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ABSTRAKT

Hyrje - Diabeti (diabetes mellitus) është një sëmundje kronike, degjenerative e shkaktuar nga
mungesa e insulinës për shkak të trupit të paaftë për të prodhuar insulinë në nivele normale,
apo për shkak rë rezistencës së insulinës, një gjendje në të cilën qelizat e trupit rezistues ndaj
insulinës përpiqen për rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Insulina është një hormon i
prodhuar nga pankreasi për të metabolizuar glukozën, një formë e sheqerit që është një nga
burimet kryesore të furnizimit të qelizave me energji. Nëse diabeti është shkaktuar nga
rezistenca e insulinës ose mungesa e insulinës, rezultati përfundimtar në të dyja rastet është i
njëjti: trupi nuk është në gjendje për të transportuar glukozë të mjaftueshme nëpërmjet
qarkullimit të gjakut në qeliza, veçanërisht pas ushqimit, kur nivelet e sheqerit në gjak rriten si
një rrjedhojë e natyrshme e tretjes.
Qëllimi - Qëllimi i punimit tonë është analizimi i treguesve të pasqyrës së gjakut tek personat
me diabet. Shpjegimi dhe rëndësia e testit HBA1C në diagnostifikimin dhe ecurinë e sëmundjes
së diabetit.
Metodologjia – Materialet të cilat janë përdorur për këtë studim janë marrur në protokollet e
QKMF (Qendrës Kryesore të Mjeksisë Familjare) në Prizren. Të dhënat përfshijnë periudhën
kohore Janar – Dhjetor 2018. Lloji i punimit është retrospektiv.
Konkluzionet – Diabeti melitus është një sëmundje endokrine, e trashëgueshme që
karakterizohet me përqëndrime të larta të klukozës në gjak. Në diabetin tip1 shkaqet janë
autoimune, në organizëm ndodh një reaksion imun kundër qelizave B që çon në shkatërrimin
e tyre dhe ulje të prodhimit të insulinës. Aktualisht nuk mund të parandalohet diabeti, por disa
studiues besojnë se Diabeti i tipit 1 mund të parandalohet që në fazën latente autoimune, para
shkatërrimit të qelizave B. Rezultatet e studimit tregojnë se diabeti melitus prek çdo moshë,
por me një predominim nga mosha 45-65 vjeç.
Rekomandimet - Depistimi i rasteve me diabet është pika kyqe për parandalimin e
komplikimeve, diagnostifikimi i hershëm i tij ndihmon në masat parandaluese. Kryeja e
analizave një herë në gjashtë muaj, për të gjithë pacientët, sidomos në rastet kur kemi të bëjmë
me të sëmurë kronikë.

Kontrolli periodik i glykozës ulë komplikimet e hiperglikemisë.

Kontrolli i vazhdueshëm i HBA1C, ulja e përqindjes së tij ulë rrezikun e komplikimeve.
Fjalët kyçe: Diabeti, glukoza, testi HBA1C.
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HYRJE
Diabeti (diabetes mellitus) është një sëmundje kronike, degjenerative e shkaktuar nga mungesa
e insulinës për shkak të trupit të paaftë për të prodhuar insulinë në nivele normale, apo për
shkak rë rezistencës së insulinës, një gjendje në të cilën qelizat e trupit rezistues ndaj insulinës
përpiqen për rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Insulina është një hormon i prodhuar
nga pankreasi për të metabolizuar glukozën, një formë e sheqerit që është një nga burimet
kryesore të furnizimit të qelizave me energji. Nëse diabeti është shkaktuar nga rezistenca e
insulinës ose mungesa e insulinës, rezultati përfundimtar në të dyja rastet është i njëjti: trupi
nuk është në gjendje për të transportuar glukozë të mjaftueshme nëpërmjet qarkullimit të gjakut
në qeliza, veçanërisht pas ushqimit, kur nivelet e sheqerit në gjak rriten si një rrjedhojë e
natyrshme e tretjes.
Normalisht, nivelet e sheqerit në gjak mbahen nga mekanizmi i vetë-rregullimit të trupit, të
njohur si homeostasis. Një rritje e glukozës në gjak, pas ngrënies, është programuar për të
stimuluar prodhimin e hormonit insulinë në pankreas, dhe insulin e lëshuar në gjak duhet të
mbajë nivelet e sheqerit në gjak, brenda një game të sigurt dhe të përdorshme. Por, kur qelizat
insulinë prodhuese të pankreasit nuk funksionojnë normalisht, nivelet e glukozës mbeten të
larta. Nëse kjo situatë bëhet kronike, atëherë ndodh diabeti.
Diabeti prek dhjetra miliona amerikanë, dhe është llogaritur se një e treta e të gjithë njerëzve
që kanë diabet nuk janë në dijeni për gjendjen e tyre. Sipas statistikave, llogaritet që Diabeti të
jetë shkak për gati dhjetë për qind të të gjitha vdekjeve të SHBA-së për moshat 25 vjeç e më të
vjetër. Ai është gjithashtu shkaku kryesor i rasteve të reja të verbërisë në mesin e të rriturve 2074 vjeç, dhe është shkaku kryesor i fazës së fundit të dështimit (mosfunksionimit) të veshkave.
Përveç kësaj, diabeti është arsyeja kryesore për amputimin e gjymtyrëve, si dhe shkaku kryesor
i sëmundjen e zemrës.
Në përgjithësi, diabeti testohet duke matur sasinë e glukozës në gjak. Ekzistojnë tri lloje të
provave që mund të përdoren për këtë qëllim. Njëra është matja e drejtpërdrejtë e niveleve të
glukozës në gjak duke qenë esëll. E dyta është matja e aftësisë së trupit për të menaxhuar
sheqerin e tepërt, pas pirjes së një sasie glukoze të lëngshme. Një metodë e tretë dhe shumë e
saktë është testi Hemoglobinës së glykogjenizuar A1c (HbA1c), me anë të të cilit matet numri
i molekulave të glukozës së bashkangjitur në hemoglobinë gjatë një periudhe prej 2-3 muajsh.
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Kapitulli I
1.Fiziologjia e Pankreasit
Pankreasi është gjëndërr e cila gjindet në anën e majtë te abdomenit (ne bark) është organ në
formë pyke me gjatësi rreth 14-20 cm, me gjerësi 4 cm dhe peshon 65-80 gr. (tek gratë peshon
më pak), ka ngjyrë të kuqërremtë. Pankreasi është gjëndërr me funksion të dyfishtë - endokrin,
prodhon hormone (insulinë, glukagon) dhe ekzokrin (liron enzime në zorrën dymbëdhjetë
gishtore). Ky organ endokrin ndërtohet nga rreth 1 milion grupe mikroskopike qelizash, të cilat
quhen ishujt e Langerhansit, të cilët përbëhen nga katër lloje qelizash ß, α, Γ dhe PP
(polipeptidi pankreatik).
Qelizat ß prodhojnë insulinën (është hormoni më i fuqishëm anabolik), qelizat α sekretojnë
glukagonin i cili nxit hiperglikeminë duke nxitur metabolizmin glikogjenolitik në mëlçi, qelizat
Γ përmbajnë somatostatinën, e cila frenon çlirimin e insulinës dhe të glukagonit, dhe qelizat
PP

(polepeptidi pankreatik) – përmbajnë një polipeptid i cili nxit nje serë efektesh

gastrointestinale, siç janë nxitja e çlirimit të enzimeve gastrike dhe intestinale si dhe frenimi i
lëvizshmërisë së zorrëve (Abbas & Mitchell, 2010). Në metabolizmin e karbohidrateve efektet
e insulinës janë specifike si: rrit transportin e glukozës në qelizën muskulare rreth 15 herë, rrit
kapjen e glukozës nga mëlqia dhe depozitimin e saj. Gjatë kohës që nuk merret ushqim,
përqëndrimi i glukozës në gjak bie dhe poashtu bie sekretimi i insulinës.
Në tru insulina ruan nivelin e glukozës në gjak, mbi 50 mg/dl. Për të evituar shokun
hypoglikemik. Në indin dhjamor insulina nxit transportin e glukozës. Në metabolizmin e
yndyrnave insulina lehtëson transfermin e acideve yndyrore të lira prej triglicerideve
qarkulluese. Në metabolizmin e proteinave insulina nxit transportin e aminoacideve prej
plazmës për në citoplazmën e qelizave muskulore (Qato, 2014).

