I 36
fëmijë, Obezë grada II 17 fëmijë, Obezë
grada III 2 fëmijë. Bazuar në të dhënat
e ekzaminimit echografik rezultuan:
Normal 25 fëmijë, Steatozë e lehtë 35
fëmijë, Steatozë e moderuar 19 fëmijë,
Steatozë e rëndë 1 fëmijë. Rezultuan 14
fëmijë me nivel të SGPT >40 mg/dl. U
vërejt lidhje e ngushtë e TG me indeksin
BMI. U identifikuan 56 fëmijë me HOMAIR>4, e cila rritet paralelisht me rritjen e
peshës trupore. Nga analiza e regresit
të shumëfishtë rezulton se ka lidhje
statistikisht sinjifikante midis ekzaminimit
echografik dhe SGPT, HOMA-IR, BMI,
peshës trupore, perimetrit abdominal,
moshës, gjatësisë, TG dhe insulinemisë.
Ndërkohë ka lidhje statistikore shumë
të dobët me gliceminë dhe bilirubinën
totale.
Përfundime: Obeziteti te fëmijët po
shfaqet edhe në Shqipëri si problem
madhor. Steatoza dhe steatohepatiti u
gjetën respektivisht në 69% dhe 17.5%
të fëmijëve të përfshirë në studimin tonë.
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DUKURITË ANËSORE GJATË MJEKIMIT TË HEPATITIT KRONIK C
ME INTERFERON TË PEGILUAR DHE RIBAVIRINË
Anila KRISTO, Ermira OSJA, Jovan BASHO
Shërbimi Universitar i Hepatologji/Gastroenterologji, QSU Nënë Tereza, Tiranë

Hyrje: Mjekimi i hepatitit kronik C me
bashkëshoqërimin Interferon i pegiluar/
Ribavirinë shoqërohet me shumë
dukuri anësore, të cilat mund të çojnë
në pakësim të dozave të mjekimit dhe,
madje, edhe ndërprerje të tij. Njohja e
hershme dhe mjekimi i saktë i tyre rrit
mundësinë e përfundimit të mjekimit e
për rrjedhojë dhe shanset për përgjigje
virologjike të qëndrueshme.
Qëllimi i studimit: Vlerësimi i
prevalencës së dukurive anësore
gjatë mjekimit të hepatitit kronik C me
interferon të pegiluar dhe ribavirinë.
Të sëmurët dhe metodat: Përgjatë
një periudhe kohore dy vjeçare (shtator
2009 - shtator 2011), në shërbimin
Hepatologji/Gastro-enterologji QSUT, u
mjekuan 47 të sëmurë (26 F, 55.3%; 21
M, 44.7%, mosha mesatare 46,14±7,77
vjeç), me hepatite kronike C (në 5 raste
edhe me cirrozë hepatike të kompensuar).
Shumica e të sëmurëve kishin gjenotipin
1 (22 raste, 46.9%, nga të cilët 1b në 20
raste); 20 të sëmurë kishin gjenotipin
2, 42.5% (16 me gjenotipin 2a/2c), 4 të
tjerë 3a (8.5%) dhe 1 i sëmurë gjenotipin
4h (2.1%). BMI mesatare ishte 26.9 ±
3.5. Të gjithë të sëmurët u mjekuan me
bashkëshoqërimin Interferon i Pegiluar
(180 μg s.c/ javë) dhe Ribavirinë 8001200 mg/ditë (në varësi të peshës
trupore dhe gjenotipit). Kohëzgjatja e
mjekimit ishte nga 24–48 javë në varësi
të përgjigjes virologjike ndaj tij. Dukuritë
anësore u vlerësuan përgjatë gjithë
kohës së mjekimit, duke e ndarë atë në
tremujorë.

Rezultatet: Në tremujorin e parë
ndërlikimet më të shpeshta ishin:
temperatura e lartë (38-39o C) në 27 raste
(57.44%), lodhja dhe dobësia trupore në
33 të sëmurë (70.2%), dhimbja muskulore,
kockore dhe artikulare në 22 të tjerë (46.8%),
dhimbja e kokës në 14 raste, etj. Dermatiti
alergjik u gjet në 4 të sëmurë, ndërsa në 6
të tjerë u vunë re çrregullime të gjumit.
Në tremujorin e dytë dukuritë anësore
më të shpeshta, përveç lodhjes, dobësisë
trupore dhe dhimbjeve muskulo-artikulare
(intensiteti i të cilave erdhi duke u pakësuar)
u konstatuan edhe: dëmtime në lëkurë
(dermatite alergjike, 3 raste; dermatit
seborreik, 1 rast, ekzemë akute 1 rast, rënie
të flokëve 4 raste), ndryshime të humorit (3
të sëmurë), përkeqësim i diabetit (1 rast),
infeksione të ndryshme (otit i jashtëm 1
rast, SPOK me bronkopneumoni 1 rast,
kolecistit akut 1 rast, infeksion urinar 1 rast).
Në të sëmurët me gjenotipin 1 dhe 4,
mjekimi i të cilëve zgjati 48 javë, dukuritë
anësore në 6 mujorin e dytë të mjekimit
e deri në fund të tij ishin: çrregullime të
humorit (4 raste, 1 i sëmurë edhe me
depresion), bronko-pneumopati (2 raste),
hypertiroidizëm (1 rast).
Nga dukuritë anësore hematologjike
u gjetën: Anemia në 25 të sëmurë
(53.1%), trombocito-penia në 16 (34%)
dhe leukopenia në 25 (53.1%). Mjekimi
u ndërpre në 4 të sëmurë (në 3 raste për
shkak të trombocitopenisë së thellë, kurse
në një tjetër për shkak të dekompen-simit
edemo-ascitik). Dukuritë anësore detyruan
pakësimin e dozave të INF të pegiluar në
8 të sëmurë dhe të ribavirinës në 18 të
tjerë. Në periudhën e ndjekjes, 24 javë pas
përfundimit të mjekimit u diagnostikuan edhe
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2 raste me tiroidit Hashimoto, shoqëruar me
hypotiroidizëm.
Përfundime: 1) Njohja e hershme dhe
trajtimi i duhur i dukurive anësore bëri që 43
të sëmurë (89.5%) ta përfundojnë plotësisht
skemën e mjekimit me bashkëshoqërimin
INF i pegiluar/ Ribavirinë. 2) Dukuritë më
të shpeshta anësore në fillim të mjekimit
ishin lodhja trupore, temperatura e lartë dhe
dhimbjet muskulo-skeletike. 3) Ndërlikimi
më i rëndësishëm ishte trombocitopenia, e
cila kur është e shprehur çon në ndërprerjen
e mjekimit, vecanërisht te të sëmurët ku
është formuar cirroza hepatike.
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ENDOSONOGRAFIA LINEARE
Telaku S
Ordinanca private “GASTROMED – AFM, Prishtinë

