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Ky punim u publikua nën kushtet e Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 4.0 International License.

Deklaratë mbi konfliktin e interesit dhe përdorimin e dokumentit
Autorët deklarojnë që nuk kanë asnjë konflikt interesi dhe asnjë përfitim monetar në përcjelljen e këtij
informacioni shkencor. Të gjitha materialet që analizohen, përkthehen, sintetizohen, përshtaten, citohen dhe/ose
përmblidhen, bëhen vullnetarisht dhe kanë si qëllimin të vetëm informimin e lexuesit profesionistë e jo
profesionistë shqipfolës, në kuadër të gjendjes aktuale të krijuar prej COVID-19. Ky dokument është një punë
në progres, pasi ne kemi shumë për të mësuar ende dhe kuptueshmëria mbi COVID-19 është duke u
përmirësuar nga dita-në-ditë. Ky dokument synon të mbështesë vendim-marrjen e personelit të kujdesit
shëndetësor për përballimin e COVID-19, bazuar në evidencat e disponueshme më të fundit. Ndërkohë që ekipi
ynë është duke shkruar përditë, literatura po përditësohet. Të gjitha burimet e informacionit janë të cilësuara
në dokument dhe i ftojmë të gjithë ata lexues të cilët janë të interesuar për detaje e dëshirojnë të thellohen, të
lexojnë studimet e detajuara origjinale. Ekipi i HEDA nuk zotëron punimet apo informacionin e cituar/shkruar,
por sintetizon, ‘pastron’ dhe e përcjell atë për publikun dhe profesionistët shqipfolës. Rekomandimet dhe të
dhënat në këtë dokument janë prodhuar si përmbledhje e një numri të madh hulumtimesh, por edhe duke
konsultuar përvojën dhe praktikën klinike e epidemiologjike me kolegë dhe kërkues shkencor të cilët janë të
përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë në menaxhimin e pacientëve me COVID-19.
Përgjatë leximit dhe interpretimit të informacionit të ofruar, është e rëndësishme të merren në konsideratë
faktorët vendas dhe kontekstual, edhe pse ekipi ynë është kujdesur që ta bëjë këtë. Informacionet e shkruara
në këtë dokument nuk zëvendësojnë praktikën apo vendim-marrjen klinike e epidemiologjike në Shqipëri dhe
trevat shqipfolëse, por synojnë të orientojnë e ndihmojnë në mbështetjen e personelit shëndetësor në
menaxhimin sa më të mirë të situatës. Ju ftojmë ta përdorni informacionin me përgjegjësi duke cituar autorët
dhe burimin e tij. Ky dokument është një burim kryesisht për shërbimin klinik dhe epidemiologjik, atë ambulator
e spitalor, ku rolin kryesor në triazhim e ka 127 ose 0800 40 40. Kushdo që e përdor këtë dokument merr
përgjegjësi të plotë për përdorimin dhe kuptimin e tij dhe ekipi i HEDA Albania nuk mban përgjegjësi për ndonjë
gabim apo mungesë informacioni apo çdo dëmtim tjetër që mund të vijë si pasojë e përdorimit të këtij
dokumenti. Dokumenti nuk 0shtë krijuar si një dokument shterues dhe i kompletuar pasi ende ka boshllëqe në
njohuritë mbi OCVID-19. Megjithatë dokumenti mund të përmbajë adresa interneti të cilat janë vendosur në
dokument vetëm me qëllim lehtësimin e aksesit ndaj informacionit shkencor dhe të përditësuar për lexuesin.
Dokumenti mund të shërbejë si bazë e protokolleve dhe udhëzuesve zyrtarë për menaxhimin e COVID-19, pasi
bazohet në pjesën klinike të tij, pjesërisht në praktikat spitalore të Spitalit Brigham dhe spitaleve të tjera, që
janë duke trajtuar pacientë me COVID-19. Mund të përdoret edhe si bazë për praktikat epidemiologjike,
kërkimore e akademike – punë kjo që është e vlefshme dhe e nevojshme të lexohet më shumë se kurrë... Ky
dokument përfaqëson më tepër frymën e bashkëpunimit dhe solidaritetit të kërkuesve shqiptarë nëpër botë
dhe në Shqipëri, për ti shërbyer vendit dhe shqipfolësve në rrethanat e paqarta, në të cilat pandemia aktuale
COVID-19 e ka vendosur kombin tonë dhe të gjithë botën në të njëjtën kohë. Ky dokument është një mesazh:
një sfidë shkencore, kërkon një zgjidhje shkencore! Ka ardhur koha që publikimet shkencore në shqip
të kenë një standart të ri dhe shkenca të flasë rrjedhshëm SHQIP!

Falënderime
Në kohën e emergjencës COVID-19, HEDA Albania, me ekipin e saj të hulumtuesve ka si mision të informojë
publikun e gjerë dhe personelin shëndetësor me informacionet më të fundit nga shkenca duke i ofruar ato në
një gjuhë të kuptueshme për të gjithë. Këto kohë ekipi i HEDA Albania ka bashkëpunuar aktivisht me
AIRicerca (Shoqata e Kërkuesve Shkencor Italian në Botë me një rrjet që përfshin mbi 10,000 kërkues
shkencor www.airicerca.org), për të sjell këto kohë një ndihmë të vyer për të gjithë personelin shëndetësor,
duke i analizuar dhe thjeshtuar hulumtimet më të fundit që publikohen në të gjithë botën të përmbledhura, në
mënyrë që i gjithë personeli i angazhuar me luftën e COVID-19, të ketë akses më të shpejtë te këto
informacione. Grazie AIRicerca e Profesoresa Baggio!!! Falenderojmë të gjithashtu të gjithë ata kolegë të huaj
të cilët na kanë ofruar komente dhe sugjerime të vlefshme për këtë përditesim – Thank you all, you know
who you are!
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Një mesazh nga anëtarja e Komitetit Teknik-Shkencor Anti-COVID-19 të Qeverisë Italiane

Prof. Dr. Giovannella Baggio
Anëtare e Komitetit Teknik-Shkencor Anti-COVID-19 të Qeverisë Italiane
Themeluese e Katedrës së Mjekësisë Gjinore në Universitetin e Padovas
Presidente e Qendrës së Studimeve mbi Shëndetin dhe Mjekësinë Gjinore
Themeluese e Katedrës së Geriartrisë e Gerontologjisë, Universiteti i Sassarit

Carissimi Professionisti Albanesi, GRAZIE di
avermi accolta tra voi! E' un momento unico
nella storia di ciascuno di noi quello che
stiamo vivendo: la nostra vita è stata
sconvolta da un virus che non conoscevamo
e dobbiamo abituarci per un po' di tempo (io
penso un paio di anni) a vivere attuando
meccanismi di difesa! Ma non dobbiamo
perderci d'animo, la vita ci ha sempre
presentato e ci presenterà degli imprevisti di
fronte ai quali riuscire a reagire con
intelligenza, conoscenza e serenità interiore.
Il Covid 19 ci aiuterà a potenziare il nostro
ingegno e e la nostra saggezza oltre
all'obbedienza alle regole che la comunità
scientifica, in base a pubblicazioni delle
principali riviste internazionali, consiglierà di
seguire. E i risultati delle evidenze scientifiche
verranno tra voi subito comunicate e
discusse.
Buon lavoro!
Giovannella Baggio

Presidente Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere
http://www.centrostudinazionalesalutemedicinadigenere.it/
Professore Ordinario (fuori ruolo), Studioso Senior, Università di Padova
Scientific Editor dello Italian Journal of Gender-specific Medicine
Palasanità, Stanza no. 24
Azienda Ospedaliera Università di Padova
Via Giustiniani, 2
35128 Padova

(Përshtatje në shqip)
Të dashur profesionistë shqiptarë, FALEMINDERIT për mirëpritjen mes jush!
Ky moment që po përjetojmë është unik në historinë e secilit prej nesh: jeta jonë është shqetësuar nga një virus
të cilin nuk e njihnim, por na duhet të mësohemi për pak kohë (mendoj disa vite) të jetojmë duke zbatuar
masat mbrojtëse! Por nuk duhet të humbasim kurajën, jeta gjithmonë na ka përballur e vazhdon të na përballë
me të papritura, të cilave na lipset të reagojmë me mençuri, njohuri e qetësi të brendshme. COVID-19 do të na
ndihmojë të fuqizojmë mençurinë dhe urtësinë përtej bindjes ndaj rregullave të cilat, komuniteti shkencor, bazuar
në publikimet e revistave kryesore ndërkombëtare, do të këshillojë të ndiqen.
Kështu, rezultatet e evidencave shkencore do të komunikohen e diskutohen menjëherë nëpërmjet jush.
Punë të mbarë!
Giovannella Baggio

Për të gjithë profesionistët shqipfolës të shëndetit!
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SI TË PËRDORET KY DOKUMENT?
Ky dokument i drejtohet kryesisht profesionistëve shqipfolës të shëndetit dhe
ka elementin e ri ‘PASQYRAT’ ku pasqyrohen fakte dhe të dhëna kyçe mbi
epidemiologjinë apo menaxhimin klinik të COVID-19 në kontekste të
ndryshme, p.sh. COVID-19 te pacientët me diabet, me sëmundje veshkash, sëmundje
zemre, etj. Këto ‘PASQYRA’ kanë sfond bojë-qielli për ti dalluar nga pjesa tjetër
e tekstit. Aty përmblidhen detaje të hollësishme klinike dhe epidemiologjike që
mund të ndihmojnë praktikën drejtpërdrejtë.
Elementi i dytë janë përmbledhjet skematike të cilat paraqesin një sintetizim
vizual të gjithë njohurive dhe gjetjeve të grumbulluara nga Ekipi i Zgjeruar AntiCovid-19 i HEDA Albania. Këto ilustrime përmbledhëse synojnë të ‘ushqejnë’
me të rejat e fundit profesionistin shqipfolës që nuk dëshiron të lexojë të gjithë
dokumentin, edhe pse ju rekomandojmë fort që dokumenti të lexohet në
kompleks.
Për lehtësi navigimi të dokumentit mund të shtypni butonin
sa herë
doni të shkoni në krye të dokumentit te përmbjatja (e gjeni në çdo faqe te cepi
majtas poshtë).
Ju lutem nëse keni sugjerime, komente apo pyetje në lidhje me dokumentin ju
lutem mos hezitoni të kontaktoni HEDA Albania në info@heda.al
Lexim të këndshëm.
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Gjurmimi epidemiologjik
Qëllimi i identifikimit dhe menaxhimit të kontakteve të mundshme ose të konfirmuara të rasteve me
COVID-19 është një nga mjetet më të fuqishme për të identifikuar rastet dytësore që mund të shfaqen
pas transmetimit të infeksionit prej rasteve të njohura primare, duke mundësuar ndërhyrjen efikase
dhe ndërprerjen potenciale të zinxhirit të infeksionit [1]. Tri shtyllat kryesore të këtij procesi janë:
• Identifikimi i saktë dhe i shpejtë i personave të infektuar
• Identifikimi i saktë dhe i shpejtë i kontakteve të ngushta dhe/ose të mundshme të rasteve të
konfirmuara me COVID-19
• Mbështetja dhe informimi i këtyre kontakteve për të pasur një vetë-izolim efikas, praktikë higjienike
dhe etikë respiratore të përshtatshme edhe këshillimi i tyre në rast se zhvillojnë simptoma
• Testimi laboratorik për të gjitha ato kontakte që përmbushin kriteret për testim
• Ruajtja e një niveli rast-pozitiviteti rreth 10% (10 teste për çdo rast të identifikuar) (këtu)
Gjurmimi i kontakteve është një masë thelbësore në luftën kundër pandemisë aktuale të COVID-19,
kur zbatohet në kombinim me gjetjen aktive të rasteve dhe testimin e rasteve që plotësojnë kriteret
(Tabela 1) epidemiologjike. Ky proces duhet të jetë gjithashtu në sinergji me masa të tjera mbështetëse
të tilla si distancimi fizik dhe përdorimi i barrierave mbrojtëse/maskave aty ku nuk është i mundur ky
distancim, veçanërisht në ambiente të mbyllura dhe/ose me ajrosje të pamjaftueshme.
Qasja dhe strategjia specifike epidemiologjike duhet të bëhet në bazë të gjykimit të epidemiologut dhe
në varësi të kushteve kontekstuale rast-pas-rasti, por edhe sipas kushteve infrastrukturore dhe nivelit
të burimeve njerëzore. Aplikimi rigoroz i masave të gjurmimit të kontakteve gjatë periudhës së pashapjes kërkon një përpjekje, në varësi të burimeve, e cila përqendrohet kryesisht në ato zona që ka
një përhapje më të shprehur. Nëse nuk identifikohen dhe gjurmohen të gjitha kontaktet e çdo rasti të
konfirmuar, gjurmimi mundet prapëseprapë të kontribuojë në reduktimin (sadopak) të përhapjes së
infeksionit, në kombinim me masat e tjera mbështetëse të sipërpërmendura [2-4]. Hulumtimet e
deritanishme tregojnë se gjurmimi efiçient i kontakteve ndihmon në reduktimin e kohës, nga shfaqja e
simptomave e deri në izolim, si dhe mund të rrisë ndjeshëm gjasat e uljes së transmetueshmërisë së
virusit [5, 6]. Gjurmimi i kontakteve dhe karantina janë përdorur si masa efektive gjatë përhapjes
masive në Vuhan (Kinë) dhe Korenë e Jugut, të kombinuara me një sërë masash të tjera [7, 8]. Gjurmimi
i kontakteve gjithashtu përmirëson kuptueshmërinë e dinamikës epidemiologjike të COVID-19.
Në vendin tonë, duke qenë se, për momentin (=kur është shkruar ky dokument), kemi përhapje
komunitare, veçanërisht të shprehur në disa qytete (coronavirus.al) – gjurmimi i kontakteve, në
kombinim me masat e tjera, mundet të kontribuojë ende në kufizimin e përhapjes në zona të tjera me
më pak raste. Literatura rekomandon që nëse ka burime njerëzore/infrastrukturore të kufizuara, duhet
ti jepet prioritet gjurmimit të kontakteve (= të ngushta) me rrezik më të lartë ekspozimi, e më pas i
kontakteve që janë punonjës të shërbimit të kujdesit shëndetësor ose kontakteve që punojnë
ngushtësisht me grupe vulnerabël (=të brishta). Të gjitha këto hapa duhet të ndiqen nga testimi i sa më
shumë kontakteve të tjera, të cilat ndoshta nuk përbëjnë rrezik aq të lartë ekspozimi/përhapjeje [9].
Në zonat ku ka qarkullim më të shprehur të virusit, gjurmimi lipset të përfshijë të paktën rastet që
kanë kontakt më të lartë me grupe/institucione me rrezik të lartë për përhapje dhe ndoshta gjasa për
mortalitet më të lartë potencial në rast infektimi, si p.sh. qendrat ditore, burgjet, kampet, etj. Kjo bëhet
me qëllim parësor uljen e përhapjes së infeksionit dhe zbutjen e ngarkesës shëndetësore potenciale
mbi popullatat vulnerabël. Nëse kemi të bëjmë me punonjës të shërbimit të kujdesit shëndetësor,
gjurmimi i kontakteve duhet përqendruar në kontaktet e praktikës spitalore/shëndetësore, në mënyrë
që të identifikohen sa më shpejt individë të ekspozuar, potencialisht të brishtë, që i vizitojnë shpesh
këto qendra (të sëmurë kronikë, të moshuar, etj.). Ky gjurmim është i rëndësishëm pasi sipas
projeksioneve (figura më poshtë) do të duhet të punohet intensivisht të paktën deri në Prill të vitit 2021
dhe potencialisht deri në 2025, në varësi të skenarit.
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Projeksioni aktual (Figura 1) është i bazuar në modelet më cilësore dhe qasjet më rigoroze të modelimit epidemiologjik [10-13] dhe këtu. Ky model tregon
projeksione në nivel vendi (me R2 për rastet 96.1% dhe për 85.9% vdekjet), për numrin e rasteve të reja dhe vdekjeve, bazuar mbi skenarin ku parametrat aktual
vazhdojnë me ritmet aktuale, me testim të fiksuar sipas shifrave deri në Korrik 2020, pa ndryshuar qasjen aktuale epidemiologjike. Projeksionet mund të jenë
funksion i perceptimit të rrezikut nga popullata (=ndryshim sjelljeje) e përgjigjes epidemiologjike në vazhdim (=ndryshim strategjie). Nëse i përmirësojmë me 20%
parametrat e modelit kemi skenarin me vija të pandërprera. Ndërkohë për 5 vitet e ardhshme ekzistojnë disa skenarë, të cilët varen prej konfirmimit të
ndryshorëve që lidhen me vaksinën dhe imunitetin që mund të japë dhe me dinamikën endemike të virusit në ndërveprim me viruset e tjera stinore.
Figura 1. Agregim i modeleve epidemiologjike për ecurinë e COVID-19
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bazuar te gjetjet e studimeve dhe modeleve të cituara në elaborim.
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Megjithatë, edhe nëse gjurmimi nuk zbatohet për të gjitha rastet, veçanërisht kur kemi përhapje
komunitare, gjurmimi i kontakteve duhet të zbatohet gjerësisht menjëherë sapo të kemi sinjale të uljes
së përhapjes komunitare. Për më tepër detaje, mund të shfletoni udhëzimet specifike që ndihmojnë në
aktivitetet epidemiologjike të gjurmimit të kontakteve, karantinës dhe veprimtarive monitoruese [9,
14].
Tabela 1. Përkufizimi i ‘kontaktit’ sipas Qendrës Europiane të Parandalimit dhe Kontrollit të
Sëmundjeve (ECDC)
Kontakte (=të ngushta) me rrezik të lartë Kontakte (=të ngushta) me rrezik të ulët
ekspozimi
ekspozimi
Çdo person që:
Çdo individ që:
•

•
•

•

•
•

ka pasur kontakt ballë-për-ballë me një
rast të konfirmuar me COVID-19, në
një largësi më pak se 2 metra për një
kohë më shumë se 15 minuta.
ka pasur kontakt fizik me një rast të
konfirmuar me COVID-19.
ka pasur kontakt të drejtpërdrejtë me
sekrecione infeksioze prej një rasti me
COVID-19 (p.sh. kur ky i/e fundit ka
teshtirë në prani të tij/saj).
ka qenë në një ambient të mbyllur/të
brendshëm, të përbashkët (p.sh. banesë,
klasë, sallë takimi, spital, etj.) me rastin e
konfirmuar me COVID-19 për më
shumë se 15 minuta.
në të njëjtin mjet udhëtimi (p.sh.
aeroplan [jo më shumë se dy ndenjëse
larg] [15], autobus, makinë, etj.)
është punonjës i kujdesit shëndetësor
ose çdo person tjetër që ofron kujdes
shëndetësor për një person të
konfirmuar me COVID-19 ose
punonjësit e laboratorit që merren me
mostrat/kampionët e rasteve me
COVID-19, të cilët nuk kanë zbatuar
masat e mbrojtjes personale [16]

•

•

•
•

ka pasur kontakt ballë-për-ballë me një
rast me COVID-19 në një largësi 2
metra ose më pak për më pak se 15
minuta
ka qenë në një mjedis të mbyllur/të
brendshëm, të përbashkët me individin
e konfirmuar me COVID-19 për më
pak se 15 minuta
ka udhëtuar me një rast të konfirmuar
me COVID-19 me çdo mënyrë
transporti*
është punonjës i kujdesit shëndetësor
ose kujdeset për dikë me COVID-19
ose punonjës laboratori që analizon
mostrat/kampionët e rasteve me
COVID-19, por që ka zbatuar masat e
mbrojtjes personale [16]

* përveç rasteve që individi ka qëndruar në aeroplan sipas specifikimeve të bëra në kolonën e majtë të tabelës

Kohëzgjatja më e madhe e kontaktit prezumohet që shton rritjen e gjasave të transmetueshmërisë së
virusit. Rregulli i 15 minutave është një kriter arbitrar që është vendosur për arsye praktike. Autoritetet
e shëndetit publik (p.sh. Instituti i Shëndetit Publik) mund të konsiderojnë një kohëzgjatje tjetër
bazuar në vlerësimin rast-pas-rasti. Një element i rëndësishëm epidemiologjik që duhet ri-konsideruar,
është dritarja kohore e gjurmimit të kontakteve prej 2 ditësh për pre-simptomatikët që
është sugjeruar prej OBSH-së dhe ECDC-ë. Ky element duhet të axhustohet në të paktën 3 ditë (për
mos të thënë 4) pasi evidencat kanë ndryshuar dhe tashmë është provuar se një individ i
infektuar mund të përhap virusin deri në 48 orë përpara shfaqjes së simptomave dhe për deri
2 javë në vazhdim [17, 18]. Në një hulumtim mbi përhapjen asimptomatike u zbulua se infeksionet
asimptomatike kontribuan konsiderueshëm në përhapje, duke u bërë burim për rreth 69% të
infeksioneve me një interval besimi (20-85%) (verifiko këtu [19]). Kjo gjetje dhe konfirmime metaanalitike [20] përforcon rëndësinë e testimit ose të paktën karantimit (të atyre që dyshohen si të tillë nga
kontaktet e ngushta) të rasteve asimptomatike. Gjithashtu nuk ka rëndësi dendësia e popullsisë urbane
në vendin ku merren masat, më shumë se sa koha kur merren masat (verifiko këtu).
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Figura 2. Vlerësimi i rrezikut gjatë gjurmimimit të kontakteve
FIGURA 1. VLERËSIMI I RREZIKUT GJATË GJURMIMIT TË KONTAKTEVE
Gjurmuesit e kontakteve marrin në pyetje personin e dyshuar për infeksion COVID-19. Gjurmuesit kërkojnë informacion të detajuar mbi lëvizjet e
fundit të personit dhe mbi kontaktet e ngushta që kanë pasur gjatë kohëve të fundit. Pas marrjes së këtij informacioni ata kontaktojnë kontaktet e
ngushta dhe vlerësojnë rrezikun që ata mund të jenë të infektuar dhe hapat e nevojshëm që duhet të ndërmerren më tej. Këtu po ju paraqesim një
shabllon ndihmues.
1 A jetoni në të njëjtën banesë me rastin e dyshuar/infektuar?
2 A jeni ju parteneri intim i rastit të dyshuar/infektuar?
3 A jeni kujdesur ju për pacientin ndërkohë që ajo/ai ishte pa qejf?

Nëse një ose më shumë përgigje janë PO
Nëse të gjitha përgjigjet janë JO
4 A keni ndarë të njëjtin ambient shtëpiak me personin për 15 minuta apo më
shumë gjatë periudës që personi ndihej i/e sëmurë?

Nëse PO ose ka PAQARTËSI

Nëse JO

5 A keni qenë më afër se 1.5 metra me personin për më shumë se 15 minuta?
6 A është kollitur apo tështitur në praninë tuaj personi gjatë 48 orëve të fundit
përpara se të ndihej i/e sëmurë?

Pa rrezik të
identifikueshëm
Nëse JO për të dyja

7 Ndërkohë që pacienti ka qenë pa qejf, a ka shpenzuar kohë në një dhomë/
ambient të ndryshëm nga i juaji (p.sh. dhomë tjetër, banesë tjetër, etj.)
8 Gjatë kohës që keni ndarë të njëjtat ambiente dhe keni ndërvepruar, a keni
përodrur maskë mbrojtëse dhe doraçka?
Nëse PO për të dyja

Rrezik i mesëm

Nëse JO për të paktën një pyetje

Rrezik i lartë

Ky algoritëm nuk zëvendëson praktikën
epidemiologjike, por synon ta mbështesë dhe
ndihmojë procesin e hetimit epidemiologik dhe
gjurmimit të kontakteve.

Nëse PO ose ka PAQARTËSI për të paktën një
pyetje

9 A keni ethe, kollë, temperaturë, dhimbje koke/fyti/muskujsh apo vështirësi në frymëmarrje?

Nëse PO

Nëse JO

Izolo rastin për periudhën e përcaktuar
nga rpotokolli i Insitutit të Shëndetit Publik
(IShP). Të testohet rasti nëse plotëson
kriteret e përcaktuara nga IShP.

Karantinë për 14 ditë, që fillon pas momentit të
ekspozimit të fundit ndaj pacientit të infektuar. Qëndrim
në shtëpi dhe monitorim i simptomave dhe ecurisë.

Nëse kontakti testohet dhe del
pozitiv, rifillo proccesin e gjurmimit të
kontakteve të ngushta të rastit të ri.

Profesionisti i shëndetit kontakton periodikisht për
të monitoruar situatën dhe simptomat. Nëse
simptomat shfaqen, izolim rasti menjëherë.
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Qëllimet e survejancës:

Tabela 2. Konsiderata për survejancën e COVID-19

1. Monitorimi i trendeve të
COVID-19
2. Identifikimi në kohë i
rasteve me COVID-19
3. Gjenerimi i informacionit
epidemiologjik me qëllim
vlerësimin e riskut
4. Vlerësimi i gjendjes
epidemiologjike të vendit me
qëllim përmirësimin e
përgjigjes dhe përballimit të
situatës.

Rast i dyshuar:
Përkufizimi i rastit bazohet në informacionin aktual dhe mund të ndryshojë
me evoluimin e situatës duke qenë se po mblidhen informacione të reja.
Megjithatë rekomandohet që vendet të bazohen në këto përkufizime:
A. Një rast i dyshuar është një pacient me sëmundje respiratore akute (me
temperaturë, ethe dhe të paktën një nga simptomat e sëmundjeve respiratore, të
tilla si kollë ose vështirësi në frymëmarrje) DHE pa asnjë etiologji tjetër e cila
shpjegon paraqitjen klinike të pacientit DHE Histori të udhëtimit në vendet
apo territoret e prekura nga COVID-19 gjatë 14 ditëve të fundit (për më
tepër hollësi drejtohuni tek faqja e OBSH (për detaje shihni referencën [21]).
OSE
B. Pacienti me sëmundje respiratore akute DHE që ka pasur kontakt me
raste të dyshuara apo të konfirmuara me COVID-19 përgjatë 14 ditëve të
fundit përpara shfaqjes së simptomave.
OSE
C. pacienti me infeksion respirator akut të ashpër (ethe dhe të paktën një nga
simptomat e sëmundjeve respiratore, të tilla si kolla ose vështirësitë në
frymëmarrje) DHE që ka nevojë për shtrim në spital DHE që nuk ka etiologji
tjetër që e shpjegon plotësisht manifestimit e saj/tij klinik.
Rast i mundshëm:
Rast i mundshëm me përkufizim është çdo rast i dyshuar ku raporti
laboratorik për testimin për COVID-19 është i paqartë.
Rast i konfirmuar:
Një rast i konfirmuar është personi, raporti laboratorik i të cilit ka
konfirmuar infeksionin prej COVID-19, pavarësisht simptomave apo shenjave
klinike. Për udhëzime të detajuara mbi testet laboratorike të aplikueshme
për COVID-19 e gjeni këtu (për detaje shihni referencën [22]).
Rekomandime për ndjekjen e kontakteve:

‘Kontakt’ është çdo person që është përfshirë në një nga skenarët e
mëposhtëm përgjatë 14 ditëve të fundit pas shfaqjes së simptomave
tek pacientët:
➢ Personi që ka ofruar kujdes për pacientët me COVID-19 pa përdorur
mjetet e mbrojtjes personale (MMP) (për informacion të thelluar dhe
përshkrim të MMP-ve mund të lexoni këtu (për detaje shihni referencën [23]).
➢ Ka qëndruar në të njëjtin ambient të mbyllur me pacientin e konfirmuar
me COVID-19 (përfshirë këtu edhe vendin e punës, klasën e shkollës, takime
në grumbullime të përbashkëta apo në banesë).
➢ Ka udhëtuar në një afërsi jo më shumë se 1 metër bashkë me personin
e konfirmuar me COVID-19 në çfarëdo lloj mënyre udhëtimi.
Rekomandime për testime laboratorike:
Çdo rast i dyshuar duhet të testohet për infeksionin COVID-19 duke
përdorur një test molekular. Megjithatë, mund të testohet një nëngrup i
rasteve të dyshuara, në varësi të intensitetit të transmisionit, numrit të
rasteve dhe kapaciteteve laboratorike. Nëse burimet e lejojnë, testimi mund
të bëhet gjerësisht (për shembull, përmes survejancës sentinel ose ALERT
(Albanian Electronic Reporting Tool), strukturë kjo që ekziston në sistemin e
survejancës së Institutit të Shëndetit Publik në Shqipëri) me qëllim
shqyrtimin e magnitudës së përhapjes dhe qarkullimit së virusit. Në bazë të
gjykimit klinik, profesionistët e shëndetit (mjek, infermierë, epidemiolog,
specialistë të shëndetit publik, etj.) mund të rekomandojnë pacientë të caktuar
të cilët ndoshta nuk i plotësojnë të gjitha kriteret e të qenit rast i dyshuar,
por që mund të ketë arsye të tjera (p.sh. nëse ka raste me probleme respiratore
akute tek ndonjë grup i profesionistëve të shëndetit që janë duke ofruar shërbimin
shëndetësor ose në familje, vende pune apo organizime të tjera sociale ku
dyshohet se mund të ketë COVID-19).
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Identifikimi dhe listimi i kontakteve
Menjëherë pas zbulimit të një rasti të mundshëm ose të konfirmuar, hapat pasues të autoriteteve të
shëndetit publik duhet të realizojnë intervistimin e rastit për të marrë informacion mbi historinë klinike
dhe kontaktet e mundshme që kanë ndodhur potencialisht në 48 (ose të paktën 72 orë për presimptomatikët) orët përpara shfaqjes së simptomave, ose për rastet asimptomatike, 48 orë (ose të
paktën 72 orë për pre-simptomatikët) para kryerjes së testimit që ka rezultuar pozitiv, deri në momentin
që rasti u izolua. Kjo mund të kryhet nëpërmjet telefonit nëse është e mundur. Rastet ndoshta mund
të jenë në gjendje jo të mirë shëndetësore dhe të kenë nevojë të shtrohen në spital. Në të tilla raste
stafi spitalor ose epidemiologu mund të ndihmojë në marrjen e informacionit ose drejtpërdrejtë nga
vetë rasti ose nga ndonjë familjar i afërt.
Informacioni duhet të mblidhet nëse kontakti i përket ndonjërit prej grupeve të përshkruara në
Tabelën 1 ose nëse punon me popullata vulnerabël (p.sh. kujdeset për të moshuarit apo për individë me
imunitet të supresuar). Së fundmi duhet të organizohet testimi i kontakteve (që plotësojnë kriteret sipas
protokolleve përkatëse të autoritetit të caktuar të shëndetit publik – sipas Qendrës Europiane te Kontrollit të
Sëmundjeve ECDC-së ose Organizatës Botërore të Shëndetësisë OBSH-së ). Ata që i nënshtrohen testimit
duhet të marrin përgjigje mbi rezultatin nga IShP apo mjeku i familjes sa më shpejt të jetë e mundur,
mundësisht brenda 24 orëve nga momenti i kryerjes së testimit (=marrjes së mostrës) sipas udhëzimeve
të paraqitura në Tabelën 2S në fund të dokumentit (Kliko këtu për të shkuar te tabela).
Gjurmimi dhe komunikimi me kontaktet e identifikuara, duhet të përfshijë ofrimin e informacionit dhe
këshillimit të mjaftueshëm, mbi masat e kontrollit të infeksionit, monitorimin e simptomave dhe
masave të tjera të përcaktuara nga autoriteti përkatës shëndetësor.
Ndjekja e kontakteve
Në varësi të nivelit të rrezikut, individët dhe autoriteti përkatës i shëndetit publik duhet të
konsiderojnë veprimet sipas Tabelës 3.
Kontaktet me rrezik të lartë ekspozimit (sipas Tabelës 1), duhet të monitorohen aktivisht nga autoritet
përkatëse të shëndetit publik, ndërkohë që ata individë të grupit me rrezik të ulët ekspozimi duhet të
vetë-monitorohen për simptoma ndërkohë që janë duke praktikuar masat e distancimit fizik dhe
shmangien e çdo lloj udhëtimi. Karantina duhet të konsiderohet për kontaktet me rrezik të lartë
ekspozimi [24]. Nëse simptomat e infeksionit shfaqen, kontaktet duhet të vetë-izolohen menjëherë
dhe të kërkojnë këshillim mjekësor në numrin 127 dhe duke ndjekur udhëzimet zyrtare të autoriteteve
përkatëse. Për të kuptuar më mirë ecurinë e simptomave te pacientët me COVID-19 shikoni skemën
më poshtë.
Tabela 3. Kontaktet me rrezik të lartë dhe të ulët
Masa
Kontakte (të ngushta) me rrezik të
lartë ekspozimi
Në nivel individi
Për një periudhë 14 ditore pas
ekspozimit të fundit ndaj një rasti me
COVID-19, kontaktet me rrezik të
lartë duhet të këshillohen që të :
• karantinohen në banesë nëse është e
mundur. Nëse nuk është e mundur,
të respektohet distancomi fizik dhe
të shmanget çdo lloj udhëtimi
• të vetë-monitorohen për sa i përket
simptomave të lidhura me COVID19, duke përfshirë ethet,

Kontakte me rrezik të ulët
ekspozimi
Për një periudhë 14 ditore pas
ekspozimit të fundit ndaj një
rasti me COVID-19, kontaktet
me rrezik të lartë duhet të
këshillohen që të :
• të vetë-monitorohen për sa i
përket simptomave të lidhura
me COVID-19, duke përfshirë
ethet, temperaturën, kollën,
këputjen dhe /ose vështirësitë
në frymëmarrje [14]
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temperaturën, kollën, këptujen dhe
/ose vështirësitë në frymëmarrje
të mbahet një ditar i temperaturës
ditore (kontaktet duhet të shmangin
përdorimin e medikamenteve
antipiretikë disa orë para se të matin
temperaturën)
të qëndrojnë në kontakt nga
autoritetet përkatëse të shëndetit
publik
të respektojnë etikën respiratore,
higjienën, etj.
vetë-izolohen menjëherë sapo shohin
se kanë simptoma dhe të kërkojnë
ndihmë mjekësore (127)

• të respektojnë etikën
respiratore, higjienën,
distancimin fizik, etj.
• vetë-izolohen menjëherë sapo
shohin se kanë simptoma dhe
të kërkojnë ndihmë
mjekësore (127)

Për një periudhë 14 ditore pas
ekspozimit të fundit ndaj rastit me
COVID-19 :
• Duhet të bëhet ndjekja aktive e
kontakteve (p.sh. nëpërmjet kontakt
telefonik ditor, e-mail-eve, mesazheve,
etj.) Kontaktet mund të inkurajohen
të kontaktojnë në mënyrë proaktive
autoritetet e shëndetit publik, qysh
në momentin e parë që zhvillojnë
ndonjë simptomë që lidhet me
COVID-19, jashtë kuadrit të ndjekjes
së programuar.
• testojnë kontaktet që zhvillojnë
simptoma të COVID-19 nëse është e
mundur**
• nëse testi del negativ, vazhdo me
veprimet individuale për një periudhë
14 ditore pas ekspozimit të fundit.
nëse testi del pozitiv, njofto rastin dhe
inicio procesin e gjurmimit të
kontakteve

Për një periudhë 14 ditore pas
ekspozimit të fundit me rrezik të
ulët ndaj një rasti me COVID19:
• të inkurajohen kontaktet me
rrezik të ulët për të
komunikuar proaktivisht me
autoritetet e shëndetit publik
nëse zhvillojnë ose shfaqin
ndonjë nga simptomat e
lidhura me COVID-19
• nëse kontakti zhvillon
simptoma që lidhen me
COVID-19, ndiq hapat si për
rastet me rrezik të lartë

•

•
•
•

Autoritetet e
shëndetit publik

Bazuar në vlerësimin individual
të rrezikut, autoritetet e
shëndetit publik mund të
konsiderojnë distancim të
përkohshëm nga vendi i punës të
një ekspozimi me rrezik të ulët,
në rast se ata punojnë ose janë
në kontakt të ngushtë me grupe
vulnerabël (p.sh. ata të cilët
kujdesen për të moshuarit ose të
sëmurët kronik)

* për më tepër shih udhëzimet e ECDC këtu
** për më tepër shih udhëzimet e ECDC-së këtu
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Ecuria e simptomave
te pacientët me OCIVD-19
Figura 3. Ecuria e simptomave te pacientët me COVID-19
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Përdorimi i maskave jo-mjekësore nga publiku

Figura
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HEDA rekomandon përdorimin e maskave dhe
mbulesave të fytyrës në ambiente të mbyllura
dhe aty ku distancimi fizik nuk është i mundur,
gjithnjë në kombinim me masat e tjera të etikës
respiratore, higjienës personale dhe jo si
zëvendësim i tyre. Mekanizmi me anë të së cilit
maskat pengojnë përhapjen e virusit është
bllokimi i kalimit të spërklave të pështymës
në ajër kur personi që mban maskën kollitet,
teshtin, ose bisedon [25]. Ky proces njihet si
kontrolli në burim. Me qëllim kryesor ruajtën e
shëndetit dhe në funksion të këtij qëllimi,
përdorimi i maskës ka një efikasitet të lartë
në kufizimin e përhapjes së virusit,
mbështetur kjo dhe në rekomandimet e
ECDC-së dhe OBSH-së. Edhe pse maska nuk
ofron mbrojtje 100% (Figura 4), ajo është një
mjet që e ul transmetueshmërinë e virusit,
veçanërisht në mjediset e mbyllura dhe/ose
me ajrosje të pamjaftueshme [26]. Sipas një
përmbledhje sistematike të literaturës dhe
meta-analizë , ku u përfshin 21 studime të
ndryshme dhe 8686 persona, përdorimi i
maskave nga popullata, mund të reduktojë
rrezikun e infeksionit nga viruset respiratore
me 47% (OR = 0.53, 95% CI = 0.36–0.79)
[27]. Megjithatë duhen marrë parasysh disa
aspekte kyçe për përdorimin e maskave nga
publiku gjatë periudhës së pandemisë [28].