Figura 1. Paraqitja anatomike e Pankreasit dhe ishujve të Langerhansit.
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1.1 Diabeti Melit
Diabeti mellit është sëmundje kronike e cila manifestohet me ngritje të përhershme të nivelit
të glukozës në gjak. Vjen si pasojë e mungesës së pjesërishme apo e plotë e insulinës nga
pamjaftushmëria e qelizave ß të pankreasit. Diabeti mellit është një nga sëmundjet më të
shpeshta endokrine, OBSH – ja e përkufizon diabetin mellit si gjendje të hiperglikemisë
kornike të shkaktuar nga veprimi i faktorëve gjenetikë dhe ata të mjedisit, të cilët veprojnë
bashkërisht. Mungesa e insulinës shpie deri në çrregullimin e metabolizmit të hidrateve të
karbonit, yndyrnave dhe proteinave. Sëmundja manifestohet me shenja dhe simptoma klinike
karakteristike, kurse gjatë sëmundjes në mënyrë progresive zhvillohen: mikroanginopatia,
arterioskleroza dhe ndërlikimet tjera (Azemi & Shala, 2010).
Diabeti mellit është një problem i përbashkët, që e komplikon mjekimin e kujdesit intensiv, si
dhe komplikimet e tij shkaktojnë një spektër të gjerë simptomash dhe shenjash, ato që
shkaktohen nga hiperglikemia akute mund ndodhin në çdo fazë të sëmundjes ndërsa ato që
lidhen me komplikimet kronike fillojnë të shfaqen gjatë dhjetëvjeçarit të dytë të hiperglikemisë.
Mbi moshën 65 vjeçare gati 10% e popullatës është diabetike dhe ka mbetur në qendër të
vëmëndjes të studijuesve anë e mbanë botës (Thopson, Rosini & Mordes, 2013).
Diabeti mellit ndahet në dy grupe të mëdha: ne diabetin insulinvartës (DIV) dhe në atë
joinsulinvartës (DJIV). Diabeti DIV mund të shoqërohet me mbi peshë. DIV shfaqet në mosha
të reja, ndërsa DJIV në mosha të rritura. DIV karakterizohet nga mungesa e plotë e sekretimit
të insulinës e shkaktuar nga shkatërrimi i qelizave ß të pankreasit,gjë që zakonisht rezulton nga
një sulm autoimun. Ky tip atakon afërshisht 10 % të rasteve. DJIV shkaktohet nga kombinimi
i rezistencës periterike ndaj veprimit të insulinës dhe nga përgjigja jo e mjaftushme e qelizave
ß të pankreasit për sekretimin e insulinës. Afërsishtë 80% deri 90% e pacientëve futen në këtë
grup. Duhet të theksohet se llojet madhore të diabetit kanë mekanizma të ndryshëm
patogjenetikë. Komplikimet afatgjate në veshka, në sy, nerva dhe enët e gjakut janë të njejtat
dhe janë shkaku kryesorë i sëmundshmerisë dhe i vdekshmërisë (Abbas, Mitchell, 2010).
Nga kjo sëmundje mund të preket kushdo, kudo dhe në çdo moshë. Me të predispozuar për
diabet janë: personat me moshë mbi 40 vjeç; me mbi peshë dhe me disa sëmundje tjera dhe në
bazë të anamnezes familjare. Diabeti klasifikohet në bazë të shkakut dhe paraqitjes së
sëmundjes (Peka, Neçaj, Rustami, Bego, Imami, Çelaj, Dervishi, Zanaj & Mane, 2014).
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Ndryshe nga DIV, DJIV mëndohet të jetë i lidhur me pamjaftushmërinë progresive funksionale
të qelizave në kulturat indore. Meqenëse DJIV haset pëgjithësisht në moshat e rritura, obezët
dhe në ata me aktivitet fizik të kufizuar, krahas pamjaftueshmëris qelizore, mendohet se ndikon
edhe rritja e rezistences periferike ndaj insulinës. DJIV është një sindrom me karakter të
fuqishëm trashëgues (Adhami, Resuli, Cocoli & Bodinaku, 1990).
Zakonisht, etiologjia e diabetit të një individ, të cilit sapo i ka filluar diabeti, mund të
përcaktohet duke u mbështetur mbi kriteret klinike.
Individët me DIV kanë prirje që të kenë këto karakteristika:
 sëmundja fillon përpara moshës 30-vjeçare,
 ka trup jo të shëndoshë,
 terapia fillestare është nevoja për insulinë,
 ka prirje për të zhvilluar ketoacidozë dhe
 ka rritje të rrezikut për çrregullime të tjera autoimune, si për shembull tiroidit autoimun,
insuficienca surrenalieus, anemia pernicioze, celiakia dhe vitiligoja.
Ndërsa tek individët me DJIV shpeshherë shfaqen këto karakteristika:
 diabeti shfaqet pas moshës 30-vjeçare,
 zakonisht individë janë obezë,
 fillimisht terapia me insulinë mund të mos jetë e nevojshme dhe
 mund të kenë problem shoqëruese, si për shembull insulinorezistencë, hipertension,
sëmundje kardiovaskulare, dhe dislipidemi. Megjithëse pjesa më e madhe e individëve
të diagnostikuar me DJIV janë përgjithësisht më të moshuar, mosha e diagnostikimit
po vjen duke u ulur dhe ka një rritje të spikatur të diagnostikimeve të DJIV tek fëmijët
dhe tek adoleshentët me mbipeshë (Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson
& Loscalzo, 2013).
Personat të cilët vuajn nga kjo sëmundje kronike, rezulton me 3 simptomat kryesore:
o Polyuria (urinim i shumtë dhe i shpesht),
o Polydipsia (etje e madhe),
o Polyphagia (nevoja e shtuar e ngrënies për ushqim).
Polyuria - rezulton nga një gradient osmotik i zhvilluar në veshka për shkak të hyperglikemisë.
Dehidratimi e stimulon mekanizmin e etjes dhe polydipsia shtohet.
9