Ultrasonografia endoskopike (EUS)
është një metodë e cila viteve të fundit
është duke u përdorur gjithnjë e më
shumë. Indikacionet mund të jenë luminale
apo ekstraluminale. Nga indikacionet
ekstaluminale duhet përmendur regjioni
mediastinal dhe pankreato-biliar. Ndërsa
nga indikacionet luminale më së shpeshti
vihet në shprehje vlerësimi i lezioneve
submukozale si edhe marrja e mostrave
nga këto lezione. Në këtë punim kishim
për qëllim të tregonim punën që është
bërë në ordinancën private “GastromedAFM” në Prishtinë gjatë periudhës gjashtë
mujore. Në korrik 2011 ordinanca e
lartë përmendur është pajisur me ultrazë
endoskopik linear, Pentax EG-3870UTK.
Gjatë kësaj periudhe gjashtë mujore
janë ekzaminuar 18 pacientë, 4 (22.2%)
femra dhe 14 (77.8%) meshkuj. Mosha
mesatare ishte 59.33±11.5402 (41-77).
Te 1 (5.6%) pacient është vlerësuar
stoma gastrojejunale, te 14 (77.8%)
pacientë është vlerësuar stomaku, ndërsa
te 3 (16.7%) pacientë është vlerësuar
koledoku.

Ndërsa sa i përket diagnozave të vëna
me ultrazë endoskopik linear gjendja është
si më poshtë:
1. Variks fundal 1(5.6%) pacient
2. Koledok normal 3 (16.7%) pacientë
3. Lezion korroziv i stomakut 1 (5.6%) pacient
4. Maltoma 4 (22.2%) pacientë
5. Polip i stomakut 2 (11.1%) pacientë
6. Stomë gastrojejunale edematoze 1
(5.6%) pacient
7. Tumore të lukthit 5 (27.8%) pacientë
8. Ulçerë gastrike 1 (5.6%) pacient
Endosonografia është në shërbim të
gastroenterologëve që nga vitet e ’80ta. Vlera diagnostike dhe ajo terapeutike
është duke u rritur çdo ditë e më tepër.
Mbesim me shpresë që edhe qendrat e
tjera gastroenterologjike do të pajisjen me
aparaturë të ultrazërit endoskopik (EUS).

11

VLERA E HBsAg SASIORE NË PËRGJIGJEN NDAJ MJEKIMIT
NË TË SEMURËT ME HEPATITE KRONIKE B
Jovan BASHO, Xhoela NDINI, Eriseldi RAPI
Shërbimi Universitar i Hepatologji/Gastroenterologjisë, QSU Nënë Tereza, Tiranë

HBsAg është markuesi kryesor i virusit
të hepatitit B. Sot është bërë e ditur që
nivelet serike të HBsAg (UI/ml) përkojnë
me ato të ccc DNA intrahepatike, dmth
vlera e HBsAg sasiore përkon në mënyrë
indirekte me numurin e hepatociteve të
infektuar. Kinetika e rënies së HBsAg
serike duket se është faktor përcaktues
për përgjigjen virologjike të qëndrueshme
dhe klirensin e HBsAg. Pikërisht për këto
arsye, ky markues shërben për të ndjekur
ecurinë e mjekimit të hepatitit kronik B.
Gjatë mjekimit me Interferon të pegiluar
është gjetur që pakësimi i hershëm i HBsAg
është e dhënë shumë e rëndësishme për
të parapërcaktuar përgjigjen virologjike
të qëndrueshme në fund të mjekimit. Sot
dihet mirë që kinetika e pakësimit të HBV
DNA përgjatë mjekimit, është thuajse
e njëjtë si për të sëmurët që do të kenë
përgjigje virologjike të qëndrueshme,
ashtu edhe për ata te të cilët do të vërehet
rikthimi virologjik. Pikërisht për këtë
arsye, vlerësimi përfundimtar i efektit të
mjekimit bëhet 24 javë pas ndërprerjes
së tij. Përkundrazi, pakësimi i HBsAg
vihet re vetëm te ata të sëmurë që do t’i
përgjigjen mjekimit në fund të tij. Nga ana
tjetër, vlerësimi i nivelit të HBsAg sasiore
ndihmon shumë në marrjen e vendimit
për të zgjatur kohën e mjekimit përtej 48
javëve, tek të sëmurët ku vihet re pakësim
i lehtë i saj.