(1) Mbulesat e fytyrës të çfarëdolloj kanë
demonstruar njëfarë efektiviteti në
reduktimin e transmetueshmërisë së virusit
[29-31], d.m.th. mbrojta nga infektimi i të Bazuar në gjetjet e Prather dhe bashkëpunëtorëve të saj, Science (2020)
tjerëve dhe potencialisht vetes, në rastet kur ato kanë ndërtimin dhe materialin optimal (pambuk,
hibrid apo disa shtresa cope) dhe kur përdoren në mënyrë të përshtatshme (mbahen pastër).
(2) Nëse do të duam të kuptojmë zbatueshmërinë e maskave nga publiku i gjerë, do të duhet fillimisht
të konsiderojmë faktorët shoqërorë dhe të sjelljes ndaj përdorimit të maskave dhe mbulesave të fytyrës,
duke përfshirë këtu kuptueshmërinë aktuale shkencore të publikut mbi dinamikën e transmetimit
viral, perceptimin e rrezikut nga ana e tyre, besimin ndaj autoriteteve shëndetësore, altruizmin,
cilësitë tipike të banorëve në qytete të ndryshme dhe barrierat e perceptuara mbi përdorimin e
maskës.
(3) Maskat nuk mundet kurrsesi të shihen në izolim dhe si e vetmja masë në përgjigjen ndaj pandemisë
aktuale, por si një pjesë përbërëse e ‘paketave gjithëpërfshirëse të politikave shëndetësore’ (shih skemën
1 në Aneksin 1 ose kliko këtu ose shih një model këtu) në luftën ndaj COVID-19. Gjithashtu është
thelbësore të harmonizohet kërkimi shkencor dhe udhëzimet zyrtare për ndërhyrjet e tjera jofarmaceutike me përdorimin e maskave, në kombinim me higjienën personale, përdorimin e
pastruesve të duarve me bazë alkooli dhe masat e distancimit fizik.
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(4) Konsistenca, besueshmëria dhe efektiviteti i mesazheve publike mbi përdorimin e maskave janë
elementë kyç në ‘bindjen’ e publikut për përdorimin e maskave. Këshillat kontradiktore mund të
gjenerojnë konfuzion dhe mungesë besimi e zbatimi. Megjithatë ajo që shihet për momentin është
se shumë vende, popullatat e të cilave nuk kanë përdorur maskë (historikisht), tashmë kanë filluar ta
adaptojnë me shpejtësi kulturën e maskës për periudhën e COVID-19. Kjo mbështetet edhe nga të
dhënat e deritanishme që raportojnë se incidenca e COVID-19 gjatë 100 ditëve të para të pandemisë
ishte më e ulët në Hong Kong, ku mbajtja e maskave nga popullata arriti deri në 96.6%, në krahasim
me vendet e tjera që kishin shkallë më të ulët të mbajtjes së maskave si Spanja, Italia, Gjermania,
Franca, ShBA, Singapori, apo Koreja e Jugut [32, 33].
(5) Maska në ambiente të mbyllura e pamjaftueshmërisht të ajrosura (p.sh. transport publik,
markete, etj.) duhet të shihet nga ana sociale në mënyrë të ngjashme siç shihet dhe përdorimi i rripit
të sigurimit.
(6) Ofrimi i maskave rekomandohet të bëhet falas për grupet vulnerabël dhe ato të sfiduara
financiarisht, si dhe të ketë këshillim dhe komunikim të synuar me këto grupe, pasi është provuar
se funksionon si ndërhyrje në disa kontekste [34]. Lexo më shumë këtu.
(7) Përsa i përket përdorimit të maskës në shkolla, maskat duhen parë gjithashtu si pjesë e
rëndësishme e strategisë gjithëpërfshirëse (kliko këtu). Megjithatë maska nuk mund të shihet si një
alternativë ndaj distancimit fizik, higjienës, etikës respiraotre dhe zvogëlimit të numrit të nxënësve
nëpër klasa. E theksojmë se maska është NJË prej masave, jo e vetmja masë!
Një aspekt i rendësishëm i cili është marrë i mirëqenë këto kohë është rregulli i 1-2 metra për
distancim fizik. Në fakt ky rregull e ka origjinën në hulumtime të fillimit të shekullit të 20 dhe fund
shekullit të 19, kohë kur filloi të studiohej se si spërklat që emetohen gjatë të folurit ose ato gjatë të
kolliturit/teshtiturit [35]. Në një studim të vitit 1897, Carl Flügge një bakteriolog Gjerman, propozoi
distancën 1-2 metra si të sigurtë, pasi obzervoi dhe kampionoi mostra spërklash të dukshme të cilat
përmbanin patogjen [36]. Në vitet 1940 filloi të bëhej i mundur dokumentimi vizual i këtyre emetimeve,
përmes teknologjisë imazherike të fotografimit nga afër me sekuenca të teshtitjes, kollitjes ose procesit
të të folurit [37]. Në një hulumtim tjetër më vonë mbi përhapjen e streptokokut hemolitik, u gjet se
65% e pjesëmarrësve prodhonin vetëm spërkla me madhësi të madhe dhe më pak se 10% prodhonin
grimca që mund të shkonin deri në 2 metra [38]. Megithatë në rreth 10% të pjesëmarrësve në këtë
hulumtim u gjet se streptokoku hemolitik mund të shkonte deri në 3 metra! Pavarësisht kufizimeve të
këtyre studimeve u pranua si parim rregulli i distancës 1-2 metra, pavarësisht se ky rregull u sfidua nga
hulumtimi i MIT [39]. Ndërkohë 10 studime të tjera kanë treguar projeksione horizontale të spërklave
respiratore përtej 2 metrave për spërklat me madhësi 60 μm [39, 40]. Këto rezultate sugjerojnë
dukshëm se SARS-CoV-2 mund të përhapet përtej distancës 1-2 metra në një ambient me njerëz ku
ka teshtima ose të kollitura [39]. Kjo është provuar gjithashtu në shumë raste të epidemive virale të
SARS-CoV-1, MERS-SoV dhe gripit të shpendëve [41, 42].
Brenda këtij debati, një debat tjetër ka qenë edhe klasifikimi i spërklave repsiratore në ‘të mëdha’ dhe
‘të vogla’. Besohej se madhësia e grimcës përcakton largësinë të cilën ajo mund të përshkojë nga
momenti që emetohet nga personi i infektuar. Hulumtimet treguan se spërklat e mëdha bien më shpejt
në tokë e nuk arrijnë të avullojnë në distancën 1- 2 metra. [43]. Spërklat e vogla (që u emërtuan vonë
‘aerozole’), janë përgjithësisht të padukshme me sy të lirë dhe avullojnë më shpejt sesa bien në tokë.
Pa rryma ajri, ato nuk mund të shkojnë larg, por me rryma ajri mund të shkojnë. Gjithsesi këto
pikëpamje janë të vjetëruara dhe tashmë kemi evidenca më të përditësuara [44]. Spërklat nuk mund
të klasifikohen brenda një dikotomizimi (=dualizimi) arbitrat, pasi ato shtrihen në një spektër të vazhduar
madhësish. Faktorët kontekstual të tillë si ajri i frymënxjerrë dhe lëvizja e rrymave ajrore ambientale
janë faktorë madhorë në përcaktimin e largësisë që mund të përshkojë spërkla.
Pa frymënxjerrje (pa folur, teshtitur ose kollitur), spërklat më të mëdha mund të përhapen deri në 1-2
metra, por ato më të vogla do të hasin rezistencë dhe do të qëndrojnë pranë burimit (Tabela 4).
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Tabela 4. Rreziku i përhapjes së virusit SARS-CoV-2 në kontekste të ndryshme
Lloji dhe niveli i
veprimtarisë
Konteksti

Grumbullim i vogël njerëzish
Ambiente të jashtme dhe
të mirë-ajrosura

Ambiente të brendshme dhe
të mirë-ajrosura

Grumbullim i madh njerëzish
Ambiente jo të
mirë-ajrosura

Ambiente të jashtme dhe
të mirë-ajrosura

Ambiente të brendshme dhe
të mirë-ajrosura

Ambientë jo të
mirë-ajrosura

Mbajtja e mbulesave të fytyrës me kontakt për një kohë të shkurtër
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Ndërkohë që nëse marrim parasysh frymënxjerrjen, ‘retë gazore’ të spërklave të vogla mund të
udhëtojnë përtej 2 metrave në ajër dhe madje spërklat e vogla kanë mundësi ta bëjnë këtë [39, 45]. Së
fundmi, studimet laboratorike kanë provuar se grimcat virale të SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, dhe MERSCoV mund të jenë të qëndrueshme në mostra ajri dhe SARS-CoV-2 që na intereson më shumë mund
të qëndrojë në ajër deri në 16 orë (në disa rrethana specifike) [46-54]. Mund të vazhdojmë të analizojmë
shumë aspekte mjedisore dhe nga konsultat me ekspertët e mjedisit të HEDA dhe kolegë të huaj dhe
shqiptarë mendojmë se ky informacion i paraqitur mjafton për ndërgjegjësimin e komunitetit
profesional shqipfolës në këtë fazë. Megjithatë ata të cilët janë të interesuar mund të lexojnë më shumë
përmbledhje lege artis këtu dhe këtu. Për lehtësi Ekipi i Zjgeruar Anti-COVID-19 i HEDA
Albania ka përgatitur Tabelën 4 më sipër (bazuar këtu) ku tregohet rreziku i përhapjes së SARS-CoV2 nga individë asimptomatikë në kontekste dhe momente, nivele të ndryshme ajrosjeje dhe popullimi
(duke neglizhuar variacionin në suseptibilitet dhe nivelet e përhapjes virale). Në Tabelën 4 më sipër,
mbulesat e fytyrës i referohen atyre që rekomandohen për publikun dhe jo maskave mjekësore.
Nivelet e përhapjes janë indikative të rrezikut relativ dhe nuk përfaqësojnë madhësi të mirëfillta
sasiore. Ndoshta faktorë të tjerë mund të merren në konsideratë dhe të ketë ndryshueshmëri të
niveleve të përhapjes, por kjo është një përmbeldhje që ndihmon në kuptueshmërinë e përhapjes.
Bazat fizpatologjike të COVID-19
SARS-CoV-2 i përket familjes së betakoronaviruseve dhe është një virus që deri tani ka demonstruar
se përdor mekanizma të njohjes së receptorëve, njësoj si koronaviurset e tjera virulente që infektojnë
njeriun, të tilla si SARS-CoV, që është patogjeni përgjegjës për epideminë e SARS në 2003 [55-58].
Viruse të familjes së koronaviruseve posedojnë një proteinë sipërfaqësore që quhet Spike (Gjilpëra).
Gjilpëra e këtij koronavirusi i mundëson hyrjen qelizore duke i dhënë mundësi virusit të aksesojë qelizat
tona.
Figrua 5. Diferenca ndërmjet popullatave globale në efektet kumulative të polimorfizmave
gjenetik të lidhura me shprehjen e mediatorëve (=ACE2 dhe TMPRSS2) në procesin e hyrjes
qelizore të SARS-CoV-2
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bazuar te gjetjet e Ortiz-Fernández & Saëalha, Genes & Immunity (2020)
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Nën-njësia e gjilpërës te SARS-CoV dhe e SARS-CoV-2 angazhojnë receptorin e enzimës angiotenzin
konvertuese 2 (ACE2) si një receptor hyrjeje (Figura 6). Hyrja në qelizë nuk është e mjaftueshme që
virusi të shumohet [59], pasi nevojitet primim (=nxitje) e proteinës ë gjilpërës prej proteazës serine
TMPRSS2 ose protezave të tjera [60], gjë që mundëson aktivizimin/nxitjen (=primimin) viral. Primimi i
SARS-CoV-2 realizohet kur proteina e gjilpërës ndahet në dy segmente (S1 dhe S2). Për momentin
dimë që, ndarja e proteinës së gjilpërës mundësohet nga dy enzima qelizore: katepsina e proteazës së
cisteinës dhe proteaza e serinës transmembranore të tipit 2 (TMPRSS2).
Shkurtimisht, që një qelizë të infektohet duhet (1) të shprehë ACE2 në sipërfaqe të saj dhe (2) të
shprehë një nga enzimat që e primojnë (=aktivizojnë, nxisin) virusin. ACE2 është i pranishëm kryesisht
në epitelin e mushkërive, zorrëve, dhe endoteliumin e zemrës.
Shprehja (=ekspresioni) e ACE2 dhe TMPRSS2 në sipërfaqen e qelizës është një faktor i nevojshëm për
realizimin e këtij procesi ‘hyrjeje’. Për më tepër, efiçienca me të cilën virusi lidhet me ACE2 mund të
jetë një përcaktues kyç i transmetueshmërisë, siç edhe konfirmohet në studimet e mëparshme me
SARS-CoV [61]. Hulumtimet e deritanishme kanë demonstruar një afinitet më të lartë lidhshmërie të
SARS-CoV-2 me ACE2, krahasuar me atë të SARS-CoV me ACE2, gjetje kjo që mund të shpjegojë
transmetueshmërinë e lartë të SARS-CoV-2 [62-64]. Shumica e qelizave të mushkërisë shprehin
TMPRSS2.
Përkundrazi, shprehja e receptorit varion nga 2% deri ne 20% të qelizave të epitelit të mushkërive
(komunikim personal për të dhëna të pa publikuara nga grupi RAPID Path i Universitetit të Kalifornisë në San
Francisko).
Arsyet përse ACE2 është i shprehur në nivele të ndryshme në njerëz të ndryshëm, grup-mosha dhe
popullata të ndryshme (Figura 5 më sipër) nuk janë ende plotësisht të njohura për komunitetin
shkencor. Shprehja (=ekspresioni) i ACE2 dhe TMPRSS2 në sipërfaqen e qelizës megjithatë është një
faktor i nevojshëm për realizimin e këtij procesi ‘hyrjeje’. Megjithëse ACE2 paraqitet në qelizat e disa
organeve, virusi shumohet në qelizat e epitelit të sistemit të frymëmarrjes.
Gjithashtu, transmetimi me efikas mendohet të jetë nëpërmjet ajrit, dhe organi i prekur fillimisht
drejtpërdrejtë në shumicën e rasteve është pulmoni (=mushkëria). Mekanizmat kryesorë që kanë një
rol madhor në fizpatologjinë e dëmtimit shumë-organor, si pasojë e infeksionit COVID-19, përfshijnë
toksicitetin viral të drejtpërdrejtë, dëmtime të qelizave endoteliale dhe trombo-inflamacionin,
çrregullimin e përgjigjes imunitare dhe çekuilibrimin e sistemit renin-angiotenzinë-aldosteron (RAAS)
(Figura 7-8).
Rëndësia relative e këtyre mekanizmave në fizpatologjinë e COVID-19 është ende subjekt diskutimi
shkencor, por disa prej këtyre mekanizmave, përfshirë këtu hyrjen virale nëpërmjet ACE2 dhe
dëmtimin e indit mushkëror, si dhe çrregullimin e sistemit të RAAS-it, mund të jenë fenomene
ekskluzive dhe unike për COVID-19.
Patogjeneza imunitare e shkaktuar prej çlirimit sistemik të citokinave dhe disfunksionet mikroqarkulluese mund të pasojnë në rastet e sepsis apo shokut septik [65]. Ajo që konfirmohet nga shumë
observime të deritanishme është se infeksioni COVID-19 ka disa stade të dallueshme fizpatologjike.
Infektimi i qelizave epiteliale me SARS-Cov-2 shkakton vdekjen e disa qelizave dhe sekrecionin e
‘molekulave te alarmit’ dhe citokinave.
Citokinat dhe ‘molekulat e alarmit’ krijojnë kushte për ardhjen në mushkëri të qelizave imunitare, të cilat
gjatë procesit të ‘luftimit’ me virusin shkaktojnë dëmtime të qelizave endoteliale, trombo-inflamacionin,
dhe çekuilibrimin e sistemit renin-angiotenzinë-aldosteron (RAAS). Ka gjetje që tregojnë se sistemi
imunitar i njerëzve të ndryshëm ka një ndërveprim strehues-specifik në shumë raste dhe madje ka disa
modele të mundshme ku përgjigja imunitare, veçanërisht ajo e qelizave T varion sipas ecurisë së
COVID-19 (Figurat 6-7)[66-68].
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Figura 6. Përmbledhje e fizpatologjisë së infeksionit COVID-19
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Më poshtë (Figura 7) tregohet një model i përgjigjeve imunitare të qelizave T CD8+ (A) dhe CD4+ (B)
gjatë ecurisë së COVID-19 te rastet me COVID-19 të lehtë dhe të rëndë. Në të djathë është bërë një
përmbledhje e parametrave imunitar që sipas raportimeve në literaturë janë të ndryshëm te pacientët
me COVID-19 të lehtë dhe COVID-19 të rëndë. Ato lidhje që janë provuar për momentin janë të font
të trashur.
Figura 7. Modelet më të mundshme të përgjigjes imunitare me qeliza T gjatë COVID-19

A. Përgjigja imunitare e qelizave T CD8+ gjatë COVID-19
COVID-19 i
butë

Qeliza T të aktivizuara

Numri i
qelizave
Qeliza T efektore dhe qeliza T
me diferencim terminal

IL-2, interferon i
tipit I dhe III

Zgjerimi klonal

Specificiteti i
linjës

Klone
Nivele normale
domintante
ose të shtuara
të zbuluara

Kujtesa
humorale
imunitare

Gjendja e
ciklit
qelizor

Sinjale stimuluese
dhe inhibuese

Ki67+/-

IFNγ++
IL-2+
CD107a++
TNF+
GYMB+

PD1+/TIM3+/CD38+
CD39+/-

Ki67+/+

IFNγ++
IL-2+/CD107a++
GYMB++
Perforinë++
CCL3+
CCL4++
IL-1β+

PD1+
TIM3+
CD38++
CD39+
NKG2A+
KLRs+
LAG3+
CTLA4+
TIGIT+

Qeliza T kujtese

Qeliza T
naive

Qeliza T më pak të
aktivizuara?
IL-6, IL-10, IL-1β, CXCL8
dhe CXCL të tjera, TNF

COVID-19 i
rëndë

Qeliza T të
Qeliza T efektore
konsumuara
dhe qeliza T me
diferencim terminal
Reduktimi i
qelizave T?

Rënie drastike

Mungesë e
kloneve
dominante

Qeliza T
kujtese

?

B. Përgjigja imunitare e qelizave T CD4+ gjatë COVID-19
COVID-19 i
butë

Proliferimi i
qelizave T ndihmëse

Numri i
qelizave
Përgjigja sistemike
antivirale

IL-2, interferon i
tipit I dhe III

Aktivizimi i qelizave B të
qendrave germinale

Qeliza T ndihmëse folikulare të
qendrës germinale
Qeliza T
naive

Qeliza T ndihmëse folikulare
ICOS+CD38+ në qarkullim
IL-6, IL-10, IL-1β, CXCL8
dhe CXCL të tjera, TNF

COVID-19 i
rëndë

Qeliza T ndihmëse 1 të
hiperaktivizuara

?

Nivele normale
ose të shtuara

Specificiteti i
linjës
Qeliza T
ndihëmse 1
dhe 2, T
ndihëmse
folikulare të
qendrës
germinale

Gjendja e
ciklit
qelizor

Ki67+/-

Kujtesa
humorale
imunitare

Sinjale stimuluese
dhe inhibuese

Efiçient

CD38+/ICOS+/CD95CX3CR1+/PD1+/TIM3+/CD39+/-

E panjohur

CD38++
ICOS++
CD95CX3CR1+
PD1+
TIM3+
CD39TIGIT+

Hiperaktivizimi
plasmablastik

Përgjigja sistemike
antivirale

?

Qeliza T
ndihëmse
folikulare, T
Në varësi të
ndihmëse 17,
nëntipit të qelizës hiper-T
imunitare
ndihmëse 1
(qeliza T
rregullatore)

Ki67+/+

Imunopatologji

Qeliya T ndihmëse 17 CCR6+
Skicuar për

bazuar te gjetjet e Chen dhe Wherry, Nat Rev Immunol (2020)

CCL: ligandi i kemokinës CC; CCR6: receptori 6 i kemokinës CC; CTLA4: antigjeni 4 citotoksik i limfociteve T; CX3CR1: receptori 1 i kemokinës CX3C; CXCL: ligandi i kemokinës CXC; GZMB: granzima B; ICOS: ko-stimulatori i induktueshëm; IFNγ: interferoni γ; KLR: receptori lektin-like
i qelizave vrasëse; LAG3: gjeni aktivizues 3 i limfociteve; TCR: receptori i qelizave T; TIGIT: imunoreceptori i qelizave T me imunoglobulinë dhe domejne ITIM; TIM3: imunoglobulinë e qelizve T dhe proteina 3 me përmbajtje të doemejnit të mucinës; TNF: faktori i nekrozës tumorale.

Stadi 1 (i lehtë) – fillimet e infeksionit
Përshkrimi skematik dhe vizual i të gjitha stadeve me rendësi klinike të COVID-19 është paraqitur në
Figurën 8 dhe Tabelën 5 më poshtë. Stadi i parë fillon menjëherë pas kontraktimit të virusit. Për
shumicën e individëve kjo fazë përfshin një periudhë inkubacioni, e cila shoqërohet me simptoma të
buta dhe shpesh jo specifike të tilla si: gjendje debulese, ethe, kollë (me ose pas sputum), dhimbje koke,
dobësimi i të nuhaturit dhe të shijuarit.
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Gjatë kësaj periudhe, virusi shumohet dhe krijon vendqëndrim kryesisht në traktin respirator. Në
mënyrë të ngjashme me kushëririn e tij evolucionar SARS-CoV-1 (=që shkaktoi shpërthimin epidemik të
SARS në vitin 2002-2003), SARS-CoV-2 lidhet me target-in (=shënjestrën) e tij duke përdorur receptorët
e ACE2 në qelizat humane [69]. Këta receptorë janë të pranishëm thuajse kudo në organizëm, por
kryesisht në mushkëri, epitelin e zorrës së hollë dhe në endotelin vaskular. Diagnoza në këtë stad
mund të realizohet nëpërmjet testimit RT-PCR, siç edhe udhëzohet nga OBSH (OBSH, 2020),
nëpërmjet testimit të serumit për IgG dhe IgM kundër SARS-CoV-2 (trupit do di duhen të paktën 1-3
javë për të prodhuar antitrupa), gjetjeve të imazherisë torakale, gjakut komplet dhe testeve të funksionit
të heparit. Gjaku komplet mund të tregojë limfopeninë e shprehur dhe neutrofili pa anomali të tjera.
Trajtimi në këtë fazë është simptomatologjik. Te pacientët të cilët ky infeksion mbetet në këtë stad të
COVID-19, prognoza dhe shërimi është optimal. Administrimi i anti-viralëve mund të ndihmojë
pacientin që të qëndrojë në këtë fazë.
Stadi 2 (i moderuar) – përfshirja e pulmonit PA (2a) ose ME (2b) hipoksi
Në stadin e dytë të sëmundjes pulmonare tashmë të konfirmuar, veçoritë kryesore janë shumimi viral
dhe inflamacioni i lokalizuar në mushkëri. Gjatë kësaj faze pacienti zhvillon pneumoni virale, me kollë,
ethe dhe hipoksi (e përkufizuar si PaO2/FiO2 < 300 mmHg). Imazheria me radiografi apo CT torakale
tregon infiltratet e fragmentuar me dukshmëri të ulët. Parametrat hematologjik tregojnë limfopeni të
shprehur, shoqëruar me transaminit (=hipertransaminazemia). Kjo është faza që pacienti duhet të
konsiderohet për shtrim sipas literaturës. Në këtë fazë, përdorimi i kortikostreoidëve mund të
shmanget. Nëse hipoksia vazhdon, pacienti rrezikon të progresojë në fazën tjetër dhe ka nevojë për
ventilim mekanik [70]. Në këtë situatë literatura rekomandon përdorimin e kortikosteroidëve me
kujdes. Kështu që Stadi 2 mund të ndahet në dy nën-stade: Stadi 2a (pa hipoksi) dhe Stadi 2b (me
hipoksi).
Stadi 3 (rëndë) – hiperinflamacioni sistemik dhe nënfenotipi COV-HI
Një pakicë e pacientëve me COVID-19 do të bëjnë tranzicionin nga Stadi 2 tek Stadi 3 – kjo e fundit
është dhe faza më e ashpër e sëmundjes, e cila karakterizohet prej sindromës hiperinflamatore
sistemike ekstra-pulmonare. Në këtë fazë, treguesit e inflamacionit sistemik rriten. Infeksioni COVID19 rezulton në reduktim të numrit të qelizave T ndihmëse, supresuese dhe rregullatore [71, 72]. Studimet
kanë treguar se citokinat inflamatore dhe tregues të tillë si: IL-1, IL-2, IL-6, IL-7, faktori stimulues i kolonisëgranulocitare, proteina inflamatore 1-alfa makrofage, faktori alfa i nekrozës tumarale, CRP, ferritina dhe ddimer janë konsiderueshëm të rritur tek ata pacientë në stadin e tretë [73]). Troponina dhe peptidi
natriuretik tipi N-terminal pro-B mundet gjithashtu të shtohet. Një formë e ngjashme e
Limfohistiocitozës hemofagocitike mund të manifestohet tek pacientët e stadit të tretë [74]. Në
këtë fazë shoku, vazoplegjia, insufiçienca respiratore dhe madje kolapsi kardiopulmonar janë të
pritshëm. Pacientët me COVID-19 mund të mbërrijnë në këtë fazë pas rreth 10 ditësh nga shfaqja e
simptomave, pavarësisht ngarkesës virale nazofaringeale në rënie [75]. Ndërkohë një raport i datës 22
Gusht 2020 [76] tregon se ekziston një nën-fenotip hiperinflamator (i quajtur COV-HI, bazuar në nivelin
e CRP-së ≥150 mg/L, ose dyfishim i vlerës brenda 24 orëve nga momenti që ishte>50 mg/L) dhe ferritinës
(>1500 μg/L). Pavarësisht moshës më të re dhe mungesës së sëmundjeve shoqëruese, pacientët me
këtë fenotip kishin vdekshmëri më të lartë (36 [40] nga 90 pacientë), krahasuar me pacientët pa këtë
fenotip (46 [26%] nga 179) gjatë ngjekjes 28 ditore. Ata të cilët i plotësonin kriteret e këtij fenotipi
kishin më shumë gjasa për të vdekur ditën e ardhshme ose shtim të nevojës për suport respirator
(Raporti i hazardeve HR=2.24 [95%CI: 1.62–2.87]). Ky grup me rrezik të lartë mund të identifikohet me
parametrat të cilët janë të disponueshëm nga analizat e thjeshta dhe në praktikën klinike mund të
identifikohen presonat me fenotipin COV-HI – në mënyrë që të monitorohen më mirë për përshkallëzimin
potencial në gjendjen kritike shëndetësore.
Në këtë fazë githashtu mund të ketë edhe miokardit dhe mund të ketë nevojë për agjentë
imunomodulues me qëllim reduktimin e inflamacionit sistemik përpara se të rezultojë në disfunksion
multiorganor.
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Stadet klinike të COVID-19 dhe alternativat trajtuese
Figrua 8. Ecuria klinike dhe fazat me rëndësi të infeksionit COVID-19
Stadi 3
(Faza e hiperinflamacionit)

Stadi 2
(Faza pulmonare)
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Anozmi

•
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IMAZHERI

2b

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Ndryshime të fragmentuara • e ndryshimeve të
fragmentuara
Unilaterale OSE bilaterale
• Ndryshime bilaterale
Bazale
Periferike

VF
Kollë
Ethe 37.8°C)
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Stadi 4

VF
Ethe
Hipoksi

Mirëqenje
shëndetësore
minimale

*nëse konstatohet insufiçiencë repsiratore e tipit 1

• Limfocite < 1.0
• Albumina < 35
• ëCC total < 4.0
• Paraqitje e ngjashme DIC
• Neutrofili
• CRP > 80
• Konsoldim i dendur
• Efuzion pleural
• SDRA

Stadi 3
Fatalitet

Koha pas infektimit
Pas infektimit pacientët mund të qëndrojnë të shëndetshëm dhe të mos shfaqin shenja sëmundjeje apo të jenë në
gjendje normale shëndetësore. Për pacientët të cilët janë simptomatik, kursi i sëmundjes mund të përshkruhet në
katër stade, tre nga të cilët janë pjesë e klinikës dhe një pjesë e gjendjes post-COVID-19.

Stadi 1: I butë dhe pacientët kanë ethe, këputje dhe kollë kryesisht të thatë.
Stadi 2: karakterizohet nga faza e pneumonisë me ose pa hipoksi (2a dhe 2b).
Stadi 3: Pacientët që avancojnë më tej në ecurinë e sëmundjes, mund të zhvillojnë sindromë të distresit respirator
akut, shok ose insuficiencë multiorganore.
Stadi 4: Pacientët të cilët e kalojnë mund të shfaqin një fenotip me aftësi optimale ripërtëritëse, por një pjesë nuk
kthehen kurrë në gjendjen e normales shëndetësorë të mëparshme, duke zhvilluar një normale të re të gjendjes
shëndetësore.
Përshtatur nga: Ayres J. 2020 Nat Met (https://doi.org/10.1038/s42255-020-0237-2)

RESPEKT

Suspekti klinik

Izolo

Vish MMP

Tampon

Përqasja e pavionit të kujdesit për pacientët me COVID-19:
Reduktim i Ekspozimit ndaj Sëmundjes për Personelin, dhe Evaluim e Këshillim Tërësor për pacientin
Për reduktimin e ekspozimit tek pjesëtarët e ekipit të kujdesit shëndetësor duke u këshilluar me njëri tjetrin
për ecurinë e pacientëve.

HOPL/P

Ashpërsia e sëmundjes

Stadi 1
(Faza e hershme )

Strategji për manaxhimin klinik të rasteve me COVID-19:
Hidratim
Oksigjen (të synohet > 93% nëse insuficencë respiratore e tipit 1)
Paracetamol/ manaxhim i Pneumonisë (nëse CRP > 50)
Lirim të hershëm nga spitali / Përshkallëzim

Shënim: Figura tregon fazat e përshkallëzimit të ecurisë së COVID-19 me shenjat dhe simptomat shoqëruese, si edhe terapitë potenciale për çdo fazë. VF: Vështirësi në frymëmarrje; SDRA=Sindroma e distresit respirator akut; CRP=proteina c-reaktive; LDH=Laktat
dehidrogjenaza; DIC= Koagulimi intravaskular i diseminuar; MMP= Mjetet e Mbrojtjes Personale; SIK= Sëmundja iskemike e zemrës; SPOK=Sëmundja pulmonare obstruktive kronike; SKV=Sëmundje kardiovaskulare; MShMS=Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;
ëCC= Numri i qelizave të bardha.
Përshtatur nga

sipas UHL COVID19 Clinical Management dhe Siddiqu HK, Mehra MR. COVID-19 Illness in Native and Immunosuppressed States: A Clinical-Therapeutic Staging Proposal.J HEART LUNG TRANSPL.
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Përdorimi i kortikosteroidëve justifikohet në këtë fazë paralelisht me përdorimin e inhibitorëve të
citokinave, të tillë si tocilizumab (inhibitor i IL-6) ose anakinra (antagonist i receptorëve të IL-1) [74].
Një nga lajmet e fundit është se prova klinike e kompanisë farmaceutike Roche nuk ka treguar efikasitet
të tocilizumab (këtu). Imunoglobulina intravenoze mund gjithashtu të luajë një rol të rëndësishëm
në modulimin e sistemit imunitar, i cili në këtë fazë ndodhet në kushtet e hiperinflamacionit.
Prognoza dhe shërueshmëria e pacientëve të këtij stadi kritik nuk është optimiste. Organizata
Botërore e Shëndetësisë rekomandon [77] që medikamentet e mëposhtme TË MOS
PËRDOREN JASHTË KONTEKSTIT TË PROVAVE KLINIKE EKSPERIMENTALE, si
medikamente trajtimi të pacientëve: klorokuina dhe hidroksiklorokuina (me ose pa azitromicinë),
lopinavir/ritonavir, remdesivir, umifenovir, favipiravir, imunomodulatorët, përfshirë tocilizumab, interferon-β-1α
dhe terapia me plazmë. Zinku në kombinim me hidroksiklorokuinën ka demonstruar efekte pozitive
vetëm në linja qelizore [78-80] ose studime vëzhguese [81-83]. Provat klinike të randomizuara nuk
demonstrojnë bindshëm efikasitet të hdroksiklorokuinës me ose pa zink apo azitromicinë. Për rastin
e hidroksiklorokuinës mund të lexoni në shqip një analizë të thelluar nga ekipi i HEDA Albania, e
realizuar përpara se të dilnin udhëzime për mungesën e efikasitetit të saj nga OBSH (e gjeni këtu).
Hidroksiklorokuina, një bar antimalarik supreson sistemin imunitar, por duke qenë se ky efekt, i cili është
i vogël dhe kërkon përdorim ditor me muaj më parë, përpara se të fillojë japë këtë efekt, nuk ka gjasa
të ndihmojë organizmin për të qetësuar gjendjen hiperinflamatore të shkaktuar prej infeksionit COVID19. Të gjitha evidencat e deritanishme tregojnë se NUK shërben si një alternativë trajtimi anti-viral
dhe madje mund të ketë efekte anësore (lexo këtu). Për të informuar vendim-marrjen në Shqipëri ekipi
i HEDA Albania ka përpiluar e përshtatur një seri tabelash me detajet mbi studimet që raportojnë
efekte sistemike të COVID-19, si dhe faktorët që ndikojnë në prognozë (Tabelat 1S.1-3 dhe S3 në
Aneksin 1, pas referencave: kliko këtu). Ndërkohë, edhe pse raportimet fillestare kanë treguar ndryshe,
po shtohen provat se pacientët me COVID-19 të ashpër kanë një përgjigje imunitare robuste me
interferone të tipit I, gjë që është krejtësisht e ndryshme nga përgjigja e vonuar, potencialisht e supresuar,
e interferoneve që shihet në fillimet e infeksionit [84, 85]. Një përgjigje robuste e intereferoneve të tipit
I mund të përkeqësojë hiperinflamacionin që ndodh gjatë COVID-19 të ashpër përmes një sërë
mekanizmash divers. Në këtë pikë hulumtimi i përgjigjes së intereferoneve të tipit I te pacientët me
COVID-19 të lehtë dhe atyre të ashpër përbën një interes të veçantë klinik dhe terapeutik. Remdesivir
edhe pse u aprovua me kusht nga EMA, ka demonstruar vetëm shkurtim të kohës së ‘shërimit’, por jo
ulje të përgjithshme të niveleve të vdekshmërisë.

Figrua 7. Karakteristika epidemiologjike me rëndësi klinike për pacientët e shtruar me COVID-19
Figura 9. Karakteristika epidemiologjike me rëndësi klinike për pacientët me COVID-19
Kohëzgjatja e simptomave:
Ethet zgjasin 4-12 ditë tek të mbijetuarit, dispnea diku te 13 ditë,
kolla 19 ditë tek të mbijetuarit (por e pranishme dhe persistente
tek rreth 45% e të mbijetuarve të liruar nga spitali dhe në 72%
të atyre që kanë humbur jetën)
Kohë-ecuria e ndërlikimeve prej fillesës:
Sepsis, 9 ditë (rangu 7-13 ditë),
SDRA, 12 ditë (rangu 8-15 ditë).

Kohëzgjatja që nga shfaqja e
simptomave deri në nevojë për
ventilim luhatet 3-13 ditë, me kohëzgjatje
mediane 10 ditë.

Tomografia e kompjuterizuar

Shumica dërrmuese e
pacientëve me COVID19 kanë gjetje imazherike
anormale
Ashpërsia
E lehtë
E moderuar
E ashpër

Infiltrate bilaterale:
- Ground glass
- Konsolidim subsegmental
- Konsolidim multilobular

PaO2/FiO2
(PEEP/cPAP >5)
200-300
100-200
<100

Vdekshmëria
(nga të gjitha shkaqet)
27%
32%
45%

Dëmtimet akute kardiake kanë një kohëzgjatje
mediane 15 ditë (rangu10-17 ditë).
Dëmtimet akute të veshkave, mediana15 ditë (rangu13-19.5 ditë).
Infeksionet dytësore, mediana 17 ditë (rangu13-19 ditë).
Koha prej fillimit të ventilimit invaziv e deri në shfaqjen e dëmtimeve që lidhen me ventilimin: Koha mediane 8 ditë (rangu IK 2-9 ditë)
Ashpërsia e sëmundjes:
• 81% e rasteve kanë simptomatologji të lehtë deri në të moderuar (simptoma tëlehta deri në pneumoni shumë të lehtë),
• 14% paraqesin simptoma të rënduara (hipoksemi, ose përfshirje të mushkërisë >50%) dhe
• 5% manifestojnë ashpërsim dhe simptomatologji kritike (insuficiencë respiratore, shok septik apo edhe disfunksion multiorganor).
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COVID-19
i lehtë

Pneumoni

Pneumoni
e rëndë

Tabela 5. Diagnostikimi i diferencuar i ashpërisë së COVID-19
Pacientët me infeksion viral të respiratore paraqesin simptoma jo specifike të tilla si ethet,
dobësi, kollë (me ose pa sputum [=gëlbazë]), humbje oreksi, siklet, dhimbje muskujsh,
përzierje dhe të vjella (për detaje shihni referencat [5, 63, 86, 87]). Të moshuarit dhe ata me
imunitet të dobësuar (=imunosupresuar) mund të shfaqin simptoma atipike. Simptoma të
tilla si marrja e frymës (p.sh. nga ankthi), ethe, parehati abdominale (=të barkut) ose
këputje, mund të mbivendosen me simptomat e COVID-19 tek gratë shtatzëna, si pasojë
e adaptimeve fiziologjike apo avarive të shtatzënisë.
Të rriturit (18+ vjeç) me pneumoni, por pa shenja të pneumonisë së ashpër dhe pa nevojë
të suplementimit me oksigjen.

Fëmijët me pneumoni jo të ashpër të cilët kanë kollë ose vështirësi në frymëmarrje dhe
frymë-këmbim të shpejtë: frymë-këmbim i shpejtë i cili matet në frymë-këmbime në minutë
(F/M) me standartet për çdo moshë si vijon: për foshnjat më pak se 2 muaj: ≥60 F/M;
Për foshnjat 2 deri në 11 muajsh: ≥50 F/M; për fëmijët e moshave 1-5 vjeç: ≥40
F/M; dhe të gjithë pa shenja të pneumonisë së rëndë.
Adoleshentët dhe të rriturit: ethe ose infeksion respirator i dyshuar, plus një nga shenjat
në vijim: frymë-këmbim > 30 F/M; distres respirator i gjykuar i ashpër; ose
SpO2≤93% për ajrin e dhomës (sipas studimit, detajet e të cilit mund ti shihni referencën
[88]).
Fëmijë me kollë ose vështirësi në frymëmarrje, plus të paktën një nga simptomat në vijim:
cianozë qendrore (=nxirja e buzëve apo gjuhës si pasojë e nivelit të ulët të oksigjenimit) ose
SpO2 < 90%; distres respirator i rëndë (që do të thotë me gulçima, gjoks i retraktuar
dukshëm); shenja të pneumonisë me një cilësi të përbashkët rrezikshmërie: pamundësi
për tu ushqyer me gji (foshnjat) ose për të pirë lëngje, letargji ose gjendje e
pandërgjegjshme ose konvulsione (për detaje shihni referencën [89]).
Shenja të tjera të pneumonisë mund të jenë frymë-këmbim i shpejtuar: për foshnjat më
pak se 2 muaj: ≥60 F/M; Për foshnjat 2 deri në 11 muajsh: ≥50 F/M; për fëmijët e
moshave 1-5 vjeç: ≥40 F/M; dhe të gjithë pa shenja të pneumonisë së rëndë (për
detaje shihni referencën [90]).