Për shkak se qelizat nuk marrin ushqim (glukozë) mekanizmi i urisë rezulton në polyphagia
(nevoja e shtuar e ngrënies për ushqim). Pavarësisht marrjes së tepërt të ushqimeve, personi
mbetet në gjendjen e urisë derisa sasia e insulinës bëhet e pranishme për të mundësuar lëvizjen
e glukozës për në qeliza. Kur qelizat nuk mund të marrin glukozën si burim për gjenerimin e
energjisë, përdoren burimet alternative të furnizimit. Konvertimi i acideve të lira dhjamore në
trupa ketone paraqet një opcion rezervë për burimin e energjisë. Për shkak se trupat ketone
dhjamore, ato nuk metabolizohen më, dhe mund të akumulohen në gjak dhe fluide të tjera
ekstra - qelizore kur insulina nuk është e pranishme (Peka et. al. 2014).
Komplikimet akute janë: ketoacidoza diabetike, hiperglikemia, hipoglikemia, koma diabetike.
Komplikimet kronike janë: sëmundjet kardiovaskulare, nefropatia, etj.
1.2 Ketoacidoza diabetike.
Është komplikim akut i formës të diabetit të varur nga insulina. Karakterizohet me ngritje
enorme të nivelit të glikemisë në gjak, e përcjellur me glikozuri, acetonemi dhe acetonuri.
Shkaku i shfaqjes të ketoacidozës përcillet me kalimin e glukozës në urinë e cila me vete merrë
ujin dhe kripërat duke shkaktuar dehidrimin e organizmit. Meqë glukoza nuk hynë dot në qeliza
për të plotesuar nevojat energjike të organizmit, zbërthehen proteinat në aminoacide si dhe
yndyrnat në acide yndyrore. Prodhohen sasi të mëdha të ketoneve dhe acetonit, duke shkaktuar
acidozë të rëndë.
Pacientët janë të dehidruar, me elasticitet të zvogëluar të lëkurës, me pamje të molisur, buzë të
thara, kurse nga goja kundërmon erë e acetonit, e cila ndonjëherë mbushë hapesirën përreth.
Kohë pas kohe pacientët ankohen në dhembje të barkut, mundim dhe vjellje të shpeshta të cilat
edhe më tepër e thellojnë dehidrimin. Në këto raste tensioni arterial pëson rënje, pulsi është i
shpejtuar, filiform. Frymëmarja është e shpeshtë dhe e thellë (frymarrja e Kusmaul-it).
Nëse nuk meren masat adekuate urgjente pacienti mund të hyjë në fazën e komës diabetike e
cila karakterizohet me ngushtimin e vetëdijes deri të humbja e plotë – koma, e cila mund të
përfundojë me vdekje (Bekteshi, Ahmetaj, Elshani, Hundozi, Krasniqi, Haziri, Tafarshiku,
Manaj, Pallaska, Krasniqi & Bejiqi, 2000).
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1.3 Hiperglikemia.
Me hiperglikemi nënkuptojmë sasi të tepërta të glukozës në gjak. Për dikë me diabet ajo është
një shenjë që diabeti i tyre nuk është i kontrolluar. Niveli i lartë i sheqerit në gjak shkakton
sekretimin e insulinës brenda gjakut. Shkaktarët e hiperglikemisë janë si pasojë e:
Dozat e humbura: njerëzit me DIV duhet të kenë kujdes që t’mos i humbin dozat e insulinës.
Mbingrënia: ngrënia e shumë karbohidrateve mund të rrisë nivelin e glukozës në gjak.
Mungesa e të ushtruarit: ushtrimet e rregullta, ndihmojnë insulinën.
Stresi mendor ose emocional: të qenit në stres mund të shkaktojë lirimin e glukozës në gjak
dhe hormonet e stresit mund të sjellin rezistencë ndaj veprimit të insulinës, të dyja kontribuojnë
në nivelin e lartë të sheqerit.
Stresi fizik: të qenit të semurë, të vuajturit e traumave të mëdha fizike. Çdo stres i rëndë në
trup, një atak në zemër ose sëmundje veshkash mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Në raste
te hiperglikemisë pacienti ndjen lodhje, sepse glukoza është duke kaluar në urinë dhe nuk është
duke shkuar në qeliza dhe në muskuj, të cilët e kanë të nevojshme atë për enregji.
Simptomat e nivelit të lartë të sheqerit në gjak janë: etje e madhe, lodhje dhe dobësi, sasi e
madhe urinimi, humbje peshe dhe pamje të trubullt.
1.4 Hypoglikemia.
Nënkupton rënjen e nivelit të glukozës nën 50mg/l/ (2.8mmol/l), tek diabetikët të cilët
mjekohen me insulinë ose me tableta për oral. Hipoglikemia më së shpeshti lajmërohet tek
pacientët të cilët mjekohen me doza të mëdha të insulinës, të cilët konsumojnë sasi të pakta të
ushqimit apo merren me aktivitete të zgjatura fizike, ose e përdorin shumë alkoolin.
Gjatë hipoglikemisë pacienti ndihet i uritur, ka dridhje të trupit, kokëdhembje, dezorientim,
konfuzion dhe në rastet më të rënda hypoglikemia përcillet me humbje të vetëdijes. Sa më
shpejtë që të ulet glikemia, simptomat janë më të vrullshme (Bekteshi et.al. 2000).
Tek fëmijët me DIV hipoglikemia përkufizohet si përqendrim i glukozës në gjak më i ulët se
4mmol/L. Shkaktohet në shumicën e rasteve nga mosmarrja e regullt e ushqimit, dozave të
rritura të insulinës dhe gjatë aktivitetëve të shtuara fizike në doza të zakonshme të insulinës.
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Rëndësi e veçantë duhet ti kushtohet edukimit të këtyre fëmijëve lidhur me njohjen e hershme
të simptomave dhe shenjave të hipoglikemisë për të evituar gjendjet e rënda siç është (koma
hipoglikemike). Manifestimet e para klinike janë: djersitja, ndjenjë e dobësisë, ndjenjë e të
ftohtit, lodhje, përgjumësi, uri dhe nervozizëm, mund të paraqiten edhe marramendje,
kokëdhembje, ndryshon në sjellje, deri te humbja e vetëdijes. Në gjendjet më të rënda
hypoglikemia përcillet me konvulsione, gjendje komatoze dhe vdekje.
Në të gjitha rastet ku dyshohet për hipoglikemi dhe nuk ka kohë që të bëhet përcaktimi i
glukozës në gjak duhet menjëherë të intervenohet. Nëse pacienti është me vetëdije të ruajtur i
jepet ndonjë nga lëngjet e ëmbla si lëng frutash ose një lugë sheqer kristalor. Pas kësaj
këshillohet të marrë një racion ushqimi. Nëse pacienti është pa vetëdije intervenohet menjëherë
me dhënien e glukagonit. Glukagoni jepet në dozë prej 1mg. në vendet ku jepet insulina në
dorë apo në këmbë në mënyrë intramuskulare apo subkutane. Në raste të rënda te pacientët me
hipoglikemi bëhet edhe trajtimi me glukozë të përqendruar në mënyrë intravenoze.
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Kapitulli II
2. Diagnostifikimi
Diagnoza e diabetit mellit përcaktohet në bazë të anamnezës familjare, pasqyrës klinike,
manifestimet karakteristike klinike, përqendrimet e rritura të glukozës në gjak (hiperglikemia)
dhe prezencës së glukozës në urinë (glukozuria). Diagnoza e sigurtë vendoset pas përcaktimit
të paaftësisë së njeriut të dhënë për të reaguar normalisht ndaj një ngarkese me glukozë, paaftësi
që lidhet me pakësimin relativ apo absolut të insulinës në gjakun qarkullues. Prova e ngarkesës
realizohet esëll në mëngjes, duke i dhënë të sëmurit 75-100 g, glukozë. Të njerëzit e shëndoshë,
glikemia esëll duhet të jetë nën 110 mg për 100 ml, në gjak, nën 160 mg për 100 ml, brenda
orës së parë të ngarkesës dhe nën 120 mg për 100 ml, në dy orët e para pas saj. Shifrat e
glikemisë mbi këto nivele flasin për forma të ndryshme të sëmundjes, duke filluar nga prishja
e tolerancës së glukozës deri në diabet të rëndë. Diabeti melit duhet të dyshohet e të kërkohet
në mënyrë të veçantë në këto raste:
 Tek të gjithë pjesëtarët e familjes dhe kushërinjët e të sëmurit nga diabeti;
 Njerëzit obezë, sidomos në ata mbi 40 vjeç;
 Femrat që kanë lindur fëmijë me peshë mbi 4 kg, dhe në ato që kanë lindur fëmijë të
vdekur apo dështuar pa arësye të qartë;
 Njerëzit me hipertension arterial;
 Personat me sëmundje iskemike të zemrës apo hiperlipidemi;
 Personat me infeksione të shpeshta të lëkurës apo rrugëve urinare; dhe
 Tek personat me patologji të herëshme stomatologjike (Adhami et al. 1990).
Diagnostifikimin e diabetit e ndihmon testi OGTT ( oral glucose tolerance test ), testi i
mbingarkimit oral me glukozë, nëse:
1. Glukoza në plazmë esull është > 7mmol/L ose pas dy orëve të mbingarkimit është > 11.1
mmol/L atëherë këto të dhëna flasin për çrregullimin e diabetit insulinvartës.
2. Nëse 2 orë pas mbingarkimit glukoza në plazmë është > 7.8mmol/L dhe <11.0mmol/L flet
për çrregullim të tolerimit të glukozës.
3. Nëse glukoza në plazmë esull është > 6.0mmol/L dhe < 7.0mmol.L flet për çrregullim të
glikemisë esull.
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Figura 2. Teknika e matjes së glikemisë me aparatin e glikometrit.