Gjatë mjekimit me barna antivirale
nga goja, skemës së ndjekjes të
ecurisë së mjekimit i është shtuar edhe
vlerësimi i HBsAg sasiore, veçanërisht
pas normalizimit të transaminazave
dhe negativizimit të HBV DNA (në rreth
90% të rasteve pas një viti mjekimi me
entecavir ose tenofovir). Niveli i rritur i
saj (midis 3 000–10 000 UI/ml) tregon që
mjekimi duhet të vazhdohet, pavarësisht
negativizimit të HBV DNA. Nga ana tjetër
kur niveli i HBsAg do të jetë nën 1 600 UI/
ml, mundësitë e përgjigjes virologjike të
qëndrueshme dhe humbjes së HBsAg do
të jenë shumë të mëdha.
Si përfundim mund të thuhet se vlerësimi
i përqëndrimit të HBsAg (UI/ml) përbën një
element shumë të rëndësishëm që duhet
t’i shtohet skemës së ndjekjes të ecurisë
së mjekimit me barnat imunorregulluese
dhe antivirale. Kështu, gjatë mjekimit me
INF të pegiluar, mospakësimi i HBsAg në
javët 12-24 të mjekimit tregon që vazhdimi
i mëtejshëm i tij nuk do të sjellë përgjigje
virologjike të qëndrueshme, përkundrazi
kur HBsAg pakësohet që në javën 12, kjo
do të thotë që i sëmuri do të ketë përgjigje
virologjike të qëndrueshme në fund të tij e
në një të ardhme të afërt do të eliminojë
HBsAg, pasuar nga formimi i anti-HBs.
Bazuar në këto koncepte, mbartës
jo aktiv i virusit B, quhet personi tek i cili
niveli i HBV DNA dhe HBsAg janë nën 2
000 UI/ml.

12

HEPCIDINA DHE ANEMIA E SËMUNDJEVE KRONIKE
A. BARBULLUSHI (RUCAJ)1, E. REFATLLARI1, A. BULO1,
A. GODO2, A. TAFAJ3, A. KRISTO4, J. BASHO4                                   
Shërbimi i Laboratoreve, QSU Nënë Tereza, Tiranë
Shërbimi Universitar i Pediatrisë, QSU Nënë Tereza, Tiranë
3
Shërbimi Universitar i Reumatologjisë, QSU Nënë Tereza, Tiranë
4
Shërbimi Universitar i Gastroenterologji/Hepatologjisë, QSU Nënë Tereza, Tiranë
1
2

Hyrje Anemia e sëmundjeve kronike
(ACD) është forma më e shpeshtë e
anemisë në të sëmurët e hospitalizuar.
Ajo karakterizohet nga niveli i ulët i hekurit
në serum, nga trasporti i pakët i tij dhe
nga përqëndrimi normal apo i rritur i
ferritinës në serum. ACD duhet të dallohet
prej anemisë nga defiçiti i hekurit (IDA),
anemi e cila edhe ajo shoqëron sëmundjet
kronike. Hepcidina si hormoni i kryesor
që kontrollon homeostazinë e hekurit në
organizëm, luan një rol të rëndësishëm në
çrregullimin e metabolizmit të hekurit në
ACD.
Materiali dhe metoda: Në studimin
tonë u përfshinë 187 subjekte, 156 të
sëmurë dhe 31 raste si grup kontrolli.
U konsideruan anemikë të sëmurët me
hemoglobinë <12 g/dl për femrat dhe <13
g/dl për meshkujt. Në të sëmurët anemikë
u vlerësua lloji i anemisë nëpërmjet: profilit
të hekurit, ekzaminimit të gjakut komplet,
retikulociteve, si dhe përqëndrimit në
serum të prohepcidinës dhe citokinave
(IL6, TNFα). Ekzaminimet laboratorike u
bënë me ABX, Olympus AU 640, Cobas
integra 400 dhe Immulite 1000. Kiti i DRG
ELISA u përdor për matjen e sTfR dhe
prohepcidinës. Përpumimi statistikor u bë
me programin SPSS 15.

Rezultatet: Anemia u vu re në 51.9%
të sëmurë. Prej tyre 54.3% kishin ACD,
23.4% IDA, 16% ACD+IDA. Sideremia,
ferritinemia, Tfs u gjetën në mënyrë
domethënëse më të ulura përkatësisht
në IDA, ACD, IDA+ACD dhe grupin e
kontrollit. Vetëm Tf ishte sinjifikativisht
më e lartë në IDA (p<0.001). sTfR dhe
sTfR/log ferritina ishin sinjifikativisht më
të larta përkatësisht në IDA, IDA + ACD,
ACD dhe grupin e kontrollit (p<0.001).
Prohepcidina, IL6, TNFα, Hs-CRP ishin
sinjifikativisht më të larta përkatësisht
në ACD, IDA + ACD, IDA dhe grupin e
kontrollit (p<0.001).
Përfundime: ACD është forma më
e shpeshtë e anemisë në të sëmurët e
hospitalizuar se bashku me IDA. Faktorët
që ndikojnë në homeostazinë e hekurit, e
në mënyrë të veçantë ferritina, së bashku
me prohepcidinën dhe citokinat janë
indikatorët më të mirë për të vlerësuar
ACD, kurse sTfR dhe sTfR/logferritina
janë biomarkuesit e zgjedhur për të bërë
diagnozën diferenciale midis ACD dhe
ACD të bashkëshoqëruar me IDA.
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KORELACIONE MEDIKO-KIRURGJIKALE
MBI KANCERIN KOLOREKTAL
Marsela Sina1, Klerida Shehu1, Ilir Akshia2,
Adriana Babameto1, Ilir Bibolli1, Skerdi Prifti1                               
1
2