Sindromi i
distresit
respirator
akut
(SDRA)

Ndërkohë që diagnoza mund të bëhet me gjykim mjekësor, imazheria torakale (=e
kraharorit) mund të identifikoj ose përjashtoj komplikacione mushkërore.
Fillesa: brenda 1 jave pas insultit klinik ose simptomave të reja apo të përkeqësuara
respiratore.
Imazheria torakale (radiografi, CT skaner apo eko mushkërish): opacitet bilateral,
jo plotësisht i shpjegueshëm prej mbingarkesës volumore, kolapsimit lobar apo pulmonar,
ose nodujve.
Origjina e infiltrate në mushkëri: insuficienca respiratore nuk shpjegohet plotësisht
nga insuficienca kardiake apo hipovolemia. Nevojitet ekzaminim objektiv (p.sh.
ekokardiografi) për të përjashtuar shkaqe hidrostatike të infiltrateve/edemës nëse nuk ka
faktor tjetër rreziku të identifikuar.
Oksigjenimi i pamjaftueshëm tek të rriturit (për detaje shihni referencat [91, 92]):
➢ SDRA i lehtë: 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg (me PEEP1 ose cPAP2 ≥ 5 cmH2O
ose të paventiluar)
➢ SDRA i moderuar: 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg (me PEEP ose cPAP ≥ 5
cmH2O ose të paventiluar)
➢ SDRA i ashpër: PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg (me PEEP ≥ 5 cmH2O ose të paventiluar)
➢ Në rastet kur PaO2 nuk është e disponueshme, raporti SpO2/FiO2 ≤ 315 sugjeron
SDRA (përfshirë edhe pacientët e paventiluar)
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Sepsis (për
detaje shihni
referencat
[93, 94])

Shoku
septik (për
detaje shihni
referencat
[93, 94])

Oksigjenimi i pamjaftueshëm tek fëmijët:
Përdorni vlerësimin me PaO2 kur është e disponueshme. Nëse PaO2 nuk është e
disponueshme, përdorni FiO2 për të ruajtur SpO2/FiO2 ≤ 97% për të llogaritur
Indeksin e Oksigjenimit sipas SpO2 (OSI) ose raportin SpO2/FiO2:
➢ BiPAP (NIV ose cPAP) ≥ 5 cmH2O përmes maskës së plotë të fytyrës: PaO2/FiO2 ≤ 300
mmHg ose SpO2/FiO2 ≤ 264
➢ SDRA i lehtë (ventilim invaziv): 4 ≤ OI < 8 ose 5 ≤ OSI 7.5
➢ SDRA i moderuar (ventilim inavziv): 8 ≤ OI < 16 ose 7.5 ≤ OSI < 12.3
➢ SDRA i ashpër (ventilim inavaziv): OI ≥ 16 ose OSI ≥ 12.3
Të rriturit: Disfunksioni organor që mund të rrezikojë jetën i shkaktuar prej përgjigjes
së çrregulluar të strehuesit ndaj infeksionit të dyshuar apo konfirmuara. Shenjat e
disfunksionit organor përfshijnë: gjendje mendore të ndryshuar, vështirësi në frymëmarrje
ose frymë-këmbim të përshpejtuar, nivel i ulët i saturimit me oksigjen (SpO2), reduktim i
sasisë së urinës, (për detaje shihni referencat [93, 95]), rrahje të shpejta të zemrës, puls të
dobët, ftohje e duarve dhe këmbëve ose presion arterial të ulët, livedo reticularis (=prania e
njolla degëzuese me motive kaltërosh-vjollcë në lëkurë) ose gjetje laboratorike të cilat
indikojnë koagulopati (=dëmtim i funksioneve koaguluese të gjakut që mund të çojë në
hemorragji spontane ose iatrogjenike), trombocitopeni (=ulja e numrit të trombociteve
[=pllakëzave të gjakut]), acidozë (=një proces i cili shkakton rritjen e aciditetit në gjak dhe
organe), prani të lartë të laktatit ose hiperbilirubinemia (shtimi i bilirubinës në gjak).
Fëmijët: infeksion i dyshuar ose i konfirmuar dhe kritere të Sindromës së përgjigjes
sistemike inflamatore (SPSI)) për moshat më shumë se dy vjeç ku një nga kriteret
(temperatura ose numri i leukociteve) të jetë anormal (kriteret e SPSI për këtë grup-moshë
janë, (1) temperaturë [me matje rektale, orale ose qendrore] >38.5°C ose <36°C, (2)
takikardi [për fëmijët 2 deri në 5 vjeç >140 rrahje/minutë, për fëmijët 5 deri 12 vjeç >130
rrahje/minutë dhe për adoleshentët 12-18 vjeç >110 rrahje/minutë], (3) nivel respirator
mesatar mbi normalen për moshën [mosha 2 deri në 5 vjeç: >22 frymë-këmbime/minutë;
mosha 5 – 12 vjeç: > 18 frymë-këmbime/minutë; adoleshentët e moshës 12-18 vjeç: >14 frymëkëmbime në minutë] për procese akute pulmonare, (4) Numri i leukociteve i lartë ose i ulët
për moshë, ose >10% neutrofile të pamaturuara).
Të rriturit: Hipotensioni që persiston, pavarësisht korrigjimit të volumit, kërkon
vazosupresim (=ngushtim të enëve të gjakut) për të ruajtur presionin arterial mesatar mbi
65 mmHg dhe nivelin e laktatit serik mbi 2 mmol/L.
Fëmijët: çdo hipotension (=presion sistolik nën percentilin e 5-të ose mbi dy deviacione
standarte nën normalen e moshën) ose dy apo tre nga simptomat në vijim: gjendje mendore
e ndryshuar; brakikardi (=rrallimi i rrahjeve të zemrës nën normë: ritmi i zemrës nën 90
rrahje për minutë tek foshnjat dhe nën 70 rrahje për minutë tek fëmijët)) ose takikardi (>160
rrahje për minutë tek foshnjat dhe >150 rrahje për minutë tek fëmijët); kohëzgjatje më shumë
se 2 sekonda e rimbushjes kapilare ose puls i dobësuar; takipne; livedo reticularis ose lëkurë
e ftohtë ose rash petekial (=me pika të kuqe) apo purpurik (=me njolla ngjyrë të kuqe ose
vjollcë); nivele të shtuara të laktatit; oliguri (=ose hipourezë që lidhet me urinim të rrallë ose të
pakët); hipertermi ose hipotermi (për detaje shihni referencën [96]).

PEEP është një metodë terapeutike e lidhur me ventilimin mekanik. Në fund të ekspirimit (mekanik apo spontan) presioni i rrugëve
të frymëmarrjes së pacientit mbahet më lart se presioni atmosferik duke krijuar një presion i cili kundërshton frymënxjerrjen pasive
komplet të mushkërive. Presioni si rregull kryhet duke mbajtur një rrjedhë me presion pozitiv në fund të frymënxjerrjes dhe zakonisht
matet me cmH2O. PEEP është efektiv kur përdoret tek pacientët me dëmtime difuze të pulmonit të cilat çojnë në ulje të kapacitetit
funksional rezidual të pacientit i cili është volumi i gazit që mbetet në mushkëri normalisht në fund të frymënxjerrjes.
2 cPAP është ventilimi me presion të vazhdueshëm pozitiv në rrugët e frymëmarrjes. SpO2 - saturimi i oksigjenit transkutan; BiPAP presion pozitiv i rrugëve ajrore në dy nivele; NIV: ventilimi jo invaziv; OI – Indeksi Oksigjenimit;
1

Agjenti lopinavir–ritonavir është testuar eksperimentalisht në njerëz, duke u krahasuar me protokollet
standarte, por nuk ka pasur rezultate më të mira krahasuar me kujdesin standart [97]. Kërkimet
mbi COVID-19 janë duke u zhvilluar me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe situata mund të ndryshojë,
duke gjeneruar informacion të ri dhe ndoshta më të saktë. Megjithatë në kushtet aktuale kjo është një
përmbledhje që mund të jetë e dobishme për profesionistin e shëndetit, pavarësisht fushës studimore.
Situata aktuale ka nevojë për të gjitha perspektivat! Për më tepër detaje klinike, ekipi ynë ka shkëputur
nga burime të ndryshme informacione kyç të cilat mund t’ju ndihmojnë të orientoni vendim-marrjen
klinike (Figura 9 më sipër).
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Dinamika e transmetimit të virusit SARS-CoV-2
Përhapja e virusit SARS-CoV-2 është më e qartë deri në këto momente, por hulumtimet vazhdojnë.
Bazuar në informacionin e kufizuar deri tani mund të themi se përsa i përket rrugëve të transmetimit,
rruga njeri-njeri është e konsoliduar (për më tepër lexo: [98]), por ende duhet konsideruar mundësia e
ngjarjeve të kapërcimit evolucionar nga rezervuari zoonotik te njeriu, dhe të mundësohet infektimi
kafshë-njeri. Për momentin transmetimi nga njeriu te qeni është konfirmuar, por jo e kundërta [99].
Gjenomet virale të virusit SARS-CoV-2 të sekuencuara mund ti gjeni në GenBank nëpër vende të
ndryshme. Raportet mbi gjurmimin filogjenetik në kohë reale mund ta gjeni në faqen NextStrain dhe
në gjetje bazuar në hulumtimin e Hadfield [100].
Përhapja më e zakonshme deri tani duket se është ajo me spërkla të mëdha dhe fomite. Virusi mund
të qëndrojë pezull në ajër, në varësi të kontekstit, nga disa minuta në disa orë, duke përforcuar faktin
se përhapja me grimca të aerozolizuara është e mundur (veçanërisht te pacientët të cilët kolliten apo
teshtijnë) (për më tepër lexo: misioni i përbashkët OBSh-Kinë mbi COVID-19). Gjenomi (=tërësia e
materialit gjenetik) i virusit SARS-CoV-2 (shihni tabelën më poshtë për detaje mbi funksionet e njohura të
çdo sekuence të virusit SARS-CoV-2) është një ‘fije’ e vetme ARN-je (Acidi RiboNukleik) me një ‘gjatësi’ diku
tek 29,900 baza (=gërma) – gjatësi kjo që i afrohet kufirit të sipërm të shumicës së viruseve që kanë
ARN, por jo ADN (=Acidi DeoksiriboNukleik).
Një ‘bazë’ nuk është gjë tjetër veçse një çift komponimesh të cilat shërbejnë si njësia bazë ndërtimore
e ARN-së ose ADN-së. Krahasimisht, gjenomi i virusit të gripit stinor ka një gjatësi diku tek 13,500
baza dhe rhinovirus-et, shkaktarët më të zakonshëm e ‘të ftohtit të zakonshëm’ kanë një gjatësi rreth
8,000 baza.
Figura 10. Mekanizmi vetë-korrigjues i SARS-CoV-2
Përmasat e gjenomit: 5000 baza
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Që prej momentit kur virusi SARSCoV-2 infekton një qelizë mushkërore,
një enzimë e quajtur polimerazë fillon
menjëherë të mbështesë prodhimin e
kopjeve të ARN-së së virusit, ndërkohë
që një enzimë tjetër, ExoN, fillon
identifikimin e mutacioneve , duke
pastruar kopjet virale nga këto gabime
gjenetike.

Proteina zarfore

Hyrja e virionit në qelizë: ~10 minuta

Enzimat
polimerazë dhe ExoN

Proteina membranore

Nukleoproteina

Gjenomi i korrigjuar

Gjenomi i pakorrigjuar
Kopja e ARN-së

Kopjet me gabime të
pjesëve gjenike hiqen

Gabime
mutacione)
Krijuar nga ekipi

Duke qenë se gjenomi i SARS-CoV-2 është relativisht i gjatë, ka gjasa që të shfaqen më shumë
mutacione gjatë procesit të replikimit (=kopjimit), të cilat mund ta dëmtojnë apo ‘forcojnë’ virusin.
Mirëpo ajo që vihet re tek ky koronavirus është fakti se ai ka një mekanizëm gjenomik ‘vetë-korrigjues’,
që i mundëson atij korrigjimin e kopjeve të materialit gjenomik të replikuar. Ky sistem i ‘kontrollit të
cilësisë’ është tejet i shpeshtë në qelizat njerëzore dhe në viruset me bazë ADN-je, por i pazakontë në
radhët e viruseve me bazë ARN-je si SARS-CoV-2. Gjenomi i tij i gjatë, ka gjene që shërbejnë si
‘aksesorë’ (=plotësues), disa prej të cilave mund të ndihmojnë virusin për të shmangur ndërveprimin me
elementë të caktuar të sistemit tonë imunitar – diçka që për momentin nuk është plotësisht e qartë.
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Tabela 6. Deshifrimi aktual i librarisë gjenomike të SARS-CoV-2
Simboli
gjenik

Emërtimi
sekuencial
NSP1
NSP2
PLpro
(NSP3)
NSP4
NSP5
NSP6

ORF1AB

NSP7
NSP8
NSP9
NSP10
ARN-pol
(NSP12)
Heli (NSP13)
NSP14
NSP15
NSP16

S

S

ORF3A
ORF3B
E
M

3A
3B
E
M

ORF6

6

ORF7A
ORF7B
ORF8
N
ORF9B

7A
7B
8
N
9B

Supreson përgjigjen imunitare të strehuesit
E panjohur

Gjatësia e
proteinës
180
639

Domain i PLpro

1946

Funksioni/domeini i njohur

Kompleks me NSP3 dhe 6 për formimin e vezikulit të
dyfishtë membranor
Domein i endopeptidazës C30
Kompleks me NSP3 dhe 4 për formimin e vezikulit të
dyfishtë membranor

501
307
291

Lidhja me ARN/ADN
Kompleks me NSP14 për fidelitet replikues

84
199
114
140

ARN polimerazë e varur prej ARN-së

919

Helikazë
ExoN: 3’-5’ ekzonukleazë
XendoU: endoribonukleaza specifike për poli (U)
2’-O’-MT: 2’-O-ribo metiltransferaza
Trimeri i glikoproteinës së gjilpërës që lidhet me
receptorët e strehuesit (ACE2)
Nxit përgjigje inflamatore dhe apoptozë
Nxit përgjigje inflamatore dhe inhibon shprehjen e IFN
Pentameri i proteinës zarfore
Proteina membranore
Antagonizon funksionin e STAT1 dhe sinjalizimin e IFN,
duke nxitur sintezë të ADN-së
Nxit përgjigje inflamatore dhe apoptozë
Nxit përgjigje inflamatore
Nxit përgjigje inflamatore dhe sintezë të ADN-së
Ndihmon në ‘paketimin’ të ARN-së virale
Nxit apoptozë

602
528
347
299

Nën-njësi të ADN primazës

1273
275
58
75
22
61
121
43
121
419
98

Shënim: ORF: sekuencat që përkthehen gjatë procesit të replikimit viral; NSP: proteina jo-strukturore; PLpro: Proteza e
ngjashme me papainën (të dhëna të pa publikuara)

SARS-CoV-2 hyn në grupin e katërt të klasifikimit të Baltimorit (shih Figurën 11 më poshtë). Si rrjedhojë
e stabilitetit relativisht të qëndrueshëm gjenomik, përmes mekanizmave vetë-korrigjues molekular (të
elaboruara në detaj [101, 102]) SARS-CoV-2 pëson mutacione me një shpejtësi krahasimisht më të
ngadaltë (Figura 10). Megjithatë ka variante të cilët kanë demonstruar superioritet evolucionar (D614G)
për të dominuar [103], por që nxisin reagime imunitare specifike për strehuesin [104]. Duhet pasur
parasysh që ende nevojitet një survejancë gjenomike më e thelluar globale dhe lokale, pasi janë
survejuar vetëm 3% e gjenomeve virale globale që janë në qarkullim. Me të dhënat që kemi, ajo që
mund të themi është se së fundmi një mutacion fshirës (=delecion) në gjenomin e SARS-CoV-2, që është
shoqëruar përgjithësisht me infeksion COVID-19 të lehtë (specifikisht Δ382, të OFR8 – shih Tabelën 6
më sipër) shkakton përgjigje më pak pro-inflamatore dhe një reduktim (të axhustuar për risk) deri në
masën 93% për oksigjen suplemental (për klinicistët që e lexojnë) [105]. Në nivel global ky mutacion i
rajonit ORF8 është konfirmuar në Australi (138 nukleotide), Bangladesh (345 nukleotide) dhe Spanjë
(962 nukleotide), por është vënë re një nivel i neglizhueshëm i Δ382 në mostra gjenomike nga Singapori,
Kina dhe Tajvani, gjë që mund të dyshojmë se vjen si pasojë e masave shtrënguese të marra në kohë
dhe në kompleks. Gjithsesi nevojiten më tepër të dhëna klinike për të krijuar konkluzione më solide
për sa i përket efektit ekzakt në manifestimet klinike dhe Δ382 nuk duhet ngatërruar me D614G. Për
të kuptuar më shumë për mutacionet e SARS-CoV-2 dhe efektet mbi antigjenicitetin apo infeksiozitetin
mund ti drejtoheni studimit [106] dhe [107].
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GRUPIMI I VIRUSVE SIPAS KLASIFIKIMIT TË BALTIMORIT
Figura 11. Grupimi i viruseve sipas klasifikimit të Baltimorit
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Figura 12. Gjenet ‘plotësuese’
Copëza (=pjesëza) të vogla, të pazakonta të gjenomit të koronavirusit të ri, të quajtura gjene plotësuese (=aksesorë), janë të përqëndruara
pranë rajoneve të atyre gjeneve, të cilat kodojnë për ndërtimin e proteinave strukturore. Për momentin, ende nuk është e qartësuar se cili
është funksioni i tyre ekzakt, megjithatë ekspertë të fushës mendojnë se ato kodojnë për ndërtimin e proteinave, të cilat ndihmojnë virusin të
shmangë kontrollet e zakonshme të sistemit tonë imunitar.
Gjenomi i SARS-CoV-2 (rreth 29,000 baza i gjatë)
Udhëzime të ARN-së për proteinat strukturore dhe plotësuese

Udhëzimet e ARN-së për proteina jostrukturore
(përfshirë këtu polimerazën dhe ekzonukleazën)
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Shënim: Rajonet ORF janë ato rajone që mund të translatohen (=përkthehen) gjatë procesit të replikimit të materialit gjenomik të virusit.

Aminoacidi i 614-të mutacioni më
i shpeshtë mund të stabilizojë
proteinat e gjilpërës (D614G)

Gjene aksesorë (=plotësues)

β -koronavirus me 10-14 ORF (24-27 proteina)

Krijuar nga ekipi

Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që virusi te izolohet dhe të sekuencohet. Në Shqipëri,
NUK është mundur ta izolohet virusi, për shkak të mungesës së laboratorit të sigurisë të
nivelit 3 (BSL-3). Shpresojmë që ko të ndryshojë në të ardhmen. Grimcat virale mesa duket mund
të mbijetojnë për më shumë se 24 orë në karton, < 72 orë në plastikë apo çelik dhe të paktën 3 orë
në grimcat e aerozolizuara (me madhësi < 5 µm) (për më tepër lexo: [46]. Virusi është gjetur në kampion
fekal dhe në gjak (për më tepër lexo:
Figura 13. Momente kyçe të ecurisë së infeksionit nga SARS-CoV-2
[108]); megjithatë rëndësia e këtyre
rrugëve të transmetimit nuk është ende
e qartë (për më tepër lexo: [109]). Ngarkesa
Hyrja në qelizë e SARS-CoV-2
virale nazofaringeale kap pikun brenda disa
ditëve pas fillesës së simptomave dhe më
Gjilpëra lidhet me ACE-2
pas fillon të bjerë (për më tepër lexo: [108].
Pacientët simptomatik dhe asimptomatik
Hyrja përmes fuzionit ose endocitozës
janë në gjendje ta transmetojnë virusin (për
Sindromi i çlirimit të
më tepër lexo: [110-112], megjithëse
Dëmtimi inflamtorë
citokinave
simptomat mund të lidhen me frekuencë
i indeve
të lartë të transmetueshmërisë. Në shumë
Makrofaget nxiten dhe fillojnë të
Eksfolimi i epitelit alveolar
prodhojnë citokina pas ekspozimit
pacientë,
SARS-CoV-2
mbetet
i
ndaj virusit
zbulueshëm në sputum edhe pas shërimit
Reduktimi i këmbimit gazor
Qelizat inflamatore fillojnë
të rekrutohen në pulmon
asimptomatik (për më tepër lexo: [112]),
Reduktimi i surfaktantit
por i paidentifikueshëm në serum (për më
Përgjigja imunitare
tepër lexo: [113]). Kohëzgjatja e
Faktorë që ndërlikojnë
adaptive
shpërhapjes së virusit, nga momenti i
menaxhimin e rastit
fillesës së sëmundjes tek të mbijetuarit
Paraqitja e antigjeneve të komponentëve
viralë dhe migrimi drejt indit limfoid
është 20 ditë (mediana) me rang
Pastrimi mukozal i pamjaftueshëm
Inicimi i përgjigjeve të qelizave B dhe T
interkuartil 17-24 ditë (për më tepër lexo:
Edemë pulmonare
Qelizat T lëvizin drejt mushkërisë
[108, 114]). Virusi është i zbulueshëm deri
Konstriksion i muskujve të lëmuar
bronkial
Antitrupat në gjak dhe mushkëri
në vdekje tek ata të cilat kanë humbur
Status hidrimi net-pozitiv
jetën dhe përhapja mund të zgjasë në disa
Rregullimi
i
raste me ashpërsim të infeksionit.
komplementit
Periudha e inkubacionit vlerësohet të jetë
mesatarisht 5 ditë me një rang të gjerë
Antritrupat e gjilpërës lidhen me
Gjenerohen mediator inflamatorë shtesë
qelizat e infektuara dhe riparojnë
deri në 24 ditë (rangu i zakonshëm 2-7
komplementin
Monitmi i (C5b-8) kompleksit membranor
ditë) (për më tepër lexo: [98, 115-117]).
C3a dhe C5a rekrutojnë leukocitet
sulmues (MAC): C9 penetron qelizat
polimorfonukleare, eozinofilet,
alveolare dhe i eliminon ato përmes
Implikimet e hyrjes virale dhe fazave me
monocitet dhe makrofaget në
citotoksicitetit qelizor
interes klinik dhe epidemiologjik të virusit
hapësirën alveolare
SARS-CoV-2 janë paraqitur në Figurën 13.
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Niveli i riprodhimit bazal (ose R0), është një madhësi që reflekton transmetueshmërinë e virusit, nga
një këndvështrim epidemiologjik, duke ofruar bazën teorike të transmetueshmërisë së pritshme (jo
reale) nga një rast i infektuar. Gjatë një epidemie. Një vlerë e R0 > 1 është tregues i qëndrueshmërisë
së një shpërthimi epidemik. Duke marrë në konsideratë periudhën e përhapjes së SARS-CoV-2 deri
tani, R0 është 2-6, me një minimum dhe maksimum apo vlerë mediane sa ajo e pritshmja 1.4-5.7, por
R0 ka pësuar rënie qysh prej fillesës së shpërthimit epidemik në Kinë dhe Europë si pasojë edhe e
masave shtrënguese (për më tepër lexo:[118, 119] raporti ICL. Këto vlerësime janë të krahasueshme
me ato të bëra përgjatë shpërthimit epidemik të 2002-2003 nga SARS-i. Edhe në atë kohë rastet
dytësore të infektuara nga një individ i prekur filluan të binin pas masave izoluese dhe karantimit të
rasteve (për më tepër lexo: [120-122].
Fenomeni i super-përhapjes i referohet ngjarjeve në të cilat një individ i prekur ka përhapur në mënyrë
të drejtpërdrejtë infeksionin në një numër të madh individësh (>10). Ky fenomen është vënë re në
periudhën e shpërthimit epidemik të 2002-2003 nga SARS-i (për më tepër lexo: [120] dhe mendohet
se përhapja në rastin e COVID-19 mund të përfshijë fenomene të tilla sipas dinamikës së popullatave
(për më tepër lexo: [123]). Një rast i tillë super-përhapjeje të virusit në kohën e COVID-19 ka ndodhur
në një kishë në Korenë e Jugut, ku “Pacienti 31” infektoi të paktën 40 të tjerë (për më tepër lexo
artikullin). Ndërkohë analizat më të fundit të këtij fenomeni tregojnë se ai ndjek parimin e Paretos
(80/20) [124] dhe dimë që ndodh më tepër në kontekstet e grumbullimeve të mëdha (p.sh. demonstrata
masive, ceremoni fetare, dasma, vdekje, etj.).
Niveli i rast-fatalitetit (NRF) është proporcioni i individëve të diagnostikuar e konfirmuar me sëmundjen
që do të humbasin jetën nga kjo sëmundje në një moment të caktuar kohor. NRF është një vlerë fluide
që luhatet rreth një numri të caktuar dhe njëkohësisht është subjekt i shumë faktorëve të tjerë
kontekstual. NRF është funksion i virulencës së sëmundjes, demografisë, disponueshmërinë dhe cilësisë
së shërbimit shëndetësor. NRF aktuale në Itali është afërsisht 2.4% (për më tepër lexo: [125] dhe në
Kinë diku 1-4% (për më tepër lexo: CDC Kinë), por varet nga cilat të dhëna llogaritet (për më tepër lexo:
[115, 126]) dhe me vlera fillestare të përllogaritura që arrijnë deri në 18% (për më tepër lexo: [86]).
Megjithatë, mendohet se ende ka mbivlerësim të të dhënave sipas disa hulumtimeve (për më tepër
lexo:[115, 127]). Një vlerësim i fundit, ku janë përfshirë 26 studime, raporton një NRF në vlerën e
0.68% (95%CI 0.53-0.82) (USJ). Në nivel global, bazuar në të dhënat e Wolrdometers ky nivel
llogaritet të jetë 3,8% dhe në Shqipëri, po sipas të njëjtit burim, llogaritet të jetë rreth 2.9%
(95%CI:2.6%-3.3%). Mundësia për ri-infektim pas kalimit të infeksionit është ende e paqartë, por nga
një rast i konfirmuar në Hong Kong dihet që ri-infektimi është i lehtë dhe asimptomatik [128] – lajm i
mirë, por duhen më tepër të dhëna (për më tepër lexoni analizën e HEDA Albania këtu)! As detajet e
fitimit të imunitetit nuk janë të konsoliduara. Studimet tregojnë se mund të gjenerohen antitrupa
neutralizues të përftuar nga qelizat B te pacientët konvaleshent (për më tepër lexo: [129]) dhe ka
rezistencë ndaj ri-infektimit pas shërimit te primatët jo-njerëzor (për më tepër lexo: [130].
Për momentin edhe pse nuk është diçka që njihet gjerësisht siç njihet gripi stinor, ekzistojnë katër
koronaviruse endemike që qarkullojnë në popullatat njerëzore, duke shkaktuar shpesh shpërthime të
‘të ftohurit të zakonshëm’. Ato mund të shkaktojnë përgjigje imunitare, por nuk lënë një kujtesë të fortë
imunitare pas. Brenda vetëm një viti ne mund të jemi përsëri të ekspozuar ndaj ri-infektimit potencial.
Mbrojtja ndaj koronaviruseve të SARS dhe MERS është disi më e fortë, pasi mund të zgjasë deri në
disa vite. Nëse kjo gjë do të përsëritet edhe me SARS-CoV-2 do të ishte një lajm i mirë, por duhet
të presime të shohim. Ekzistojnë dy komponentë të rëndësishëm të kujtesës imunitare. Komponenti
i parë është përgjigja me antitrupa, që ndërmjetësohet prej qelizave B imune. Një sistem i
shëndetshëm imunitar ruan një repertor të gjerë qelizash B, secila e aftë të prodhojë një antitrup të
ndryshëm, i cili mund të njohë dhe të lidhet me molekula të veçanta në sipërfaqe te agjentëve
sëmundjeshkaktues te quajtura antigjene. Në qoftë se kjo lidhje është e fuqishme dhe ndodhet mbi
molekulën që virusi përdor për të infektuar qelizat target (për shembull ‘gjilpëra’ e SARS-CoV-2), antitrupi
quhet “neutralizues”, sepse pengon infektimin e qelizave dhe neutralizon virusin. Kur sistemi imunitar
përballet me një patogjen të ri, qelizat B që prodhojnë antitrupa, fillojnë të proliferojnë në mënyrë të
shprehur, duke ‘pompuar’ antitrupa të cilët neutralizojnë kërcënimin.
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Në momentin që përgjigja imunitare fiton epërsi, prodhohet një antitrup i quajtur imunoglobulinë
G (IgG) specifike për patogjenin sëmundjeshkaktues, prania e secilës mund të konfirmohet me testim
të gjakut të pacientit. Pasi patogjeni është ‘eliminuar’, IgG-ja vazhdon të qarkullojë në gjak për javë, muaj
ose madje edhe vite, duke u prodhuar prej qelizave B në palcën e kockave. Antitrupat neutralizues
mundësojnë një krijimin e një ‘mburoje’ të padepërtueshme ndaj ri-infektimit, që njihet ndryshe si
‘imuniteti sterilizues’. Një test serologjik mund të identifikojë praninë e antitrupave ndaj koronavirusit
dhe të tregojë nëse e ke kaluar infeksionin, por nuk nënkupton domosdoshmërisht nëse ti je apo për
sa kohë do të jesh imun ndaj SARS-CoV-2. Në qoftë se testi është negativ nuk do të thotë me siguri
se personi nuk ka qenë asnjëherë i infektuar nga virusi sepse: (1) shumica e testeve zbulojnë vetëm
antitrupat kundër proteinës së gjilpërës, (2) antitrupat mund të mos prodhohen më nga qelizat B pas një farë
kohe. Qelizat B prodhuese të një
Figura 14. Imunopataologjia gjatë COVID-19 të butë vs. të ashpër
antitrupi vazhdojnë të jetojnë në trup
edhe kur patogjeni asgjësohet nga
sistemi
imunitar
dhe
njeriu
konsiderohet i shëruar. Komponenti
tjetër i kujtesës imunitare (që quhet
ndryshe edhe komponent qelizor), fillon
të ‘lëshojë rrënjë’ gjatë kohës që
patogjeni sëmundjeshkaktues arrin të
‘mposhtet’. Disa nga qelizat B
maturohen dhe shndërrohen në qeliza
B kujtesë. Këto qeliza gjenden
kryesisht në nyjat limfatike, palcë dhe
shpretkë. Nëse patogjeni rikthehet
dhe nuk eliminohet menjëherë prej
imunitetit sterilizues – ndoshta për
shkak se IgG-ja qarkulluese është
pakësuar ose nuk ka më ‘potencial
neutralizues’ – këto qeliza B fillojnë të
shumohen përsëri, duke e sulmuar
patogjenin, zakonisht pa ndonjë
simptomë të dukshme. Qeliza të tjera
imunitare të quajtura qeliza T,
kontribuojnë
gjithashtu
në
mbështetjen e sistemit imunitar dhe
janë veçanërisht të rëndësishme për
infeksionet virale. Qelizat T ndihmëse
koordinojnë ‘sulmet’ imunitare mbi
qelizat e infektuara, ndërkohë që
qelizat T vrasëse koordinojnë zbatojnë
‘sulmin’. Të dyja llojet mund
shndërrohen në qeliza kujtesë T, dhe
mund të vendosen në indet dhe
organet limfatike, në gatishmëri për të
vepruar në rast ri-infektimi. Së bashku,
versionet ‘kujtesë’ të qelizave B dhe T
ofrojnë imunitet funksional (nuk parandalojnë ri-infektimin, por e neutralizojnë atë me shpejtësi).
Tashmë ka shenja premtuese për koronavirusin e ri, pasi është vënë re se ky i fundit mund të nxisë
prodhimin e të dy komponentëve të kujtesës imunitare. Kjo është premtuese dhe ndoshta ne do të
kemi një imunitet efektiv, por presim edhe pak për ta konfirmuar këtë gjë [131]. Në thelb evoluimi i
ngadaltë i SARS-SoV-2 bën që antitrupat neutralizues dhe vaksinat potenciale të kenë gjasa më të larta
për sukses. Gjithashtu të gjitha raportet serioze shkencore mbështesin faktin që ekziston një përgjigje
imunitare solide me qeliza imunitare B (antitrupa) dhe T.
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Përgjigja me antitrupa
Ndërkohë përsa i përket antitrupave, tashmë e dimë që IgG-ja priret të shfaqet në qarkullimin e gjakut
rreth pesë ditë pas shfaqjes së simptomave tek një person i infektuar me koronavirusin e ri. Në një
hulumtim që përfshiu 624 subjekte njerëzore, të konfirmuar me COVID-19 të lehtë ose të moderuar,
vetëm tri subjekte nuk kishin prani të antitrupave (këtu). Një studim tjetër në 177 pacientë që kishin
kaluar COVID-19 dhe me simptomatologji më të rënduar, u vu re se mbi 90% e këtyre të fundit
kishin zhvilluar antitrupa dhe madje në nivele të larta për të paktën 2 muaj (këtu). Këto gjetje të marra
së bashku, sugjerojnë se qelizat B kujtesë prodhohen në rast kontakti me SARS-CoV-2. Gjithashtu
përgjigjet me antitrupa janë një indikator përafrues për përgjigjet me qelizat B. Ndërkohë përsa i përket
qelizave T, kemi raportime që tregojnë për gjenerim të një përgjigjeje ‘të gjerë dhe të fortë’ me qeliza T
kujtesë në një grup prej 42 pacientësh që kishin kaluar COVID-19 (këtu). Nga dinamika e
betakoronaviruseve të tjera që infektojnë njeriun shihet se imuniteti i fituar për HCoV-OC43 dhe
HCoV-HKU1 duket se reduktohet në nivel vjetor, ndërkohë që infeksioni nga SARS-CoV-1 mund të
shkaktojë imunitet me kohëzgjatje më të madhe. Betakoronaviruset mund të shkaktojnë përgjithësisht
përgjigje imunitare kundër njëri-tjetrit: infeksioni nga SARS-CoV-1 mund të prodhojë antitrupa neutralizues
për betakoronavirusin HCoV-OC43 dhe infeksioni prej këtij të fundit mund të gjenerojë antitrupa neutralizues
kundër SARS-CoV-1 te strehuesit e prekur. Gjithashtu, një hulumtim rigoroz ka treguar se ekzistojnë edhe
qeliza T specifike kundër antigjenit të SARS-CoV-2, madje edhe në pacientë që nuk e kanë kaluar
infeksionin COVID-19, por që kanë ardhur në kontakt me koronaviruse të tjerë [132]. Gjykuar nga të
dhëna prej këtyre betakoronaviruseve të afërta gjenetikisht me virusin aktual mund të fitohet imunitet
për 1 deri në 2 vite (për më tepër lexo [13]). Përllogaritjet për intervalet kohore dhe nivelet e zbulimit
të virusit bazohen në të dhëna nga publikime shkencore të deritanishme. Për shkak të variabilitetit të
vlerave mes studimeve, intervalet kohore duhet të konsiderohen me kujdes dhe probabiliteti i zbulimit
të SARS-CoV-2 paraqitet në mënyrë cilësore (Figura 15). Ndërkohë që testet aktuale serologjike për
SARS-CoV-2 mund të tregojnë vetëm nëse e ke kaluar ose jo infeksionin, një gjeneratë e re testesh
serologjike mund të tregojë me saktësi edhe kohën e infektimit, duke u bazuar në përgjigjet virale
antigjenike specifike (për më tepër lexo [133]).

Figura 11. Aftësia e testeve për të zbuluar koronavirusin e ri
Figura 15. Aftësia e testeve për të zbuluar SARS-CoV-2
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Zbulimi në fazat para simptomave mund të bëhet vetëm nëse pacientët ndiqen në mënyrë proaktive
qysh nga momenti i ekspozimit fillestar. Ndërkohë në fazën simptomatologjike ka shumë gjasa të ketë
negativitet më tepër se pozitivitet me PCR për mostra nazofaringeale [134]. Për hollësi dhe analizë më
të thelluar mbi interpretimin e testeve diagnostike për SARS-CoV-2 mund të lexoni këtu dhe këtu.
Për konsiderata të metodave depistuese dhe strategji lexoni në shqip këtu dhe këtu, respektivisht.
Teknika e ‘pishinës’ për të rritur numrin e testimeve me PCR dhe ajo me CRISPR
Figura 16 (A) tregon një përmbledhje të
Figrua 16. Paraqitje skematike e thjeshtuar për
thjeshtëzuar metodën e re mini-pool. Tamponi
testimin ‘pishinë’
vendoset fillimisht në një tub testues rezervë
dhe më pas në një enë ‘pishinë’ me gjithë të (A)
tjerët, pa dilucion dhe si rrjedhojë nuk cënon
sensitivitetin. Duke përdorur mostra të
pavarura unazë (pre-test i provës së planifikuar),
të ofruara nga një organizatë e aprovuar për
prova unazore (INSTAND) dhe e autorizuar nga
Shoqata Mjekësore Gjermane, u bë e mundur të
provohet se metoda e re mund të prodhojë
rezultate po aq të vlefshme dhe cilësore
laboratorike krahasuar me testimin individual.
Kjo metodë është investiguar në një studim në
terren ku u përfshinë 50 mostra nga pacientë.
Këto kampionë u bashkuan në ‘pishina’ me 5
mostra në 1 ‘mini-pishina’, si dhe u testuan në
Rrjedha
mënyrë të pavarur paralelisht. Nga 50 mostra, (B)
laterale
5 ishin SARS-CoV-2 pozitive. Këto mostra ishin
- +
të shpërndara në 4 ‘pishina’ të ndryshme. Të
Biotin FI
katërta këto grupe (=pishina) rezultuan pozitive
me PCR. Mini-pishinat me mostra pas SARSRT-RPA
Transkriptim T7
CoV-2 rezultuan gjithnjë negative. Këto janë të
dhëna të publikuara ende, por hulumtime të
publikuara së fundmi kanë provuar fizibilitetin e
Zbulimi i
shënjestrës
të njëjtës metodë dhe me rezultate të ngjashme
ADN
ARN
Cas13a
[135, 136]. Gjithsesi ajo që rekomandohet për
Leximi
momentin është se kur incidenca e SARS-CoVfluoreshent
2 është më pak se ose 10%, testimi në grup do
të rezultojë në kursim të reagentëve dhe kohës fizike për personelin me një kapacitet të shtuar testues
deri në 69% [135]. Një test tjetër është ai i validuar së fundmi me CRISPR, nëpërmjet të cilit rajoni i i
nteresit në ARN-në e SARS-CoV-2 amplifikohet izotermikisht në ADN nëpërmjet RT-RPA (amplifikim
i polimerazës së rekombinazës) dhe më pas konvertohet në ARN përmes transkriptimit T7. Lidhja e
kompleksit Cas13a-crARN me shënjestrat e amplifikuara të ARN-së nxit aktivitet kolateral të Cas13a,
e cila pret reporterët e ARN-së. Reporterët e prerë të ARN-së mund të kapen në filmin kolorimetrik
të rrjedhës laterale (reporter biotin-fluereshentë të ARN-së, Figura 16 (B) – FI: fluorescein) ose mund të
vizualizohen me sinjale fluoreshente (reporter molekular flueoreshentë). Më shumë lexoni këtu dhe këtu.
Q

Q

F

F

Q

F

Manifestimet klinike dhe simptomatologjia
Simptomatologjia apo paraqitja klinike në rastin e COVID-19, mund të luhatet dukshëm nga pacienti
në pacient. Ajo që është vënë re nga hulumtimet dhe të dhënat klinike në shumicën e rasteve është
një paraqitje atipike, kryesisht në formën e manifestimeve që ngjasojnë me shenjat e gjendjes gripale.
Shumica e pacientëve manifestojnë më shumë se një shenjë/simptomë në momentin e shtrimit.
Kombinimi i etheve, kollës dhe marrjes së frymës mund të mos jetë i shpeshtë (për më tepër lexo:[73,
108, 115, 123, 137, 138]; misioni i përbashkët i OBSh dhe Kinës mbi COVID-19).
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Figura 17. Përmbledhje e COVID-19
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Ethet nga studimet e deritanishme paraqiten tek rreth 44-94% të pacientëve dhe studiuesit kanë
përdorur standarte temperature të ndryshme që luhaten rreth temperaturës 38°C, por ajo që shihet
është se për të ndihmuar gjykimin klinik mund të përdoret standarti temperaturor >= 38°C, bazuar
në një studim rigoroz (për më tepër lexo: [138]). Për praktikën neonatale dhe perinatale të
COVID-19 lexo përditësimin e HEDA Albania këtu. Të gjitha hulumtimet rekomandojnë
marrjen në konsideratë të moshës së pacientit, statusit të tij imunitar, regjimit terapeutik (p.sh.
përdorimi i steroidëve, kemioterapia, etj.), apo edhe përdorimin e anti-piretikëve gjatë kohëve të fundit,
përpara paraqitjes së rastit në klinikë. Kolla është një simptomë që është hasur në 68-83% të rasteve
dhe tashmë raportime të ndryshme nga studimet e sipërpërmendura tregojnë se anozmia
(dobësimi/humbja e shqisës e të nuhaturit) dhe/ose ageusia (dobësimi/humbja e shqisës së të shijuarit) është
raportuar në rreth 70% të pacientëve, megjithatë mbetet një simptomë që duhet të hulumtohet më
tej. Një përmbledhje e thjeshtuar është skicuar nga ekipi i HEDA Albania për të krijuar lehtësi në
kuptueshmërinë e eventeve patologjike dhe mundësitë potenciale për trajtim. (Figura 17) Simptomat e
rrugëve të sipërme respiratore, të tilla si acarimi i fytit, rinorrea (rrjedhja e sekrecioneve hundore) apo
kongjestioni nazal ose sinusal është observuar nga 5 deri dhe në më shumë se 60% të rasteve.
Ndërkohë marrja e frymës është raportuar në rreth 11-40% të rasteve të konfirmuara pozitive me
COVID-19. Simptoma të tjera përfshijnë këputjen (23-38% hasje), dhimbjet muskulore (11-15% hasje),
dhimbjen e kokës (8-14% hasje), konfuzionin apo axhitimin (9% hasje), simptoma gastro-enterologjike
(p.sh. ndjesia e të përzierit, diarre, etj. me 3-17% hasje) dhe së fundmi simptomat dermatologjike në 20%
të rasteve (për më tepër lexo: [139, 140]).
Anomali në gjetjet laboratorike
Anomalitë në gjetjet laboratorike mund të hasen te pacientët në momentin e shtrimit sipas
hulumtimeve të botuara deri tani. Shpeshtësia e hasjes së këtyre anomalive është ende e paqartë.
Pacientët në gjendje të ashpërsuar të COVID-19 janë ata të cilët kanë treguar luhatjet më të mëdha
në vlerat e gjetjeve laboratorike (për më tepër lexo: [5, 108, 115, 138, 141, 142]). Këto aberracione
karakterizohen kryesisht nga: (1) limfopenia, (2) indikacione për dëmtime të lehta të heparit (nga vlerat
e AST / ALT ~200s), (3) vlera të shtuara gama-glutamil transferazës (GGT), (4) vlera të rritura në raste
të rralla të alkalin fosfatazës (AlkPhos) (për më tepër lexo:[141]), (5) gjendje anemie, (6) rritje e d-dimerit
(në mungesë të ndonjë shkaku tjetër si p.sh. tromb/emboli), (7) rritje e vlerave të kreatinë kinazës (CK)
dhe laktat dehidrogjenazës (LDH), (8) vlera të ulëta ose normale të prokalcitoninës, por në rastet me
COVID-19 të ashpër dhe/ose infeksioneve bakteriale të këto vlera janë të rritura dhe/ose infeksione
të mbivendosura bakteriale, (9) tregues inflamatorë të lartë (p.sh. LDH, CRP, ESR, ferritina dhe IL-6), (10)
shumë prej këtyre gjetjeve laboratorike shoqërohen me ashpërsim të sëmundjes ose edhe vdekje (për
më tepër shih përmbledhjen e HEDA Albania mbi faktorët prognostikë këtu). Anomalitë kryesore
laboratorike që kanë manifestuar lidhshmëri (=korrelacion) me ashpërsimin e sëmundjes (dhe SDRA / apo
nevojë për ShTI) apo vdekje:
Tabela 7. Faktorë të rëndësishëm prognostikë për pacientët me COVID-19