Bëhet matja e glikemisë 7 herë në ditë:
1. Bëhet matja e glikemisë esull,
2. Matet 2 orë pas mëngjesit,
3. Matet para drekës,
4. Përsëri matet 2 orë pas drekës,
5. Matet para darkës,
6. Përsëri matet 2 orë pas darkës, dhe
7. Matet para gjumit. (Fauci et al. 2013).

2.1 Analizat e gjakut
Analizat e gjakut tregojnë nëse organizmi është i shëndoshë, nëse ekziston ndonjë proces
inflamator, apo ekziston ndonjë sëmundje. Pasqyra e plotë e gjakut është analizë themelore
laboratorike e gjakut, e cila bëhet për vlerësimin e përgjithshëm të gjendjes shëndetësore dhe
për zbulimin e çrregullimeve të ndryshme, siç është anemia, infeksioni, sëmundjet virusale,
gjendjen e ushqyerjes së organizmit dhe ekspozimin ndaj materieve toksike. Pasqyra e gjakut
është shumë e rëndësishme, posaçërisht në shikimin e parë. Ajo zbulon sasinë e përgjithshme
të elementeve të gjakut dhe marrëdhëniet reciproke të tyre, gjegjësisht flet për stabilitetin e
organizmit në tërësi. Me këtë analizë të gjakut krijohet një pasqyrë e numrit dhe kualitetit të
eritrociteve, trombociteve dhe leukociteve.
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ERITROCITET (Rruazat e kuqe të gjakut). - janë qelizat të cilat përmbajnë hemoglobinën,
bartin oksigjenin dhe dyoksidin e karbonit në organizëm. Vlerat referente janë:
M 4,5-6,3 x 10 në 12/l
F 4,2-5,4 x 10 në 12/l
Rritja e numrit të eritrociteve shkakton dehidrim, policitemi (sëmundje e rrallë). Zvogëlimi i
numrit të eritrociteve është njëri nga treguesit e anemisë së bashku me hematokritin,
hemoglobinën dhe konstanteve të eritrociteve.
LEUKOCITET (Le). - Qelizat e bardha të gjakut prodhohen në palcën kockore dhe kanë rol
në mbrojtjen e organizmit nga infeksionet, me ç’rast secili lloj i leukociteve (janë pesë tipa) ka
funksion të veçantë, që shihet në formulën leukocitare, e cila realizohet ndaras nga pasqyra e
gjakut, ndërsa realizimi i saj rekomandohet si shtesë e domosdoshme e cila plotëson të dhënat
për gjendjen e organizmit. Vlerat referente: 4-10 x 10 në 9/l
Rritja e numrit të leukociteve shoqërohet me infeksion bakterial. Zvogëlim i numrit të
leukociteve shoqërohet me sëmundje virusale, te hemoterapia, te marrja e disa barnave.
Hemoglobina (Hb) Hemoglobina është përbërës i eritrociteve dhe paraqet kompleks proteinik,
i cili e bart oksigjenin nga mushkëritë ne inde dhe dyoksidin e karbonit në drejtim të kundërt
(nga indet në mushkëri). Vlerat referente: M 140-180 g/l; F 120-160 g /l.
HEMOGLOBINA (Hb). – Hemoglobina është përbërës i eritrociteve dhe paraqet kompleks
proteinik, i cili e bart oksigjenin nga mushkëritë ne inde dhe dyoksidin e karbonit në drejtim të
kundërt (nga indet në mushkëri). Vlerat referente: M 140-180 g/l; F 120-160 g /l. Zvogëlimi i
Hb: anemi (paraqitet zakonisht bashkë me mungesën e eritrociteve, hemoglobinës dhe hekurit).
HEMATOKRITI (Htc) - paraqet vëllimin e eritrociteve në njësi të gjakut. Vlerat referente: M
0,40-0,50 L/l; F 0,35-0,48 L/l. Rritja e vlerave të hematokritit shoqërohet me policitemia rubra
vera (sëmundje e rrallë shkaktari i të cilës nuk është i njohur, ndërsa paraqitet te personat e
moshuar). Zvogëlimi i vlerave të hematokritit paraqet dehidrim dhe anemi.
TROMBOCITET (Tr) - janë pllakëzat e gjakut, të cilat kanë rol në hemostazë (pengimin
gjakderdhjes) dhe në koagulimin e gjakut. Vlerat referente: 150-400 x 10 në 9/l. Rritja e numrit
të trombociteve: tromboza (koagulimi spontan i gjakut). Zvogëlimi i numrit të trombociteve:
sëmundjet autoimune, gjakderdhjet e imta spontane, te marrja e citostatikëve, pas transfuzionit
të gjakut.
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SEDIMENTIMI (SE). - Sedimentimi i eritrociteve nuk bën pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë
në pasqyrën komplete të gjakut, por rekomandohet dhe kryesisht përcaktohet gjatë analizave
hematologjike, sepse tregon për mundësinë e ekzistimit të ndonjë sëmundjeje dhe përcaktohet
pothuajse te të gjitha sëmundjet. Sedimentimi paraqet shpejtësinë me të cilën eritrocitet
shtresohen në fundin e epruvetës së vendosur në mënyrë vertikale. Shpejtësi normale e SE
përjashton mundësinë e ekzistimit të sëmundjes, ndërsa sedimetimi i shpejtuar është indikator
për kërkime të mëtutjeshme. Vlerat referente: M (20-50 vjeç) 3-13 mm/h, M (mbi 50 vjeç) 223 mm/h; F ( 20-50 vjeç) 4-24 mm/h, F (mbi 50 vjeç) 5-28 mm/h. Rritja e vlerave të SE tregon
ekzistimin e infeksionit.
FORMULA LEUKOCITARE.- pasqyra diferenciale e gjakut, nënkupton numrin e grupeve të
veçanta të leukociteve. Për një analizë të mirë laboratorike, është e domosdoshme të
përcaktohet formula leukocitare së bashku me pasqyrën e gjakut. Ekzistojnë tri grupe kryesore
të leukociteve: granulocitet (neutrofilet, bazofilet dhe eozinofilet), monocitet dhe limfocitet.
Neutrofilet së bashku me monocitet paraqesin bazën e sistemit mbrojtës të organizmit. Vlerat
referente: 40 – 75%. Rritja e numrit të neutrofileve (neutrofilia) paraqitet te infeksionet
bakteriale, traumat, djegiet, inflamacionet, infarkti. Janë sidomos të rritura te leukemia dhe
sëmundjet e përhapura malinje. Zvogëlimi i numrit të neutrofileve (neutropenia) paraqitet tek
infeksionet virusale, bruceloza, tuberkulozi, artriti reumatoid, çrregullimet e palcës kockore,
mungesa e vitaminës B12.
NEUTROFILET. – Neutrofilet së bashku me monocitet paraqesin bazën e sistemit mbrojtës të
organizmit. Vlerat referente: 40 – 75%. Rritja e numrit të neutrofileve (neutrofilia) paraqitet
tek: infeksionet bakterore, traumat, djegiet, inflamacionet, infarkti. Janë sidomos të rritura te
leukemia dhe sëmundjet e përhapura malinje. Zvogëlimi i numrit të neutrofileve (neutropenia)
paraqitet tek: infeksionet virusale, bruceloza, tuberkulozi, artriti reumatoid, çrregullimet e
palcës kockore, mungesa e vitaminës B12.
LIMFOCITET. - Limfocitet prodhojnë antitrupa dhe bëjnë pjesë në mbrojtjen kundër viruseve.
Vlerat referente: 20-45%. Rritja e numrit të limfociteve (limfocitoza) paraqitet tek infeksionet
virusale (virusi Epstein Barr, Citomegalovirusi, rubeola), toksoplazmoza, bruceloza.
Zvogëlimi i numrit të limfociteve (limfopenia) paraqitet tek mjekimi me kortikosteroide,
infiltrimi i palcës kockore, AIDS-i, gjatë radioterapisë dhe hemoterapisë.
Kur është fjala për hulumtimin laboratorik të gjakut, ai nënkupton dy lloje analizash: ato të
cilat janë të orientuara në hulumtimin e llojit, numrit, raportit dhe dukjes së elementeve qelizore
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të gjakut (pasqyra e gjakut, parametrat hematologjike) dhe të tjera, me të cilat verifikohet
përbërja biokimike e gjakut dhe në bazë të kësaj konstatohet puna apo gjendja e organeve të
caktuara dhe të indeve.
EOZINOFILET. – Eozinofilet marrin pjesë në mbrojtjen nga agjentët alergjikë dhe infeksionet
parazitare. Vlerat referente: 2-4%. Rritja e numrit të eozinofileve (eozinofilia), paraqitet tek:
astma, alergjitë, urtikaria, ekzemat, rrezatimi, gjatë rikuperimit nga infeksionet. Eozinofiliamialgia është sindromë e cila karakterizohet me dhimbje në muskuj dhe nyje, rritje të
temperaturës, ekzantemë në lëkurë, ënjtje të duarve dhe eozinofili.
MONOCITET. - Monocitet janë qelizat më të mëdha të gjakut dhe funksioni kryesor i tyre
është fagocitoza (veprojnë si gëlltitës të qelizave të vdekura). Vlerat referente: 2-10%. Rritja e
numrit të monociteve (monocitoza), paraqitet tek: infeksionet akute dhe kronike, sëmundjet
malinje.
BAZOFILET. – Bazofilet përbëjnë populacionin më pak të shprehur të leukociteve, të cilat
marrin pjesë në përgjigjen alergjike të organizmit. Vlerat referente: 0-1%. Rritja e numrit të
bazofileve (bazofili), paraqitet tek: infeksionet virusale, urtikaria, miks-edemat, pas hemolizës
dhe largimit të shpretkës. Vlerat referente vlejnë për personat e rritur.