Shërbimi Universitar i Gastrohepatologjisë, QSU Nënë Tereza, Tiranë
Departamenti i Statistikës, QSU Nënë Tereza, Tiranë

Kanceri kolorektal është një problem
mbarëbotëror, me një incidencë vjetore prej
afro 1 milion rastesh dhe një vdekshmëri
prej më shumë se 500 000. Përgjithësisht,
është sëmundje që prek moshat e mëdha
dhe diagnostikimi para moshës 40-vjeçare
është i rrallë. Ai renditet i dyti në listën e
tumoreve përsa i përket vdekshmërisë në
të dy gjinitë.
Kemi marrë në studim 43 të sëmurë
me kancer kolorektal të diagnostikuar
në Shërbimin Universitar të Gastrohepatologjisë, të operuar në klinikën e
parë dhe të tretë të kirurgjisë në Qendrën
Spitalore Universitare “Nënë Tereza”,
Tiranë.
Të gjitha këto raste janë studiuar në
mënyrë të plotë.
Diagnoza
është
konfirmuar
me
kolonoskopi, biopsi dhe CT Scan për
stadifikimin e tumorit.
Stadifikimi përfundimtar sipas klasifikimit
TNM (T-Tumor, N-Regional lymph Nodes,
M-Metastasis), është bazuar në të dhënat
operatore.
Tumoret kolorektalë në këta të sëmurë
gjenden në shpërndarje të përafërt midis
dy gjinive (22 meshkuj vs 21 femra).

Mosha mesatare është 61.57 ± 10.29.
Të gjitha rastet e marra në studim
kanë qënë adenokarcinoma kryesisht
mesatarisht të diferencuara.
Në planin endoskopik kanë dominuar
tumoret ekzofite me ngushtim të
rëndësishëm të lumenit të kolonit.
Bie në sy fakti që përgjithësisht
tumoret janë diagnostikuar në stade të
avancuara, gjë që reflektohet dhe me
numrin e konsiderueshëm të pranisë së
metastazave.
Nga ana tjetër duke ballafaquar të
dhënat preoperatore me ato operatore,
vërehet konkordancë thuajse e plotë në
diagnostikimin e kancerit kolorektal.
Si përfundim, mund të themi se studimi i
plotë endoskopik, anatomo-patologjik dhe
imazherik i të sëmurit me kancer kolorektal,
siguron informacion të rëndësishëm
për kirurgun duke ndihmuar kështu në
mbarëvajtjen e ndërhyrjes kirurgjikale.
Detyrë e rëndësishme e mjekut të
përgjithshëm dhe veçanërisht e atij
gastrohepatolog, është diagnostikimi sa
më i hershëm i tumorit, në mënyrë që të
zgjatet mbijetesa e të sëmurit.
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ROLI I ETIOLOGJISË NË PËRCAKTIMIN E PROGNOZËS
NË PANKREATITIN AKUT
Jonila Çela, Nerida Dhigoi, Xhoela Ndini, Endri Alikaj, Ermira Osja,
Liri Çuko, Adriana Babameto, Bashkim Resuli
                         
Shërbimi Universitar i Gastrohepatologjisë, QSU Nënë Tereza, Tiranë

Hyrje: Përcaktimi i etiologjisë është
i rëndësishëm në vlerësimin diagnostik
të pankreatitit akut, pasi ndikon në
përzgjedhjen e mjekimit, parandalimin e
ndërlikimeve të hershme e të vonshme
dhe në uljen e mortalitetit.
Qëllimi: Vlerësimi i ndikimit të etiologjisë
dhe sistemeve të pikëzimit në prognozën
e pankreatitit akut.
Metodat: Në studim u përfshinë
70 të sëmurë të diagnostikuar me
pankreatit akut pranë shërbimit të
Gastrohepatologjisë gjatë një periudhe
kohore 2 vjeçare. Nga këta të sëmurë
48.57%, rezultuan me pankreatit biliar,
34.28% me pankreatit etilik dhe 17.15% e
tyre me etiologji të tjera. U studiua lidhja e
etiologjisë me moshën, seksin, parametrat
biokimike (amilazeminë, kreatineminë dhe
leukocitozën) dhe ndërlikimeve përkatëse.
Gjithashtu u vlerësua graviteti i klinikës së
PA biliare dhe etilike nëpërmjet sistemeve
të pikëzimit Ranson dhe APACHE II. Sipas
sistemit Ranson të sëmurët u klasifikuan
në disa grupe: forma të lehta të sëmurë
me (<3 pikë), forma të moderuara (3-4
pikë) dhe forma të rënda (5-6 pikë) dhe (>
6 pikë) forma të avancuara. Ndërsa sipas
APACHE II formë e lehtë u konsideruan
ata me më pak se 9 pikë, formë e mesme
10-14 pikë dhe formë e rëndë >14 pikë.
Të dhënat u përpunuan sipas testit “t”të studentit, ku vlera të rëndësishme u
konsideruan p <0.005.
Rezultatet: Nga përpunimi statistikor i
të dhënave rezultoi se në PA biliare kishte
një shpërndarje respektive 42.85% femra