TREGUESI
VLERA ANORMALE
Leukocite
> 10 K/uL
Limfocite
< 1.00 K/uL
Trombocite
< 150 K/uL
Kreatinina
> 1.5 mg/dL
Albumina
< 3 g/dL
ALT
> 40 U/L
CK
> 185 U/L
hs-TnT
> ~20 ng/L
CRP
> 125 mg/L
LDH
> 245 U/L
Ferritina ug/L
> 300 ug/L (ashpërsim të sëmundjes); Ferritina > 1000 (vdekje)
IL-6
> 10 pg/mL
D-Dimeri
> 1000 ng/mL
Prokalcitonina
> 0.5 ng/mL
Shpjegim: ALT: alaninë aminotransferazë ; CK: kreatin kinazë; hs-TnT: troponinë me sensitivitet të lartë; CRP: proteina
C-reaktive; LDH: laktat dehidrogjenaza; IL-6: interleukin -6;
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Gjetjet imazherike
Ju inkurajojmë ti drejtoheni një burimi të besuar për detaje dhe imtësi imazherike:
Radiopedia. Veçoritë kryesore janë ato të një pneumonie atipike ose të organizuar, me shpërndarje
tipike bilaterale, periferike dhe bazale. Gjetjet bilaterale hasen tek rreth 85% të pacientëve me COVID19, nga të cilat rreth 33 - 86% janë kryesisht gjetje periferike dhe 70 - 80% kryesisht posteriore (për më
tepër lexo: [143, 144]). Gjetjet e imazherisë parenkimale ndryshojnë nga pacienti-në-pacient, po edhe në
varësi të ecurisë kohore (për më tepër lexo: [145]). SARS-CoV-2 transmetohet kryesisht përmes
ekspozimit të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë të traktit respirator ndaj virusit. Ka një tropizëm
kryesisht për traktin respirator, nëse konsiderojmë shprehjen(=ekspresionin) e lartë të ACE2 në shumë
lloje qelizash epiteliale sipërfaqësore të rrugëve të frymëmarrjes, përfshirë këtu qelizat alveolare
epiteliale të tipi 2 në parenkimën e mushkërive [146, 147]. Grimca virale të SARS-CoV-2 apo mARN
virale sub-gjenomike e izoluar prej rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, mund të detektohet lehtësisht
nëpërmjet testit RT-PCR. Më pas, përgjatë kursit klinik të sëmundjes, mund të ndodhë replikimi viral
në rrugët e poshtme respiratore [148], gjë që manifestohet me ashpërsim të infeksionit dhe SDRA.
Hulumtimet që kanë ekzaminuar replikimin viral sipas vendndodhjes indore/organore të SARS-CoV-2
kanë arritur të tregojnë se ky virus mund të izolohet prej mostrave fekale, madje me titra të lartë viral
[115, 148] dhe më rrallë në urinë dhe gjak [149, 150]. Studime histo-patologjike të deritanishme kanë
raportuar organo-tropizëm të SARS-CoV-2 përtej traktit respirator, duke përfshirë këtu tropizëm
renal [149, 151], miokardiak [149, 152], neurologjik [149], faringeal [149] dhe gastrointestinal [153].
Veç kësaj, sekuencimi i ARN-së nga një qelizë e vetme, ka konfirmuar ekspresionin e ACE2 dhe
TMPRSS2 në qelizat alveolare epiteliale të tipit 2 në mushkëri, në qelizat sekretore goblet nazale,
kolonocitet, keratinocitet ezofagale, qelizat epiteliale gastrointestinale, qelizat beta pankreatike dhe tubulat
renale proksimale dhe podocitet [149, 154-156]. Këto gjetje sugjerojnë se dëmtimet që vijnë si pasojë e
insuficiencës multi-organore mund të ndodhin pjesërisht për shkak të dëmtimeve të drejtpërdrejta
virale të indeve nga SARS-CoV-2. Ky përditësim kompleks i HEDA Albania, shfrytëzon literaturën
dhe progresin shkencor për të analizuar pikërisht aspekte të tjera, përtej mushkërisë, të COVID-19.
Dëmtimi i qelizave endoteliale dhe dinamika hematologjike të COVID-19
Dëmtimi i qelizave endoteliale si pasojë e hyrjes qelizore të mundësuar nga ACE2 të virusit SARSCoV-2, inflamacioni pasues dhe krijimi i një mjedisi protrombotik janë disa prej proceseve dhe
mekanizmave fizpatologjike të elaboruara në literaturën e deritanishme shkencore për COVID-19
[157-159]. Ekspresioni i ACE2 është demonstruar në endotelin arterial dhe venoz të shumë organeve
[158, 160] dhe studime të ndryshme histopatologjike kanë provuar praninë e grimcave virale të SARSCoV-2 në qelizat endoteliale të veshkave [159] dhe mushkërive [158]. Dëmtimet endoteliale që
shfaqen gjatë ecurisë së infeksionit te pacientët me COVID-19 (të karakterizuara kryesisht prej niveleve
të larta të faktorit Uillebrand), si dhe endoteliti (prani të neutrofileve dhe makrofagëve të aktivizuar), të
konfirmuara në disa pjesë vaskulare (përfshirë këtu mushkëritë, veshkat, zemrën, zorrën e hollë dhe heparin)
mund të nxisin prodhim të tepruar të trombinës, të inhibojnë fibrinolizën dhe të aktivizojnë qarqe
komplementare, duke iniciuar tromboinflamacionin dhe duke çuar në depozitim të mikrotrombeve
dhe disfunksion mikrovaskular [159, 161-164]. Komunikimi ndërmjet pllakëzave dhe neutrofileve, si
dhe aktivizimi i makrofagëve në këtë kontekst, mund të promovojnë një sërë efektesh proinflamatore,
të tilla si çlirimin e citokinave, formimin e kurtheve jashtëqelizore neutrofilike (NET) dhe krijimin e
mikrotrombeve dhe/ose fibrinës [85, 165-167]. NET-ët mund të shkaktojnë dëmtime të mëtejshme të
endotelit dhe të aktivizojnë si qarqet ekstrinsike ashtu edhe qarqet inrinsike të koagulimit [168]. Në
një studim rast-kontroll, me pacientë të hospitalizuar me COVID-19, u konfirmuan nivele të larta të
NET-ve dhe kjo shoqërohej me një ashpërsi të infeksionit [169]. Hiperviskoziteti si pasojë e hipoksisë
dhe sipërrregullimi i qarkut sinjalizues të HIF-1 (faktorit 1 të induktueshëm nga hipoksia), menjëherë pas
dëmtimeve pulmonare mund të kontribuojnë në gjendjen protrombike [170]. Çekuilibrimi i qarqeve
pro- dhe anti-koagulante mund të vijnë edhe si pasojë e efekteve të drejtpërdrejta të ndërmjetësuara
nga vetë koronavirusi [171, 172]. Rast-raportime dhe rast-seri të publikuara në literaturën shkencore,
kanë demonstruar praninë e eksudatëve fibrinozë dhe mikrotrombeve në ekzaminimet
histopatologjike te pacientët të konfirmuar me COVID-19 [172-176].
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Pasqyrë epidemiologjike dhe klinike mbi dinamikën hematologjike
Patologjitë trombotike
Te pacientët që janë në terapi intensive, incidenca e këtyre patologjive luhatet nga 11% deri në 70% ne
varësi të administrimit profilaktik të antikoagulantëve [177-181]. D-dimeri i lartë dhe prania e
produkteve të degradimit të fibrinës dhe fibrinogjenit, lidhen me sindromën e disfunksionit
multiorganor dhe prognozë të pafavorshme [114, 126].
Mekanizmi i tromboembolisë venoze nuk është tërësisht i studiuar, por me shumë gjasa ka etiologji
shumëfaktorëshe, kryesisht të lidhur me: (a) përgjigjen inflamatore sistemike si në rastin e sepsis, (b) stazën
ose gjendjen kritike, (c) potencialisht dëmtimin e drejtëpërdrejtë nga virusi, etj. Në një hulumtim patologjik,
të bazuar në një seri autopsish, u konfirmuan dëmtime trombotike dhe mikroangiopatike, si dhe
dëmtime alveolare difuze [182].
Shumica e hulumtimeve sugjerojnë se këto dëmtime vijnë kryesisht prej mbetjeve qelizore sesa
mikrotrombeve, por kjo mbetet për tu konfirmuar. Megjithatë, nëse nisemi nga gjetjet e mëparshme
për SARS, ku proteinat e gjilpërës mund ti nënshtrohen ndryshimeve (FXa dhe FIIa), këto ndryshime
mund të aktivizojnë proteinat e gjilpërës duke ndryshuar infeksiozitetin e virusit e për pasojë
antigoagulimi mund të inhibojë replikimin e SARS-CoV-2 [183].
Edhe pse ekzistojnë këto të dhëna jo të drejtpërdrejta për SARS-CoV-2, nevojiten më shumë
hulumtime për ta provuar këtë. Megjithatë, në një studim rast-seri, sugjerohet se dipiridamoli mund të
jetë i dobishëm, por potenciali i agjentëve antikoagulant dhe antitrombotik ka nevojë për investigim të
mëtejshëm për tu konsideruar si një mundësi terapeutike [184, 185].
Përgjithësisht tromboembolia venoze (TEV) nuk është e shpeshtë, por gjithsesi duhet ti kushtohet
vëmendje profilaksisë. Sipas protokolleve më të mira rekomandohet si më poshtë vijon:
Dozimi për peshë trupore

CrCl* ≥ 30mL/min

CrCl < 30mL/min
UFH** 5000 njësi (çdo 8
orë)

Standarti

Enoxaparin 40 mg/ditë

Individët obezë (≥120kg ose BMI
≥ 35)

Enoxaparin 40mg (2xditë) ose
0.5mg/kg/ditë
(dozë maksimale 100mg/ditë)

UFH 7500 njësi (çdo 8
orë)

Individët me peshë të ulët
trupore (< 50kg)

Enoxaparin 30mg/ditë

UFH 5,000 njësi (2x ose
3x ditë)

Burimi: isth.org/
* Pastrimi i kreatininës (ekuacioni i Cockcroft-Gault):
𝐶𝑟𝐶𝑙 =

(140 − 𝑚𝑜𝑠ℎ𝑎 (𝑣𝑖𝑡𝑒)) × 𝑝𝑒𝑠ℎ𝑎(𝑘𝑔)
(𝑠ℎ𝑢𝑚ë𝑧𝑜 𝑚𝑒 0.85 𝑝ë𝑟 𝑓𝑒𝑚𝑟𝑎𝑡)
𝑚𝑔
(72 × 𝐶𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑘𝑒 ( 𝑑𝐿 ))

**Heparinë e pafraksionuar

Nëse pacienti është në terapi intensive (TI) ose pas saj, dhe duke konsideruar rrezikun e shtuar për
TEV krahasimisht me përpara TI-së (1.5-2 herë më shumë) rekomandohen doza profilaktike për
pacientët në TI ose pas TI. Konsiderimi i këtyre dozave profilaktike mund të bëhet duke marrë
parasysh (1) pacienti ka nevojë për TI dhe (2) trombocite >25000.
Ndërkohë nëse trombocitet<25,000 ose ka gjakderdhje, mos e konsideroni profilaksinë dhe
konsideroni deterentët tromboembolik dhe përdorimin e pajisjeve me kompresim sekuencial. Mund
të mos konsiderohet profilaksia nëse pacienti ka hemorragji aktive apo ka pasur ndërhyrje
neurokirurgjikale kohët e fundit.
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Doza për peshë trupore

CrCl* ≥ 30 mL/min

Standarti

Enoxaparin 40 mg (2xditë)

Individët obezë (≥120kg ose BMI ≥
Enoxaparin 0.5 mg/kg (2xditë)
35)
(doza maksimale 100mg (2xditë))
Individët me peshë të ulët trupore
Enoxaparin 30mg (2xditë)*
(< 60kg)
* Pastrimi i kreatininës (ekuacioni i Cockcroft-Gault më sipër)
**Heparinë e pafraksionuar

CrCl < 30mL/min
UFH** 7,500 njësi (çdo 8
orë)
UFH 10,000 njësi (çdo 8
orë)
UFH 7,500 njësi (çdo 8
orë)

Shënim: Konsideroni monitorimin anti-Xa për të kalibruar regjimet nëse ekziston rrezik shtesë për
gjakderdhje ose trombozë. Megjithatë, monitorimi anti-Xa rutinë nuk është i domosdoshëm për
pacientin mesatar. Anti-Xa e synuar për profilaksi ndaj TEV është ndërmjet 0.2 dhe <0.5 (piku duhet të
shihet 4-6 orë pas 3-4 injektimeve). Burimi: isth.org/
Konsiderata për terapi antikoagulimi
Rekomandimet në literaturë për terapitë antikoagulante te pacientët me trombozë të venave të thella
apo emboli pulmonar nuk kanë ndryshuar dhe rekomandohen procedurat standarte si më parë.
Megjithatë, disa spitale dhe qendra kërkimore janë duke konsideruar doza të plota antikoagulantësh
në rastet me COVID-19 të ashpër pa TEV. Rekomandimi ynë, bazuar në të dhënat shkencore të
deritanishme, është që rreziqet janë më të mëdha sesa përfitimet, përveç rasteve kur kemi të bëjmë
me pacientë me trombozë të venave të thella apo emboli pulmonare.
Për ilustrim, një studim prospektiv që krahasoi pacientë me COVID-19 që ishin në terapi me
antokoagulantë/antitrombotikë përpara konfirmimit me COVID-19, me pacientë që nuk i ishin
nënshtruar ndonjë terapie me antikoagulantë/antitrombotikë, nuk gjeti ndryshime statistikisht të
rëndësishme përsa i përket mbijetesës apo kohës deri në ventilim mekanik [186]. Megjithatë,
hulumtimet tregojnë se nëse pacienti është duke marrë antkoagulantë oral ose Varfarinë për fibrilacioni
atrial apo TEV, sugjerohet dozë e plotë antikoagulanti (heparinë e pafraksionuar ose heparinë me peshë
të vogël molekulare, bazuar në skenarin klinik apo funksionin renal). Bazuar në literaturën aktuale, HEDA
rekomandon kundër përdorimit të aktivizuesve të plazminogjenit, pasi rreziqet i tejkalojnë përfitimet,
përveç rasteve kur është dokumentuar trombozë e venave të thella apo emboli pulmonare [187].
Koagulimi intravaskular i shpërndarë (DIC)
Deri tani të dhënat për DIC janë të kufizuara pasi vetëm një numër shumë i kufizuar pacientësh kishte
DIC [188], por ajo që vihet re janë ndryshimet laboratorike në parametrat e koagulimit dhe
produkteve të degradimit të fibrinës [114]. Nga hulumtimet e deritanishme, koha mediane nga fillesa
e infeksionit e deri në shfaqjen DIC është ≈ 4 ditë në pacientët e hospitalizuar [188]. Menaxhimi i DIC,
nga literatura, fillon me identifikimin e trajtimin e kushtit shëndetësor ekzistues (nëse ka). Më pas
përllogaritet pikëzimi DIC (mund ta përllogarisni në këtë adresë: MDcalc online calculator): Nëse
pikëzimi rezulton < 5, nuk ka DIC; rillogarisni për 1-2 ditë.
Nivelet e shtuara të kohës së protrombinës/kohës së pjesshme të tromboplastinës dhe d-dimerit
lidhen me prognozë të pafavorshme: rekomandohet të kontrollet PT/INR, aPTT, D-dimeri, fibrinogjeni
çdo 3 ditë, deri në lirim apo vdekje. Shënim: Në dijeninë e ekipit HEDA ende nuk është provuar (deri
në momentin e shkrimit të këtij përditësimi) asnjë përfitim përsa i përket vdekshmërisë nga terapia
antikoagulante në DIC [189]. Për më tepër, DIC është shoqëruar me mbijetesë më të ulët te pacientët
me COVID-19.
Nga 183 pacientë në Vuhan, 71% e jo të mbijetuarve kishin DIC (pikëzimi sipas ISTH ≥ 5; e përllogarisni
këtu MDcalc online calculator), krahasuar me vetëm 0.6% e të mbijetuarve [188].
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Algoritëm ndihmues për përdorimin e antikoagulantëve gjatë pandemisë COVID-19
A paraqet personi tromboemboli të suspektuar apo të konfirmuar?*
Po

Jo

A ka ishemi apo infarkt të mundshëm?
- Infarkt akut të miokardit
- Goditje ishemike akute
- Emboli pulmonare masive
- Trombozë të venave të thella (TVTh) apo trombozë arteriale me mundësi ishemie

A është personi aktualisht duke marrë antikoagulantë
(p.sh. për fibrilacion atrial apo TVTh)?

Po

Po

Terapia trombolitike mund të jetë e përshtatshme
(p.sh. aktivizues të plasminogjenit indor [tPA])
- Konsultoni ekipin mjekësor të specializuar ose
kardiologun
-Përodorni dozë të plotë antikoagulanti nëse nuk
administrohet tPA
- Ndiqni protokollet institucionale për
menaxhimin në vazhdim

Jo

Jo

Antikoagulimi është i
përshtatshëm për sëmundjet
tromboembolike
- Përdorni dozë të plotë
antikoagulimi
- Ndiqni protokollet
institucionale për mnaxhimin
në vijim të rastit

Antikoagulimi zakonisht duhet të konsiderohet në
vazhdimësi, përveç rasteve që ka kundërindikacione
- Kalimi në agjentë parenteral me kohë veprimi më të
shkurtër mund të jetë i përshtatshëm te pacientët akut
apo të shtruar
- Pacientët e vetë-izoluar, përgjithësisht, duhet të
vazhdojnë terapinë e tyre aktuale

A ka nevojë pacienti për shtrim në spital?
Po

Jo

Cili është niveli i kujdesit?

Përshtatur prej
për

Shërbimi i urgjencës, terapisë intensive apo çdo
shërbim tjetër ekuivalent

Antikoagulimi është i përshtatshëm, por sasia e antikoagulantit (doza profilaktike, doza e
ndërmjetme apo doza e plotë) janë ende subjekt konsensusi shkencor, duke qenë se të
dhënat mbi efikasitetin apo sigurinë janë ende të pamjaftueshme dhe jo të plota.
- Referojuni protokolleve të Ministrisë ose udhëzimeve të HEDA në këtë dokument

Kujdesi i pacientit në kushtet e vetë-izolimittë bëhet sipas
protokolleve të indikuara të standarteve institucionale
- Të vazhdohet terapia me antikoagulantë nëse pacienti
është nën një kurs të tillë terapeutik
- Antikoagulimi profilaktik mund të konsiderohet për
pacientët që futen në grupet me rrezik të lartë
- Pjesa tjetër e pacientëve nuk ka nevojë për terapi
antikoagulante
Pavion i zakonshëm mjekësor,
kirurgjikal apo obstetrik-gjinekologjik

Doza profilaktike e antikoagulantit është e përshtatshme
- heparina me peshë të vogël molekulare preferohet
- heparina e pafraksionuar mund të përdoret për raste të veçanta (p.sh.
CrCl< 15mL/min apo sëmundje kronike të veshkave)
- Fondaparinux mund të përdoret për individët me trombocitopeni të
shkaktuar nga heparina

*COVID-19 mund të shkaktojë një gjendje hiperkoagulante dhe rreziku për sëmundje tromboembolike shtohet te pacientët në gjendje kritike. Algoritmi rekomandohet të zbatohet në konsultim me specialistin e
pneumologjisë, urgjencës, hematologjisë apo kardiologun. Faktorë madhorë rreziku në këtë kontekst janë kirurgjia e vonët, traumë, pamundësi për të lëvizur apo obeziteti.
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Leukopenia dhe limfocitopenia
Pacientët me COVID-19 zakonisht manifestojnë leukopeni. Nga pikëpamja epidemiologjike, hasja e
leukocitozës (e përkufizuar si >10,000/µL) është rreth 13% dhe hasja e leukopenisë (e përkufizuar si <
4000/µL) është rreth 15% [190]. Limfocitopenia, apo limfopenia, përkufizohet si vlera absolute e
limfociteve < 1000/µL, dhe është një nga anomalitë më të hasura të analizave të gjakut komplet te
pacientët me COVID-19 dhe është një gjetje me prevalencë mbi 80% tek pacientët e shtuar në spital
[86, 115]. Në rreth 400 pacientë adult (grupmosha mbi 18 vjeç) të shtruar, 90% kishin nivele të
limfociteve nën 1500/µL [190]. Ndërkohë pacientët e shtruar në terapi intensive me COVID-19 kishin
një nivel median të limfociteve rreth 800 qeliza/mm [126]. Nivelet e neutrofileve te pacientët në
shërbimin e terapisë intensive, janë raportuar të jenë mesatarisht 4.6 x109/L krahasuar me 2.7 x109/te
pacientët që nuk janë në terapi intensive [126]. Sipas interpretimit tonë, administrimi i steroideve
mund të ndikojë në këto statistika. Interesant është fakti që në COVID-19, shkalla e limfopenisë ka një
lidhshmëri (=korrelacion) me ashpërsimin e infeksionit dhe shanse më të pakta për mbijetesë [191-193].
Pacientët që kanë humbur jetën nga COVID-19, në literaturë, janë raportuar të kenë nivele më të
ulëta të limfociteve krahasuar me të mbijetuarit dhe një përqindje limfocitare <10%, që lidhet me një
mbijetesë më të ulët [193]. Ekipi i HEDA Albania ka përgatitur më parë një përditësim të detajuar
në lidhje me modelin kohor të përqindjes leukocitare dhe mund ta gjeni këtu. Krahasuar me të
mbijetuarit, ata që humbasin jetën kanë një limfopeni persistente [194]. Për konsiderata më të
detajuara hematologjike dhe më gjerë, ekipi i HEDA Albania ka përgatitutr një përditësim të detajuar
me më shumë se 40 faktorë prognostikë, të cilin e gjeni në Aneks 1 (ose klikoni këtu). Shkurtimisht, mbi
aspektet fizpatologjike të evidentuar deri tani në hulumtimet shkencore, ekzistojnë disa shpjegime për
limfopeninë. Një shpjegim është dëmtimi i limfociteve përmes invazionit të tyre nga SARS-CoV-2
nëpërmjet hyrjes me ACE2 – duke qenë receptori ACE2 është i shprehur në sipërfaqen e limfociteve,
kryesisht në mukozën orale, sistemin tretës dhe në mushkëri. Një tjetër shpjegim, veçanërisht te
pacientët në gjendje kritike, është se acidemia, gjendja nutricionale, dhe supresimin i palcës kockore
mund të supresojë proliferimin e limfociteve. Gjithashtu, në literaturë gjendet shpjegimi i fenomenit
ende të papërcaktuar qartë të ‘stuhisë së citokinave’. Sipas këtij shpjegimi citokinat (të tilla si TNFα, IL-6)
mund të induktojnë apoptozë të limfociteve dhe kjo është dokumentuar te pacientë në gjendje kritike
me SARS në 2004 [195]. Megjithatë, ky shpjegim është i pamjaftueshëm, duke qenë se në Sindromin e
Çlirimit të Citokinave gjatë imunoterapisë me CAR-T, janë vërejtur nivele të shtuara të citokinave, por
jo në mënyrë konsistente limfopenia. Një mundësi tjetër është edhe dëmtimi i organeve limfatike
(gjëndra e timusit, shpretka), por kjo hipotezë duhet të provohet pasi deri tani kemi vetëm të dhëna
spekulative [191].
Një shpjegim tjetër i mundshëm është niveli i funksioneve endoteliale te pacientët me COVID-19,
duke qenë se me kalimin e moshës dhe me shfaqjen e sëmundjeve kronike, ka më shumë gjasa që të
ketë adhezion leukocitar dhe ekstravazacion [196]. Megjithatë, kjo nuk përjashton mundësinë që të
ketë një sekuestrim të limfociteve, duke qenë se çlirimi i citokinave çon në migrimin e limfociteve drejt
vendndodhjes së infeksionit, zakonisht në indin mushkëror, gjë që mund të kontribuojë në limfopeni
periferike [197, 198]. Nivelet e limfociteve T citotoksike bien menjëherë në COVID-19, gjë që mund
të shkaktohet prej migrimit të tyre drejt traktit të poshtëm respirator [197, 198]. Ndërkohë, nivelet
e rritura të qelizave T CD8+ priren të jenë një faktor prognostik i pavarur për ashpërsimin e infeksionit
dhe efikasitetit të trajtimit, gjë që është e njohur nga cilësitë e tyre funksionale në ndërmjetësimin e
procesit të ‘pastrimit’ të viruseve [199]. Nga pikëpamja klinike janë sugjeruar medikamente që
përmirësojnë funksionet endoteliale si adrecizumab [196], por priten prova të mëtejshme shkencore.
Trombocitopenia
Trombocitopenia është përshkruar gjerësisht në raportimet për pacientët e shtruar me COVID-19,
me një hasje të ndryshueshme. Raportimet e para në kohorte të kufizuar, kanë dokumentuar një hasje
5% të pacientëve më një nivel trombocitesh më pak se 100,000/µL [86] dhe raportime të tjera tregojnë
se mbi 70% e pacientëve kanë zhvilluar trombocitopeni gjatë periudhës së shtrimit spitalor [200].
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Së fundmi, kemi raportime nga dy hulumtime me kohorte më të gjerë, në të cilat është dokumentuar
një hasje 20.7% to 36.2% e pacientëve trombocitopenik [115, 192, 201]. Shkalla e trombocitopeniosë
mund të shërbejë si një faktor prognostik [192, 201]. Nivelet më të ulëta të trombociteve (050,000/µL) lidhen me një nivel vdekshmërie spitalore mbi 90%, krahasuar me nivelet e vdekshmërisë
pak mbi 60% për trombocite 50,000-100,000 /µL, 17.5% për nivel 100,000-150,000/µL, dhe 4.7% për
nivel më të lartë se 150,000/µL [201]. Rreziku relativ për vdekje shtohet me uljen e nivelit të
trombociteve: RR=13.68 (95% CI 9.89-18.92) për grupin 0-50,000/µL.
Aspekte fizpatologjike
Mekanizmat e propozuar në literaturën shkencore për trombocitopeninë janë disa [202, 203]. Një
shpjegim ja atribuon reduktimit të prodhimit primar të trombociteve. Kjo mbështetet edhe nga
fenomeni i ‘stuhisë së citokinave’, proces që çon në supresimin e qelizave progenitore të palcës së
kockave dhe infektim të drejtpërdrejtë të qelizave stromale të palcës së kockave, por edhe atyre
hematopoetike. Një shpjegim tjetër i mundshëm, është rritja e nivelit të ‘shkatërrimit’ të trombociteve.
Ky shpjegim bazohet në arsyetimin, se rritja e auto-antitrupave dhe komplekseve imune çon në
pastrimin e trombociteve nga sistemi imunitar. Si rrjedhojë, kjo gjë çon në shkatërrim të trombociteve.
Një mekanizëm tjetër, është nëpërmjet dëmtimeve mushkërore, që mund të vijnë si pasojë e shtimit
të niveleve të konsumit të trombociteve përmes agregimit dhe ‘montimit’ në mikrotrombe. Së bashku
me rënien e prodhimit të trombociteve, si pasojë e dëmtimeve stromale të kapilarëve pulmonarë,
pason rënia e fragmentimit megakariocitotik. Konsumi i shtuar i trombociteve çon gjithashtu në
aktivizimin e qarqeve koagulonte përmes niveleve të trombomodulinës dhe shtimit të fibrinolizës. Në
këtë pikë edhe DIC mund të kontribuojë gjithashtu në procese të ndërmjetme ose të pavarura. (shih
më sipër ose në përditësimin e kaluar të HEDA).
Konsiderata për menaxhimin klinik
Të merren në konsideratë etiologji të tjera potenciale kontribuuese, sipas kontekstit dhe rastit, për
trombocitopeninë, të tilla si: trajtimi i mëparshëm (ose aktual) medikamentoz, infeksione të tjera të
pranishme, prani të sëmundjeve hepatike, splenomegali, trombocitopenia si pasojë e heparinave,
mikroangiopati trombotike, alkooli, malinjitete, shtatzënia, kushte autoimune/reumatologjike,
çrregullime të palcës së kockave. Analizat laboratorike që rekomandohen: PT, aPTT, folati, fibrinogjeni,
LDH, prova funksionale të heparit dhe B12. Të tjera sipas rastit. Mund të merret gjak periferik për analizë.
Përjashto pseudotrombocitopeninë dhe vlerëso për ndonjë shkak tjetër kontribuues. Propbabiliteti
përpara analizave për prani të trombocitopenisë të shkaktuar nga heparina mund të përllogaritet me
pikëzim këtu: MDCalc 4Ts calculator. Analizat laboratorike për trombocitopeni të shkaktuar nga
heparina rekomandohet të bëhen veçanërisht te pacientët me pikëzim ≥4 në testin e mësipërm.
Gjithsesi, gjykimi klinik kontekstual mbizotëron. Nëse nuk ka gjakderdhje, rekomandohet të
transfuzohet nëse trombocitet < 10,000/µL dhe nëse ka gjakderdhje të transfuzohet sipas gjykimit
kontekstual dhe klinik. Në Figurën 19 paraqitet një përmbledhje që mund të orientojë menaxhimin
klinik.
Çekuilibrimet e përgjigjes imunitare
Siç edhe e shpjeguam në pasqyrën e mësipërme, çekuilibrimi i përgjigjes imunitare dhe sindromi i
çlirimit të citokinave (për shkak kryesisht të mbireagimit të imunitetit të lindur) në kuadër të limfopenisë,
karakterizojnë paraqitjen klinike të COVID-19 të ashpër [204]. Studime paraklinike dhe klinike me
koronaviruse që infektojnë njeriun, sugjerojnë për një replikim viral të shpejtë, një antagonizëm të
sinjalizimit të interferonit dhe aktivizim të neutrofileve dhe makrofagët-monicite si mediator të
përgjigjes hiperinflamatore [205, 206]. Rritja e niveleve të treguesve inflamatorë serik të tillë si proteina
C-reaktive, ferritina, niveli i eritrosedimentit, d-dimerit, fibrinogjenit dhe laktat dehidrogjenazës janë
faktorë prognostikë për gjendje të pritshme kritike dhe vdekshmëri të pacientët me COVID-19 [73,
114, 193, 207, 208]. Këto motive të gjetjeve laboratorike janë krahasuar me sindromin hemofagocitar
të limfohistiocitozës dhe aktivizimit të makrofagëve, që është provuar nëpërmjet mostrave patologjike
nga pacientë me COVID-19 që humbën jetën [74, 209].
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Sindromi i stuhisë citokinave (SSC)
Ky sindrom i njohur ndryshe si Sindromi i Çlirimit te Citokinave (SSC)nuk është gjë tjetër veçse një term
‘ombrellë’ që përdoret për shumë sëmundje të ndryshme të lidhura me çlirimin e citokinave, të cilat
kanë aspekte të ngjashme fizpatologjike, por ndryshojnë në motivet e citokinave të pranishme/çliruara
në serum, kohën e çlirimit dhe faktorë të tjerë që lidhen me strehuesin. Megjithatë trajtimi është i
ngjashëm. Ekzistojnë katër kategori kryesore të SSC-së, që janë rishikuar me detaje në literaturë [210]:
1. Limfohistiocitoza hemofagocitike familiale – që lidhet kryesisht me mutacione gjenetike të shkaktuara
përgjithësisht prej efektit citotoksik të qelizave vrasëse NK dhe qelizave T CD8 [211];
2. Limfohistiocitoza hemofagocitike sekondare, e njohur ndryshe si sindroma e aktivizimit të
makrofagëve dhe me një hasje më të lartë te pacientët me artrit idiopatik juvenil sistemik apo
sëmundje të tjera sistemike autoimune dhe malinje [211];
3. SSC e shfaqur pas trajtimit me terapi të receptorëve antigjenik kimerik të qelizave T (CAR-T) [212,
213]; dhe
4. SSC-ja e nxitur nga infeksionet virale, kryesisht e vërejtur në rastin e infeksioneve të Ebolas, gripit
[214] dhe së fundmi COVID-19 [215]
SSC-ja mund të kontribuojë në zhvillimin e Sindromit të Distresit Respirator Akut (SDRA) në rastin e SARS
dhe MERS [216]. Ndërkohë në rastin e pacientëve me COVID-19 të ashpër ka një hiperaktivizim
imunitar që i ngjason SSC-së [74, 210] dhe shoqërohet me një shtim të d-dimerit, ferritinës (që mund të
përdoret si tregues i aktivizimit të makrofagëve) dhe receptorit IL-2 (që është tregues aktivizimit të limfociteve
T) [114, 217]. Mekanizmat e SSC-së janë të shumtë [67, 197, 210, 218], por SSC-ja reflekton një
përgjigje imunitare të ‘çakorduar’ dhe të pafavorshme, që çon në aktivizim të leukociteve dhe çlirim të
citokinave të tilla si IL-1, IL-6 dhe IFNγ.
Zakonisht fillesa e SSC-së nxitet prej ndërveprimeve disfunksionale ndërmjet sistemit imunitar të lindur
dhe atij adaptiv. Ky i fundit zakonisht nuk arrin të eliminojë qelizat e aktivizuara të imunitetit të lindur
dhe arsyeja pse kjo gjë ndodh ende nuk është e qartë. Megjithatë ka shumë gjasa që SARS-CoV-2, si
shumë viruse të tjera, shpreh faktorë të caktuar që mund të supresojnë sistemin imunitar të lindur,
duke krijuar një çakordim të kursit normal të përgjigjes imunitare [219] (Figurat 6-8). Sistemit imunitar
adaptiv i duhen 5-7 ditë kohë për t’iu përgjigjur një antigjenit ë ri, gjë që mund të shpjegojë pjesërisht
pse SSC-ja zakonisht ndodh gjatë ose pas këtij momenti kohor të kursit të sëmundjes. Nëse qelizat e
sistemit imunitar të lindur nuk çaktivizohen, ato (veçanërisht monocitet dhe makrofagët) së bashku me
qelizat e sistemit imun adaptiv vazhdojnë të prodhojnë citokina pro-inflamatore, të cilat aktivizojnë
cikle imunitare vicioze. Përgjigja imunitare në këtë pikë nuk mund të vazhdojë në fazën rezolutive, duke
shkaktuar amplifikim të përgjigjes imune, veçanërisht përsa i përket prodhimit të citokinave inflamatore
sistemike. Nga pikëpamja klinike SSC-ja mund të manifestohet me ethe, hipotension ose shok të
shpërndarë, insuficiencë respiratore ose SDRA, insuficiencë renale (pas hipotensionin, mikrotrombeve apo
mekanizmave të tjerë), trombozë (me mikrotrombe ose trombe), koagulim intravaskular të shpërndarë,
citopeni (veçanërisht limfopeni dhe trombocitopeni), dëmtime kardiake ose insuficiencë kardiake dhe
dëmtime të heparit.
Trajtimi dhe menaxhimi i sindromit të stuhisë së citokinave
Diagnoza e SSC-së duhet të dyshohet kryesisht te ata pacientë që kanë gjetjet e përgjithshme
laboratorike të tilla si neutrofili, limfopeni, transaminaza hepatike të rritura dhe LDH të rritur.
Gjithashtu mund të konsiderohen treguesit e koagulimit intravaskular të shpërndarë (DIC) të tillë si
d-dimeri i rritur, trombocitopenia, rënia e fibrinogjenit dhe/ose PT/PTT e zgjatur. Duke qenë se Ddimeri është një reaktant i fazës akute, nivelet e tij mund të rriten edhe në mungesë të tromboembolisë
pulmonare. Megjithatë, duke marrë në konsideratë prirjen trombotike te pacientët me COVID-19,
mund të konsiderohet hetimi imazherik ose ndonjë lloj hetimi tjetër për të vlerësuar trombozën e
venave të thella ose trombë të tjera potenciale.
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Fibrinogjeni është gjithashtu një reaktant i fazës akute, kështu që nivelet e tij mund të jenë të rritura
gjatë SSC-së. Nëse nivelet e fibrinogjenit bien shpejtë (krahasuar me nivelet e zakonshme ose me ato të
momentit të shtrimit) ose bien nën rangun normal, duhet konsideruar DIC. Tregues të tjerë inflamatorë
mund të jenë rritja e niveleve të proteinës C-reaktive (CRP), ESR-së, ferritinës, por të gjithë këta
tregues janë tregues jo-specifik. Më konkretisht, CRP-ja rregullohet kryesisht prej IL-6 dhe mund të
shërbejë si një tregues surrogato i sinjalizimit të IL-6. Nëse pacienti i nënshtrohet terapisë me bllokues
të IL-6, atëherë nivelet e CRP-së bien me rreth 50% çdo ditë, gjë që reflekton gjysmë-jetën e tij prej
afro 19 orësh [220]. Ndërsa niveli eritrosedimentit (ESR) tenton të ndryshojë më ngadalë krahasuar me
CRP-në – nga ditë deri në javë, jo nga orë deri në ditë. ESR-ja ndikohet nga shumë faktorë, të cilët janë
relevant për rastin e COVID-19, duke përfshirë këtu nivelet e fibrinogjenit, aneminë, funksionin renal,
nivelet e imunoglobulinave – faktorë që e bëjnë të vështirë interpretimin. Ndërkohë nivelet e ferritinës
nuk rriten shumë gjatë SSC-së te pacientët me COVID-19, madje dhe në raste të ashpra. Ky fenomen
është kontradiktor me tipat e tjerë të SSC-së, si sindromi i aktivizimit të makrgofagëve, ku ferritina
mund të jetë > 10,000. Megjithatë SSC-ja mund të konsiderohet për gjetjet laboratorike të tilla si CRP
> 50mg/L, të paktën dy nga këto gjetje: ferritinë > 500 ng/L, LDH >300 U/L dhe/ose D-dimer > 1000
ng/mL, TNFα dhe IL-6, por prapëseprapë disa pacientë me SSC nuk do ti kenë këto tregues [221].
Gjithsesi pacientët me SSC të dyshuar ose të konfirmuar duhet të monitorohen për CRP-në dhe
fibrinogjenin përditë, pasi këta tregues janë dinamikë dhe duhet të shihen së bashku me analizat e
gjakut komplet dhe proteinave kockore morfogjenike. Nga ana tjetër D-dimeri, ferritina, LDH-ja dhe
testet funksionale të heparit mund të ndryshojnë me një ritëm më të ngadaltë dhe si rrjedhojë duhet
të monitorohen çdo 2-3 ditë. TNFα, sIL2R dhe IL-6 mund të monitorohen 1 deri në 2 herë në javë
[221]. Për momentin, nga komunikimet me kolegë dhe specialistë shihet që trajtimi klinik i SSC-së është
duke evoluar, por ajo që dihet është se kortikosteroidët tashmë rekomandohen për pacientët me
COVID-19 që kanë nevojë për oksigjen suplementar [222, 223]. Mekanizmi ekzakt se si steroidët
ndihmojnë nuk dihet, por mendohet se mund të parandalojë stuhinë e citokinave. Nëse ka dyshime
për zhvillim të stuhisë së citokinave rekomandohet konsultë me mjekun intern, reumatologun, dhe/ose
pneumologun dhe/ose intesivistin në lidhje me përdorimin ose jo të agjentëve imunomodulatorë.
Aktualisht agjentët anti-IL-6 dhe anti-IL-1 janë agjentët më të përdorur, por në provat klinike janë duke
testuar komponime të tjera (p.sh. inhibitorë të komplementit dhe të JAK) [224]. Koha dhe zgjedhja e
agjentit imunomodulatore për SSC-në gjatë COVID-19 është ende një temë nën studim. Rezultate të
pa publikuara, të komunikuara privatisht, janë të paqarta dhe vështirë për tu interpretuar.
Figura 18. Paraqitje përmbledhëse e momenteve të caktuara të stuhisë së citokinave
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Figura 19. Përmbledhje e etapave dhe ecurisë së COVID-19
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Përdorimi i deksametazonit dhe evidencat aktuale për steroidët
Sipas literaturës aktuale rekomandohen doza të vogla të steroidëve sistemik për pacientët me COVID19 të cilët janë në gjendje kritike ose kanë nevojë për oksigjen. Ky rekomandim bazohet në evidenca
që kanë treguar dobi klinike për pacientët e shtruar në spital me COVID-19 [223], duke sugjeruar
indirekt se dobia e kortikosteroidëve sistemik i tejkalon rreziqet potenciale në doza të vogla. Nga
konsulta me specialistë dhe protokolle të spitaleve të ndryshme rekomandohet:
•
•
•
•