Figura 3.Teknika e marrjes së materialit (gjakut) për analiza.
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2.2 Parametrat biokimikë të gjakut
Dukja e serumit – normal: i kthjellët dhe i shkëlqyeshëm, në të verdhë;
Mund të jetë dobët lipemik (dobët i turbullt), lipemik (i turbullt) dhe qumështor lipemik (shumë
i turbullt), që tregon për rritje të yndyrës në gjak. Shpesh deri te këto rezultate arrihet sepse
pacienti nuk u përmbahet rregullave që 12 orë para dhënies së gjakut të mos konsumoj ushqim.
Serumi mund të jetë edhe i kuq për shkak të hemolizës dhe ikterik për shkak të vlerave të
shtuara të bilirubinës.
GLUKOZA – vlerat normale nga 3,5-6,1 mmol/l. Vlerat e ngritura shfaqen te diabetikët,
ndërkaq të ulura te hipoglikemia e shkaktarëve të ndryshëm.
UREA – vlerat normale nga 1,7-8,3 mmol/l.
KREATININA – vlerat normale për meshkuj nga 62-106; ndërkaq për femra nga 44-80
mmol/l. Vlerat e rritura shfaqen te sëmundjet e veshkave. Urea e ngritur, ndërkaq vlerat e rritura
të kreatininës mund të jenë pasojë e aktivitetit të shtuar fizik apo marrjes së steroideve. Vlerat
e zvogëluara shfaqen te shtatzënat dhe femrat në përgjithësi.
ELEKTROLITET. - Natriumi normal: 139-154 mmol/l. Vlerat e zvogëluara shfaqen te
pacientët me veshka të sëmura.
Kaliumi – normal: 3,8-5,3 mmol/l. Vlerat e ngritura shfaqen te të sëmurët nga veshkat.
URINA. - Thartira e urinës – vlerat normale për meshkujt nga 200-420; për femra 140-340
mmol/L. Vlerat e ngritura shfaqen te artriti (shtresimi i kristaleve të thartirës së urinës në nyja).
Përqendrimi i zvogëluar nuk ka rëndësi diagnostike.
YNDYRAT. - Kolesterina – e rekomanduar < 5,2; e lartë > 6,2 mmol/l.
HDL kolesterina (e mirë) – e rekomanduar > 1,54; e ulët < 1,0 mmol/l.
Rëndësia diagnostike ka vlerat e ulura të kolesterinës HDL. Në atë rast ekziston rrezik i shtuar
i shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Sa më të larta vlerat e kolesterinës HDL, aq më mirë,
sepse kjo kolesterinë “pastron” enët e gjakut. Kolesterina LDL (e keqe) – e rekomanduar < 2,6;
e lartë > 4,1 mmol/l. Vlerat e rritura zakonisht janë të lidhura me ushqimin e jo të drejtë dhe
me stresin. Atëherë rritet rreziku i shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare, para së gjithash,
arterioskleroza.
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Trigliceritet – të rekomanduara < 1,7; të larta > 2,3 mmol/l. Vlerat e ngritura më së shpeshti
janë shenjë e mosrespektimit të rregullave që të konsumohet ushqimi 12 orë para marrjes së
gjakut. Vlerat e zvogëluara nuk kanë rëndësi diagnostike.
ALT – vlera normale nga 8-41 IJ/I. Vlerat e ngritura tregojnë në dëmtimin akut të mëlçisë, më
së shpeshti të shkaktuar nga terapia me antibiotikë, konsumimin e pijeve të gazuara e të
ngjashme. AST – vlera normale nga 7-38 IJ/I. Vlerat e shtuara tregojnë në dëmtimin e
konsiderueshëm të mëlçisë apo në ndonjë sëmundje tjetër (p.sh. ndonjë sëmundje muskulore);
Gama GT – vlera normale për meshkuj nga 8-40; për femra nga 5-35IJ/I. Vlerat e ngritura më
së shpeshti shfaqen te alkoolistët dhe janë shenjë e dëmtimit të mëlçisë.
Bilirubina totale – Vlerat normale nga 1,1-18,8 umol/l. Vlerat e ngritura shfaqen te dëmtimi i
mëlçisë dhe obstruksioni i kanaleve të tëmthit. Vlerat e zvogëluara nuk kanë rëndësi
diagnostike.
Fosfataza alkalike – vlera normale për të rriturit 0-270; fëmijët deri në 810 IJ/I. Njëra ndër
format e fosfatazës alkalike merr pjesë në ndërtimin e eshtrave. Vlerat e ngritura mund të
tregojnë në zbërthimin e shtuar të eshtrave dhe në zhvillimin e mundshëm të osteoporozës. Te
fëmijët në zhvillim vlera e këtij parametri është e rritur.
S-alfa amilaza – normale: 28-100 IJ/I. U-alfa amilaza – normale: – 0-450 IJ/I. Niveli i ngritur
tregon çrregullimin e funksionit të pankreasit. – 0-450 IJ/I.
Hekuri – normal për meshkuj nga 10,6-28,3; për femra 6,6-26,0 umol/l. Bashkë me
hemoglobinën, eritrocitet dhe parametrat të cilët përcaktojnë morfologjinë e eritrociteve
(MCV, MCH dhe MCHC) ofrojnë pamje në gjendjen e palcës së kockave. Përcaktimi vetëm i
hekurit nuk ka kurrfarë rëndësie për caktimin e diagnozës së anemisë.
Fibronogjeni – normal: 2-4 g/l. Ai është parametër jospecifik. Është i rritur tek sëmundjet akute
dhe kronike, malinjitetet, numrit të madh të sëmundjeve, inflamacionet e ndryshme etj. Vlerat
e zvogëluara nuk kanë rëndësi diagnostike.
Proteinat - normale: 66-87 g/l. Vlerat e zvogëluara janë shenjë e dëmtimit të funksionit sintetik
të mëlçisë, pos në shtatzëni kur vlerat e zvogëluara shpesh shfaqen. Vlerat e ngritura mund të
tregojnë në probleme me disfunksionin e veshkave.
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(PT) – Koha e protombinës – normale: < 1,3 INR. PT u përcaktohet pacientëve para
operacionit, si dhe pacientëve të cilët janë në terapi antikoagulante kur vlerat e pritura janë nga
2,0-4,5 INR. (https://gazetablic.com/pasqyra-e-gjakut-cilat-jane-vlerat-normale).
Të parandalosh është më e lehtë se të kurosh. E megjithatë prirja në përgjithësi është kryerja e
analizave vetëm kur kemi probleme shëndetësore. Një kontroll mjekësor është mirë që ta bëjnë
të gjithë njerëzit minimumi 1 herë në vit, pa simptoma dhe shqetësime mjekësore, për të
verifikuar gjendjen e tyre shëndetësore dhe për të parandaluar sëmundjet. Para se të kryhen
analizat e gjakut, pacienti është e rëndësishme të respektojë rregullat paraprake që ndihmojnë
për një proçedurë diagnostike të saktë. Nëse pacienti nuk i respekton siç duhet këto masa
paraprake kjo mund të sjellë në alterime të vlerave të analizave laboratorike nga më të lehta
deri në të rëndësishme. Kështu që para se të realizohet marrja e analizave të gjakut, pacientit i
duhet të qëndrojë pa u ushqyer rreth 8-14 orë por gjatë kësaj kohe duhen marrë sasi uji të
mjaftueshme. Ndërkohë duhet të mos konsumohen cigare, kafe dhe alkool. Poashtu një ditë
përpara ekzaminimeve duhen evituar sforcimet fizike.
2.3 Testi HBA1C
Tek pacientët me diabet dhe polineuropati shoqëruese, nuk është e mjaftueshme vetëm matja e
nivelit të sheqerit në gjak. Ngase, ky nivel ndryshon gjatë ditës dhe nuk është tregues i sigurtë
për nivelin e rregullimit të sheqerit në qarkullim. Hemoglobina A1c (HbA1c) është test i cili
realizohet nga mostra e gjakut dhe jep pasqyrë të qartë për efektin e barnave antidiabetike ndaj
rregullimit të nivelit të sheqerit në gjak. Andaj, assesi nuk duhet të mjaftohemi me shpjegimin
se “niveli i sheqerit në gjakun tim është normal”! HbA1c ka shumë gjasa të jetë e lartë në
pacientët me polineuropati diabetike – gjë që tregon se terapia e tyre aktuale kundër diabetit
është e papërshtatshme apo e pamjaftueshme (http://familjajone.com/cka-do-te-thote-mpirjae-shputave-ne-diabet/).
Një analizë e gjakut zbulon rrezikun e individit që të preket nga diabeti i tipit 2 para se ai të
zhvillohet - shumë më herët se sa besohej më parë, thonë hulumtuesit në Izrael. Testi A1c, i
cili përdoret për të diagnostikuar diabetin e tipit 2, mund të përdoret gjithashtu në një fazë
shumë më të hershme për ta hulumtuar sëmundjen në popullsinë me rrezik të lartë, siç janë
pacientët me mbipeshë.
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Figura 4. Vlerat dhe përshkrimi i tyre tek analiza HBA1C.