dhe 58.25% meshkuj, ndërsa në PA etilike
100% e të sëmurëve ishin meshkuj.
Nuk u konstatua asnjë lidhje statistikisht
e rëndësishme midis etilogjisë dhe
moshës e kreatinemisë. Nga markuesit
serologjikë amilazemia dhe leukocitoza
në pankreatitet biliare rezultuan në vlera
më të larta se në ato etilike (p <0.005,
p=0 respektivisht). Në pankreatitet biliare
ndërlikimet janë shfaqur në 54% të
rasteve, në krahasim me ato etilike ku u
konstatuan vetëm në 45.8% të tyre. Në
klasifikimin sipas Ranson rezultuan 24 të
sëmurë me pankreatite të formave të lehta
(etilike në 11 raste, biliare 13 raste), 28
prej tyre me forma të moderuara (etilike 10
raste, biliare 18 raste) dhe vetëm 7 raste
me forma të rënda (biliare 4 raste, etilike 3
raste). Ndërsa sipas klasifikimit APACHE
II rezultuan 18 të sëmurë të diagostikuar
me pankreatite të formave të lehta (biliare
8 raste, etilike 10 raste), 31 prej tyre me
forma të moderuara (biliare 21 raste, etilike
12raste) dhe vetëm 8 raste me forma të
rënda (biliare 6 raste, etilike 2 raste). Në
PA biliare format e mesme dhe të rënda
rezultuan me pikë më të larta në APACHE
II krahasuar me ato etilike (p=0.0036).
Pёrfundime:
Pankreatiti
etilik
predominon kryesisht tek meshkujt.
Pankreatitet biliare kanë një prognozë jo
të mirë dhe shoqërohen me më shumë
ndërlikime se në ato etilike. Vlerat e
amilazemisë dhe leukocitozës në PA
biliare janë më të larta se në ato etilike.
Për format e mesme dhe të rënda
sistemi i pikëzimit APACHE II është më
i besueshëm se Ranson, sepse përfshin
të gjithë faktorët madhorë që mund të
ndikojnë në prognozë.
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LIDHJA NDËRMJET HbsAg DHE NGARKESËS VIRALE NË
DIFERENCIMIN E BARTËSVE INAKTIVË NGA HEPATITI KRONIK
B HbeAg NEGATIVE
Liri Çuko, Ilir Bibolli, Xhoela Ndini, Jonila Çela, Irgen Tafaj,
Endri Alikaj, Adriana Babameto
                         
Shërbimi Universitar i Gastrohepatologjisë, QSU Nënë Tereza, Tiranë

Hyrje: Infeksioni nga virusi i hepatitit
B (HBV) është një prej sëmundjeve
më të zakonshme infektive në mbarë
botën. Diagnoza e bartësve inaktivë
të HbsAg (HBV) vendoset në saj të
HbeAg negativ, anti/Hbe pozitiv, HBVDNA i padetektueshëm ose në nivele
të ulëta, transaminaza normale (ALT të
përsëritura), pa lezione në ekzaminimin
histologjik ose me lezione minimale.
Një rëndësi të veçantë ka diferencimi i
bartësve inaktivë të HBsAg nga hepatiti
kronik HbeAg negativ i cili zhvillohet si
rezultat i mutacioneve në rajonin precore
apo core promotor të virusit B. Studime të
ndryshme kanë treguar se matja e nivelit
të HbsAg duke e kombinuar me matjen e
nivelit të HBV- DNA, mund të përdoren si
test në diferencimin e pacientëve të cilët
nuk duhet të mjekohen (bartësit inaktivë),
nga ata të cilët kanë nevojë për mjekim.
Qëllimi i këtij studimi ishte të investigonte
rolin që luante niveli i matshëm i HbsAg
(titër) në diferencimin e bartësve inaktivë
të HbsAg nga hepatiti kronik B HbeAg
negativ.
Metoda: Në këtë studim janë përfshirë
60 raste HbsAg pozitiv, të diagnostikuar
për herë të parë pranë shërbimit të
Gastrohepatologjisë në QSUT gjatë
periudhës Janar 2011-Dhjetor 2011.
Pacientët janë ndarë në tre grupe në bazë
të të dhënave serologjike [HbeAg/antiHBe,
HBV-DNA, transamin-azat (ALT)]: Grupi
I: HbeAg dhe HBV-DNA negativ, ALT
normale 16 raste; Grupi II: HbeAg negativ,

anti/Hbe pozitiv, HBV-DNA >105 copie/ml
, ALT të larta, 20 raste; Grupi III: HbeAg
negativ, anti/Hbe pozitiv , HBV-DNA 102105 copie/ml, ALT normale 24 raste. Mosha
dhe gjinia ishin të ngjashme në të gjitha
grupet. Niveli i HbsAg është matur me
titër (sasiore) me metodën Microparticle
Enzyme Immunoassay, ndërsa për matjen
e ngarkesës virale (HBV DNA) është
përdorur metoda e PCR (polymerase
chain reaction).
Rezultatet:
Mosha
mesatare
e
pacientëve të marrë në studim ishte 38.9
± 21.3 vjeç në intervalin 19-62 vjeç, 39
(65%) ishin meshkuj dhe 21(35%) femra.
Mesatarja e nivelit të HbsAg në grupin e
II (33.3%) i cili ishte HbeAg negativ dhe
me ngarkesë virale >105 copies/ml kishte
një ndryshim të ndjeshëm në krahasim me
grupin e I (26.6%) të cilët konsideroheshin
bartës inaktivë (HbeAg dhe HBV-DNA
negativ) p <0.05. Nuk u pa ndryshim i
ndjeshëm ndërmjet grupit I (HBV DNA
negative) dhe grupit të III (HBV-DNA <105
copies/ml) p >0.05.
Konkluzioni: Niveli i HbsAg luan një
rol të rëndësishëm në diferencimin e
bartësve inaktivë të HbsAg nga hepatiti
kronik HbeAg negativ me ngarkesë virale
të rritur >105 copie/ml.