Deksametazon 6mg intravenoz ose oral çdo ditë, për 10 ditë
Hidrokortizon 50mg intravenoz çdo 8 orë, për 10 ditë
Metilprednizolon 15 mg intravenoz 2 herë në ditë, për 10 ditë
Prednizon 40 mg oral, 1 në ditë për 10 ditë

Gjetjet e provës klinike RECOVERY konfirmuan se deksametazoni në masën 6 mg në ditë, për 10 ditë
rresht (në 2104 pacientë) lidhej me nivele më të ulëta vdekshmërie për 28 ditë, krahasuar me kujdesin
shëndetësor standart (n=4321). Për statisticienët dhe epidemiologët që e lexojnë, u përllogarit një
rrezik relativ (RR) 0.83, 95%CI: 0.75-0.93, p<0.001. Deksametazoni reduktoi vdekjet në rradhët e
pacientëve që ishin në ventilim mekanik (RR=0.64, 95%CI: 0.51-0.81). dhe te pacientët që kishin nevojë
për oksigjen (RR= 0.82, 95%CI: 0.72-0.94), por te pacientët që nuk kishin nevojë për suport respirator
(RR=1.19, 95%CI: 0.91-1.55) [225].
Të dhëna të tjera shtesë mbi dobinë e kortikosteroidëve për menaxhimin e COVID-19 janë në evoluim
e sipër, por mund të citojmë një studim nga Spanja, ku u gjet se pacientët e shtruar që u trajtuan me
steroidë (n=396) kishin një nivel më të ulët vdekshmërie, krahasuar me ata të cilët nuk morën steroidë
(n=67) (HR=0.51, 95% .CI: 0.27-0.96, p=0.044). Shumica e pacientëve morën metilprednizolon 1
mg/kg/ditë, gjë që nuk bëri ndryshim përsa i përket vdekshmërisë spitalore krahasuar me
glukokortikoidët [226]. Një studim tjetër që përfshiu pacientë me COVID-19, të cilët zhvilluan SDRA
(n=84), tregoi se trajtimi me metilprednizolon u shoqërua me rrezik më të vogël për të vdekur [73].
Një hulumtim tjetër kishte rezultate që tregonin dobi klinike të dozave të larta të deksametazonit, por
këto gjetje nuk janë provuar apo replikuar më tej [227].
Studime të shumta kanë treguar efekte negative të kortikosteroidëve për infeksione të tjera virale,
megjithëse këto të fundit nuk e kanë fazën hiperinflamatore si të COVID-19. Ende nuk ka prova bindëse
klinike që të kenë demosntruar efekte bindëse të dobishme për SARS, MERS apo gripin stinor. Të
dhëna vëzhguese kanë treguar rritje të vdekshmërisë, më shumë infeksione dytësore, ‘pastrim’ jo
efektiv viral dhe më shumë efekte anësore te pacientët të cilët kanë mbijetuar (p.sh. psikoza, diabet,
nekroza avaskulare, etj.) nga përdorimi i steroidëve në doza të ndryshme krahasuar me kujdesin
shëndetësor të zakonshëm [228-232].
Terapia me plazëm konvaleshente dhe evidencat aktuale
Kjo terapie realizohet duke marrë plazmë konvaleshente prej pacientëve të cilët e kanë ‘kaluar’
infeksionin COVID-19 dhe janë tashmë në gjendje të dhurojnë gjakun e tyre të pasur me
imunoglobulina. Arsyetimi biologjik dhe mekanistik bazohet në idenë se antitrupat e pranishëm në
plazmën konvaleshente mund të supresojë gjendjen viremike. Nga literatura, ajo që shihet është se kjo
terapi ka treguar një farë efekti më tepër kur është përdorur si masë profilaktike para ose pas
ekspozimit ndaj një infeksioni viral, sesa në trajtimin e vetë infeksionit [233]. Të dhëna të tjera për
këtë terapi vijnë nga një meta-analizë e 32 studimeve, të cilat kishin në fokus hetimin e efikasitetit të
trajtimit me plazmë konvaleshente të infeksioneve virale të rënda (korona-infeksioneve dhe gripit) [234].
Kjo meta-analizë tregoi një rënie modeste në vdekshmëri pas terapisë me plazmë, por studimet e
meta-analizuara vuanin nga cilësia e dobët dhe përgjithësisht nuk kishin grupe kontrolli. Në një
hulumtim tjetër, pacientët të cilët u trajtuan me plazmë kishin një reduktim modest të vdekshmërisë
(rreth 12.5%, n=80), ndërkohë që vdekshmëria e përgjithshme ishte 17% [233].
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Në po të njëjtin hulumtim, pacientët (n=48) të cilët u trajtuan me plazmë përpara fundit të javës së
dytë të terapisë, kishin më shumë gjasa për tu liruar nga spitali më shpejt krahasuar me pacientët
(n=32) të cilët u trajtuan pas fundit të javës së dytë të terapisë. Niveli i vdekshmërisë në këto grupe
ishte respektivisht 6% dhe 22%. Mirëpo ky hulumtim nuk u zhvillua për virusin SARS-CoV-2 por për
SARS-CoV-1.
Për SARS-CoV-2, Klinika ‘Mayo’ ka publikuar disa rezultate (i gjeni këtu) nga programi i saj i zgjeruar
me rreth 20,000 pacient të shtruar për COVID-19 të cilët iu nënshtruan terapisë me plazmë. Ky studim
nuk i ka kaluar ende filtrit peer-review dhe nuk ka treguar efikasitet, por vetëm që terapia nuk është
e dëmshme. Në këtë kampion pacientësh, rreziku për ashpërsim ose gjendje të rëndë ose vdekshmëri
7-ditore ishte 8.6% (8.2-9.0%). Efektet anësore që ja vlejnë të përmenden sipas organeve ishin: kardiake
(0.37%), hipotension i qëndrueshëm (0.27%), ndërlikime trombotike/trombo-embolike (0.16%),
mbingarkesë qarkulluese e lidhur me transfuzionin (0.18%), dëmtime akute pulmonare të lidhura me
transfuzionin (0.1%) dhe reaksione alergjike ndaj transfuzionit (0.13%) (verifiko këtu dhe [235]).
Ndërkohë të dhëna të tjera për këtë terapi vijnë nga rast-seri të 5 pacientëve në gjendje kritike, të
cilët iu nënshtruan terapisë me plazmë konvaleshente dhe 4 prej tyre patën normalizim të
temperaturës brenda 3 ditëve dhe 3 prej tyre ishin liruar në momentin e publikimit të rast-serisë (të
gjithë pas ditës së 50-të), ndërkohë që 2 të tjerët ishin në gjendje të qëndrueshme [236]. Një tjetër
rast-seri, tregoi se 4 pacientë me COVID-19 në gjendje kritike që u trjatuan me plazmë (këtu ishte
dhe një grua shtatzënë) arritën të mbijetonin dhe ta kalonin infeksionin [237]. Te këta 4 pacientë koha
nga trasfuzioni me plazmë deri në rezultatin ngativ të PCR-së varionte nga 3 deri në 22 ditë.
Një tjetër rast-seri me 10 pacientë me COVID-19 që u trajtuan me plazmë tregoi vetëm se ata e
toleruan këtë terapi mirë [238]. Edhe një tjetër rast-seri me 25 pacientë me COVID-19 që u trajtuan
me plazmë [239] tregoi se ata e toelruan terapinë përgjithësisht mirë dhe rreth ¾ e tyre kishin të
paktën një indikator të përmirësuar klinik deri në fund të javës së dytë të trajtimit. Vlen të thuhet se
të gjitha hulumtimet e sipërpërmendura NUK provojnë efikasitet të terapisë me plazmë konvaleshente,
pasi pacientët në këto rast-seri manifestuan pak-a-shumë të njëjtën ecuri klinike si pacientët të cilët
nuk u trajtuan me plazmë. Gjithashtu nga pikëpamja e nivelit të evidencave rast-seritë klasifikohen
shumë ulët si cilësi evidencash shkencore [240]. Rrjedhimisht lipsen prova klinike të randomizuara për
të provuar efikasitetin e kësaj terapie!
Ndërkohë, e vetmja provë klinike e randomizuar, është një provë me 103 pacientë me COVID-19 (të
randomizuar: 52 në terapi me plazmë dhe 51 në kujdes shëndetësor standart) [241]. Në këtë studim
përmirësimet e para filluan të viheshin re pas ditës së 28 të terapisë në rreth 52% të pacientëve që u
trajtuan me plazmë, krahasuar me 43.1% të pacientëve të përmirësuar në terapi me kujdes standart
(HR=1.4, 95%CI: 0.79-2.49, p>0.05).
Gjithashtu nuk u zbuluan ndryshime statistikisht apo klinikisht të rëndësishme në nivelet e
vdekshmërisë ndërmjet grupeve – rreth 16% në grupin e plazmës dhe 24% në grupin e kujdesit standart
(OR=0.65, 95%CI: 0.29-1.46, p>0.05) [241]. Edhe pse kjo ishte një provë klinike e randomizuar, gjetjet
e studimit janë të pamjaftueshme, pasi prova u ndërpre shumë herët, pasi për të pasur një fuqi studimi
80%, nevojiten të paktën 200 pacientë, por vetëm gjysma ishin të përfshirë në këtë studim [242, 243].
Kjo do të thotë se ka hapësira për studime të mëtejshme, ndoshta pse jo edhe në Shqipëri!
Përtej analizimit të evidencave aktuale, një aspekt tjetër që nevojitet të qartësohet, duke qenë se kjo
terapi do të provohet mbi shqiptarë, është dozimi. Në fakt dozimi optimal terapeutik ende nuk është
i njohur. Në një rast-seri në 5 paceintë të infektuar me SARS-CoV-2, doza e plazmës që u administrua
ishte 400 mL, por titra të ndryshëm të antitrupave RBD-specifik [236]. Në një studim tjetër, volumi i
plazmës varionte nga 200 mL deri mdaje në 2400 mL [237] dhe në një rast-seri tjetër u administrua
200 ml [244]. Studimi rast-seri më i freskët [239], tregon për një dozë 300 mL plazmë për cdo pacient,
ku një pacient kishte nevojë për një transfuzion shtesë.
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Nga komunikime personale që Ekipi i Zgeruar Anti-Covid-19 i HEDA Albania ka, po përdoret dozimi
me 200-500 mL për cdo transfuzion.
Nga ana tjetër, edhe pse transfuzionet me plazmë janë përgjithësisht jo të dëmshme dhe të tolerushme
nga pacientët, ekzistojnë efekte potenciale anësore (si për çdo terapi).
Nga literatura është vënë re se ethet e moderuara, reaksionet alergike (përfshirë këtu edhe sëmundjen
e serumit në raste shumë të rralla) dhe mbingarkesën qarkulluese të lidur me transfuzionin, dëmtimet
akute pulmonare të lidhura me transfuzionin (raportuar këtu [245]) dhe rreziku potencial i ndonjë
infeksioni tjetër nga dhuruesi (edhe pse ky i fundit është ekstremisht i ulët me metodat e sotme moderne të
bankave të gjakut).
Gjithashtu ekzistojnë shqetësime në disa profesionistë me të cilët ekipi ka komunikuar, se plazma
konvaleshente mund të ulë INR-në nëse pacienti është duke marrë Varfarinë, si në rastin (njësoj, por në
një shkallë më të ulët) e plazmës së freskët të ngrirë.
Manifestimet dhe konsiderata kardiovaskulare
Në literaturë janë raportuar manifestime të shumta dhe të ndryshme kardiovaskulare të infeksionit
COVID-19. Manifestimet me rëndësi klinike dhe epidemiologjike, si dhe konsiderata për menaxhimin
e tyre janë paraqitur në pasqyrën më poshtë.
SARS-CoV-2 mund të shkaktojë sekuela (=pasoja) të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta në sistemin
kardiovaskular, dukë përfshirë këtu dëmtime të miokardit, sindrom koronar akut (SKA), kardiomiopati,
kor pulmonar akut, aritmi dhe shok kardiogjenik, si dhe komplikacionet e sipërpërmendura trombotike
[246, 247].
Dëmtime të miokardit, të shoqëruara me tregues kardiak të rritur mbi percentilin e 99-të të kufirit të
sipërm, janë dokumentuar në 20-30%të pacientëve të shtruar në spital me COVID-19, dhe veçanërisht
në nivele më të larta (mbi 50%) tek ata pacientë me sëmundje kardiovaskulare ekzistuese [248, 249].
Shpeshtësia dhe magnituda më e shprehur e rritjes së niveleve të troponinës është dokumentuar
gjithashtu dhe është lidhur drejtpërdrejtë me ashpërsi më të madhe dhe pasoja shëndetësore më të
pafavorshme [248, 249].
Kardiomiotpatia bi-ventrikulare është raportuar në 7-33% të pacientëve në gjendje kritike me COVID19 [138, 193]. Insuficienca e izoluar e ventrikulit të djathtë, por pa emboli pulmonare të konfirmuar
është raportuar në literaturë [250, 251]. Aritmitë kardiake, duke përfshirë këtu fillesë të fibrilacionit
atrial, bllokimin kardiak dhe aritmitë ventrikulare, janë gjithashtu prevalente dhe të hasura në rreth
18% të pacientëve të hospitalizuar dhe rreth 45% të pacientëve në terapinë intensive [126].
Në një hulumtim që përfshiu një kohort me më shumë se 4000 pacientë, u gjet se 6% e pacientëve me
COVID-19 kishin zgjatje të intervalit QTc (QT e korrektuar: >500ms) në momentin e shtrimit [252]. Në
një tjetër hulumtim me rreth 400 pacientë me COVID-19, aritmitë atriale ishin më të shpeshta tek ata
pacientë që kishin nevojë për ventilim mekanik, krahasuar me ata të cilët nuk kishin nevojë (18%
kundrejt 2%)[190].
Raportime nga Lombardia në Itali, tregojnë një rritje të arresteve kardiake jashtë-spitalore me afërsisht
60% gjatë periudhës së pandemisë së COVID-19, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë
(2019), gjë që mund të sugjerojë se etiologjia mund të jetë COVID-19 ose ndonjë patologji e pa trajtuar
si pasojë e hezitimit të pacientëve për të shkuar në spital [253].
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Pasqyrë epidemiologjike dhe klinike mbi praktikën kardiologjike
Dëmtimet kardiake akute
Dëmtimet kardiake akute janë ende të papërcaktuara plotësisht në literaturën shkencore dhe shpesh
jo-specifike. Megjithatë, studimet më serioze e kanë përkufizuar si nivele të troponinës që e tejkalojnë
percentilin e 99-të të kufirit të sipërm të rangut të vlerave normale, por shumë studime përfshijnë
edhe gjetjet anormale kardiografike apo të EKG-së [114, 248]. Hasja e këtyre dëmtimeve varion nga
10 deri në 25% te pacientët e shtruar me COVID-19 [5, 126, 193, 248, 249]. Për momentin
mekanizmat që shkaktojnë këto dëmtime janë ende objekt diskutimi [254], por bazuar në interpretimin
e të dhënave të kufizuara të disponueshme [193, 255, 256], si dhe konsultimeve me specialistë të
fushës mund të themi se ekzistojnë katër mekanizma të sugjeruar, si vijon: (1) dëmtimi i drejtpërdrejtë
toksik si pasojë e invazionit të virusit në miocitet kardiake (=indin e miokardit), (2) sindromi koronar
akut dhe ishemia, (3) kardiomiopatia e Takotsubos ose (4) supresim miokardial në kuadër të përgjigjes
inflamatore/stuhisë së citokinave [257], (5) fragmentimi miofibrilar, (6) humbje të ADN-së nukleare dhe
(7) disolucion tërësor i aparatit kontraktil [258]. Nga pikëpamja klinike ajo që është evidentuar, deri
tani, është një rritje e shpejtë e troponinës, e shoqëruar me dëmtim akut kardiak, në fazat e fundit të
kursit të COVID-19. Konkretisht, troponina rritet rreth ditës së 14-të (nga fillesa e sëmundjes),
kryesisht pas fillesës së insuficiencës respiratore [114]. Rritja e niveleve të troponinës I vërehet, te
pacientët që nuk kanë mbijetuar, qysh nga dita e katërt e deri në ditën e 22 [114]. Dëmtimet akute të
miokardit zakonisht shoqërohen me shtrim në shërbimin e terapisë intensive dhe gjasa për të vdekur
më të larta: dëmtimet akute kardiake janë më të hasura te pacientët që nuk mbijetojnë (59%, n=32)
krahasuar me të mbijetuarit (1%, n=1) [114]. Këto dëmtime janë gjithashtu më të larta te pacientët e
shtruar në terapi intensive (22%, n=22) krahasuar me ata që nuk shtrohen në terapi intensive (2%,
n=2) [126]. Ekipi i HEDA rekomandon konsultimin me shërbimin e
kardiologjisë/kardiokirurgjisë në të gjitha rastet ku përfshihen dëmtimet kardiake në
ecurinë klinike.
Ky konsultim mund të kryhet nëse: (a) kemi aritmi të paqëndrueshme dhe/ose malinje, (b) një rritje të
theksuar të treguesve kardiak (përfshirë këtu hsTnT >200 ng/L), (c) suspekt për miokardit, (d) suspekt
për dëmtime akute kardiake, (e) insuficiencë kardiake apo reduktim i papritur i fraksionit të shtytjes
se gjakut në ventrikulin e majtë (për kardiologët LVEF), (f) shok kardiogjenik i dyshuar/i padiferencuar.
Hetimi klinik kardiovaskular i rekomanduar nga literatura mund të përfshijë:
1 – EKG-në: rekomandohet që individët me COVID-19 të ashpër të kenë një kontroll ditor me EKG.
2 - Telemetri: kjo procedurë rekomandohet kryesisht për pacientët që janë në gjendje kritike por në
literaturë rekomandohet që kjo procedurë të bëhet për të gjithë ata pacientë që përmbushin kriteret
që janë shprehur në deklaratën e Shoqërisë Amerikane të Kardiologjisë [259].
3 - Ekokardiografi tri-dimensioanle transtorkale (EK3DT): kjo procedurë nuk rekomandohet si një procedurë
rutinë për pacientët me COVID-19 . I lihet në gjykim specialistit të kardiologjisë/kardiokirurgjisë.
Megjithatë, rekomandohet nëse ndodh: (a) rritja e shprehur e troponinës ose NTproBNP apo ulja e
ScvO2/MvO2, (b) shoku, (insuficiencë kardiake (jo si pasojë e insuficiencës ekzistuese), (c) aritmi persistente
dhe/ose ndryshime substanciale në gjetjet e EKG-së. Nëse këto anomali identifikohen me eko (nga
specialisti dhe me një reduktim të ri të fraksionit të shtytjes se gjakut në ventrikulin e majtë: LVEF < 50%),
rekomandohet EK3DT dhe konsultë me kardiologun/kardiokirurgun.
4 – Imazheri e avancuar kardiovaskulare (testi i stresit, , TEE, CT, CTA, MRI, angiografi invazive e koronares):
të gjitha ekzaminimet duhet të jenë të kufizuara në rastet për të cilat ka mjaftueshëm informacion dhe
ekzaminimi mund të ketë përfitim për pacientin në gjendje kritike. Konsulta me kardiologun ose
kardiokirurgun dhe me imazheristin e ekipit është e domosdoshme [260]. Testi i stresit ka shumë gjasa
mos të jetë i indikuar te individët me COVID-19 aktiv, por nëse është i nevojshëm rekomandohet të
konsiderohet testi i stresit farmakologjik bërthamor ose CTA e koronares. TEE-ja sugjerohet vetëm
në rastet që është e gjykuar nga mjeku si opsion i rëndësishëm, por gjithsesi mund të konsiderohen
modalitete të tjera jo-invazive alternative imazherike, si CT kardiake (për të përjashtuar praninë
potenciale të trombit në apendiksin e majtë atrial) dhe CT kardiake ose PET/CT për ndërlikimet
endokardiake.
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Aritmitë kardiake
Rast-raportimet dhe rast-seritë kanë dokumentuar hasjen e aritmive aspecifike në rreth 18% të
pacientëve të shtruar me COVID-19 (n=23 nga 138),dhe një nivel më të lartë te pacientët në terapi
intensive (44%, n=16) krahasuar me pacientët që nuk janë të shtruar në terapi intensive (7%, n=7)
[126]. Nivelet e dokumentuara të VT/VF në literaturë, nga studimet më serioze janë diku te 6% (n=11)
[249]. Menaxhimi klinik përfshin ekzaminimin me telemetri, EKG me 12-lidhje, troponinë kardiake,
NT-proBNP, TFT. Të shihet ScvO2 nëse ka prani të linjës qendrore (ScvO2 <60%, shenjë për konsultë
me kardiologun/kardiokirurgun). Ekoja (nga specialisti) mund të vlerësojë funksionin LV dhe RV. Në
literaturë, gjithashtu sugjerohet një EK3DT formale dhe konsultë me kardiologun/kardiokirurgun.
Literatura shkencore sugjeron beta-bllokues nëse nuk ka gjetje të insuficiencës kardiake apo shokut
kardiak. Nëse ka insuficiencë të njohur kardiake apo presion arterial me vlera substancialisht anormale,
rekomandohet përdorimi i amiodaronit. Deri tani nuk ka gjetje që administrimi i tij të shkaktojë
toksicitet mushkëror. Nëse pacienti është i paqëndrueshëm, sugjerohet DCCV e sinkronizuar me 200
xhaul bifazik. Edhe pse literatura rekomandon amiodarone 150mg IV x 1 ose lidokainë 100mg IV x 1,
duhet të konsultohet mjeku kardiolog/kardiokirurg.
Sindromi koronar akut (SKA)
Momentalisht nuk ka të dhëna të sakta për hasjen e SKA-ve në pacientët me COVID-19. Megjithatë,
mund të hamendësohet se për shkak të pranisë së receptorëve ACE2 në endotel dhe për shkak të
njohjes së rrezikut të shtuar për SKA te pacientët me grip, mund të ketë manifestime të ngjashme
edhe të COVID-19. Hulumtime të tjera pritet që ta konfirmojnë, por njohuritë aktuale klinike
sugjerojnë për gjasa që kjo të ndodhë. Nga të dhënat e hulumtimeve mbi gripin stinor, SKA-të kanë 6
herë më shumë gjasa të ndodhin brenda 1 jave (=7 ditëve) që nga momenti i digonostikimit të gripit,
krahasuar me intervalin e kontrollit – raporti i incidencës 6.05 (95% CI, 3.86 to 9.50) [261]. Nga
pikëpamja klinike, literatura sugjeron se nivelet e shtuara të troponinës dhe ndryshimet e EKG-së
ndoshta nuk janë të mjaftueshme për të bërë diferencimin ndërmjet trombozës koronare, ishemisë,
miokarditit apo dëmtimeve toksike miokardiale/sepsis. Kështu që përcaktimi i SKA-ve duhet të bëhet mbi
bazën e të gjitha të dhënave të disponueshme në tërësi. Simptomat (nëse pacienti është në gjendje që ti
komunikojë ato) mund të jenë dispne e re, angina pectoris dhe dhimbje të tjera të ngjashme.
Njëkohësisht ka gjetje rajonale të EKG-së, rritje të shpejtë të troponinës dhe gjetje në eko (p.sh anomali
te lëvizshmërisë rajonale te mureve kardiake). Kur ka dyshime rekomandohet konsulta me
kardiologun/kardiokirurgun. Menaxhimi këtyre rasteve duhet të bëhet në konsultim të ngushtë me
kujdesin e kardiologjisë. Literatura sugjeron trajtimin me dozë të plotë aspirine, clopidogrel (nëse nuk
ka gjakderdhje), heparin, O2 (nëse hipoksemi), statina, nitrate (nëse hipertensiv), dhe opioide (nëse ka
dhimbje persistente gjatë menaxhimit mjekësor). Beta-bllokuesit duhet të përdoren me kujdes duke qenë
se ka gjasa për miokardit konkominant apo insuficiencë kardiake e dekompensuar. Nga konsultimet me
kolegë, laboratorët e kateterizimit kardiak kanë kryer ekzaminime, madje edhe në pacientë me ventilim
mekanik. Vendimi duhet marrë sipas kontekstit dhe gjykimit klinik të mjekut dhe ekipit mjekësor.
Miokarditit dhe perikarditi
Miokarditi dhe perikarditi janë gjithashtu manifestime potenciale të kursit klinik të COVID-19 dhe një
burim potencial i dëmtimeve akute kardiake [193, 255, 262]. Në një rast-raportim miokarditi i
konfirmua me cMRI dhe me një reduktim konkominant në LVEF deri në 35% me rezolucion të shpejtë
pas trajtimit me anti-viral dhe glukortikoid sistemik [262]. Menaxhimi klinik, sipas literaturës dhe
konsultimeve me kolegë, trajtimi duhet të bëhet në konsultim me specialistin e zemrës. Të dhënat
sugjerojnë se trajtimi është ai standart dhe mbështetës për insuficiencën kardiake, shoqëruar me
trajtim të drejtpërdrejtë viral. Përdorimi i steroidëve dhe medikamenteve anti-inflamatore të tilla si
kolkicina dhe ibuprofeni duhet të diskutohen në konsultimin me shërbimin e kardiologjisë, pasi literaturë
për këtë pjesë thotë shumë pak. Për më tepër lexoni këtu.
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Sëmundjet bashkëshoqëruese të tilla si hipertensioni dhe sëmundja e arteries koronare lidhen ngushtë
me vdekshmëri më të lartë te pacientët me COVID-19. Medikamentet e përdorura për të reduktuar
rrezikun e dëmtimeve kardiovaskulare të tilla si inhibitorët e ACE-së apo bllokuesit e receptorit të
angiotenzinë II (ARB-të) kanë një sërë efektesh që mund të ndikojnë në suseptibilitetin ndaj COVID-19
si dhe ashpërsimin e infeksionit te pacientët me COVID-19. Për më tepër, edhe pse paraqitja klinike e
COVID-19 mund të duket kryesisht si një pneumoni virale, COVID-19 mund të shkaktojë manifestime
kardiovaskulare që përfshijnë dëmtimet e miokardit, miokardit, aritmi, sindrom koronar akut dhe
tromboemboli. Ndër të gjitha këto manifestime kardiovaskulare. Dëmtimet e miokardit janë lidhur në
mënyrë të pavarur me gjasa më të larta për të vdekur te pacientët me COVID-19 [248, 263].
Eventualisht medikamentet e propozuara në literaturë në fillim të pandemisë (por që tashmë një pjesë
e tyre kanë treguar mungesë efektiviteti), të tilla si hidroksiklorokuina dhe azitromicina, kanë
treguar që induktojnë efekte pro-aritmike. Për detaje të tjera shihni përmbledhjen më poshtë
(Figura 20).
Figura 20. Ndërveprime ndërmjet COVID-19 dhe manifestimeve kardiovaskulare
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Konsiderata fizpatologjike me relevancë klinike
Aspektet fizpatologjike që lidhen me manifestimet kardiovaskulare të COVID-19 janë multi-faktoriale.
Duke qenë se ACE2 ka një shprehje të konsiderueshme në indet e sistemit kardiovaskular, që përfshin
miocitet, fibroblastet, qelizat endoteliale dhe qelizat e muskujve të lëmuar [160, 264], mund të ketë
dëmtime të drejtpërdrejta si pasojë e infektimit viral (Figurat 21-23). Në pasqyrën e mësipërme klinike
sqarohen me detaje gjetjet e deritanishme mbi dëmtimet e mundshme të sistemit kardiovaskular.
Miokarditi, është një prej etiologjive kryesore të disfunksionit kardiak dhe zhvillimit të miokarditit
mund të lidhet ngushtësisht me ngarkesën virale. Megjithatë në literaturë ka edhe gjetje ku virusi është
izoluar në autopsi nga indi i miokardit [149, 152, 265] por edhe gjetje që tregojnë për infiltrate
inflamatore pa prani të SARS-CoV-2 në indin e miokardit [266, 267]. Mundësia për infektim të
drejtpërdrejtë indit endoteliale dhe inflamacionit shoqërues potencial, krijon dyshime për një
mekanizëm viral që bën të mundur dëmtimin e qelizave endoteliale [159].
Figura 21. Ndërveprime ndërmjet COVID-19 dhe konsiderata kardiovaskulare
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Pacientët me infeksione virale të tjera në përgjithësi janë në rrezik për infarkt të miokardit [261], por
ky rrezik mund të shtohet në rastin e COVID-19, bazuar në raportime të shumta për prani të një
rreziku të shtuar për evente koagulimi, duke çuar në një rritje të gjasave për infarkt të miokardit nga
trombët [268].
Pasqyra e mësipërme klinike bazohet kryesisht në konsultime të udhëzimeve zyrtare të shoqatave të
ndryshme mjekësore [269-271].
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Figura 16. Implikime potenciale imunopatologjike nga COVID-19
Figura 22. Implikime potenciale imunopataologjike nga COVID-19
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Shënim: Pacientët me COVID-19 dhe me limfopeni janë më suseptibël ndaj infeksioneve, gjë që çon në
avancimin e sëmundjes dhe shtimin e gjasave për ashpërsim të saj. Përveç kësaj, ‘stuhia e citokinave’
mund të iniciojë disfunksion shumë-organor inflamator, që mund të shkaktojë dëmtime të pulmonit
dhe si pasojë SDRA, insuficiencë respiratore, dëmtim të heparit me nivele të larta të AST-së, ALT-së
dhe γ-glutaminë transferazës (γ-GT), dëmtime në veshka që shoqërohen me prodhim të shtuar të uresë
dje nivele të larta të kreatininës dhe eventualisht dëmtime kardiake që karakterizohen nga nivelet e
shtuara të kreatinin kinazës (CK) dhe laktat dehidrogjenazës (LDH).

Konsiderata për pacientët me COVID-19 dhe sëmundjet reumatizmale ose kancer
COVID-19 dhe pacientët me kushte shëndetësore reumatizmale
Për momentin, ajo që dihet është se pacientët me kushte shëndetësore reumatizmale ose autoimune.
Të cilët janë diagnostikuar me COVID-19, nuk kanë paraqitje klinike të ndryshme nga pacientët e tjerë
me COVID-19. Megjithatë ekzistojnë disa hulumtime të cilat ndoshta do të gjenerojnë informacionin
e nevojshëm për sa i përket këtij grupimi pacientësh.
Gjithsesi, në literaturë ka raportime për këtë grup pacientësh. Për shembull, në një raport me rreth
86 pacientë me sëmundje kronike inflamatore (artrit reumatoid, artrit psoriatrik, spondilit ankilozant,
psoriazë, etj.), u dokumentuan përqindje të larta të pacientëve me ethe (~85%), kollë (~42%) dhe
vështirësi në frymëmarrje (~40%), por me hasje më të rrallë të diarresë, rinorresë agefsisë dhe
anosmisë [272]. Megjithatë për momentin studimet që hetojnë pasojat shëndetësore tek këta pacientë
janë të kufizuara dhe është e vështirë të krijojmë përfundime solide. Gjithsesi nga pikëpamja
epidemiologjike, me ato që dimë deri tani mund të themi se nuk ka ndryshime statistikisht të
rëndësishme për sa i përket incidencës, nivelit të hospitalizimit dhe moratalitetit mes këtij grupimi
pacientësh dhe popullatës së përgjithshme [272, 273]. Në një hulumtim kohort krahasues të pacientëve
me sëmundje reumatizmale (2/3 e të cilëve ishin nën regjim medikamentoz me imunosupresantë) nuk kishte
ndryshime statistikisht të rëndësishme për sa i përket nivelit të vdekshmërisë dhe hospitalizimit.
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Megjithatë, pacientët reumatizmal kishin gjasa më të larta për kujdes me ventilim mekanik se grupi
kontrollit (=individë të shëndetshëm) [273]. Duke qenë se në Shqipëri ka një interes të veçantë për
interpretim të kujdesshëm të rezultateve nga studimet aktuale klinike, duhet të konsiderojmë se ky
rezultat bazohet në një numër të kufizuar pacientësh (11 pacientë – 48% - kundrejt – 7 pacientë – 18%).
Gjithashtu raporti i gjasave multifaktorial i axhustuar për ventilim mekanik ishte OR=3.11 (95%CI:
1.07-9.05) [273]. Në një rast-seri të rreth 600 pacientëve me sëmundje reumatizmale dhe COVID-19
nga më shumë se 4 vende të botës, administrimi i glukortikoidëve ≥1 mg/ditë shoqërohej me një
rritje modeste të gjasave për shtrim në spital (OR=2.05, 95%CI: 1.06-3.96), ndërkohë që përdorimi
i agjentëve anti-TNF shoqërohej me gjasa më të ulëta për shtrim në spital (OR=0.40, 95%CI: 0.190.81) [274].
Në këtë rast-seri përdorimi i barnave anti-inflamator jo steroidë ose barnave modifikues të sëmundjeve
reumatizmale nuk pati ndonjë efekt mbi gjasat për shtrim në spital [274]. Ekipi i zgjeruar anti-COVID19 i HEDA Albania, pas konsultimeve me shumë burime dhe kolegë të fushës ka konkluduar që të
dhënat dhe qasjet klinike e epidemiologjike nuk janë ende plotësisht të maturuara dhe janë në evolim
e sipër. Gjithsesi, burimi më i besueshëm dhe korrekt i informacionit që kemi zgjedhur është një nga
udhëzimet e Kolegjit Amerikan të Reumatologjisë (e gjeni këtu), një nga përditësimet e Up-to-Date (e
gjeni këtu) dhe këtu. Ju inkurajojmë ti konsultoni këto burime.
Menaxhimi sipas këtyre udhëzimeve mund të organizohet në katër pjesë:
(1) Menaxhimi i përgjithshëm i pacientit: pacientët duhet të konsultohen mbi masat e përgjithshme
që pengojnë dhe parandalojnë infeksionin COVID-19, të tilla si distancimi fizik, higjiena dhe
tika respiratore, si dhe përdorimi i maskës aty ku distancimi fizik nuk është i mundur ose në
ambiente të mbyllura me shumë njerëz. Rekomandohet që të bëhet një kontaktim dhe
komunikim më aktiv me këta pacientë dhe nëse është e mundur të bëhen tele-konsultime. Kjo
bëhet me qëllim minimizimin e vizitave të drejtpërdrejta në mënyrë që të ulet rreziku për
infektim. Nëse nuk është e mundur të vazhdohet sipas gjykimit klinik.
(2) Menaxhimi farmakologjik pa infeksion ose ekspozim ndaj SARS-CoV-2: shumica barnave antiinflamatore dhe imunosupresive (përfshirë këtu edhe DMARD-të)mund të vazhdohen ose të
fillohen. Te pacientët me sëmundje inflamatore mund të fillohen glukortikoidët dhe
imunosupresantët në doza të mëdha, sipas gjykimit klinik. Inhibitorët e JAK bllokojnë sinjalet e
shumë receptorëve citokinik, përfshirë këtu intereferonet, të cilat janë të rëndësishëm gjatë
përgjigjes antivirale të trupit. Teorikisht, këto efekte mund të rrisin dukshëm rrezikun për
komplikacione nga COVID-19. Megjithatë deri sa të ketë të dhëna më cilësore nga hulumtimet
që janë duke u zhvilluar, klinicistët mund të zgjedhin klasa të tjera barnash për pacientët që
kanë nevojë për trajtim imunosupresiv. Për ata pacientë që janë tashmë nën një regjim me
inhibitorë të JAK-ut dhe me një monitorim të mirë të ecurisë së sëmundjes, ky regjim mund të
vazhdojë. Dozat e shumicës së barnave anti-inflamatore dhe imunosupresive nuk duhet, si
rregull, të reduktohen. Kjo vlen veçanërisht për ata pacientë që kanë pas dëmtime organore
si pasojë e sëmundjes reumatizmale. Glukokortikoidët duhet të reduktohen në dozën më
minimale të mundshme të sigurtë, sipas gjykimit të mjekut që e ka ndjek rastin, por nuk
rekomandohet të ndërpritet në mënyrë të papritur.
(3) Menaxhimi farmakologjik i pacientëve të qëndrueshëm pas ekspozimit ndaj SARS-CoV-2, por pa
simptoma: Regjimi medikamentoz nën të cilin pacienti ishte duke ndjekur, duhet të vazhdojë.
Nëse konsiderohet e sigurtë nga gjykimi klinik, mund të ndalohen përkohësisht barnat e tjera
imunosupresantë, me mundësinë që të ri-fillohen pas një rezultati negativ të testit për COVID19 ose pas 2 javësh vëzhgim pa simptoma. Literatura dhe kolegët nuk janë ende në konsensus
për sa i përket ndërprerjes ose jo të metotreksat-it apo leflunomid-it. Në disa raste, inhibitorët
e IL-6 mund të vazhdohen nëse gjykimi klinik e konsideron të sigurtë.
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(4) Menaxhimi farmakologjik i pacientëve reumatologjik me COVID-19 të dyshuar ose të konfirmuar:
Edhe në këtë rast rekomandohet që regjimi medikamentoz që ishte duke u ndjekur të mos
ndërpritet dhe nëse konsiderohet e sigurtë nga gjykimi klinik. Të ndërpriten: ulfasalazina,
metotreksati, leflunomidi, azatioprina, micofenolat mofetil, komponime jo-IL-6 dhe inhibitorë
të JAK-ut [275]. Nga konsultime me kolegë dhe profesionistë të fushës rekomandohet që
barnat anti-inflamatore jo steroide të ndërpriten te pacientët me simptoma të ashpra
respiratore, por ende nuk ka konsensus nëse duhet të ndërpritet te ata që nuk kanë simptoma
të ashpra respiratore. Në disa raste mund të jetë e mundur, sipas gjykimit klinik, që të
vazhdohen inhibitorët e IL-6.
COVID-19 dhe pacientët onkologjik
Për sa i përket COVID-19 te pacientët me sëmundje malinje, bazuar në studime përshkruese të
pacientëve me kancer nga Kina – veçanërisht atyre që janë duke marrë trajtim – vihet re një prognozë
më e pafavorshme, krahasuar me pacientët e tjerë pa sëmundje malinje. Kjo prognozë e pafavorshme
përfshin prevalencë më të lartë dhe risk më të lartë për ashpërsim të sëmundjes, si dhe rrezik më të
lartë për të vdekur krahasuar me pacientët e tjerë pa kancer [7, 276]. Kujdesi duhet të vazhdojë sipas
gjykimit klinik dhe opiatet të mos ndërpriten, por të përshtaten sipas ecurisë së infeksionit dhe gjendjes
së pacientit. Rekomandohet që të ekzaminohen përditë kateterat (te ata pacientë që kanë të tillë) dhe
të shmangen ekzaminimet e shmangshme rektale dhe/ose terapitë e tilla, veçanërisht te pacientët
neutropenik. Megjithatë zona peri-rektale mund të ekzaminohet nëse ka simptoma apo ethe
persistente. Pacientët me tumore solide janë në risk të lartë për trombozë dhe mund të përdoret
profilaksia trombotike, përveç rasteve që ka indikacione të mos bëhet. Rekomandohet që të mos jepet
ndonjë lloj profilaksie farmakologjike nëse trombocitet janë më pak se 30,000. Përdorni çorape elastike
ose ne raste kur ekziston mundësia dhe çorape pneumatike, të cilave mund t’i kontrollohet presioni i
ushtruar përmes ajrit (=pneumoboots). Për më tepër mund të konsultoni udhëzimet këtu dhe këtu.
Manifestimet nefrologjike dhe urologjike
Pandemia e COVID-19 ka pasur një efekt të drejtpërdrejtë në praktikën urologjike dhe nefrologjike,
në veçanti një reduktim të operacioneve kirurgjikale. Këto ndryshime kanë gjasa që të kenë efekte
afatgjata si për pacientët ashtu edhe për urologët dhe nefrologët. Situata e COVID-19 ka sjellë një
seleksionim vetëm të ‘urgjencave që nuk mund të shtyhen’, duke reduktuar vizitat ‘jo urgjente’ tek urologu
dhe nefrologu, krahasuar me periudha të mëparshme ‘normale’. Megjithatë, kjo nuk duhet të zbehë
rolin e shërbimit shëndetësor primar dhe mjekut të familjes.
Udhëzime për urologët
(kliko temën)