Tek njerëzit e shëndetshëm, glukoza absorbohet nga gjaku për përdorim nga indet e ndryshme.
Por qelizat e personave me diabet të tipit 2 janë rezistente ndaj insulinës, e cila prodhohet nga
pankreasi dhe është kyç për rregullimin e metabolizmit të karbohidrateve dhe të yndyrës në
trup. Këta individë kanë nivele më të larta se normale të glukozës në gjak. Njerëzit me
paradiabet kanë nivele të glukozës në gjak diku midis normales dhe diabetit, thonë studiuesit.
Glukoza në gjak mund të analizohet direkt në disa mënyra, por këto analiza sigurojnë vetëm
një pasqyrë të vogël. Për ta pasur një pasqyrë domethënëse të nivelit të glukozës në gjak me
kalimin e kohës, mjekët i testojnë nivelet e hemoglobinës së glikogjenizuar, apo A1c, në gjak.
Kur niveli i glukozës në gjak është i lartë, më shumë A1C formohet. Pra A1c shërben si një
biomarker i cili tregon nivelin mesatar të glukozës në gjak gjatë një periudhe dy-tremujore,
thonë studiuesit. Analiza A1c prej kohësh është përdorur për të monitoruar diabetin e tipit 2.
Shoqata Amerikane e Diabetit dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë e kanë shtuar analizën
në udhëzuesit e tyre si kriter për diagnostikimin e diabetit të tipit 2.
Një nivel i A1c prej 6.5 për qind ose më shumë është tregues i sëmundjes dhe një nivel i A1c
midis 5.7 dhe 6.4 për qind është tregues i paradiabetit (Nataly, Michal & Shlomo, 2014).
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Figura 5. Formimi i Hemoglobinës së Glykogjenizuar.