PARAQITJE ME POSTERA
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VLERËSIMI KLINIKO-IMAZHERIK I GRAVITETIT
TË PANKREATITIT AKUT
Anila Kristo, Klerida Shehu, Eriseldi Rapi, Ada Myrto,
Adriana Babameto, Jovan Basho, Bashkim Resuli
Shërbimi Universitar i Hepatologji/Gastroenterologjisë, QSU Nënë Tereza, Tiranë

Hyrje: Pankreatiti akut është një
sëmundje inflamatore e pankreasit,
klinika e të cilit mund të variojë nga format
e lehta në ato të rënda. Vitet e fundit
është konstatuar një rritje e mortalitetit si
rrjedhojë e zhvillimit të komplikacioneve
dhe, kryesisht, nekrozës së pankreasit,
ku vlerë diagnostikuese në këtë rast merr
imazheria.
Qëllimi: Përcaktimi i formave klinike
dhe ndërlikimeve në pankreatitin akut.
Vlerësimi i gravitetit të formave klinike
të pankreatit akut nëpërmjet të dhënave
imazherike.
Metodat: Në shërbimin e Gastrohepatologjisë, në një periudhë kohore
2 vjeçare (2009-2011), u studiuan në
mënyrë retrospektive, 70 të sëmurë të
diagnostikuar me PA, të cilët u klasifikuan
sipas etiologjisë në: biliare
48.57%,
etilike 34.2%, forma idiopatike 12.85%,
etiologji të tjera 4.38%. Format klinike
u përcaktuan sipas sistemit të pikëzimit
Balthazar. Formë e lehtë u konsideruan
rastet me 0-3 pikë, formë e mesme 4-6
pikë dhe formë e rëndë 7-10 pikë. Format
klinike dhe ndërlikimet e konstatuara
në CT abdomeni të kryer pas 48 orësh
dhe 15 ditësh, u vlerësuan në lidhje me
etiologjinë. Të dhënat u përpunuan sipas
testit “t”- të studentit. Vlera të rëndësishme
u konsideruan p <0.005.
Rezultatet: Nga të dhënat e studimit në
këta 70 të sëmurë të diagnostikuar me PA,
41.2% rezultuan femra e 58.8% meshkuj.
Mosha mesatare rezultoi 55.16±16.1

vjeç. Sipas sistemit të pikëzimit Balthazar
pankreatite të formave të lehta rezultuan
17 të sëmurë (etilike 8 raste, biliare 7
raste, etiologji të tjera 2 raste). Pankreatite
të formave të moderuara ishin 36 raste
(etilike 11, biliare 18, të tjera 7 raste).
Pankreatite të formave të rënda rezultuan
14 të sëmurë (etilike 3, biliare 9 dhe
etiologji të tjera 2 raste). Nga ndërlikimet
e konstatuara në CT abdomeni rezultan
57.1% pseudokiste, 28.57 % likid ascitik,
8.5% abcese dhe 5.7% versament pleural.
Pankreatitet biliare patën prognozë më
të rëndë të shoqëruar me ndërlikime në
54% të tyre, kurse pankreatitet etilike janë
ndërlikuar në 45.8% të rasteve. Në PA
biliare krahasuar me ato etilike, format e
mesme dhe të rënda rezultuan me pikë
më të larta në sistemin e pikëzimit sipas
Baltazarit (p= 0.0039).
Përfundime:
Në
vendin
tonë
pankreatitet me incidencë më të lartë janë
ato me etiologji biliare të cilat kanë një
prognozë më të rëndë..
Indeksi i gravitetit imazherik është një
metodë e besueshme për stadifikimin
e pankreatitit akut, pasi CT tregon
inflamacionin dhe ndërlikimet lokale të
mëvonshme.
Sistemi i pikëzimit sipas Balthazar është
faktor i besueshëm prognostik sidomos në
format e mesme dhe të rënda të PA.
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CHRONIC HEPATITIS B AND C IN HEMATOLOGY
PROLONGED HEPATITIS WITH THROMBOCYTOPENIA AND
HIPERBILIRUBINEMIA IS A RISK FACTOR IN PATIENTS WITH
HEMOGLOBIN DISORDERS
Stela Taçi1, Jorida Zoga2, Ada Myrto1, Dorina Vathi1,
Edite Sadiku3, Jovan Basho1
Shërbimi Universitar i Gastrohepatologjisë, QSU Nënë Tereza,Tiranë
Shërbimi i Virologjisë, Spitali Rajonal, Lushnje
3
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Background and aims: As a result of
A) possible contaminations of uncontrolled
blood transfusions and B) increased rate
of laboratory examinations of this group of
patients, chronic hepatitis B and C have
recently increased among patients with
hematologic disorders as b-Thalassaemia
major and Cickle-cell anemia.
The aims of this study were to evaluate
these
diseases
in
b-Thalassemia
major and Cickle-cell anemia and that
thrombocytopenia is a severe component
in the natural history of the hematologic
patients.
Patients and methods: From March
2008 to December 2010, all the patients
(97) with b-thalassemia major and Cickle–
cell anemia were tested for hepatitis B and
C ( HBsAG, Anti HDV IgG, HBeAg, Anti
HBe, Anti HBc IgG, Anti HCV, HCV RNA,
Anti HEV). The median age was 23 (1432) years old. Sixty percent of patients (52)
were diagnosed with b-Thalassemia major
and forty percent (25) were diagnosed
with Sickle–cell anemia. All the patients
were evaluated for ALT, AST, platelets,
bilirubinemia (every three months) and
HBsAG, Anti HCV, Anti HEV and anti HIV
1+2 (at the beginning of the study). During
the time of the study, all patients had blood
transfusions once a month.
Results: Three of the patients were
excluded form the study, because they
deceased. In two patients that continued