Udhëzime dhe këshillim për triazhim
• Përzgjedhja e trajtimit të duhur onkologjik për pacientët me masa renale gjate pandemisë COVID-19.
• Udhëzimet e Shoqatës Europiane të Urologjisë për periudhën e COVID-19
• Rreziqet e trajtimeve të malinjiteteve urogjenitale gjatë periudhës COVID-19
• Konsiderata për triazhimin e kirurgjisë urologjike gjatë pandemisë COVID-19
• Këshilla për kujdesin onkologjik mjekësor te pacientët me kancere urologjike gjate pandemisë COVID-19
• Këshilla për përdorimin e inhibitorëve të sinjalizimit të receptorëve androgjen
• Menaxhimi i kalkulit endo-urologjik gjate pandemisë COVID-19
• Përdorimi i anti-inflamatorëve jo steroid në praktikën urologjike gjatë pandemisë së COVID-19
• Impakti i pandemisë COVID-19 në praktikën urologjike pediatrike: një reflektim i Shoqatës Europiane të Urologjisë
• Konsiderata për përdorimin e instilacioneve intraviskerale të BCG-së për rastet me rrezik të lartë me kancer të ureterës
gjatë pandemisë COVID-19
• Kortikosteroidët për kujdesin onkologjik urologjik gjatë pandemisë COVID-19
• Kriteret e pikëzimit VI-RADS për strategjitë e mundshme të menaxhimit të kancerit të ureterës gjatë pandemisë COVID19
• Konsiderata për triazhimin urologjik gjatë pandemisë COVID-19
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• Një anketë globale e impaktit të COVID-19 mbi shërbimin urologjik
• Strategji të vlerësimit të barrës së sëmundjeve urologjike gjatë pandemisë COVID-19
• Përpjekjet e urologëve gjatë pandemisë COVID-19
• Çfarë domethënie ka COVID-19 për ndërveprimin urologji-patologji?
• Bacili Calmette-Guerrin: cila është lidhja?
• Roli i urologut gjatë pandemisë COVID-19: përvojë nga vija e parë
• Vlerësimi i barrës së kirurgjive të pashmangshme uro-onkologjike dhe strategji prioritizimin në periudhën e pandemisë
COVID-19
• Ndryshimet e terrenit të onkologjisë urogjenitale gjatë pandemisë COVID-19: përvoja italiane
• Telemjekësia dhe telekonsultat në praktikën urologjike gjatë pandemisë COVID-19: faktorët potencial të riskut dhe
perspektiva e pacientit.
• Volumi kirurgjikal, siguria, administrimi i barnave dhe provat klinike gjatë pandemisë COVID-19: përvoja e Shanghait
• Ekuilibrimi i efekteve të COVID-19 kundrejt avancimit potencial dhe vdekshmërisë në grupet me rrezik të lartë për
kancer të prostatës.
• Impakti i COVID-19 në praktikën uro-onkologjike në Europë
• Impakti i COVID-19 në kujdesin shëndetësor Europian dhe specializantët e urologjisë
• Impakti i COVID-19 te urologët: të mësuarit në ecje
• Uropatologët gjatë pandemisë COVID-19: çfarë mund të mësojmë përsa i përket ndërveprimit social, vizibilitetit dhe
distancës sociale?
Përvoja nga praktika klinike
• Karakteristikat klinike dhe pasojat shëndetësore në katër pacientë onkologjik të infektuar me COVID-19 dhe të trajtuar
me inhibitorë checkpoint
• Shpeshtësia e urinimit si një nga simptomat më të nënvlerësuar në COVID-19: a shkakton SARS-CoV-2 cistit viral?
• Pasojat perioperative në kirurgjinë urologjike te pacientët me COVID-19
• Infeksioni i shkaktuar nga SARS-CoV-2 në pacientët me insuficiencë renale
• Rreziku për difuzion të SARS-CoV-2 gjatë kirurgjisë minimalisht invazive në periudhën e pandemisë.
• COVID-19: rëndësia e ndërgjegjësimit sindromës klinike prej urologëve
• COVID-19 te pacientët e imunosupresuar në pritje të transplantit renal.
• Urolitiaza në kohen ë COVID-19
• Kursi klinik, veçoritë e imazherisë dhe pasojat e COVID-19 te pacientët që presin transplant renal.
• Ekspresioni i ACE2 dhe TMPRSS2, në qelizat epiteliale të prostatës

Koronavirus dhe implikimet për sistemin riprodhues mashkullor
Nisur nga përvoja e këtyre muajve jemi mësuar të përqasim infeksionin nga SARS-CoV-2 me dy
manifestime klinike kryesore: atë të sistemit të frymëmarrjes dhe atë të sistemit vaskular, por
eksperienca ka treguar se ky virus mund të sulmojë aparate dhe organe të ndryshme, si:
•
•
•

Aparatin e tretjes [277]
Sistemin urinar
Aparatin e riprodhimit mashkullor [278]

Të dhënat e deritanishme tregojnë se meshkujt janë të prekur më shpesh se femrat nga COVID-19
dhe përveç kësaj shfaqin simptoma më të rënda dhe kanë një prognozë më të keqe [86]. Shkaku i kësaj
diference është ende i panjohur, por mendohet të jetë i lidhur me ndryshimet e hormoneve seksuale,
si:
• te meshkujt testosteroni që prodhohet kryesisht nga testikujt,
• te femrat estrogjenet të prodhuara nga vezoret.
Rëndësi të veçantë kanë mënyrat e ndryshme sesi këto hormone, në të dy gjinitë, ndërveprojnë me
aparatet e tjera te organizmit. Virusi SARS-COV- 2 lidhet me qelizat nëpërmjet receptorit ACE-2 i
vendosur në sipërfaqen e jashtme të tyre [59, 279]. Kjo lidhje i dërgon sinjale qelizës dhe e “detyron”
këtë të fundit të “gëlltisë” virusin në brendësi.
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Teorikisht, çdo qelizë që ka receptorin, mund të infektohet. Baza e të dhënave “The Human Protein Atlas
Portal” tregon se receptori ACE-2 është i vendosur në disa qeliza të ndryshme të organizmit, si: në
aparatin gastrointestinal, në veshka, në fshikëzën e urinës dhe në testikuj, të cilët kanë përqindjen më të lartë
të kësaj proteine, kurse vezoret kanë një përqindje të ulët. Vetë testikuli ka disa qeliza të ndryshme që kanë
receptorin ACE-2 [280].
Kjo proteinë gjendet tek qelizat e Leydig që janë përgjegjëset kryesore të prodhimit të testosteronit;
tek spermatogonet që janë paraardhësit e spermatozoideve; tek qelizat e Sertolit që veshin muret e
tubulave seminifere (kanalet ku prodhohen spermatozoidet) [281]. Viruse të ndryshme si Zika, Ebola, HIV,
Marburg janë gjetur në testikuj dhe në spermë [282]. SARS-CoV-2 përgjegjës për sëmundjen COVID19 ka një ngjashmëri që arrin deri në 80% me virusin SARS-COV, përgjegjës për sindromën e SARS-it
në vitin 2002/2003 [283]. Në atë kohë u kryen post-mortem studime mikroskopike të testikujve që
kishin evidentuar dëmtime të indeve nga inflamacioni [284]. Kjo do të thotë që në kushte viremie (kur
virusi kalon në gjak), SARS-CoV-2 mund të tejkalojë barrierën hemato-testikulare dhe, ashtu siç ndodh
me shumë viruse të tjera, të infektojë aparatin e riprodhimit mashkullor dhe ka mundësi të sekretohet
edhe në spermë. Infeksioni mund të japë shenja klinike dhe të shfaqet në formë orki-epididimiti me
dhembje, fryrje, skuqje etj.
Mund të dëmtojë prodhimin hormonal dhe spermatogjenezën. Këto dëme mund të jenë të
përkohshme, por në qoftë se inflamacioni është agresiv dhe i zgjatur në kohë, një përqindje e madhe e
qelizave mund të vdesin duke shkaktuar dëme të pariparueshme të indeve e duke çuar deri në fibrozë
dhe reduktim/humbje të funksionit të testikulit me kalimin e kohës. Pasojat mund të jenë: (1) infertiliteti,
(2) humbja e dëshirës seksuale, (3) disfunksioni erektiv, etj.
Në stadin aktual, të dhënat mbi infeksionin testikular nga SARS-CoV-2 dhe dëmet që pasojnë nga ky
infeksion janë të pakta dhe vazhdojnë të jenë objekt i studimeve. Edhe pse gati një e pesta e meshkujve
ankohen për dhembje testikulare, të pakta janë rastet e sinjalizuara të orki-epididimiteve klinikisht të
manifestuara gjatë COVID-19 [285]. Me shumë vështirësi, virusi është izoluar me mikroskop në
testikujt e meshkujve[286] kjo evidencë ka hedhur hipotezën që virusi mund të depozitohet në indet
e këtyre organeve, të cilat kanë një barrierë natyrale nga sistemi imunitar, dhe të shërbejë si rezervuar
për sëmundjen [287].
Ende nuk ka konfirmime nëse ky virus mund të kalojë në spermë dhe të transmetohet nëpërmjet
marrëdhënieve seksuale. Deri tani janë të pakta studimet që verifikojnë një ndryshim të niveleve
hormonale gjatë sëmundjes [288] dhe dëmtime të rënda të indeve testikulare në kufomat e vdekura
nga COVID 19. Studime të mëtejshme janë të nevojshme, por një arsyetim logjik na detyron të kemi
kujdes të veçantë për individët në moshë pjellore, që kanë kaluar infeksionin nga COVID-19. Shëndeti
seksual i këtyre personave duhet të testohet periodikisht nga mjeku urolog/androlog.
COVID-19 dhe praktika klinike nefrologjike
Dëmtimet akute të veshkave (DAV) janë ndër komplikacionet më të shpeshta të COVID-19 dhe
shoqërohen me vdekshmëri më të lartë [289, 290]. Incidenca e raportuar e DAV në pacientët e shtruar
në spital me COVID-19 varion nga 0.5% deri në 30% [114, 115, 170, 291] dhe shfaqen brenda një kohe
mediane 6-15 ditë, pas shtrimit [73, 290]. Studime të tjera raportojnë një nivel më të lartë të DAV-ve
(afro 40%, dhe 14-15% e pacientëve kishin nevojë për dializë) [292]. DAV-të janë më të hasura te pacientët
në gjendje kritike (80-90%)[58, 207, 208, 292, 293].
Hematuria është raportuar pothuajse në gjysmën e pacientëve me COVID-19 [292] proteinuria në
deri 90% të pacientëve në gjendje kritike me COVID-19 [208]. Hiperkalemia dhe acidoza janë
anomalitë më të shpeshta. Pasqyra e mëposhtme klinike jep një panoramë më të detajuar të gjetjeve
klinike dhe epidemiologjike në literaturën e deritanishme.
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Pasqyrë epidemiologjike dhe klinike mbi dëmtimet akute të veshkave në COVID-19
Hasja e DAV-ve në COVID-19 varion sipas kontekstit nga 0.5% [115] deri në afro 30% [294]. Ky
variacion reflekton heterogjenicitetin e popullatave të përfshira në studimet e publikuara në literaturën
shkencore deri tani. Shkaku më i mundshëm i DAV-ve në literaturën e publikuar, është kryesisht
nekroza tubulare akute (NTA), të paktën nga raportet e autopsisë nga Kina, pasi në Shqipëri nuk ka
asnjë raport, por gjetje të tjera sugjerojnë inflamacion intersticial, mikroangiopati trombotike, dëmtime
të drejtpërdrejta virale nga infektimi i qelizave tubulare dhe podociteve [151] and [294]. Gjatë këtij
tetë-mujori ka pasur dhe një re spekulimesh për sa i përket rolit të sistemit renin-angiotenzinëaldosteron dhe terapive medikamentoze përkatëse, në ashpërsimin e infeksionit COVID-19. Kjo nisur
nga fakti që duke qenë se ACE2 përdoret nga SARS-CoV-2 si një receptor funksional për procesin e
hyrjes në qelizë (përfshirë këtu edhe pneumocitet e tipit II dhe qelizat epiteliale tubulare të veshkave).
Të dhënat janë të kufizuara për momentin, por nuk ekziston asnjë provë klinike bindëse që të sugjerojë
se përdorimi i inhibitorëve të ACE2 apo bllokuesve të receptorëve të angiotenzinës (ARB) lidhet me pasoja
shëndetësore më të pafavorshme te pacientët me COVID-19 [295, 296]. Nga konsultimet me kolegë
dhe provat më bindëse të literaturës, ajo që sugjerohet për klinikën është fillimisht monitorimi i
kreatininës serike dhe elektrolitëve të paktën një herë në ditë. Hulumtimet e deritanishme kanë
dokumentuar fillesë të DAV-ve me një kohë që varion nga 6-7 ditë [290] deri në 14-15 ditë pas fillesës
së sëmundjes [114]. Fillesa e DAV-ve është më e shpejtë dhe e ashpër te pacientët me sëmundje
kronike të veshkave ekzistuese [290].
Te pacientët me DAV sugjerohet që të bëhet ekzaminimi i elektrolitëve të urinës (Sodiumi urinar, urea
dhe Kromi) dhe analizat e urinës për të parë sedimente. Gjithashtu mbi 70% e pacientëve me dëmtime
të veshkave janë konfirmuar se kanë pasur virus të zbuluar në veshka [297]. Pacientët mund të
paraqiten me proteinuri (≈45%) dhe hematuri (≈30%) [290]. Për ata të cilët paraqiten me proteinuri,
rekomandohet kuantifikimi i proteinurisë me vlerësimin e ekskretimit të proteinave në urinë sipas
testeve të raportit proteinë/kreatininë dhe/ose albuminë/kreatininë. Nga ana tjetër është mirë të
konsiderohen etiologji të tjera të zakonshme të DAV-ve, të cilat mund të hasen te pacientët të cilët
nuk kanë COVID-19 (p.sh. volum të shteruar, nekrozë tubulare akute si pasojë e hipotensionit, neuropati e
lidhur me kontrastin (dëmtimi i funksioneve renale, i përcaktuar si funksion i një rritjeje me 25% në kreatininën
serike (SCr) nga normalja ose si një rritje 0.5 mg/dL (44 µmol/L) në terma absolut të vlerave të SCr-së, brenda
periudhës 48-72 orë pas administrimit të kontrastit intravenoz), nefriti akut intersticial dhe obstruksion i
rrugëve urinare.)
Nga interpretimi të dhënave të deritanishnme dhe konsultimi me burimet më serioze të informacionit,
sugjerohet që të ndërpriten të gjitha terapitë aktuale që mund të kontribuojnë në DAV (p.sh. antiinflamatorët jo steroid, inhibitorët e ACE, ARB-të, dhe diuretikët te pacientët me volum të shteruar) dhe të
shmanget përdorimi i kontrastit të jodizuar me imazheri CT, sa të jetë e mundur. Mund të konsideroni
një testim me një litër lëng isotonik kristaloid për të përcaktuar ekzistencën e komponentit pre-renal
në DAV, veçanërisht te pacientët me shenja klinike dhe laboratorike që sugjerojnë të shterimit të
volumit intravaskular (p.sh. hipotension, takikardi, membrana mukoze të thara, FENa<1% dhe/ose
FEurea<35%). Kujdes me administrimin e lëngjeve te pacientët me hipoksemi të rëndë. Rekomandohet
që të bëhet konsultë neforologjike nëse: (a) ka oligouri (urinë më pak se 500 cc/ditë ose 0.5 cc/kg/orë),
(b) pastrim të kreatininës më pak se <30 ml/min/1.73m2, (c) mbingarkesë volumi pa përmirësim pas
administrimit të diuretikëve, (d) hiperkalemi (>5.5) pa përgjigje ndaj kufizimit të potasiumit (K) dhe
diuretikëve.Raportime të shumta janë duke treguar se glomerulopatia kolapsuese te pacientët
(veçanërisht te ata me origjinë Afrikane) me gjenotip me rrezik të lartë të APOl1, që infektohen me
SARS-CoV-2 kanë filluar të shtohen gjatë pandemisë COVID-19. Ky entitet i ri që po fillon të
emërtohet COVAN (nefropatia e shoqëruar me COVID-19) mund të prek kryesisht ata individë të cilët
kanë një gjenotip të tillë ... Për këtë arsye HEDA Albania ka zgjedhur një skemë fizpatologjike të
COVAN për të rritur ndërgjegjësimin mbi këtë fenomen te profesionistët shqipfolës. Bazuar në një
rishikim të prestigjiozes Nature, ekipi i HEDA ka përshtatur dhe ri-krijuar një skemë fizpatologjike të
COVAN.
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Figura 23. Ndërveprime ndërmjet COVID-19 dhe manifestimeve kardiovaskulare
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COVID-19 dhe kirurgjia: konsiderata për trakeostomi
Pacientët në terapi intensive të cilët janë konfirmuar të shëruar (sipas protokolleve përkatëse standarte)
dhe që kanë qenë në ventilim mekanik për një kohë të konsiderueshme mund të kenë nevojë për tub
trakeostomik. Këta pacientë, sipas rekomandimeve në literaturë dhe konsultimeve me kolegë, duhet
të përmbushin këto kritere për t’iu nënshtruar trakeostomisë: (1) të jenë në gjendje të qëndrojnë për
më tepër se 30 minuta në pozicion supin (=në shpinë), (2) të jenë hemodinamikisht të qëndrueshëm,
(3) të kenë nivel FIO2 më pak se 60% dhe (4) PEEP ≤ 1 . Nëse këto kritere përmbushen dhe një gjykim
klinik kontekstual e konfirmon përmbushjen atëherë, mund të iniciohet procedura në kushtet e izolimit
strikt për të shmangur aerozolizimin dhe duke përdorur mjetet e duhura të mbrojtjes personale. Pas
këtyre konsideratave, tubi standart perkutan trakeostomik ose vendosja e tubit me trakeostomi të
hapur (sipas konsultimit dhe gjykimit me kirurgun) mund të implementohet.
Nëse pacienti është ende i sëmurë me COVID-19, mund të konsiderohen kritere të tjera të lidhura
edhe me kontekstin. Në raste të veçanta pacientët të cilët nuk e kanë kaluar ende COVID-19, mund
të konsiderohen për trakesotomi. Trakeostomia vetë si procedurë bart rreziqe të konsiderueshme
për transmetim viral te punonjësit e kujdesit të shërbimit shëndetësor. Pacientët me COVID-19, të
cilët kanë nevojë për ventilim mekanik të stërzgjatur, zakonisht kanë një nivel vdekshmërie të lartë
.Përzgjedhja e këtyre pacientëve dhe kohëduhurshmëria e procedurës kërkojnë një diskutim të gjerë
me ekipin spitalor. Ndoshta mund të konsiderohet si një rregull i thjeshtë që të mos jetë e nevojshme
trakestomia edhe pse pacienti mund të ketë shpenzuar më shumë se 21 ditë në intubim. Gjithsesi
gjykimi kontekstual klinik duhet të mbizotërojë. Indikacionet për trakeosotmi te pacientët e
konfirmuar me COVID-19, mund të thuhet se pasqyrojnë konsideratat për kujdes kritik standart
(ventilim mekanik i zgjatur në kohë, por i pritshëm, nevojë për ‘pastrim pulmonar’ të përmirësuar, ekstubim i
dështuar i pritshëm/i demonstruar, etj.)
Këto udhëzime mund të ndryshojnë, pasi njohuritë dhe hulumtimet janë duke vazhduar, por
rekomandohet që pacientët duhet të përmbushin të njëjtat kritere si në rastin e pacientëve që e kanë
kaluar COVID-19. Megjithatë procedura në rastin e këtyre pacientëve mund të përfshijë konsiderata
të tjera shtesë. Për shembull, procedura për pacientët që i kanë përmbushur kriteret, sipas gjykimit
klinik, për trakeostomi perkutane apo të hapur duhet të zhvillohet në një dhomë me presion negativ
dhe me pajisjet përkatëse të mbrojtjes personale, me një numër minimal stafi brenda në dhomë.
Mundësisht të jetë vetëm kirurgu, asistenti (preferohen 2 kirurg të tjerë), anestezisti dhe pjesa tjetër e
ekipit (infermieret, terapisti respirator, etj.) mundësisht të qëndrojë jashtë dhomës. Në rast se pacienti
ka nevojë edhe për gastronomi endoskopike perkutane në të njëjtën kohë, vendimi duhet gjykuar rastpas-rasti. Kryerja e të dyja procedurave në të njëjtën kohë minimizon numrin e eventeve që mund të
gjenerojnë aerozole dhe si rrjedhojë ekspozim të shtuar për stafin e kujdesit shëndetësor. Tubi për
trakestomi rekomandohet të jetë Portex (8-0 ose 7-0) (Figura 24 më poshtë) për të ndihmuar në
përshtatje (duke qenë se të tillë tuba kanë një diametër të jashtëm më të vogël krahasuar me firmat e tjera)
kur pacientët nuk janë më të varur prej ventilimit.
Figura 24. Portex

(qëllim ilustrativ dhe jo-komercial i vendosjes së produktit)
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Nëse vendoset për të kryer një trakeostomi kirurgjikale të hapur, pacienti duhet të paralizohet për të
minimizuar reflekset e kollës apo frymëmarrje spontane gjatë hyrjes në rrugët e frymëmarrjes.
Ventilimi duhet të ndërpritet përpara incizionit të trakesë dhe nëse ventilimi është i nevojshëm të
vazhdohet pasi është incizuar trakea, mund të fryhet doreza. Ventilimi duhet të ndërpritet gjatë çdo
lëvizjeje të tubit endotrakeal dhe gjatë insertimit të tubit trakeostomik dhe doreza trakeostomike
duhet të fryhet dhe të lidhet me ventilatorin para se të vazhdojë ventilimi. Vendosja e tubit të
trakeostomisë duhet të konfirmohet me CO2 tidal fundor dhe zhurmat bilaterale të frymëmarrjes, si
rrjedhoje e kalimit të ajrit (të cilat janë normale gjatë kësaj procedurë). Së fundmi duhet të sigurohet sipas
mënyrës së zakonshme.
Nëse vendoset të kryhet trakeostomi perkutane, pacienti duhet të ketë anatominë dhe kushtet e
përshtatshme për të realizuar këtë procedurë. Kjo do të thotë që pacienti duhet (1) të mos ketë
kollare ortopedike, (2) të ketë distancë sterno-krikoide normale, (3) të jetë në gjendje të lëvizë qafën
dhe (4) të mos ketë histori për ndërhyrje kirurgjikale të mëparshme, ekspozim ndaj rrezatimit të qafës
apo ndonjë variacion anatomik tjetër të qafës si pasojë p.sh. e kancerit.
Nga pikëpamja proceduriale, pacienti duhet fillimisht të paralizohet për të minimizuar reflekset e kollës
apo ndonjë event spontan të frymëmarrjes gjatë hyrjes në rrugët e frymëmarrjes. Rekomandohet të
përdoret një kit trakeostomik Blue Rhino (nëse ka) dhe nëse përdoret bronkoskop fleksibël, është mirë
të përdoret vetëm gjatë kohës që ndërpritet përkohësisht ventilarori. Preferohet një qasje e përshtatur
me incizionin dhe disektimin për të vizualizuar unazën trakeale që do të asksesohet. Nëse përdoret
një bronkoskop, duhet gjithashtu të konsiderohet përdorimi i një veshjeje sterile për sondën e
bronkoskopit për të minimizuar aerozolizimin e sekrecioneve. Ventilimi duhet të pezullohet gjatë
përdorimit të bronkoskopit dhe vendosjes së përshatësit të bronkoskopit (i cili nuk duhet të pritet).
Goja mund të hidrohet me garza të njomura për të reduktuar aerozolizimin. Ventilimi duhet të
ndërpritet gjatë retraksionit të tubit endotrakeal me një shfryrje minimale të dorezës, deri sa të
vizualizohet siti i hyrjes së gjilpërës në trake. Ventilimi mund të vazhdojë pas ri-fryrjes së dorezës.
Ventilimi duhet të ndërpritet përsëri gjatë dilacionit trakeal deri sa tubi i trakeostomisë të lidhet me
ventilatorin. Mund të përdoret një sfungjer kirurgjikal për të mbuluar kabllot dhe dilatorët gjatë
insertimit dhe heqjes për të minimizuar aerozolizimin.
Vendosja e tubit të trakestomisë mund të konfirmohet me CO2 tidal fundor dhe zhurmave bilaterale
dhe pastaj të sigurohet. Gjatë ndjekjes post-operative duhet të mbahet veshja e mbrojtjes personale
dhe mundësisht të vendoset një filtër viral në qarkun e ventilatorit. Bronkoskopia kryhet vetëm nëse
është e nevojshme në gjykimin e mjekut dhe të shmanget sa të jetë e mundur ndërrimi i tubit të
trakeostomisë, deri sa pacienti të konsiderohet i shëruar nga COVID-19. Për më tepër detaje mund
ti drejtoheni udhëzimeve të Task Forcës së Universitetit të Pensilvanias mbi Trakeostominë gjatë
COVID-19 [298]. Për pacientët me COVID-19 në terapi intensive që kanë nevojë për një ndërhyrje
emergjente kirurgjikale në rrugët e frymëmarrjes, duhet të konsiderohet rreziku i shtuar për infektim
i stafit të kujdesit shëndetësor, dhe si pasojë të bëhet ndërhyrja me sa më pak persona të jetë e mundur
në sallën operative. Të gjithë anëtarët e ekipit operativ të pranishëm në dhomën operative gjatë
procedurës, duhet të jenë të pajisur me mjetet e mbrojtjes personale. Nëse është e mundur,
preferohet që pacienti të suportohet me maskë laringeale dhe të çohet direkt në dhomën operative
duke ndjekur procedurat e sipër-përshkruara.
Konsiderata për ekstubim perioperativ
Rekomandohet që dorashkat të vendosen mbi mjetet standarte të mbrojtjes personale. Më tej, duhet
të konfirmohet nëse pacienti është në gjendje të përballojë ekstubimin. Kjo mund të konfirmohet duke
parë nëse përmbushen kushtet dhe pacienti (1) ka nivel <0.4 FiO2, (2) paraliza kimike ka kaluar, (3)
pacienti mund të ruajë një nivel frymëmarrjeje të mjaftueshëm dhe me nivele tidale adekuate vetëm
një suport minimal (ventilimi me presion të kontrolluar 5/5), (4) pacienti është hemodinamikisht i
qëndrueshëm dhe nuk ka (5) luhatje të konsiderueshme të treguesve metabolik dhe (6) reflekset e
frymëmarrjes janë normale.
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Nga pikëpamja procedurale, pacienti duhet fillimisht të vendoset në një FiO2 1. , ‘ekstubuesi’ liron
mbajtësen e tubit endotrakeal, bëhet seksioni i gojës, hiqet tubi tubi orogastrik, mbrojtja e syve dhe
termometri (nëse ka). ‘Ekstubuesi’ i vendos kanulën nazale pacientit me rrjedhë oksigjeni ‘OFF’ dhe
duhet konsideruar gjithashtu vendosja e një ‘mbulese’ plastike mbi pacientin për të shmangur
ekspozimin ndaj ndonjë të kollituri që mund të ndodhë. Më pas bëhen të gjitha rrjedhat e gazit ‘OFF’
dhe ‘ekstubuesi’ e ekstubon pacientin (gjithsesi një rrjedhë minimale e O2 do të vazhdojë si një veçori sigurie
në shumicën e modeleve të aparateve ventiluese). Infermierja mund të heqë ‘mbulesën’ plastike dhe tubin
endotrakeal si një pjesë e vetme dhe të ti hedhë poshtë, ndërkohë që ‘ekstubuesi’ duhet ti vendos
pacientit menjëherë maskën e anestezisë, duke e puthitur mirë dhe duke u siguruar që është lidhur
me qarkun e aparatit.
Në këtë moment shtohet ngadalë rrjedha e gazit për të konfirmuar se pacienti është duke u ventiluar
në mënyrë përshtatshme. Pasi konfirmohet që pacienti është në gjendje të suportojë
oksigjenimin/ventilimin, të gjitha rrjedhat e gazit bëhen ‘OFF’ (gjithsesi një rrjedhë minimale e O2 do të
vazhdojë si një veçori sigurie në shumicën e modeleve të aparateve ventiluese). Ekstubuesi ja heq maskën e
anestezisë pacientit dhe i vendos atij maskë kirurgjikale, që i mbulon gojën dhe hundën. Anestezisti
ose personi i caktuar mundëson oksigjenin shtesë me kanula nazale për një rrjedhë të përshtatshme
L/min. Të gjithë anëtarët e stafit të kujdesit shëndetësor duhet të pastrojnë/ndërrojnë dorashkat
ndërkohë që janë duke mbajtur mjetet bazë të mbrojtjes personale veshur. Gjithashtu nuk duhet lejuar
askush në dhomë për të paktën 20 minuta pas ekstubimit, në mënyrë që të lehtësohet largimi i 99% të
virusit potencialisht të aerozolizuar përmes presionit negativ të dhomës (ndryshime të ajrit 15/orë). P0r
më tepër udhëzime mund të lexoni përditësimin e HEDA këtu.
Manifestimet neurologjike te pacientët me SARS-CoV-2
Kur themi se SARS-CoV-2 ka aftësi të ‘pushtojë’ dhe si pasojë të dëmtojë sistemin nervor, patjetër nuk
duhet të injorojmë/neglizhojmë faktin se ky virus shkakton gjithashtu dëmtime tek organet e tjera të
trupit. Shumë studime kanë raportuar dëmtim të zemrës, mëlçisë dhe veshkave tek të infektuarit me
COVID-19 [141, 299-302]. Ndonëse një përqindje e konsiderueshme e të prekurve me COVID-19
(36.5%) kanë manifestime neurologjike klinike, është e rëndësishme të theksohet se këto simptoma
neurologjike janë shumë më pak të hasura se simptomat tipike të frymëmarrjes si: kolla (82%) apo
vështirësitë në frymëmarrje (31%) [5, 303]. Megjithatë, janë dy pika kryesore që meritojnë të
përmblidhen dhe sqaruar shkurtimisht përsa i përket rolit të këtij virusi në sistemin nervor: (1)
infektimi i sistemit nervor qendror me SARS-CoV-2 përmes gjakut vjen si pasojë e dëmtimit inflamator
të qelizave alveolare në mushkëri (të cilat në mungesë të oksigjenit dhe së bashku me një stuhi citokinash
e bëjnë më të lehtë hyrjen e virusit në sistemin nervor [duke e bërë barrierën hematoencefalike më të
depërtueshme (=permeabël)]) (2) infektimi i sistemit nervor qendror nëpërmjet nervit olfaktor (=të
nuhatjes) apo atij optik (=të shikimit) i japin SARS-CoV-2 një potencial ‘neuro-pushtues’ dhe për rrjedhojë
mund të preken ato qendra të trurit të cilat janë përgjegjëse për frymëmarrjen dhe në këtë rast të
shkaktojnë vështirësi në frymëmarrje te pacientët me COVD-19 [5, 301-304]. Manifestimet
neurologjike dhe klinike të infeksionit COVID-19 paraqiten në disa nivele/grada dhe momente të
ndryshme (Figura 25). Disa pacientë kanë simptoma të lehta (si për shembull: dhimbje koke, dispne,
mialgji [dhimbje muskujsh] dhe anosmi [humbja e nuhatjes]), ndërsa disa të tjerë, pas një jave prej
momentit të infektimit, mund të zhvillojnë Sindromin e Distresit Respirator Akut (SDRA), gjë që mund të
çojë deri në vdekje si pasojë e insufiçiencës shumë-organore. Pacientët me COVID-19 kanë raportuar
dhimbje koke (6-8 %)[305]. Përkeqësim i vigjilencës dhe humbjes së ndërgjegjes është raportuar në
rreth 14.5% të pacientëve, kryesisht në fazat e hershme dhe veçanërisht te pacientët me exitus [306,
307]. Ndonëse nuk dihet ende qartësisht se çfarë roli ka dhe do të ketë ky virus në sëmundjet
neurologjike akute apo kronike, ajo që mund të themi me siguri është se ka një ‘stuhi’ neurologësh
e kërkuesish shkencorë në mbarë botën që po përpiqen t’ju japin përgjigje këtyre fenomeneve.
Simptoma të lehta neurologjike: Një studim retrospektiv në Kinë, i cili përfshiu 214 pacientë të
infektuar me SARS-CoV-2 raportoi se dëmtimet neurologjike shfaqen në më shumë se 1/3-ta e
pacientëve (~37%) [306].
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Në të njëjtin studim u vu re se dhimbja e kokës (17%) dhe marramendja (13%) ishin simptomat më të
zakonshme. Rreth 9% e individëve patën aftësi të dobësuara të nuhatjes (hiposmi) dhe të shijimit
(hipogefsi). Megjithatë, një studim tjetër (i kryer në Europë) që përfshiu 417 individë sugjeroi se këto
simptoma janë më të shpeshta, respektivisht, 90% dhe 86% [301].
Figura 25. Manifestimet neurologjike të infeksionit COVID-19
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Simptoma të rënda neurologjike: Incidenca e manifestimeve të rënda neurologjike (si: aksidentet
cerebrovaskulare (3%) dhe episodet epileptike (0.5%)), kanë qenë më të ulëta, por këta pacientë janë
konsideruar të jenë pjesë e këtij grupimi për shkak të komplikime të tjera neurologjike [303, 304]. Gati
6% e rasteve të rënda kanë pasur probleme në furnizimin e trurit me gjak si (goditje cerebrale dhe
gjakderdhje), humbje të ndërgjegjes si dhe dhimbje të forta muskujsh. Raporte individuale treguan se disa
pacientë patën ndërlikime psikiatrike dhe encefalopati (edhe pse ishin rastet më të rralla). Një përqindje
e vogël e këtyre pacientëve humbën jetën [303, 305, 308, 309]. Një tjetër simptomë e rëndë ka qenë
edhe poli-neuropatia akute autoimune (PAA), e cila manifestohet si gjendje e rënduar e bllokimit të
muskujve, ku shkaku kryesor mendohet të jenë mungesa apo disbalanca e vitaminave dhe gjithashtu
çrregullimet e elektroliteve (fenomen i hasur në shumë sëmundje neuromuskulare) [310, 311].
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Një komplikim tjetër ka qenë edhe dukuria e Sindromës Guillain-Barre që karakterizohet nga një
funksion i ulët i nervave periferik (vihet re si një paralizë që nis nga këmbët e shkon në pjesën e sipërme të
trupit) [299, 310, 312]. Zakonisht te disa pacientë kjo simptomë është e përkohshme por në disa të
tjerë mund edhe të jetë fatale. Kjo simptomë është raportuar prej studimeve të kryera në disa shtete.
Risi përbën fakti se në rastet me COVID-19 kjo dukuri po haset rreth 1000 herë më shpesh seç gjendej
në popullsinë e para pandemisë [313]. Këto raste priten që të jenë më të shpeshta në muajt në vijim.
Komorbiditetet: Hipertensioni dhe diabeti janë sëmundjet bashkëshoqëruese më të shpeshta tek
personat që kanë manifestime të rënda neurologjike të infeksionit të shkaktuar nga SARS-CoV-2 [310].
Pacientët e imuno-kompromentuar janë në rrezik më të lartë pasi shumë prej tyre kanë komorbiditete
neurologjike [313].
Sëmundjet cerebrovaskulare: Deri tani janë publikuar disa studime që kanë dokumentuar pacientë
me goditje cerebrale të lidhur drejtpërdrejtë me COVID-19[305, 306, 314]. Në një studim me 214
pacientë, 2.4 % patën ndërlikime cerebrovaskulare [306](3) dhe në një hulumtim me 221 pacientë 5%
u komplikuan me goditje cerebrale ishemike [305]. Në analizën e literaturës nga Aggarwal dhe
bashkëpunëtoreve të tij [314], pasi u analizuan 6 studime, me madhësi kampioni qe varionte nga 52 deri
ne1099 pacientë, u dokumentuan komplikacione cerebrovaskulare 1-6% të rasteve. Gjithsesi, për
udhëzime mbi trajtimin e goditjes cerebrale te pacientët me COVID-19, përfshirë edhe konsiderata
për terapinë trombolitike ose trombektominë mekanike mund të konsultoni konsensusin [315].
Hipoperfuzion fronto-temporal: Një studim me rezonance magnetike provoj hipoperfuzion
fronto-temporal bilateral në 11 pacientë [316]. Ndërkohë janë dokumentuar edhe raste tromboze
arteriale dhe venoze, hemorragji sub-araknoide dhe koagulopati [317, 318].
Rast-studimi: në literature ka një rast te konfirmuar encefalopatie akute hemorragjike nekrotike
[319], të një forme encefalopatie që lidhet me lloje të tjera infeksionesh virale si gripi stinor, virusi i
herpes zoster dhe viruse të tjerë herpes (HHV 6-7).
Mekanizmat e infektimit të Sistemit Nervor nga SARS-CoV-2
Në përgjithësi, viruset futen në Sistemin Nervor Qendror (SNQ) përmes ‘shtegut nervor’ apo lëngjeve
të trupit (p.sh. gjaku, lëngu limfatik apo edhe lëngu cerebrospinal). Li dhe bashkëpunëtorët e tij, kanë
Figura 17. Konsiderta për infektimit
përmbledhur katër rrugë se si SARS-CoV-2 mendohet se mund të ndërfutet në SNQ [301].
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Figura. 24. Rrugët e infektimit nga SARS-CoV-2
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Hiposmia: Pasi spërklat të cilat përmbajnë SARS-CoV-2 arrijnë të futen dhe kapen tek mukoza e
kavitetit të hundës, ato mund të infektojnë nervin përgjegjës (=nervin olfaktor, i cili është nervi i parë
kranial, që e ka origjinën nga qelizat olfaktore të mukozës nazale) për nuhatjen dhe kështu të
transportohen në sistemin qendror nervor. Kjo është vënë re në disa eksperimente në kafshë pas
infektimit me SARS-CoV-1 apo MERS, por edhe në analizat e mostrave të marra prej pacientëve të
prekur prej SARS-CoV-1 të cilët humbën jetën [302, 325, 326].
Hipogefsia: Shqisa e shijes tek njerëzit përcillet përmes 3 (prej 12) nervave kranial dhe kur
ekstremitetet e këtyre neuroneve aktivizohen, informacioni transferohet në trungun e trurit dhe më
pas në talamus [301] që është edhe qendra e procesit dhe transmetimit të informacionit shqisor të
korteksit cerebral (kores së trurit). Kështu që infeksioni prej SARS-CoV-2 mund të rezultojë në dëmtim
të njërit apo disa (kombinim) prej këtyre nervave/qendrave. Hipogefsia vjen si rrjedhojë e hiposmisë
pasi nuhatja luan një rol të rëndësishëm në të shijuar. Mjafton të kujtojmë sesi na ‘ikën’ shija kur kemi
rinit të shoqëruar ose jo me sinuzit (alergjik/viral) dhe sesi të shijuarit e ushqimeve dobësohet gjithashtu.
Një hipotezë tjetër është Ajo e kompromentimit të nervit të VII dhe IX.
Hipopsia: Ndonëse nuk ka shumë evidenca deri më tani, dobësimi i shikimit mund të shkaktohet nga
një infeksion direkt i nervit optik, pasi fragmente ARN-je janë gjetur me RT-PCR në mostrat okulare
tek një pacient [327].
Përmes qarkullimit sistemik të gjakut
Receptorët ACE-2 (nëpërmjet të cilëve SARS-CoV-2 vepron) gjenden të lokalizuar në shumicën e organeve
njerëzore [280]. Në momentin kur SARS-CoV-2 futet në qarkullimin e gjakut dhe infekton qeliza të
trupit, njihet prej qelizave të bardha të gjakut si pjesë jo-vetjake, duke aktivizuar kështu sistemin
imunitar (të lindur dhe të adaptuar) për të luftuar këtë virus. Këto qeliza mbrojtëse përhapen lirshëm
në sistemin e qarkullimit të gjakut duke arritur edhe tek ato inde apo organe të tjera të infektuara nga
virusi. ‘Sulmi dhe eleminimi’ i qelizave të infektuara shkakton inflamacion për shkak të stuhisë së
citokinave dhe formimit të radikaleve të lira (oksidit nitrik dhe specieve reaktive të oksigjenit). Ky infeksion
arrin dhe përhapet edhe në qelizat endoteliale që ndodhen në barrierën hematoencefalike që ndan
gjakun dhe trurin si dhe në atë që ndan gjakun dhe lëngun cerebrospinal. Më pas ndodh shpërndarja
nëpër sistemin nervor qendror (Figura 26) [301, 328]. Hyrja e virusit në sistemin nervor qendror dhe
dëmtimi i qelizave nervore (Figura 27 më poshtë bazuar te [328]). (1) Virusi mund të hyjë përmes
monociteve apo limfociteve T të infektuara dhe të ‘migrojë’ prej gjakut në sistemin nervor qendror
(SNQ). (2) Rritja e citokinave pro-inflamatore dhe proteinave virale mund ti bëjnë më të depërtueshme
qelizat epiteliale të barrierës përmes gjakut dhe trurit për ta bërë më të lehtë hyrjen e virusit.
Për më tepër, virusi përmes receptorëve ACE-2 që ndodhen në qelizat epiteliale mund të infektojë
ato dhe të futet në anën tjetër. (3) Astrocitet reaktive mund të shkaktojnë apoptozën (vdekjen e
komanduar) të qelizave epiteliale duke kontribuar kështu në depërtimin e mëtejshëm si dhe deformimin
e barrierës. (4) Proteinat virale kanë një efekt direkt tek qelizat nervore dhe ato gliale (si
oligodendrocitet) duke i infektuar dhe i shkatërruar ato. Aktivizimi kronik i (5) mikrogliave si dhe (6)
makrofagëve, gjeneron një nivel të lartë të citokinave pro-inflamatore, specieve reaktive të oksigjenit
si dhe oksidit nitrik dhe ndikon edhe më tepër në shkatërrimin e qelizave nervore që janë njësi bazë e
qendrave të ndryshme të sistemit nervor të cilat komandojnë shumë funksione jetësore. Përsa i përket
rrugëve nervore, virusi ‘infiltron’ në radhë të parë ekstremitetet nervore dhe pasi replikohet,
transportohet mbrapsht nga terminali i aksonit kundrejt trupit të qelizës dhe dendriteve ku dhe më
pas transferohet tek qelizat para-sinaptike. Si shumë viruse të tjera që fshihen nëpër neurone, edhe
SARS-CoV-2 mund t’i ‘fshihet’ survejancës të qelizave imunitare të pranishme në sistemin nervor [299,
301]. Është e rëndësishme të mbahet në vëmendje fakti se ashtu si viruset e tjera me cilësi
neurotropike, edhe SARS-CoV-2 ka shumë mundësi që të ri-aktivizohet dhe të replikohet tek personat
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simptomatikë apo edhe asimptomatike kur sistemi imunitar i tyre të jetë i kompromentuar apo i
dobësuar.
Kjo do të shihet mbase
më qartë nëe
studimet
e vitevenervor
që do të vijnë.
Figura
18. Konsiderta
për edhe
infektimit
sistemit
me SARS-CoV-2
Figura 26. Infektimi i sistemit nervor nga SARS-CoV-2