2.4 Trajtimi
Në mjekimin e diabetit tek të moshuarit duhet bërë kujdes, si në zbatimin e dietës, ashtu edhe
të ilaçeve e sidomos të insulinës. Duhet bërë kujdes edhe nga hipoglikemia e cila është një
ndërlikim i shpeshtë dhe me pasoja. Ky ndërlikim mund të shkaktohet nga dozimi jo i saktë i
insulinës, mos respektimi i rregullave në ushqyerjen apo përdorimin pa kritere të drejta i
ilaçeve.
Aplikimi i drejtë i mjekimit sipas këshillave të specialistit si dhe edukimi shëndetësor apo
udhëzimet që duhet t’i jepen të moshuarit të semurë ndihmojnë shumë në parandalimin e këtij
ndërlikimi.
Në të moshuarit duhet bërë kujdes për mbrojtjen nga infeksionet, mjekimin e tyre në kohë dhe
vazhdimin e mjekimit nën një kontroll të duhur mjekësor. Karakteristikë tek diabetikët është
vështirësia në mbylljen e plagëve për shkak të dëmtimeve në enët e gjakut. Veçanërisht të
shpeshta në të moshuarit janë plagët në gjymtyrët e poshtme që krijohen nga prerja e thonjeve,
kallot prej këpucëve etj.
Higjena e këmbëve duhet zbatuar me shumë kujdes me qëllim për parandalimin e infeksioneve
që mund të çojnë deri në gangrene dhe në invaliditet.
Një kontroll i rregullt i glikemisë në diabetikët bën që të mos shtohen shumë ndërlikime të
lidhura me diabetin, siç janë sëmundjet e zemrës. Mjekimi i diabetit duhet bazuar në:
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 Pakësimin e kalorive totale dhe të sheqerit, yndyrave të saturuara dhe proteinave me
natyrë shtazore.
 Shtimin e konsumit të karbohidrateve komplekse, acideve yndyrore pak të saturuara
dhe proteinave me origjinë vegjetale.
 Normalizimin e peshës së trupit dhe arritjen e peshës ideale.
 Shtimin e aktivitetit fizik.
Kur nuk arrihet normalizimi i glikemisë me këto masa, vazhdon mjekimin me antidiabetikët
oral ose me insulinë (Zallari, 2008).
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Kapitulli III
3. Kujdesi infermior
Vlerësimi infermieror. - Menjëherë pas paraqitjes së pacientit në spital infermieri bën
mbledhjen e të dhënave, nëpërmjet intervistës që i bëhet të sëmurit rreth historis së sëmundjes
dhe shenjave klinike që infermieri arrin të sigurojë nga pamja fizike e pacientit.
 Sigurohet anameza familjare.
 Vlerëson aparencën tek pacienti ( a duket i shqetësuar, i frikësuar, i lodhur).
 Pyetet i sëmuri për sasinë, shpeshtësinë e pirjes së lëngjeve sepse këta pacientë janë të
prirur për të pirë një sasi të madhe lëngjësh.
 Pyetet pacienti edhe për sasinë, dhe shpeshtësin e urinimit.
 Vlerëson lekurën ( nëse ka probleme, nëse është i djersitur dhe i ftohtë, nëse lekura
është e thatë turgor).
 Vlerësohet sistemi neurologjik (nëse është i irrituar ose përgjumur).
 Vlerësimi fizik i kompletuar është esencial sepse diabeti mund të ndikojë në të gjitha
sistemet.
Diagnoza Infermiore
 Rrezik për ndryshime në lëkurë me prishjen e intergitetit (infeksione, plagë, lëkurë e thatë
ose djersitur).
 Pakësimi i rezervave energjetike të organizmit, ndryshimi i mënyrës të ushqyerjes.
 Pakësimi i vëllimit të lëngjeve si pasojë e paaftësisë për të plotësuar nevojat për lëngje
(humbje të pandjeshme, djersa, urinimi i shpeshtë).
 Ndryshime në aktivitetin fizik si pasojë e sëmundjes (lodhje, plogështi).
 Prishje e komfortit, të cikleve të gjumit.
 Rrezik për ndryshime në gjendjen e vetëdijes (përgjumje, gjendje irritimi).
Ndërhyrja infermiore. - Tek të sëmuret me diabet melit kujdesi kryesor qëndron në njohjen e
shenjave të ndërlikimeve si:
 dëmtime të lëkurës,
 zemrës,
 veshkave,
 syve,
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 të sistemit neuromuskular,
 traktit gastrointestinal etj.
Për të gjitha këto komplikime infermierët duhet të jenë të vëmendshëm, dhe me përkushtim të
angazhohen përmes shkathtësisë dhe njohurive të tyre që të kujdesen për mirëmbajten e tyre.

Rekomandimet Infermiore. – infermierët gjithmonë duhet të jenë promovues të shëndetit dhe
edukimit shëndetësor. Kështu një diabetik duhet të këshillohet që:
 Të mos harrojë asnjëherë mjekimet.
 Nuk duhet të harrojë kohën pa ngrënë (edhe kur është nën dietën e rënies në peshë).
 Nuk duhet të bëjë injeksione të insulinës në të njëtin vend.
 Nuk duhet ndërruar lloji i insulinës pa u këshilluar me mjekun.
 Insulinën duhet ta bëjë edhe në rastet që nuk ka oreks, ndërsa ushqimin e zakonshëm në
këto raste ta zëvendësojë me lëngje me sheqer si çaj, komposte etj.
 Të mos e zëvendësojë asnjëherë mjekimin me insulin me atë me tablet, pa u këshilluar me
mjekun.
 Të pijë pa nguruar sa herë që ka etje.
 Të mos hajë më shumë se dy fruta në ditë, nuk rekomandohen frutat si banana, fik, kurse
të tjerat në një sasi tepër të vogël, gjithmonë duke e kompensuar me ushqimin (Peka et. al.
2005).

3.1 QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi i punimit tonë është analizimi i treguesve të pasqyrës së gjakut tek personat me diabet.
Shpjegimi dhe rëndësia e testit HBA1C në diagnostifikimin dhe ecurinë e sëmundjes së
diabetit.
3.2 Pyetjet Hulumtuese
a) Çfarë është HBA1C?
b) Si mund ta tregoj pasqyra e gjakut përmes HBA1C gjendjen e pacientit me diabet?
c) Cilat janë objektivat e HBA1C?
d) Si ndryshon HbA1c nga niveli i glukozës në gjak?
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3.3 METODOLOGJIA
Materialet të cilat janë përdorur për këtë studim janë marrur në protokollet e QKMF (Qendrës
Kryesore të Mjeksisë Familjare) në Prizren. Të dhënat përfshijnë periudhën kohore Janar –
Dhjetor 2018. Lloji i punimit është retrospektiv. Në këtë punim janë përfshirë figura, tabela
dhe grafikona të cilat paraqesin numrin, përqindjen, grupmoshën, vendbanimin e pacientëve të
cilët kanë realiziuar testin HBA1C, pranë qendrës diabetike në QKMF Prizren. Për marrjen e
ketyre të dhënave paraprakisht është marrë leje nga drejtoria e institucionit përkatës.
Këto të dhëna më pas janë përpunuar në mënyrë statistikore, përmes programit kompjuterik
Excel 2010.
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3.4 REZULTATET
Gjatë periudhës kohore Janar – Dhjetor 2018, pranë qendrës diabetike në QKMF - Prizren janë
paraqitur dhe kanë realizuar testin HBA1C gjithësej 3273 pacient. Nga totali i pacientëve
shumica prej tyre me 1903 raste apo 58.14% i takonin gjinisë femrore dhe 1370 apo 41.86%
ishin meshkuj. Nëse i analizojmë sipas grup moshës prijnë moshat e shtyra, ku numrin më të
madh e kemi të grup moshës mbi 65 vjeç me 1156 raste apo 35.32%. Megjithatë sipas
rezultateve kemi vënë re një paraqitje gjithmonë e më të shpeshtë edhe tek moshat e reja.

Tabela 1. Të dhënat demografike të pjesëmarrësve në hulumtim.

Gjinia
Femra

Meshkuj

Totali

Grup-mosha

N

%

N

%

N

%

1 deri 5 vjeç

2

0.06

1

0.03

3

0.09

6 deri 9 vjeç

3

0.09

2

0.06

5

0.15

10 deri 14 vjeç

7

0.21

2

0.06

9

0.27

15 deri 19 vjeç

32

0.98

19

0.58

51

1.56

20 deri 24 vjeç

46

1.40

30

0.92

76

2.32

25 deri 34 vjeç

64

1.96

41

1.26

105

3.22

35 deri 44 vjeç

156

4.77

113

3.45

269

8.22

45 deri 54 vjeç

412

12.59

222

6.78

634

19.37

55 deri 64 vjeç

538

16.43

427

13.05

965

29.48

65 vjeç e më shumë

643

19.65

513

15.67

1156

35.32

Totali

1903

58.14

1370

41.86

3273

100.0
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Figura 6. Shpërndarja e pacientëve sipas gjinisë.
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Figura 7. Shpërndarja e pacientëve sipas grupmoshës.
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Figura 8. Shpërndarja e pacientëve sipas vendbanimit.