to be part of the study (2%) were detected
HBsAg+, Anti HBe-, AntiHBc IgG+ and Anti
HDV-. In 21% of the patients were detected
Anti HCV. The immunoassay used was
Elexys 2010. The serum detection of HBV
DNA in HBsAg+ patients and of HCV
RNA in Anti HCV+ patients was done by
PCR. Patients with chronic hepatitis B
were diagnosed with cickle-cell anemia
and the patients diagnosed with chronic
hepatitis C were [4 with b-thalassemia
major (28%) and 7 with sickle-cell anemia
(7%)]. All the patients had elevated levels
of transaminases [ALT 253 U/ml (90-325
UI/l)] and jaundice [bilirubinemia 9 mg/dl (412 mg/dl)]. Ten of the patients with chronic
hepatitis C had severe thrombocyto-penia
25 000 [15 000-45 000] and were treated
with platelets transfusions and corticoids.
All the other patients in the study had
normal levels of transaminases, platelets
and a mild increase of bilirubinemia [2 mg/
dl (2-4 mg/dl)].
Conclusions: It is suggested a close
monitoring of HBV and HCV in hematologic
patients
with
blood
transfusions.
Chronic hepatitis C can induce a severe
thrombocytopenia which needs an efficient
treatment. In the future we should consider
the antiviral therapy options.
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Limfoma duodenale pediatrike
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Abstrakt
Trakti gastro-intenstinal është vendi
mbizotërues i limfomave ekstranodale.
Limfomat primare të GI janë të rralla,
ndërsa përfshirja sekondare është
relativisht e zakonshme.
Përcaktimi i limfomave primare GI është
i ndryshëm midis autorëve, por në mënyrë
tipike i referohet limfomës që përfshin në
mënyrë predominante çdo pjesë të traktit
GI nga oropharinksi deri në rektum.
Rreth 16% e limfomave GI ose,
afërsisht, 5% e limfomave non Hodgkin’s
(NHL), në përgjithësi janë të lokalizuara
në mënyrë primare në intestinin e hollë
dhe ndryshojnë nga limfomat gastrike
në karakteristikat klinike, patologike, në
mënyrën e trajtimit dhe në prognozë.
Incidenca e limfomës në segmentet e
intestinit të hollë varion lidhur me sasinë
e indit limfoid present: shumica e tyre
ndodhin në regjionin ileocekal, ndërsa
duodeni mbetet vendi më jofrekuent.

Limfoma duodenale në mënyrë
tipike paraqitet me shenja jospecifike
dhe simptoma që i dedikohen vendit
të përfshirë, dhe përmbledhin dhimbje
abdominale,
hemorragji
digjestive,
obstruksion intestinal ose perforacion dhe/
ose një masë abdominale të palpueshme.
Limfoma duodenale karakterizohet me:
 moshën e re në prezantim,
 fazë më pak të lokalizuar të sëmundjes,
 tip histologjik më agresiv, kryesisht difuz
me qeliza të mëdha B.
Në rastin që po paraqesim, ne
përshkruajmë një pacient me limfomë
duodenale primare të tipit difuz me qeliza
të mëdha B, që prezantohet fillimisht me
shenjat e hemorragjisë digjestive.
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The role of hepatic biopsy in the management
of patients with chronic hepatitis and cirrhosis
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Abstract
Hepatic biopsy is most accurate
diagnostic method to assess the status
of liver by determining the degree of
inflammation and fibrosis stage. In this way
we can predict the clinical outcome and
how the disease will react to treatment.
Hepatic biopsy can be interpreted
in different ways but in the world are
introduced, in the daily diagnostic, scoring
systems of the inflammatory activity and of
lever fibrosis such as Metavir and Ishak/
Knodell systems. It is important to remember
that the length of material examined and
the professionalism in reading the biopsy
may affect the interpretation of the report.
Metavir system is designed specifically
for patients with hepatitis C. The result
is based on determining the degree and
stage of the lesion using a rating scale
in a system well organized. The grade of
lesion determines the level of inflammatory
activity while stage shows of fibrosis. Grade
is presented by a number (0-4) which is
based on the degree of inflammation,
where there is 0= no inflammatory activity,
3 and 4 considered as moderate and
severe inflammatory activity.

Quantification of inflammation is
important because it considered as
precursor of fibrosis. The stage of fibrosis
is also presented with numbers from 0 to 4,
where: 0= no fibrosis, 1= minimal fibrosis,
2= periportal fibrosis which tends to space
out the portal tract, 3= bridging fibrosis, 4=
cirrhosis or advanced fibrosis of liver.
Knodell system or histological activity
index (HAI) is also used extensively
in hepatic pathology. it is somewhat
more complex that Metavir but experts
believe that it defines better the degree
of inflammation and fibrosis stage.
Information about the grade and stage
of hepatic chronic pathology is very
important for the patient management, for
example the treatment is recommended in
cases with higher or equal to 2 according
to Metavir system or in cases with higher
to equal to 3 according to Ishak/Knodell
system.
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TERAPIA INJEKTUESE ENDOSKOPIKE nË TRAJTIMIN E
HEMORRAGJIVE TË SIPËRME GASTROINTESTINALE JOVARIçEALE
Telaku S1, Veliu A1, Gashi B1, Jaka I1, Hoti D1, Elezi B2
1
2