Apoptoza dhe
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Përshtatur për
bazuar te Rojas-Celis et.al, Cells (2019)
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Përmes lëngut limfatik dhe atij cerebrospinal
Indet periferike limfatike pushtohen nga virusi pasi ai futet në qarkullimin e gjakut përmes rrjedhës së
lëngut limfatik. Truri ka sistemin e vetë të ‘kullimit limfatik’ [329] dhe në kushte fiziologjike normale,
‘solucionet’ cerebrale lëvizin nëpërmjet lëngut ndërqelizor dhe atij cerebrospinal (CSF). Ky i fundit lëviz
nga hapësira sub-araknoide (hapësira e mbushur me CSF midis membranës araknoide dhe pika ku kalojnë
enët kryesore të gjakut) dhe ajo peri-vaskulare nëpër të gjithë trurin. CSF është i rëndësishëm, përveç
të tjerash në qarkullimin e qelizave imunitare (për survejim), transportim dhe pastrim të mbetjeve
metabolike [330]. Në prezencën e një virusi, ky kullim limfatik mund të shkaktojë edemë (ndodh kur
enët e vogla të gjakut lëshojnë lëng në indet e afërta) e cila mund të ndryshojë morfologjinë, strukturën
dhe funksionin e trurit.
Si pasojë kjo mund të rezultojë në përhapjen e virusit në hapësirën peri-vaskulare dhe më pas futet në
CSF. Deri tani nuk ka një konsensus nëse SARS-CoV-2 ndodhet në, apo përhapet me anë të CSF nëpër
sistemin nervor qendror [299, 331, 332]. Ka shumë studiues që po mundohen të kuptojnë më tepër
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rreth kësaj të fundit. I vetmi konsensus deri më tani është ekzistenca e dy arsyeve kryesore që
shkaktojnë manifestimeve neuro-patologjike tek pacientët (sidomos ata në gjendje të rëndë).
Virusi përkeqëson simptomat neurologjike që çojnë deri në humbjen e ndërgjegjes apo dhe të
çrregullimit të qendrave kardio-respiratore për shkak të (1) mungesës së oksigjenit si dhe (2) pranisë
të një sistemi imunitar të çrregullt (Tabela 8 më poshtë)[302].
Tabela 8. Mekanizmat neuro-patologjikë të SARS-CoV-2 në sistemin nervor qëndror [302]
Faktorët që kontribuojnë në dëmtimin e trupit si
pasojë e mungesës së oksigjenit
Vazodilatacion periferik
Hiperkardi
(rrahjet e zemrës që tejkalojnë normën)
Hipoksi
(ulje e pranisë së oksigjenit)
Metabolizëm anaerob
Grumbullim i molekulave toksike
(oksidit nitrik dhe specieve reaktive të oksigjenit)

Faktorët që kontribuojnë në dëmtimin e trupit si pasojë
e sistemit imunitar
Aktivizim i qelizave epiteliale si dhe qelizave të bardha
(si makrofagët dhe limfocitet T)
Rrjedhje vaskulare si pasojë e rritjes së prodhimit te IL6 nga makrofagët
Rritje e citokinave inflamatore
Stuhi citokinash
Përhapje e koagulimit intravaskular

Përmes traktit tretës
Edhe pse deri tani nuk ka shumë fakte, një mënyrë tjetër që SARS-CoV-2 mund të arrijë në sistemin
nervor qendror supozohet të jetë përmes nervit vag, ku çrregullimi i mjedisit gastrointestinal mund
të influencojë integritetin e barrierës hematoencefalike përmes qelizave imunitare apo nervore për të
bërë më të lehtë lëvizjen e virusit nga sistemi periferik në atë qendror [301]. Lexo më tepër këtu.
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Qendra emetike (=të vjellit) merr sinjale nervore nga receptorët nervorë në traktin tretës dhe përmes
fibrave të nervit vag formojnë sinapse në qendrën e trungut të trurit ku dhe aktivizon kështu refleksin
e të vjellit, gjë që është parë e pranishme tek pacientet me COVID-19 [115, 300]. Prandaj është e
rëndësishme që të tregojmë kujdes në lidhje me rrugët nervore dhe sistemin tretës për trajtimin e
komplikacioneve intestinale të mundshme të shkaktuara nga SARS-CoV-2 (Figurat 26-27).
Manifestime dhe konsiderata endokrinologjike: diabeti
COVID-19 mund të nxisë hipergliceminë dhe ketoacidozën diabetike me kërkesa të shtuara për insulinë
në pacientët në gjendje kritike. Për të minimizuar numrin e pacientëve që marrin infuzione insuline,
ekzistojnë udhëzime specifike (të cilat i gjeni këtu). Pacientët me diabet të cilët zhvillojnë COVID-19,
bazuar në literaturën aktuale, kanë gjasa për pasoja shëndetësore më të ashpra dhe vdekshmëri më të
lartë. Në një hulumtim Kinez me 201 pacientë me diabet, u përllogarit një raport i hazardeve (HR) 2.34
(95% CI, 1.35–4.05; p = 0.002) për Sindromë të Distresit Respirator Akut (SDRA)[73].
Një meta-analizë e nëntë studimeve (n=1936) tregoi një korrelacion (=lidhshmëri) sinjifikant mes
ashpërsisë së COVID-19 dhe diabetit (OR, 2.67, 95% CI; 1.91–3.74; p < 0.01)[333]. Po ashtu edhe
rast-fataliteti është vlerësuar në nivelet 7.5% te pacientët me diabet, krahasuar me ata pa diabet në
një raport me të dhëna nga më shumë se 44,600 pacientë me COVID-19 [334]. Një tjetër hulumtim
me 1,122 pacientë me COVID-19 në 88 qendra të ndryshme shëndetësore zbuloi se diabeti ishte
ngushtësisht i lidhur me një rritje 4-fish të vdekshmërisë dhe gjasave për të vdekur [335]. Nuk është
ende plotësisht e qartë se si diabeti ndikon në ashpërsimin e COVID-19 por për momentin janë duke
u konsideruar disa arsyetime të provuara dhe disa të postuluara.
Përsa i përket arsyetimeve të provuara (Figurat 28-29), po konsiderohet (1) paqëndrueshmëria
glicemike (hiperglicemia dhe ndoshta hipoglicemia), (2) roli i defekteve imunitare, veçanërisht aspekte që
lidhen me përgjigjen imunitare të qelizave T dhe (3) sëmundjet shoqëruese të diabetit si obeziteti dhe
sëmundjet e zemrës apo të veshkave. Ndërkohë përsa i përket arsyetimeve klinike të postuluara po
eksplorohet (1) inflamacioni subklinik kronik (kryesisht i karakterizuar nga rritja e IL-6), (2) rritja e
niveleve të plazminës, (3) niveli i ulët i ACE2 dhe (4) rritja e furinës (që mbështet procesin e hyrjes
qelizore të virusit).
Kontrolli glicemik mund të dëmtojë shumë komponentë dhe procese të përgjigjes imunitare të lindur
dhe adaptive (=të fituar) ndaj infeksionit viral dhe potencialisht ndaj infeksioneve dytësore bakteriale
që mund të prekin mushkëritë [336, 337]. Defektet e imunitetit, kryesisht veprimtaria e pamjaftueshme
e qelizave T, dëmtimi i proceseve të qelizave vrasëse natyrale (NK) dhe defektet në veprimin e
komplementit mund të reduktojnë pastrimin viral [338]. Në fakt SDRA-ja te pacientët me COVID-19
nxitet prej hipoksemisë së rëndë, pavarësisht paraqitjes ‘në dukje normale’ të mekanikës mushkërore.
Gjendja inflamatore ekzistuese mund ta bëjë më të shprehur ‘stuhinë e citokinave’, aspekt i cili mendohet
të jetë përgjegjës për SDRA-në, si dhe disfunksionin (=insuficiencën) multi-organor në COVID-19 [339].
Në këtë kontekst, është thelbësore të shqyrtohet me kujdes shoqërimi i fortë që ekziston ndërmjet
diabetit të tipit 2, obezitetit dhe sekretimit anormal të adipokinave dhe citokinave si TNF-α dhe
interferonit, të cilat mund të dëmtojnë më tej imunitetin dhe të krijojnë një predispozitë për infeksion
të ashpër [340].
Për më tepër, diabeti është i lidhur me nivele të shtuara të plazminogjenit, i cili mendohet se mund të
shtojë virulencën e SARS-CoV-2 [341]. Prania e këtyre faktorëve të protrombik dhe të inflamacionit
është demonstruar në një hulumtim me 174 pacientë të shtruar me COVID-19, të cilët kishin gjithashtu
nivele të shtuara të IL-6, eritrosedimenti, proteinës C-reaktive, ferritinës, fibrinogjenit dhe d-dimerit
(të raportuara në pacientë me diabet kundrejt atyre pa diabet)[334].
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Replikimi i shtuar viral te pacientët me diabet mund të vijë edhe si pasojë e niveleve të rritura të
furinës, e cila është një proteazë e lidhur me membranën qelizore e tipit të parë, që përfshihet në
procesin e hyrjes së virusit në qelizë [334]. Për më tepër, sëmundjet shoqëruese ekzistuese të lidhura
me diabetin të tilla si hipertensioni, sëmundja e arteries koronare dhe sëmundjet kronike të veshkave
mund të agravojnë më tej prognozën. Hipoglicemia, e cila mund të nxitet gjatë kursit të trajtimit të
diabetit, është një faktor që mund të përkeqësojë pasojat klinike. Në këtë aspekt, roli i receptorit
ACE2 në patogjenezën e COVID-19 te pacientët me diabet është një zonë interesante kërkimore
shkencore.
Figura 21. SARS-CoV-2 dhe diabeti
Figura 29. SARS-CoV-2 dhe diabeti
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Duke qenë se SARS-CoV-2 hyn në qelizë përmes receptorit ACE2, përmes një procesi kompleks ku
përfshihen shumë enzima e proteina [59], dhe duke marrë në konsideratë provat eksperimentale për
rregullimin e ACE2 në fizpatologjinë e diabetit [342], mund të themi se kjo e gjithë kjo kaskadë mund
të predispozojë pacientin për një dëmtim mushkëror më të ashpër. Nga ana tjetër, ACE2 është një
receptor për SARS-CoV-2 dhe ky rregullim zbritës mund të reduktojë hyrjen qelizore të virusit [343].
Nga pikëpamja praktike do të ishte e përshtatshme që të ‘përktheheshin’ implikimet që mund të kenë
këto gjetje për praktikën klinike dhe epidemiologjike, veçanërisht në kontekstin e përdorimit të antihiperglicemikëve dhe anti-hipertensivëve. Efekti ekzakt i trajtimit me agjentë anti-hiperglicemik dhe
ashpërsimit të COVID-19 është ende objekt spekulimi, por ekzistojnë disa konsiderata të arsyeshme
teorike. Metformina ka treguar përfitime modeste kundër infeksioneve respiratore të traktit të
poshtëm respirator dhe ndaj tuberkulozit pulmonar [344], edhe pse toleranca gastrointestinale te
pacientët e sëmurë është ende një shqetësim i madh për këto raste. Tiazolidinedionet mund të rrisin
nivelet e ACE2 [345]. Megjithatë Tiazolidinedionet kanë gjasa që të shkaktojnë retension të fluideve
dhe rreziku për insuficiencë kardiake kongjestive i bën këta agjentë një zgjedhje jo të favorshme për
trajtim. Agonistët e GPL-1 kanë demonstruar veti për të rritur ACE2 dhe nivelet e surfaktantit, të
paktën në studime eksperimentale me gjitarë jo njerëzor [346].
Rëndësia praktike e ndryshimit të niveleve të ACE2 nga përdorimi i Tiazolidinedioneve dhe agonistëve
të GLP-1 nuk është ende plotësisht e qartë. Sulfoniluretë janë efektive, por mbartin rrezikun e
hipoglicemisë, veçanërisht në rastet e vakteve jo të rregullta, në të cilat pamundësohet përdorimi i
tyre. Megjithatë, sulfoniluretë mund të konsiderohen në të gjitha rastet kur monitorimi i glukozës në
gjak është i mundur. Ekzistojnë disa të dhëna përsa i përket përdorimit të inhibitorëve të dipeptidil
peptidazës 4 (DPP4) nga pandemitë virale të mëparshme. DPP4 është receptori primar i MERS-CoV që
mundëson hyrjen qelizore [347]. Për rrjedhojë, nuk mund të përjashtohet mundësia e lehtësimit të
hyrjes qelizore të SARS-CoV-2 nga DPP4.
Në këtë kuadër, përdorimi i gjerë i inhibitorëve të DPP4 në shumë vende mund të jetë një faktor
mbrojtës për individët me diabet. Kjo mbetet për tu provuar. Nga ana tjetër inhibitorët e DPP4 mund
potencialisht të interferojnë me përgjigjen imunitare, e cila mund të jetë dëmprurëse, por të dhënat
klinike nga prova me inhibitorë të DPP4 kanë treguar se kjo nuk ndodh [348].
Nga komunikimet e vazhdueshme me kolegë nëpër botë, vihet re një rritje në përdorimin e
inhibitorëve të SGLT-2. Këta të fundit mund të aktivizojnë tërthorazi ACE2, veçanërisht nëse përdoren
së bashku me inhibitorët e ACE2 [349]. Ekziston një mundësi të paktën hipotetike për inhibitorët e
SGLT-2 që të reduktojnë prodhimin e laktatit, nëpërmjet reduktimit të nevojës për oksigjen të indeve,
gjë që mund të reduktojë hyrjen e virusit në qelizë, duke shtuar pH citostolik [350]. Kujdesi për
dehidrim dhe mundësia për ketoacidozë euglicemike janë aspekte të cilat duhet të observohen me
përpikmëri në rastet kur përdoren inhibitorët e SGLT-2 për pacientët e sëmurë me COVID-19.
Insulina ka treguar gjithashtu veti që rrisin ekspresionin e ACE2 përmes zbutur efektin e një
disintegrine dhe metaloproteazës (ADAM-17) [351].
Rëndësia praktike e këtyre gjetjeve nuk është ende e qartësuar plotësisht për momentin. Gjithsesi, në
çdo rast, insulina mbetet agjenti që duhet zgjedhur për të kontrolluar sheqerin te pacientët e shtruar
për COVID-19. Megjithatë kjo kërkon monitorim të shpeshtë të glukozës në gjak dhe nxjerr disa
shqetësime të reja përsa i përket rritjes së ekspozimit të pacientëve me COVID-19 ndaj ofruesve të
kujdesit shëndetësor. Strategji të tilla si administrimi i një doze të vetme insuline bazale dhe vetëmonitorimi i glukozës nga vetë pacientët janë komponentë që duhet të konsiderohen në këtë kontekst,
pasi në Shqipëri nuk janë të përhapura teknologjitë e monitorimit të glukozës në distancë apo pompat
e insulinës. Si përfundim, HEDA Albania mund të rekomandojë se përdorimi medikamenteve të
zakonshme anti-hiperglicemike në shumicën e pacientëve me infeksion të lehtë, gjendje të përgjithshme
normale dhe ushqyerje normale është i sigurtë. Megjithatë, inhibitorët e SGLT-2 mund të kenë nevojë
për ndërprerje, për shkak të rrezikut të lartë për dehidrim dhe ketoacidozë euglicemike. Mund të jetë
gjithashtu e nevojshme të ndërpritet edhe metformina nëse pacienti ka të vjella, konsum oral të
pamjaftueshëm ose gjendje laktacidoze.
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Mbi të gjitha është e domosdoshme të shqyrtohet funksioni renal dhe të ruhen indikacionet e
përgjithshme të përdorimit të anti-diabetikëve. Nëse isëmuri për shkak të sepsis apo dehidrimit të
theksuar bën IRA atëherë metformina ndërpritet. Githnjë të shihet ecuria në varësi të nivelit të filtrimit
glomerular (GFR-së). Dozat e anti-hiperglicemikëve të tillë si sulfoniluretë dhe insulina mund të
alterohen, në varësi të niveleve të glukozës në gjak. Pacientët e shtruar janë ata të cilët kanë veçanërisht
nevojë për kujdes intensiv dhe që mund të lipset përdorimi i insulinës për kontroll glicemik [343].
Efektet e infeksionit COVID-19 të shkaktuar nga SARS-CoV-2 mbi shëndetin e strehuesit, siç edhe e
kemi treguar deri tani, janë komplekse dhe sistemike, duke krijuar një variacion në manifestimin e
ashpërsisë dhe shtrirjes së sëmundjes. Si pjesë e terapisë është përdorimi i deksometazonit në doza të
vogla, pasi ka efekt anti-inflamator dhe efekte protektive tek pacientët që kanë prekje pulmonare (shih
këtu).
Sindromi inflamator multi-sistemik te fëmijët (MIS-C)
Rreziku për ashpërsim apo vdekje të COVID-19 është më i lartë tek individët me moshë të madhe
dhe tek ata me kushte shëndetësore ekzistuese, të tilla si hipertensioni, sëmundje kardiake, sëmundje
pulmonare kronike dhe kancer [86, 114]. Raportimet e deritanishme përgjithësisht tregojnë se fëmijët
preken disproporcionalisht më pak, krahasuar me të rriturit [352, 353]. Kjo mbetet ende një subjekt
debati, pasi nuk dihet nëse kjo ndodh për shkak të zbulueshmërisë së ulët si pasojë e manifestimit
kryesisht asimptomatik ose lehtë në këtë moshë, apo ndonjë faktor tjetër fiziologjik. Megjithatë, disa
raste fëmijësh, edhe pse të rralla, me infeksion COVID-19 kanë pasur nevojë për terapi intensive [354356]. Për më tepër në gjysmën e dytë të Prillit 2020, filluan raportime të shumta për një sindrom të ri
te fëmijët dhe adoleshentët, të quajtur sindromi inflamator multi-sistemik te fëmijët (në anglisht “multisystem inflammatory syndrome in children” ose shkurt (MIS-C)), sindrom ky që ishte lidhur me infeksionin
COVID-19 [357, 358]. Ky sindrom i ngjasonte sëmundjeve të tjera të njohura të tilla si sëmundja
Kawasaki, sindromi i shokut toksik dhe limfohistiocitoza hematofagocitike sekondare/sindromi i
aktivizimit të makrofagëve. Organizata Botërore e Shëndetësisë përpiloi në 15 Maj 2020 përkufizimin
paraprak të rastit për këtë sindrom [359] si vijon:
Tabela 9. Fëmijët dhe adoleshentët 0-19 vjeç me ethe për më shumë se 3 ditë
DHE të paktën dy nga 1. Rash ose konjunktivit jo-purulent bilateral ose shenja inflamacioni muko-kutan (gojë,
këto simptoma
hundë ose këmbë)
2. Hipotension ose shok
3. Veçori të disfunksionit miokardial, perikarditit, valvulitit ose anomali koronare
(përfshirë këtu edhe gjetje me EKO ose rritje e niveleve të troponinës-NT-proBNP)
4. Indikacione për koagulopati (me PT, PTT ose nivele të larta të d-dimerit)
5. Probleme akute gastrointestinale (diarre, të vjella ose dhimbje abdominale)
DHE
Nivele të rritura të treguesve të inflamacionit të tillë si ESR, proteina C-reaktive ose
prokalcitonina
DHE
Asnjë shenjë tjetër për shkaqe mikrobiale të dyshuara për inflamacionin, përfshirë këtu
sepsis apo sindroma të shokut stafilokokik/streptokokik
DHE
Konfirmim për COVID-19 (me RT-PCR, test serologjik apo antigjenik)

Ndërkohë CDC-ja përpiloi dhe publikoi një përkufizim rasti gjithashtu, si vijon:
Tabela 10. Një individ nën 21 vjeç, me:
(1) Kritere klinike:
• Histori subjektive apo objektive me ethe ≥ 38. °C për të paktën 24 orët e fundit DHE
• Ashpërsim të sëmundjes që kërkon shtrim në spital DHE
• Dy ose më shumë sisteme organore të prekura (kardiak, renal, respirator, hematologjik, gastrointestinal,
dermatologjik, neurologjik).
(2) Gjetje laboratorike për inflamacion:
• Një ose më shumë tregues me vlera të rritura: CRP, ESR, fibrinogjen, prokalcitonin, d-dimer, ferritinë, LDH ose
IL-6; rritje e neutrofileve ose ulje e limfociteve; vlera të ulëta të albuminës.
(3) Gjetje epidemiologjike ose laboratorike për infeksion COVID-19:
• Test RT-PCR, serologjik ose antigjenik pozitiv OSE
• Ekspozim ndaj një rasti të konfirmuar me COVID-19 brenda 4 javëve përpara fillesës së sëmundjes.
(4) Pa diagnozë alternative.
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Stdi 3 (faza e hiperinflamacionit)

Stadi 1
(faza e hershme)

Edemë pulmonare
Konsolidim
Atelektazë

bazuar te Nakra et al., Children (2020)
dhe Yonker, et al., J Peds (2020)

Figura 30. Stadet e COVID-19 në sindromin multi-sistemik inflamator te fëmijët
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Paraqitja klinike dhe ecuria e MIS-C
Të dhënat mbi paraqitjen klinike dhe karakteristikat epidemiologjike të fëmijëve me MIS-C ose PIMS (sindromi
pediatrik inflamator multi-sistemik i lidhur nga pikëpamja kohore me SARS-CoV-2 – nga anglishtja ‘Pediatric Inflammatory
Multi-System Syndrome Temporally Associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS ose PIMS)’), janë të kufizuara, por të mirëpërshkruara [358, 360-363]. Paraqitja duket si një gjendje post-virale që vjen si pasojë e ekspozimit ndaj COVID19 më tepër se sa si një pasojë e vetë virusit, duke qenë se shumica e pacientëve në literaturë paraqiten 2-4 javë
pas pikut të infeksionit në vendet përkatëse dhe zakonisht kanë PCR për COVID-19 negativ, por serologji
pozitive [360]. Manifestimet e MIS-C mbivendosen me ato të sëmundjes Kawasaki dhe sindromit të shokut toksik.
Për tu diferencuar nga Kawasaki, MIS-C shfaqet në grup-mosha edhe më të mëdha se Kawasaki, që shfaqet
zakonisht te fëmijët e vegjë (moshë mesatare 2 vjeç) por zakonisht nën 5 vjeç. Ndërkohë që MIS-C prek një moshë
mesatare 8 vjeç. Ekipi i HEDA Albania ka adaptuar një algoritëm trajtimi, bazuar në draft-udhëzimet zyrtare
të Shoqatës Amerikane të Reumatologjisë (e gjeni këtu). Rekomandimet aktuale nga konsultime me kolegë, përfshijnë
aspirinë me dozë të ulët, si dhe kortikosteroidë e imunoglobulina intravenoze. Nga literatura shihet se Anakinra
me dozë të lartë (frenim të IL-1) mund të konsiderohet në varësi të ashpërsisë së sëmundjes. Antikoagulantët
rekomandohen për pacientët me aneurizma shumë të mëdhenj koronar, trombozë të dokumentuar ose fraksion
ejeksion të reduktuar.
Gjithsesi në situatën aktuale të paqartësisë së pjesshme mund të kryhet një menaxhim holistik me bashkëpunimin
e pediatërve, ekipit të terapisë intensive me infeksionistët, kardiologët, reumatologët dhe hematologët. Terapia
antivirale rekomandohet të jepet vetëm në rastet e provave klinike eksperimentale dhe duhet të diskutohet me
ekipin e stafit të kujdesit shëndetësor. Gjithashtu imunoterapia duhet të diskutohet me një pediatër, mundësisht
të specializuar në sëmundje infektive dhe specialistë me përvojë dhe të jepet në bazë rast-pas-rasti. Nëse pacienti
po ërkeqësohet atëherë të diskutohet me pediatër, reumatolog dhe/ose imunolog dhe të konsiderohet terapia
intensive ose transferimi në pediatri, sipas gjykimit klinik. Trajtimi duhet të përfshijë rehidrim, suport inotropik
dhe respirator dhe sipas gjykimit klinik, imunoglobulina intravenoze, steroidë, aspirinë dhe trajtim antikoagulant.
Një raport i fundit në një kohort me 25 fëmijë, zbuloi se në fazën akute të MIS-C, u vunë re nivele të larta të IL1β, IL-6, IL-8, IL-17, IFN-γ dhe limfopeni e diferencuar të qelizave T dhe B [364]. Shprehja e lartë e CD64 në
neutrofile dhe monocite dhe HLA-DR në qelizat T γδ dhe CD4+CCr7+ në fazën akute, është indikacion potencial
i aktivizimit të tyre në këtë fazë. Qelizat antigjen-prezantuese kishin HLA-DR dhe CD86 të ulët, që sugjeron
‘vështirësi’ imunitare në prezantimin e antigjeneve [364]. Të gjitha këto veçori u normalizuan gjatë fazave
rezolutive dhe konvaleshente. Si përfundim, MIS-C mund të shihet si një sëmundje imunopatogjenike [365].

Patogjeneza: lidhja mes MIS-C dhe COVID-19
Të dhënat aktuale epidemiologjike mbi MIS-C implikojnë kryesisht SARS-CoV-2 si shkaktar të këtij sindromi të
ri, por ende nuk ka evidenca bindëse për të konfirmuar përfundimisht marrëdhënien shkakësore ndërmjet virusit
që shkakton COVID-19 dhe MIS-C. Ajo që dimë për momentin (Figura 30) është që stadi i hershëm i infeksionit
(Stadi 1) të shkaktuar nga SARS-CoV-2, është përgjithësisht një stad asimptomatik ose relativisht i lehtë te
fëmijët. Stadi pulmonar (Stadi 2) është kryesisht i ashpër te të rriturit, por i lehtë ose mund edhe të mungojë
fare te fëmijët. Në fillimet e tij infeksioni duket se nxit aktivizimin e makrofagëve, e më pas stimulon qelizat T
ndihmëse. Kjo nga ana tjetër bën që të çlirohen citokina, duke u stimuluar në këtë mënyrë njëkohësisht
neutrofilet, monocitet, makrofagët dhe më tej aktivizohen qelizat B dhe ato plazmatike, duke nxitur prodhimin
e antitrupave, gjë që mund të çojë në një përgjigje imunitare mbireaguese (Stadi 3).
Kjo përgjigje imunitare lidhet ngushtë me sindromin inflamator te fëmijët. Vetë infektimi i drejtpërdrejtë me
virusin SARS-CoV-2 nuk është faktori kryesor i shkaktimit të MIS-C, por ndërveprimi i strehuesit fëmijë dhe
suseptibiliteti ndaj eventeve imunitare dhe inflamatore sistemike. Shumica e rasteve me MIS-C që lidhet me
COVID-19 janë menaxhuar duke ndjekur protokollet e kujdesit shëndetësor standart për sëmundjen Kawasaki,
me administrim të agjentëve inotropik ose vazoaktivë për rastet me disfunksion kardiak dhe hipotension, si dhe
terapi me antikoagulantë kur ka qenë e nevojshme [366]. Edhe pse ka ngjashmëri me sindromin e shokut toksik,
MIS-C mund të diferencohet, pasi shumica e rasteve kanë kultura negative të gjakut, kështu që nuk mund të
thuhet se toksinat stafilokokike apo streptokokike janë të përfshira në shkaktimin e MIS-C. Megjithatë, nga një
‘skanim’ i literaturës prej ekipit HEDA Albania rezulton se studimet që përjashtojnë infeksionin nga organizma
super-antigjen prodhues janë të kufizuara. Mbi 80% e pacientëve në literaturë me MIS-C paraqesin një dëmtim
të pazakontë kardiak që mund të shihet në përqëndrimet e larta të troponinës dhe peptidit natriuretik të trurit,
ndërkohë disa raste zhvillojnë aritmi, disfunksion të ventrikulit të majtë dhe dilatacion ose aneurizëm të
pazakontë koronar [358, 361, 367-371].
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A paraqitet fëmija me TË GJITHA
simptomat e mëposhtme?
1) Ethe>38°C
2) Lidhje epidemiologjike me SARS-CoV-2
3) Të paktën dy veçori klinike sugjestive:
- Rash
- Simptoma gastrointestinale
- Edemë e duarve/këmbëve
- Ndryshime të mukozës së gojës
- Konjuktivit
- Limfoadenopati
- Simptoma neurologjike

Konsidero fëmijët që
dyshohen për MIS-C

PO

A ka fëmija simptoma të
një shoku me etiologji
të panjohur?

PO

PO

Fillo vlerësimin diagnostik
sipas udhëzimeve zyrtare
në Shqipëri për MIS-C

PO
Përfundo vlerësimin
diagnostik sipas
udhëzimeve zyrtare në
Shqipëri për MIS-C

A janë konsideruar
shkaqe të tjera që mund
të shpjegojnë paraqitjen
klinike gjatë vlerësimit
diagnostik?

JO

Vazhdo me një vlerësim diagnostik sipas kujdesit
standart dhe monitoro për veçori të MIS-C,
veçanërisht nëse ka një lidhje epidemiologjike me
SARS-CoV-2.

JO

JO

Vlerëso CBC, CMP,
ESR, CRP dhe serologji
ose PCR për SARS-CoV-2

A ka gjetje për TË GJITHA kriteret e mëposhtme?
1) CRP 5 mg/dL ose ESR 40 mm/orë
2) Të paktën 1 veçori sugjestive laboratorike:
- ALC < 1000/uL
- Trombocite <150000/uL
- Na<135 mmol
- Neutrofili
- Hipoalbuminemi
PO

Përshtatur për

ACR MIS-C and COVID-19 Related Hyperinflammation Task Force

Përfundo vlerësimin:
BNP, troponinë,
prokalcitoninë, ferritinë,
PT, PTT, d-dimer, fibrinogjen,
LDH, u/a, paneli i citokinave,
trigliceride, serologji për
SARS-CoV-2, EKG,
ekokardiogram
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Përditësim mbi ecurinë e hulumtimeve mbi vaksinat kundër COVID-19
Kërkues shkencor nga e gjithë bota janë duke zhvilluar më shumë se 135 vaksina për koronavirusin e
ri SARS-CoV-2, nga të cilat deri në shkrimin e këtij përditësimi kemi 28 në prova klinike me njerëz.
Vaksinat zakonisht kërkojnë vite të tëra hulumtimesh shkencore dhe testime rigoroze përpara se të
mbërrijnë tek faza e përdorimit në njerëz. Megjithatë, si asnjëherë më parë në historinë e njerëzimit
shkencëtarët janë duke garuar për të prodhuar një vaksinë të sigurtë dhe efektive deri në fillim të vitit
tjetër. Puna ka filluar qysh në Janar 2020, menjëherë pas deshifrimit të sekuencës gjenomike të SARSCoV-2. Provat e para eksperimentale për të provuar sigurinë e një vaksine premtuese në njerëz, filluan
në Mars të 2020, por mbetet ende e paqartë situata për gjetjen e një vaksine tani afër. Disa prova
eksperimentale do të dështojnë (ndoshta shumica!) dhe të tjera mund të përfundojnë pa ndonjë rezultat
të qartë. Megjithatë një numër i kufizuar mund të arrijnë të krijojnë stimulimin e nevojshëm dhe të
mjaftueshëm të sistemit imunitar, në mënyrë që ky i fundit të arrijë të prodhojë me sukses antitrupa
të dobishëm që luftojnë virusin. Ekipi i HEDA Albania ka përmbledhur më parë gjithë informacionin
e nevojshëm dhe të përshtatshëm mbi gjendjen aktuale të hulumtimeve për vaksinat - që janë duke u
testuar për COVID-19 (për përditësim të detajuar shih këtu dhe këtu dhe për konsiderata gjithpërfshirëse
shik këtu). Në këtë përditësim ju paraqesim shkurtimisht progresin aktual (Figura 31 më poshtë).
Figura 31. Progresi mbi hulumtimet për gjetjen e një vaksine kundër COVID-19
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Deri tani janë 8 vaksina që janë në fazën më të avancuar të testimit të vaksinave (Faza 3 – shih tabelën
më poshtë për shpjegim të fazave) dhe një e miratuar. Vaksina e miratuar është e kompanisë Kineze
CanSino Biologics dhe është një vaksinë me bazë një adenoviurs të quajtur Ad5. Në bashkëpunim me
Akademinë Ushtarake të Shkencave Mjekësore (AUShM) në Kinë, kjo kompani publikoi
rezultate premtuese pas fazës së dytë në Maj dhe më 25 Qershor kjo vaksinë morri një miratim të
kufizuar vetëm për përdorim ushtarak. Në rusi është aprovuar më 11 Gusht vaksina me adenovirus e
kompanisë Gamaleya, pa u testuar në fazën 3. Ndërkohë në fazën e tretë ndodhen: (1) vaksina e
kompanisë Sinovac (Kinë), (2) ajo e konsorciumit Biontech (Gjermani), Pfizer dhe Fosun Pharma
(Kinë), (3) ajo e Universitetit të Oksfodit në bashkëpunim me AstraZeneca (Angli), (4) vaksina e
Moderna-s (ShBA), (5) dy vaksina të kompanisë SinoPharm (Kinë) në bashkëpunim me Institutin e
Produkteve Biologjike të Pekinit, (6) ajo e CanSino Biologics (Kinë) në bashkëpunim me AUShM
që u miratua po ri-testohet në fazë 3 në Arabinë Saudite dhe (6) vaksina e modifikuar e tuberkulozit
që po testohet nga Instituti Kërkimor për Fëmijët Murdoch.
Procesi i testimit të vaksinave duhet të kalojë në disa faza që provojnë efikasitetin, sigurinë dhe fizibilitetin e përdorimit në masë.
1. Faza e testimit paraklinik: Kërkuesit shkencor e provojnë fillimisht vaksinën në linja qelizore ose kafshë të tilla si kavjet dhe primatët jo
njerëzor, për të parë nëse ajo prodhon përgjigje të favorshme imunitare.
2. Faza e parë (I) e testimit të sigurisë: Pas rezultateve premtuese dhe pozitive në fazën para-klinike, hulumtuesit e testojnë vaksinën në një
numër të kufizuar njerëzish, për të observuar sigurinë dhe dozën e sigurtë, por edhe për të konfirmuar nëse kjo vaksinë arrin të stimulojë sistemin
imunitar pa shkaktuar efekte të shmangshme anësore.
3. Faza e dytë (II) e testimit të zgjeruar: Hulumtuesit e administrojnë vaksinën në një numër më të madh njerëzish, që arrin disa qindra individë
të ndarë në grupe – p.sh. fëmijë dhe të moshuar, për të parë nëse vaksina vepron ndryshe në këto kategori pacientësh. Këto prova testojnë më
tej sigurinë e vaksinës dhe aftësinë e saj për të stimuluar sistemin imunitar.
4. Faza e tretë (III) e testimit të efikasitetit: Hulumtuesit e provojnë vaksinën në mijëra individë dhe i monitorojnë ata për të parë se sa prej
tyre do të infektohen, krahasuar me vullnetarë që marrin placebo. Këto prova mund të përcaktojnë nëse vaksina arrin të krijojë mbrojtje ndaj
virusit.
5. Miratimi: Agjencitë rregullatore të çdo vendi rishikojnë rezultatet e provave eksperimentale e të gjitha fazave dhe vendosin nëse kjo vaksinë
duhet të miratohet apo jo. Gjatë periudhës së pandemisë një vaksinë mund të marrë autorizim për përdorim urgjent përpara se të kaloj në miratim
zyrtar.
6. Kombinimi i fazave: Një mënyrë tjetër për të përshpejtuar procesin e zhvillimit të një vaksine është kombinimi i fazave. Për shembull, disa prej
vaksinave për koronavirusin e ri janë tashmë në Fazën I/II duke i dhënë mundësi hulumtuesve ti testojnë për herë të parë në qindra individë.
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E ardhmja e kërkimit shkencor, shëndetit publik dhe epidemiologjisë në Shqipëri
Duke qenë se ky përditësim flet për fëmijët në fund, mendimet të çojnë vetvetiu në një vizion të së
ardhmes për këta fëmijë. Tiparet mikrobiologjike dhe biokimike të virusit, që përcaktojnë fenotipin
(=manifestimin) e virusit, janë në vetvete të koduara dhe diktuara prej sekuencës gjenomike të virusit.
Teorikisht, me mjetet dhe burimet njerëzore e duhura (Figura 32 më poshtë), mund të jemi në gjendje
të kryejmë parashikime dhe simulime të informuara, mbi fenotipin potencial të virusit duke u bazuar
në sekuencën gjenetike të virusit, por duke marrë parasysh faktorë të tjerë të rëndësishëm (skema më
poshtë) nëpërmjet një qasjeje holisitike.
Figura 33. Model i vendim-marrjes të bazuar në evidencë në Shqipëri
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Megjithatë, ndërlikimet biologjike që burojnë prej marrëdhënieve e ndërlidhjeve mes sekuencave dhe
tipareve, por edhe tipareve dhe fenotipit të sëmundjes te strehuesi, krijojnë momentalisht vështirësi
në realizimin e parashikimeve të plota mbi potencialin epidemik (ose pandemik) të virusit. Gjithsesi,
njësoj si ishte e vështirë dhe me kosto marramendëse 100 vite më parë të realizohej thjesht një
sekuencim gjenomik, sot po përballemi me sfidën që nuk duhet ta lejojmë të jetë vështirësi për brezat
e ardhshëm të shkencëtarëve Shqiptarë… Një vështirësi aktuale, ndoshta nuk do të jetë një vështirësi
në të ardhmen! Ndoshta duhet të jemi ne ata që duhet të ndërtojmë themelet për një model apo
strukturë, me njohuritë e deritanishme, për një shkencë gjenomike të shëndetit publik dinjitoze në
Shqipërinë e së ardhmes. Në këtë mënyrë në një të ardhme të afërt në Shqipëri, eksperimentet
laboratorike mund të kombinohen me qasje kompjutacionale dhe teorike për të zhvilluar e përsosur
më tej parashikimet për ndërveprimet potenciale gjenotip-fenotip dhe përparimin e sistemit të sistemet
e survejancës dhe monitorimit të rreziqeve, që mund ti kanosen shëndetit publik Shqiptar nga patogjen
viral jo-njerëzor. Më poshtë po japim një model, bazuar pikërisht mbi këtë mision dhe duke përdorur
njohuritë më të mira të deritanishme (Figurat 33-34).
Një koncept i së ardhmes së sistemit të survejancës dhe epidemiologjisë në Shqipëri
E ardhmja e sistemit te survejancës konsiston, me dy fjalë, në kompjuterizimin tërësor të tij, përfshirë
burimin e të dhënave. Sfidat në këtë drejtim lidhen me burimet adekuate njerëzore (trajnim serioz) dhe
burimet financiare (investime serioze). Ndoshta në të ardhmen do të kemi një vaksinë apo trajtim, por
për momentin duhet të marrim pjesë të gjithë aktivisht në frenimin e infeksionit dhe mbrojtjen e jetës
së atyre që janë më të brishtë. Kjo nuk është hera e parë që njerëzimi përballet me një pandemi.
Njerëzit mund të fillojnë të ndihen ndryshe për botën në të cilën po jetojmë, por kjo që po përjetojmë
të gjithë në këto momente nuk do të zgjasë përgjithmonë! Këto janë masa të cilat po i ndërmarrim
kolektivisht, për të arritur një qëllim të përbashkët, i cili është sheshimi i kurbës (=lakut) për të mbrojtur
shëndetin. Kjo gjendje do të përfundojë, pavarësisht se ne nuk mund të themi me siguri se kur, dhe
kur kjo gjendje të përfundojë duhet të reflektojmë si shoqëri për hapat që duhet të ndërmarrim për
pandeminë e radhës në të ardhmen nga një SARS-CoV-3 i mundshëm – e të investojmë seriozisht në
infrastrukturën dhe kapacitetet e shëndetit publik, sistemit shëndetësor, epidemiologjisë dhe në përgjithësi
Shkencës në Shqipëri, pasi është e mundur. Shoqëria jonë është me fat sepse ka shkencëtar brenda dhe
jashtë vendit me të cilët mund
Figura 33. Koncept i organizimit të sistemit të menaxhimit të
të krenohet! Në këto momente,
epidemive në Shqipëri
po futemi ngadalë në një epokë
tjetër, nëpërmjet portalit ndërdimensional të COVID-19 dhe po
vendosemi përpara zgjedhjes, se si
do të duam të duket Shqipëria pas
kalimit në këtë portal… që kur
SARS-CoV-3 i mundshëm apo
një pandemi tjetër e radhës të
godasë (shiko Figurën 2A në
aneks ose kliko këtu), ne si
shoqëri të jemi në gjendje ta
kontrollojmë brenda pak javësh
e të vazhdojmë jetët tona sikur
të mos ketë ndodhur asgjë!
Zgjedhja ende mbetet brenda
nesh dhe pyetja që shtrohet
është: A do ti japim vetes si vend
dhe njerëzim arsye për të qenë
krenar për zgjedhjet tona kolektive
apo jo? Në vijim ekipi i HEDA
paraqet një format të thjeshtuar se
si mund të duket kjo e ardhme.
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Figura 34. Një model i së ardhmes së shëndetit publik dhe menaxhimit të epidemive në Shqipëri*
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Modelet e mësipërme skematike e vizuale (Figurat 32-34) krijojnë një konceptim të një sistemi më të
plotë të survejancës dhe hetimit epidemiologjik në vend. Në thelb qëndron mesazhi se të dhënat, të
cilat gjenerohen dhe krijohen nga publiku shqiptar, në nivel popullate dhe individual, përdoren me qëllim
të vetëm mbështetjen e hetimit dhe inteligjencës epidemiologjike, vendim-marrjes së shëndetit publik
dhe lehtësimin e menaxhimit klinik të rasteve. Ky sistem në të njëjtën kohë ‘ushqehet’ me të dhënat e
survejancës konvencionale përmes raportimit klinik dhe laboratorik. I gjithë ky ‘lum’ të dhënat
mbështet një vendim-marrje dhe komunikim të shëndoshë me publikun dhe profesionistët, në një
format më transparent dhe më dixhital. Normalisht që të dhëna të tilla si demografike, ekonomike,
sociale, transporti, moti, mjedisore, etj. janë të nevojshme për një qasje holistike. Një ditë ndoshta (pas
10-15 vitesh) do të kemi fatin ta përjetojmë këtë sistem... ose jo!