Nga 3273 pacient në tatal, nga vendbanimet urbane kemi 1505 raste apo 46% dhe nga
vendbanimet rurale 1768 raste apo 54%.

61%
39%

Vlera patologjike

Vlera normale

Figura 9. Shpërndarja e rezultateve të analizës.

Nga numri total i pacientëve të cilët kanë realizuar testin e HBA1C kemi këtë shpërndarje
sipas rezultateve: shumica me 1995 raste apo 61% kan rezultuar me vlera normale dhe 1278
raste apo 39% janë me vlera patologjike.

29

3.5 DISKUTIMET
Çfarë është HBA1C? Termi HbA1c i referohet hemoglobinës së glukozuar. Ajo zhvillohet kur
hemoglobina, një proteinë brenda qelizave të kuqe të gjakut që transporton oksigjen në të gjithë
trupin, bashkohet me glukozë në gjak, duke bërë glykogjenizimin. Duke matur hemoglobinën
e glukozuar (HbA1c), mjekët janë në gjendje të marrin një pasqyrë të përgjithshme të niveleve
mesatare të sheqerit në gjak gjatë një periudhe javore / mujore. Për njerëzit me diabet kjo është
e rëndësishme pasi që HbA1c është më i lartë, aq më i madh është rreziku i zhvillimit të
komplikimeve të lidhura me diabetin. HbA1c gjithashtu referohet si hemoglobina A1c ose
thjesht A1c.Si mund ta tregoj pasqyra e gjakut përmes HBA1C gjendjen e pacientit me diabet?
Kur trupi përpunon sheqer, glukoza në gjak rrjedh natyrshëm ndaj hemoglobinës. Shuma e
glukozës që kombinon me këtë proteinë është në proporcion me sasinë totale të sheqerit që
është në sistemin e qarkullimit të gjakut në atë kohë. Për shkak se qelizat e kuqe të gjakut në
trupin e njeriut jetojnë nga 8 – 12 javë, matja e hemoglobinës së glukozuar (ose HbA1c) mund
të përdoret për të pasqyruar nivelet mesatare të glukozës në gjak gjatë asaj kohëzgjatjeje, duke
siguruar një matës afatgjatë të kontrollit të glukozës në gjak. Nëse nivelet e sheqerit në gjak
kanë qenë të larta në javët e fundit, HbA1c do të jetë më e ngritur.Cilat janë objektivat e
HbA1c? Objektivi i HbA1c për njerëzit me diabet që synojnë është: 48 mmol / mol (6.5%). Por
ky është një objektiv i përgjithshëm dhe njerëzit me diabet duhet të kenë një objektiv individual,
të synuar nga ekipi i tyre shëndetësor. Dy studime në shkallë të gjerë – Studimi i ardhshëm i
diabetit në Mbretërinë e Bashkuar (UKPDS) dhe Kontrolli i Diabetit dhe Komplikimet (DCCT)
– treguan se përmirësimi i HbA1c me 1% (ose 11 mmol / mol) për njerëzit me diabet të tipit 1
Komplikimet microvascular përfshijnë: Retinopati dhe Nefropati diabetike (sëmundja e
veshkave) Hulumtimet kanë treguar gjithashtu se njerëzit me diabet tip 2 që reduktojnë nivelin
e tyre të HbA1c me 1%: 19% më pak ka gjasa të vuajnë nga kataraktet, 16% më pak ka gjasa
të vuajnë dështimin e zemrës dhe 43% më pak ka gjasa të përjetojnë një amputim ose vdekje
për shkak të sëmundjes vaskulare periferike.Si ndryshon HbA1c nga niveli i glukozës në gjak?
HbA1c siguron një prirje afatgjatë, të ngjashme me një mesatare, se sa i lartë nivelI i sheqerit
tuaj në gjak ka qenë gjatë një periudhe kohore. Një lexim HbA1c mund të merret nga gjaku
nga një gisht, por shpesh merret nga një mostër gjaku që merret nga krahu juaj. Niveli i
glukozës në gjak është përqendrimi i glukozës në gjakun tuaj në një moment të vetëm, pra në
momentin e provës. HbA1c mund të shprehet si një përqindje (njësi DCCT) ose si vlerë në
mmol / mol (njësi IFCC). Vini re se vlera e HbA1c, e cila matet në mmol / mol, nuk duhet të
ngatërrohet me një nivel glukozë në gjak që matet në mmol / l
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KONKLUZIONET

 Diabeti melitus është një sëmundje endokrine, e trashëgueshme që karakterizohet me
përqëndrime të larta të klukozës në gjak.
 Në diabetin tip1 shkaqet janë autoimune, në organizëm ndodh një reaksion imun kundër
qelizave B që çon në shkatërrimin e tyre dhe ulje të prodhimit të insulinës.
 Në diabetin tip2 ndikojnë edhe faktorë tjerë si adipoziteti, anomali të ndryshme lidhur me
sistemin endokrin dhe pankreasin që çojnë në uljen e efektshmërisë së insulinës.
 Aktualisht nuk mund të parandalohet diabeti, por disa studiues besojnë se Diabeti i tipit 1
mund të parandalohet që në fazën latente autoimune, para shkatërrimit të qelizave B.
 Rezultatet e studimit tregojnë se diabeti melitus prek çdo moshë, por me një predominim
nga mosha 45-65 vjeç.

31

REKOMANDIMET

 Depistimi i rasteve me diabet është pika kyqe për parandalimin e komplikimeve,
diagnostifikimi i hershëm i tij ndihmon në masat parandaluese.
 Kryeja e analizave një herë në gjashtë muaj, për të gjithë pacientët, sidomos në rastet kur
kemi të bëjmë me të sëmurë kronikë.
 Kontrolli periodik i glykozës ulë komplikimet e hiperglikemisë.
 Kontrolli i vazhdueshëm i HBA1C, ulja e përqindjes së tij ulë rrezikun e komplikimeve.
 Tek diabetikët tip 1, terapia intensive me insulinë ka efekte të dobishme për uljen e rrezikut
të sëmundjeve kardiovaskulare.
 Kontrolli i presionit të gjakut zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, hiskemike,
hemoragjike. Çdo reduktim me 10mm.Hg. i TA redukton me 12% komplikimet.
 Kontrolli i lipideve në gjak, përmirësimi i kontrollit të LDL, i kolesterolit mund të zvogëloj
komplikimet kardiovaskulare nga 20-50%.
 Të sëmurët diabetik duhet të ken kujdes të veçantë që të mbrohen nga infeksionet, sepse
këto çrregullojnë rëndë diabetin.
 Respektim i rregullave të higjienës së trupit, ruajtja nga lagështia dhe të ftohtit.
 Vaksinimi i rregullt kundër të gjitha sëmundjeve infektive, përfshirë edhe gripin.
 Personeli mjekësor duhet ti informoj pacientët rreth marrjes së drejtë të terapionit oral dhe
për vendet ku duhet të injektohet insulina, që janë në lëkurën e barkut, të kofshës dhe në
parakrah.
 Informimi i popullatës për vet diagnostifikimin e diabetit me anë të shenjave klinike të tij.
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