QKUK Reparti Gastroenterologjik Prishtinё,
Spitali Regjional i Gjilanit

Qëllimi: Qёllimi i kёtij punimi ёshtё tё
vlerёsojё efikasitetin e terapisё injektuese
endoskopike apo siç njihet ndryshe
skleroterapia endoskopike nё Repartin
Gastroenterologjik tё Qendrёs Klinike
Universitare tё Kosovёs, nё Prishtinё.
Metoda: Nga regjistrat e Repartit
Gastroenterologjik tё Klinikёs Interne tё
QKUK nё Prishtinё janё nxjerrё tё dhёnat
pёr pacientёt tё cilёt gjatё periudhёs janar
2006-2012 ishin paraqitur me hemorragji
tё sipёrme gastrointestinale jovariçeale
dhe tё cilёve u ishte aplikuar terapia
injektuese endoskopike me adrenalinё tё
zbutur 1:10 000.
Rezultatet: Gjatë periudhёs janar
2006–2012 nё repartin tonё 90 pacientёve
iu ёshtё bёrё skleroterapia endoskopike.
Mesatarisht janё dhёnё 8.57±3.2 ml
adrenalinё tё zbutur 1:10 000 (minimumi 4
ml, ndёrsa maksimumi 20 ml). 71 (78,9%)
ishin meshkuj, ndёrsa 19 (21,2%) femra,
me moshё mesatare 56.22±16.25 vite.
Sipas paraqitjes klinike 14 (15,6%) ishin
me hematemezё dhe melenё, 12 (13,3%)
me hematemezё si edhe 64 (71,2%) me
melenё.

Sipas etiologjisё në 2 pacientё
(2,2%) u ndërhy nё nivel tё anastomose
gastroenterike, 3 (3,3%) ishin me lezion
Dieulafoy, 4 ( 4,4%) me Mallory-Weiss,
67 (74,4%) me ulçera bulbare ndёrsa 14
(15,6%) ishin me ulçera gastrike.
Sipas klasifikimit Forrest: 4 ishin me Ia,
62 me Ib, 2 me IIa, 13 me IIb.
Hemostaza u arrit në 87 (96,7%) prej
tyre ndёrsa në tre nuk patёm sukses.
Në 9 pacientё patёm pёrsёritje tё
hemorragjisё (rebleeding), 11 prej tyre ju
bё reendoskopia. Mesatarisht janё dhёnё
4.01 transfuzione (1-22). Shtrirja nё spital
8,93±4,52 ditё. Nё pёrfundim 2 nga kёta
pёrfunduan me ekzitus, 4 u dёrguan nё
intensive, 3 nё kirurgji dhe pjesa dёrmuese
e tyre (81 prej tyre) u liruan nё gjendje tё
mirё.
Përfundimi:
Terapia
injektuese
endoskopike ёshtё njё metodё efektive, e
thjeshtё, e lirё pёr trajtimin e vijёs sё parё tё
hemorragjive tё sipёrme gastrointestinale
jovariçeale. Kjo metodё aplikohet me
sukese nё repartin tonё.
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TRIPSINOGJENI URINAR NË DIAGNOZËN E PANKREATITIT AKUT
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Hyrje. Pankreatiti Akut (PA) është një
sindromë klinike që karakterizohet nga
dhembja abdominale dhe rritja e nivelit
të enzimave pankreatike në gjak. Shenjat
klinike e patologjike janë përshkruar për
herë të parë në vitin 1889 e megjithatë
diagnoza e PA ende mbetet e vështirë,
me gjithë numrin e madh të ekzaminimeve
laboratorike dhe imazherike që tashmë
janë në dispozicion të mjekut.
Qëllimi: Të vlerësohet roli i testit
të shpejtë të tripsinogjenit urinar në
diagnostikimin e PA dhe të krahasohet ai
me nivelin e lipazemisë dhe amilazemisë
në të sëmurët me dhembje abdominale
akute.
Materiali & Metoda: Ne kemi analizuar
45 të sëmurë, të cilët janë paraqitur në
Shërbimin e Urgjencës Mjekësore në
QSUT me ankesat e dhembjes akute
abdominale dhe shqetësime abdominale
për jo më shumë se 24 orë. Menjëherë
pas ardhjes në spital, të sëmurëve me
dhembje akute abdominale u është bërë
ekzaminimi i urinës me “strip test” për
tripsinogjenin-2 urinar. Njëkohësisht u
muarr gjak edhe për nivelin e amilazemisë.
Ne nuk mundëm të vlerësonim lipazeminë
në kushtët e urgjencës, vlerësim i cili u
bë duke analizuar mostrat e gjakut në një
kohë të dytë.

Rezultatet: Nga 45 të sëmurët e
paraqitur me dhembje abdominale, 18 raste
(40%) u diagnostikuan me PA, ndërkohë
që në 27 të sëmurët e tjerë (60%) dhembja
abdominale rezultoi të ishte me origjina të
tjera ekstra-pankreatike. Në të sëmurët e
diagnostikuar me PA, tripsinogjeni urinar
ishte pozitiv në 16 raste (88.8%) dhe
negativ në 2 të tjerë (11.2%), ndërsa në 27
të sëmurët me dhembje ekstrapankreatike
testi rezultoi fals pozitiv në 3 raste (11.1%).
U ekzaminua edhe urina e 18 kontrolleve
dhe prej tyre testi ishte pozitiv vetëm në
një rast.
Përfundim:
Tripsinogjeni
urinar,
përcaktuar me “test të shpejtë“ ka vlerë
diagnostike të ngjashme me atë të
amilazës dhe lipazës serike, duke qënë
ekzaminim i thjeshtë dhe i besueshëm në
diagnozën e hershme të PA në kushtet e
urgjencës mjekësore. Pozitiviteti i testit
përcakton të sëmurët me PA të cilët kanë
nevojë të ekzaminohen më hollësisht në
drejtim të dëmtimit akut të pankreasit.
Tripsinogjeni urinar mund të përdoret në
shërbimet e urgjencës mjekësore, ku nuk
është i mundur vlerësimi i dëmtimit akut të
pankreasit.