E gjitha varet nga kërkesat që i vendosim vetes si shoqëri dhe sa lartë e ngremë standartin duke
investuar në kërkim shkencor, pasi askush nuk di të vijë të na shpëtojë nga vetja!
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Aneks 1
Model për masat gjithëpërfshirëse (rast studimi: Zelanda e Re në valën e parë)
Figura 1 A. Model për masat gjithëpërfshirëse
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Karakteristikat e pacientëve, komplikacione dhe pasojat shëndetësore
Për të informuar vendim-marrjen në Shqipëri ekipi i HEDA Albania ka përpiluar e përshtatur një seri tabelash me detajet mbi studimet që raportojnë efekte
sistemike të COVID-19, si dhe faktorët që ndikojnë në prognozë (tabelat më poshtë).
Tabela 1S. 1
Studimi
Kohëzgjatja e studimit
Lloji i studimit (me një qendër/me disa qendra)
Rajoni
Konteksti
Madhësia e mostrës
Mosha (vite)
Meshkuj (%)
Kushte shëndetësore ekzistuese
Hipertension
Diabet melitus
Sëmundje kardiovaskulare
Sëmundje kronike të veshkave
Malinjitiete
Sëmundje kronike të mushkërive (SPOK/Astmë)
Sëmundje kronike të heparit
Sëmundje neurologjike/cerebrovaskulare
Shtatzëni
HIV/imunodeficiencë
Simptomat në shtrim %
Ethe
Kollë
Sputum
Vështirësi në frymëmarrje/dispne
Këputje/parehati

Guan, et al.1

Huang C, et al.2

Zhou F, et al.3

Yang X,et al.4

Uang D, et al.5

Chen N, et al.6

Janar 29, 2020
Disa qendra
552 spitale në 30 provinca
Kineze
Pacientë të shtruar

Janar 2, 2020
Një qendër
Vuhan

Janar 31, 2020
Disa qendra
Vuhan

Janar 26, 2020
Një qendër
Vuhan

Shkurt 3, 2020
Një qendër
Vuhan

Janar 25, 2020
Një qendër
Vuhan

Pacientë të shtruar

Pacientë të shtruar

Pacientë të shtruar

Pacientë të shtruar

1099
Med (RIK) 47.0 (35.0–
58.0)
58.1

41
Med (RIK) 49.0 (41.0–
58.0)
73

191
Med (RIK) 56.0 (46.0–
67.0)
62

Pacientë në gjendje
kritike
52
Mes (DS) 59.7 (13.3)

138
Med (RIK) 56 (42–68)

99
Mes (DS) 55.5 (13.1)

67

54.3

68

15
7.4
2.5
0.7
0.9
1.1
2.1
1.4
–
0.2

15
20
15
–
2
2
2
–
–
–

30
19
8
1
1
3
–
–
–
–

–
17
10
–
4
8
–
13.5
–
–

31.2
10.1
14.5
2.9
7.2
2.9
2.9
5.1
–
1.4

–
12
40 (SKV)
–
1
1
11 (sëmundje GI)
40 (SKV)
–
–

43.8
67.8
33.7
18.7
38.1

98
76
28
55
44 (mialgji ose
këputje)
44 (mialgji ose
këputje)
3
–
–
–

94
79
23
23

98
77
–
63.5
35

98.6
59.4 (vetëm thatë)
26.8
31.2
69.6

83
82
–
31
–

15

11.5

34.8

11

5
6
–
–
–
–
–

–
4
–
–
–
6
6

10.1
10.1/3.6 (N/V)
39.9
2.2
–
6.5
–

2
1
–
–
5
8
4

Mialgji/artralgi

14.9

Diarre
Nauze/të vjella
Anoreksi
Dhimbje abdominale
Fyt i acaruar
Dhimbje koke
Kongjestion nazal/rinorre

3.8
5
–
–
13.9
13.6
4.8

8
–
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Dhimbje gjoksi
Gjendje mendore e alteruar/konfuzion
Saturimi i oksigjenit në kontaktin e parë
Duhanpirës aktual
Gjetjet laboratorike
Leukocite, x 109/L

–
–
Raporti median
PaO2/:FiO2 (RIK) = 3.9
(2.9–4.7)
12.6

–
–
–

–
–
–

2
–
–

–
–
–

2
9
–

7

6

4

–

–

Med (RIK) = 4.7 (3.5–
6.0)
–

Med (RIK) = 6.2 (4.5–
9.5)
–

–

Mes (DS) 7.5 (3.6)

Med (RIK) = 1.0 (0.6–
1.3)

Mes (DS) = të
mbijetuar: 0.74 (0.40);
jo të mbijetuar: 0.62
(0.37)
–

Med (RIK) = 4.5 (3.3–
6.2)
Med (RIK) = 3.0 (2.0–
4.9)
Med (RIK) = 0.8 (0.6–
1.1)

Limfocite x 109/L

Med (RIK) = 1.0 (0.7–
1.3)

Med (RIK)=6.2 (4.1–
10.5)
Med (RIK) = 5.0 (3.3–
8.9)
Med (RIK) = 0.8 (0.6–
1.1)

Monocite x 109/L

–

–

–

Med (RIK) = 168 (132–
207)

Med (RIK) = 164.5
(131.5–263.0)

Med (RIK) = 206.0
(155.0–262.0)

Koha e protrombinës, s

–

Med (RIK) = 11.1
(10.1–12.4)

6. ( ≥16)

Koha e aktivizimit pjesor të tromboplastinës, s

–

–

Mes (DS) = të
mbijetuar: 164 (74); jo
të mbijetuar: 191 (63)
Mes (DS) = të
mbijetuar: 10.9 (2.7);
jo të mbijetuar: 12.9
(2.9)
–

68 (% >0.5 mg/L)

–

–
13.0 (% >185 U/L)

–
–

Neutrofile, x 109/L

Trombocite, x 109/L

–

D-dimeri

46.4 ( ≥ .5 mg/L)

CRP
Kreatin kinaza, U/L

6 .7 ( ≥1 mg/L)
13.7 ( ≥2 U/L)

Med(RIK)=27.0(24.2–
34.1)
Med (RIK) = 0.5 (0.3–
1.3) mg/L
–
33.0 (% >185 U/L)

Laktat dehidrogjenaza, U/L

41. ( ≥25 U/L)

41.0 (% >245 U/L)

67.0 (% >245 U/L)

–

Aspartat aminotransferaza, U/L

22.2 ( ≥4 U/L)

–

–

Alanin aminotransferaza, U/L

21.3 ( ≥4 U/L)

Med (RIK) = 34.0
(26.0–48.0)
Med (RIK) = 32.0
(21.0–50.0)
Med (RIK) = 11.7
(9.5–13.9) mmol/L

31.0 (% >40 U/L)

–

–

Mes µmol/L (DS) = të
mbijetuar: 13.1 (4.3);
jo të mbijetuar: 19.5
(11.6)
–

Bilirubina totale

BUN
Kreatinina, µmol/L

10.5 (% >17.1 µmol/L)

–

–

–

1.6 (% >133 µmol/L)

10.0 (% >133 µmol/L)

4.0 (% >133 µmol/L)

Mes (DS) = të
mbijetuar: 76.3 (27.4);
jo të mbijetuar: 80.7
(32.3)

Med (RIK) = 0.4 (0.3–
0.5)
Med (RIK) = 163
(123–191)

Med (RIK) = 5.0 (3.3–
8.1)
Mes (DS) 0.9 (0.5)

–
Mes(DS) 213.5 (79.1)

Med (RIK) = 13.0
(12.3–13.7)

5 (% >13.5)

Med(RIK)=31.4(29.4–
33.5)
Med (RIK) = 203
(121–403) mg/L
–
Med (RIK) = 92 (56–
130)
Med (RIK) = 261
(182–403)
Med (RIK) = 31 (24–
51)
Med (RIK) = 35 (19–
57)
Med (RIK) = 9.8 (8.4–
14.1) mmol/L

6 (% >37.0)

Med (RIK) = 4.4 (3.4–
5.8) mmol/L
Med (RIK) = 72 (60–
87)

36 (% >1.5 µg/L)
86 (% >5.0 mg/L)
13 (% >310 U/L)
76 (% >250 U/L)
35 (% >40 U/L)
28 (% >50 U/L)
18 (% >21 µmol/L)

6 (% >9.5 mmol/L)
3 (% >111 µmol/L)
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Troponina hipertensive, pg/mL
Hemoglobina, g/dl

–

12.0 (% >28 pg/mL)

17.0 (% >28 pg/mL)

Med (RIK) = 13.4 (11.9–
14.8)

Med (RIK) = 12.6
(11.8–14.0)

Med (RIK) = 12.8
(11.9–14.0)

Ferritina
–
–
80.0 (% >300 µg/L)
Prokalcitonina
5.5 ( ≥ .5 ng/L)
8. ( ≥ .5 ng/L)
. ( ≥ .5 ng/L)
Glukoza
–
–
–
Anomali të CXR-së, %
59.1
98
–
Anomali të CT-së torakale, %
86.2
–
–
Shtruar në terapi intensive, %
5
31.7
26
Komplikacione, %
SDRA
3.4
29
31
Dëmtime akute kardiake
–
12
17
Aritmi
–
–
–
Koagulopati
–
–
19
DIC
0.1
–
–
Dëmtime akute të veshkave
0.5
7
15
Rhabdomiolizë
0.2
–
–
Infeksion dytësor
–
10
15
Disfunksion I heparit
–
–
–
Hiperglicemi
–
–
–
Hemorragji në traktin GI
–
–
–
Shok
1.1
7
20
Trajtim, %
Terapi me antibiotikë
58
100
95
Terapi me antiviralë
35.8
93
21
Terapi me glukortikoidë
18.6
22
30
Suport respirator
Ventilim mekanik invaziv
2.3
5
17
Ventilim joinvaziv
5.1
24
14
Maskë oksigjeni/kanula nazale
41.3
66
21 (HFNC)
CRRT/dializë
0.8
7
19
IV imunoglobulinë
13.1
–
26
Prognoza, %
Të liruar nga spitali
5
68
71.7
Të vdekur
1.4
15
28.3
Shënim: Med (RIK)=Mediana (ranku interkuartil); Mes (R) = mesatarja (rangu); ShTI= Shtrim në terapi intensive.

Med (RIK) = 161.0
(41.8–766.1)
Mes (DS) = të
mbijetuar: 12.7 (2.0);
jo të mbijetuar: 12.9
(1.4)
–
–
–
100
–
100

Med (RIK) = 6.4 (2.8–
18.5)
–

–
Mes (DS) 12.98 (1.48)

–
35.3 ( ≥ .5 ng/L)
–
–
100
26

63 (% >274.7 ng/mL)
6 (% >5 ng/mL)
52 (% >6.1 mmol/L)
100
100
–

67
23
–
–
–
29
–
–
29
35
4
–

19.6
7.2
16.7
–
–
3.6
–
–
–
–
–
8.7

17
–
–
–
–
3
–
–
–
–
–
4

94
44
58

–
89.9
44.9

71
76
19

42
56
63.5 (HFNC)
17
54

12.3
10.9
76.8
1.5
–

4
13
76
9
27

15.4
61.5

34.1
4.3

31
11

Tabela 1S. 2
Studimi
Kohëzgjatja e studimit
Lloji i studimit (me një qendër/me disa qendra)
Rajoni

Xu X, et al.7
Shkurt 8, 2020
Disa qendra
7 spitale në provincën Zhejiang në Kinë

Vu C, et al.8
Shkurt 13, 2020
Një qendër
Vuhan

Zhang JJ, et al.9
Shkurt 3, 2020
Një qendër
Vuhan

Vu J, et al.10
Shkurt 14, 2020
Disa qendra
3 spitale të provincës Jiangsu në Kinë
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Konteksti
Madhësia e mostrës
Mosha (vite)
Meshkuj (%)
Kushte shëndetësore ekzistuese
Hipertension
Diabet melitus
Sëmundje kardiovaskulare
Sëmundje kronike të veshkave
Malinjitiete
Sëmundje kronike të mushkërive (SPOK/Astmë)
Sëmundje kronike të heparit
Sëmundje neurologjike/cerebrovaskulare
Shtatzëni
HIV/imunodeficiencë
Simptomat në shtrim %
Ethe
Kollë
Sputum
Vështirësi në frymëmarrje/dispne
Këputje/parehati
Mialgji/artralgi
Diarre
Nausea/të vjella
Anoreksi
Dhimbje abdominale
Fyt i acaruar
Dhimbje koke
Kongjestion nazal/rinorre
Dhimbje gjoksi
Gjendje mendore e alteruar/konfuzion
Saturimi i oksigjenit në kontaktin e parë
Duhanpirës aktual
Gjetjet laboratorike
Leukocite, x 109/L
Neutrofile, x 109/L
Limfocite x 109/L
Monocite x 109/L
Trombocite, x 109/L
Koha e protrombinës, s
Koha e aktivizimit pjesor të tromboplastinës, s
D-dimeri
CRP
Kreatin kinaza, U/L
Laktat dehidrogjenaza, U/L

Pacientë të shtruar
62
Med (RIK) 41 (35–52)
56

Pacientë të shtruar
201
Med (RIK) 51 (43–60)
63.7

Pacientë të shtruar
140
Med (RIK) 57 (25-87)
50.7

Pacientë të shtruar
80
Mes (DS) 46.1 (15.4)
48.8

8
2
–
2
–
2
11
2
–
–

19.4
10.9
4
1
0.5
2.5
3.5
3.5
–
–

30
12.1
5 (SAK); 3.6 (Arritmi)
1.4
–
1.4
5.7
–
–
–

–
6.3
31.3 (kardiovaskular ose cerebrovaskular)
1.3
1.3
0
1.3
31.3 (kardiovaskular ose cerebrovaskular)
–
0

77
81
56
–
52 (mialgi ose këputje)
52 (mialgi ose këputje)
8
–
–
–
–
34
–
–
–
PaO2= 90 (80-105) mmHg
–

93.5
81.1
41.3
39.8
32.3 (mialgi ose këputje)
32.3 (mialgi ose këputje)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

91.7
75
–
36.7
75
–
12.9
17.3
12.2
5.8
–
–
–
–
–
–
1.4

78.8
63.8
–
37.5
–
22.5
1.3
1.3
–
–
13.8
16.3
6.1
3.8
–
–
–

Med (RIK) = 4.7 (3.5-5.8)
Med (RIK) = 2.9 (2.0-3.7)
Med (RIK) = 1.0 (0.8-1.5)
–
Med (RIK) = 176.0 (135.8-215.5)
–
–
Med (RIK) = 0.2 (0.2-0.5) mg/L
–
8.0 (% >185 U/L)
27.0 (% >245 U/L)

Med (RIK) = 5.9 (3.8-9.1)
Med (RIK) = 4.5 (2.3-7.7)
Med (RIK) = 0.9 (0.6-1.3)
Med (RIK) = 0.3 (0.2–0.4)
Med (RIK) = 180.0 (137.0-241.5)
2.1 (% >13.5)
9.7 (% >37.0)
23.3 (% >1.5 µg/mL)
85.6 (% >5.0 mg/L)
–
98.0 (% >150 U/L)

Med (RIK) = 4.7 (3.7-6.7)
–
Med (RIK) = 0.8 (0.6-1.1)
–
–
–
–
43.2 (% >0.24 µg/mL)
91.9 (% >3.0 mg/L)
6.7 (% >200 U/L)
–

Med (RIK) = 4.1 (3.2-5.7)
Med (RIK) = 4.3 (2.3-5.9)
Med (RIK) = 0.6 (0.4-1.0)
Med (RIK) = 0.5 (0.3-0.7)
Med (RIK) = 155 (116-188)
Med (RIK) = 10.8 (9.3–13.2)
Med (RIK) = 18.6 (17.2–28.6)
3.8 (% >1.5 µg/L)
77.5 (% >5.0 mg/L)
22.5 (% >310 U/L)
21.3 (% >250 U/L)
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Aspartat aminotransferaza, U/L
Alanin aminotransferaza, U/L
Bilirubina totale
BUN
Kreatinina, µmol/L
Troponina hipertensive, pg/mL
Hemoglobina, g/dl
Ferritina
Prokalcitonina
Glukoza
Anomali të CXR-së, %
Anomali të CT-së torakale, %
Shtruar në terapi intensive, %
Komplikacione, %
SDRA
Dëmtime akute kardiake
Arritmi
Koagulopati
DIC
Dëmtime akute të veshkave
Rhabdomiolizë
Infeksion dytësor
Disfunksion I heparit
Hiperglycemi
Hemorragji në traktin GI
Shok
Trajtim, %
Terapi me antibiotikë
Terapi me antiviralë
Terapi me glukortikoidë
Suport respirator
Ventilim mekanik invaziv
Ventilim joinvaziv
Maskë oksigjeni/kanula nazale
CRRT/dializë
IV imunoglobulinë
Prognoza, %
Të liruar nga spitali
Të vdekur

1 . ( ≥4 U/L)
Med (RIK) = 22 (14-34)
–
–
5.0 (% >133 µmol/L)
–
Med (RIK) = 13.7 (12.9-15.2)
–
11 ( ≥ .1 ng/mL)
–
98
98
2

29.8 (% >40 U/L)
21.7 (% >50 U/L)
5.1 (% >26 mg/dL)
4.5 (% >9.5 mmol/L)
4.5 (% >111 µmol/L)
–
–
78.5 (% >274.7 ng/mL)
–
45.2 (% >6.1 mmol/L)
100
100
26.4

–
–
–
–
–
–
–
–
34.7 (% >0.1 ng/mL)
–
–
99.3
–

3.8 (% >40 U/L)
3.8 (% >50 U/L)
1.3 (% >21 µmol/L)
2.5 (% >9.5 mmol/L)
2.5 (% >111 µmol/L)
–
–
–
1.3 (% >5 ng/mL)
23.2 (% >6.1 mmol/L)
–
68.8
–

2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

41.8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.5
–
–
–
–
2.5
–
–
–
–
–
–

45
89
26 (steroidë dhe gama globulina)

97.5
84.6

–
–
–

91.3
100
14.6

–
–
–
–
26 (steroidë dhe gama globulina)

2.5
30.3
48.8
–
34.8

–
–
–
–
–

0
0
43.8
–
20

2
0

71.6
21.9

–
–

23.8
0

Med (RIK)=Mediana (rangu interkuartil)
Mes (R) = mesatarja (rangu)
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Tabela 1S. 3
Studimi
Kohëzgjatja e studimit
Lloji i studimit (me një qendër/me disa qendra)
Rajoni
Konteksti
Madhësia e mostrës
Mosha (vite)
Meshkuj (%)
Kushte shëndetësore ekzistuese
Hipertension
Diabet melitus
Sëmundje kardiovaskulare
Sëmundje kronike të veshkave
Malinjitiete
Sëmundje kronike të mushkërive (SPOK/Astmë)
Sëmundje kronike të heparit
Sëmundje neurologjike/cerebrovaskulare
Shtatzëni
HIV/imunodeficiencë
Simptomat në shtrim %
Ethe
Kollë
Sputum
Vështirësi në frymëmarrje/dispne
Këputje/parehati
Mialgi/artralgi
Diarre
Nausea/të vjella
Anoreksi
Dhimbje abdominale
Fyt i acaruar
Dhimbje koke
Kongjestion nazal/rinorre
Dhimbje gjoksi
Gjendje mendore e alteruar/konfuzion
Saturimi i oksigjenit në kontaktin e parë
Duhanpirës aktual
Gjetjet laboratorike
Leukocite, x 109/L
Neutrofile, x 109/L
Limfocite x 109/L
Monocite x 109/L
Trombocite, x 109/L
Koha e protrombinës, s

Qian GQ, et al.11
Shkurt 11, 2020
Disa qendra
5 spitale në provincën Zhejiang në Kinë
Pacientë të shtruar
91
Med (RIK) 50 (36.55.7)
40.7

Garg S, et al.12
Mars 1–30, 2020
Disa qendra
14 shtete në SHBA
Pacientë të shtruar
1482
74.5 mosha ≥5 vjeç
54.4

Grasselli G, et al.13
Shkurt 20 - Mars 18, 2020
Një qendër
Lombardi, Itali
Pacientë në terapi intensive
1591
Med (RIK) 63 (56–70)
82

Livingston E, et al.14
Mars 15, 2020
Disa qendra
Itali
–
22512
74. mosha ≥5 vjeç
59.8

16.5
8.8
3.3 (kardiovaskular ose cerebrovaskular)
–
–
–
–
3.3 (kardiovaskular ose cerebrovaskular)
–
–

49.7
28.3
27.8
13.1
–
34.6
6.6
14
9.1
9.6

49
17
21
3
8
4
3
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

71.4
60.4
33
11
44
5.5
23.1
12.1/6.6 (N/V)
25.3
–
–
7.7
–
18.7
–
–
–

85
86.1
–
80
–
34.4
26.7
24.4
–
8.3
17.8
16.1
16.1
15
6.1
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Med (RIK) = 5.0 (4.3-5.7)
Med (RIK) = 2.9 (2.3-3.6)
Med (RIK) = 1.6 (1.0-1.7)
Med (RIK) = 0.4 (0.3-0.6)
Med (RIK) = 196 (142-238)
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
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Koha e aktivizimit pjesor të tromboplastinës, s
D-dimeri
CRP
Kreatin kinaza, U/L
Laktat dehidrogjenaza, U/L
Aspartat aminotransferaza, U/L
Alanin aminotransferaza, U/L
Biliribina totale
BUN
Kreatinina, µmol/L
Troponina hipertensive, pg/mL
Hemoglobina, g/dl
Ferritina
Prokalcitonina
Glukoza
Anomali të CXR-së, %
Anomali të CT-së torakale, %
Shtruar në terapi intensive, %
Komplikacione, %

–
24.2 (% >243 ng/mL)
53.9 (% >5.0 mg/L)
–
–
9.9 (% >40 U/L)
7.7 (% >50 U/L)
–
1.1 (% >8.0 mmol/L)
3.3 (% >97 µmol/L)
–
Med (RIK) = 13.5 (12.5–14.5)
–
15.4 (% >0.04 ng/mL)
–
–
94.5
9.9

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SDRA
Dëmtime akute kardiake
Aritmi
Koagulopati
DIC
Dëmtime akute të veshkave
Rhabdomiolizë
Infeksion dytësor
Disfunksion I heparit
Hiperglycemi
Hemorragji në traktin GI
Shok
Trajtim, %
Terapi me antibiotikë
Terapi me antiviralë
Terapi me glukortikoidë
Suport respirator
Ventilim mekanik invaziv
Ventilim joinvaziv
Maskë oksigjeni/kanula nazale
CRRT/dializë
IV imunoglobulinë
Prognoza, %
Të liruar nga spitali
Të vdekur

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

88
11
1
–
–

–
–
–
–
–

34.1
0

–
–

16 (liruar nga ShTI)
26

–
7.2
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Studimi
Kohëzgjatja e studimit
Lloji i studimit (me një qendër/me disa qendra)
Rajoni
Konteksti
Madhësia e mostrës
Mosha (vite)
Meshkuj (%)
Kushte shëndetësore ekzistuese
Hipertension
Diabet melitus
Sëmundje kardiovaskulare
Sëmundje kronike të veshkave
Malinjitiete
Sëmundje kronike të mushkërive (SPOK/Astmë)
Sëmundje kronike të heparit
Sëmundje neurologjike/cerebrovaskulare
Shtatzëni
HIV/imunodeficiencë
Simptomat në shtrim %
Ethe
Kollë
Sputum
Vështirësi në frymëmarrje/dispne
Këputje/parehati
Mialgji/artralgi
Diarre
Nausea/të vjella
Anoreksi
Dhimbje abdominale
Fyt i acaruar
Dhimbje koke
Kongjestion nazal/rinorre
Dhimbje gjoksi
Gjendje mendore e alteruar/konfuzion
Saturimi i oksigjenit në kontaktin e parë
Duhanpirës aktual
Gjetjet laboratorike
Leukocite, x 109/L
Neutrofile, x 109/L

Arentz M, et al.15
Shkurt 20 - Mars 5,
2020
Një qendër
Uashington, ShBA
Pacientë në terapi
intensive
21

Bhatraju PK, et al.16
Mars 23, 2020

Petrilli CM, et al.17
Mars 1 - Prill 8

Chou N, et al.18
Mars 28, 2020

Disa qendra
9 spitale ShBA
Pacientë në terapi intensive

Një qendër
Nju Jork, SHBA
Jo pacientë të shtruar
Pacientë të shtruar

24

Mes (R) 70 (43–92)
52

Mes (DS) 64 (18)
63

2538 (48.1% of 5279
total)
Med (RIK) 42 (32–55)
36.9

2741 (51.9% of 5279
total)
Med (RIK) 63 (51–74)
61.2

Disa qendra
50 shtete, ShBA
Pacientë pozitivë për COVID19
122653

–
33.3
42.9
47.6
–
33.3/9.1
(SPOK/Astmë)
4.8
–
–
14.3

–
58
–
21
0
4/14 (SPOK/Astmë)

21.9
9.7
32.2 (përfshirë hipertens.)
2.6
4.3
13.1

62
34.7
70.6 (përfshirë hipertens.)
21.2
10.8
16.5

–
10.9
9
3
–
9.2

–
8
–
4

–
–
–
–

–
–
–
–

0.6
0.7
2
3.7

52.4
47.6
–
76.2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

50
88
42
88
–
–
–
–
–
–
8
8
17
–
–
–
22 (aktualisht ose në të
shkuarën)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.8

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.3

Mes (R) = 9.4 (2.916.9)
–

Med (RIK) = 8.4 (5.6–12.5)

–

–

–

–

–

–

–

–
–
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Limfocite x 109/L
Monocite x 109/L
Trombocite, x 109/L
Koha e protrombinës, s
Koha e aktivizimit pjesor të tromboplastinës, s
D-dimeri
CRP
Kreatin kinaza, U/L
Laktat dehidrogjenaza, U/L
Aspartat aminotransferaza, U/L
Alanin aminotransferaza, U/L
Biliribina totale
BUN
Kreatinina, µmol/L
Troponina hipertensive, pg/mL
Hemoglobina, g/dl
Ferritina
Prokalcitonina
Glukoza
Anomali të CXR-së, %
Anomali të CT-së torakale, %
Shtruar në terapi intensive, %
Komplikacione, %
SDRA
Dëmtime akute kardiake
Aritmi
Koagulopati
DIC
Dëmtime akute të veshkave
Rhabdomiolizë
Infeksion dytësor
Disfunksion i heparit
Hipergicemi
Hemorragji në traktin GI
Shok
Trajtim, %
Terapi me antibiotikë

Mes (R) = 0.9 (0.22.4)
–
Mes (R) = 215 (52395)
–
–
–
–
Mes (R) = 95 (451290)
–
Mes (R) = 273 (144432)
Mes (R) = 108 (111414)
Mes (R) = 0.6 (0.21.1)
–
Mes (R) = 1.45
(0.1-4.5)
14 (% >0.3 ng/mL)
Mes (R) = 11.4
(8.0-13.7)
–
Mes (R) = 1.8
(0.12-9.56)
–
95.2
–
100

Med (RIK) = 0.7 (0.5–1.4)

–

–

–

–
Med (RIK) = 180 (109–257)

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
5 ( ≥1

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
41 (% >40 U/L)

–
–

–
–

–
–

32 (% >40 U/L)

–

–

–

Med (RIK) = 0.6 (0.5–0.7)

–

–

–

–
Med (RIK) = 1.08 (0.79-1.98)

–
–

–
–

–
–

15 ( ≥ . 6 ng/mL)
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
100
100
100

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

95.2
33.3
–
–
–
19.1
–
19
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

U/L)
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Terapi me antiviralë
Terapi me glukortikoidë
Suport respirator
Ventilim mekanik invaziv
Ventilim joinvaziv
Maskë oksigjeni/kanula nazale
CRRT/dializë
IV imunoglobulinë
Prognoza, %
Të liruar nga spitali
Të vdekur

–
–

–
–
75
0
42 (HFNC)
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

71
19
4.8 (rrjedhë e lartë)
–
–
9.5 (liruar nga ShTI)
52.4

21
50

–
–

–
–

–
–
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3. Zhou, F., et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Vuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 395, 1054-1062 (2020).
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Infeksione dhe epidemi që po shfaqen e ri-shfaqen në për botë
Figura 2 A. Pandemi potenciale së të ardhmes

Burimi: Morens and Fauci, Cell, 2020
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Konsiderata për mbledhjen e mostrave për testim
Tabela 2S. Konsiderata praktike për mbledhjen e mostrave për testim
Mjetet për marrjen e
Transporti në
Temperatura e
Komente
mostrës
laborator
ruajtjes
Tampon nazofaringeal/
Tampone poliester ose Dacronb 4◦C
Për të rritur ngarkesën virale, mostra (nazofaringeale
≤ 5 ditë: 4◦C
a
orofaringeal
ose orofaringeale) duhet të vendoset në të njëjtin tub
> 5 ditë: -70◦C
Lavazh bronkoalveolar
Epruvetë sterile b
Mund të ketë dilucion të patogjenit, por është një
4◦C
≤ 48 orë: 4◦C
mostër shumë e rëndësishme për pacientët me
> 48 orë: -70◦C
infeksion të rëndë.
Aspirate trakeale ose
Epruvetë sterile b
4◦C
≤ 48 orë: 4◦C
nazofaringeale ose lavazh nazal
> 48 orë: -70◦C
Sputum
Epruvetë sterile
Për tu siguruar që materiali vjen nga rrugët e poshtme
4◦C
≤ 48 orë: 4◦C
respiratore.
> 48 orë: -70◦C
Ind për biopsi ose autopsi
Epruvetë sterile me medium
Mostër e rëndësishme për diagnozë post-mortem
4◦C
≤ 24 orë: 4◦C
(përfshirë edhe mostër nga
salin ose medium për transport
> 24 orë: -70◦C
mushkëria)
viral
Serum (mostra akute ose
Tuba për separacion serik (për
Të merren mostra çifte:
4◦C
≤ 5 ditë: 4◦C
konvaleshente)a
të rritur: merrni 3-5 ml gjak)
Akute: javën e parë të infeksionit
> 5 ditë: -70◦C
Kronike: 2-3 javë më vonë
Gjak komplet (5ml)
Gjak në epruvetë EDTA
4◦C
≤ 5 ditë: 4◦C
> 5 ditë: -70◦C
Feçe
Enë për feçe
Mostër e rëndësishme nëse doni të përjashtoni
4◦C
≤ 5 ditë: 4◦C
infeksionin gastrointestinal
> 5 ditë: -70◦C
Urinë
Enë për mostër urinare
4◦C
≤ 5 ditë: 4◦C
> 5 ditë: -70◦C
E përshtatur nga OBSH. akampion i detyrueshëm; bpër transportimin e mostrave, rekomandohet të përdoret mediumi për transport viral (VTM) që përmban
antibiotikë dhe antifungal.
Lloji i mostrës
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Përmbledhje e treguesve të prognozës

Shini tabelën e mëposhtme përmbledhëse dhe mund të eksploroni gjithashtu modelin kohor
të limfociteve këtu.
Tabela 3s. Përmbledhje e treguesve të prognozës

TREGUES TË PROGNOZËS (vazhdon)
Parametri / Vlera

Implikimet prognostike

Burimi

> 59

HR 3.74 për vdekje

Chen et al, Lancet, 2020

> 65

HR 3.3 për zhvillimin e SDRA
HR 6.2 për vdekje

> 65

HR 2.51 për vdekje

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020
Cheng et al, medRxiv,
2020 preprint

Faktorë demografikë
Mosha, vite:

Gjinia:
Të qenit mashkull

HR 2.44 për vdekje

Cheng et al, medRxiv,
2020 preprint

Sëmundje shoqëruese
Çfarëdolloj sëmundje kronike shoqëruese:
Prevalenca

50% e pacientëve kritik jo të mbijetuar kundrejt 20% e pacientëve
kritik të mbijetuar

Yang et al, Lancet Respir
Med, 2020

Aktualisht

HR 1.85 për vdekje

Ruan et al, Intensive Care
Med, 2020

Aktualisht

HR 1.8 për vdekje

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Aktualisht

HR 2.70 për kujdes ShTI

Wang et al, JAMA, 2020

Aktualisht

OR 3.1 për jo të mbijetuarit kundrejt të mbijetuarit

Zhou et al, Lancet, 2020

Hipertension:

Diabet:
Aktualisht

HR 2.3 për zhvillimin e SDRA

Aktualisht

HR 3.88 për kujdes ShTI

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020
Wang et al, JAMA, 2020

Aktualisht

OR 2.85 për jo të mbijetuarit kundrejt të mbijetuarit

Zhou et al, Lancet, 2020

19% e pacientëve të hospitalizuar jo të mbijetuar kundrejt 0% të
pacientëve të liruar
HR 2.31 për kujdesin e ShTI

Ruan et al, Intensive Care
Med, 2020
Wang et al, JAMA, 2020

Sëmundje zemre:
Prevalenca
Aktualisht

Sëmundje e arteries koronare:
Analizë univariate OR 21.4 për jo të mbijetuarit kundrejt të
Aktualisht
mbijetuarit
Sëmundje cerebrovaskulare:

Zhou et al, Lancet, 2020

Aktualisht

HR 16.7 për kujdesin e ShTI

Wang et al, JAMA, 2020

Anoreksi:
Aktualisht

HR 2.19 për kujdesin e ShTI

Wang et al, JAMA, 2020

Të dhëna klinike: shenja dhe simptoma
Dispne:
Prevalenca

87% tek jo të mbijetuarit e hospitalizuar kundrejt 62% të
pacientëve të liruar

Ruan et al, Intensive Care
Med, 2020

Aktualisht

HR 3.26 për kujdesin e ShTI

Wang et al, JAMA, 2020
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TREGUES TË PROGNOZËS (vazhdon)
Parametri / Vlera

Implikimet prognostike

Burimi

OR 8.9 për jo të mbijetuarit kundrejt të mbijetuarit

Zhou et al, Lancet, 2020

HR 2.82 për kujdesin e ShTI

Wang et al, JAMA, 2020

HR 4.52 për kujdesin e ShTI

Wang et al, JAMA, 2020

Takipne:
RR > 24
Fyti i acaruar:
Aktualisht
Marrje mendsh:
Aktualisht

Të dhëna klinike: shenja vitale, pikëzime rreziku
Ashpërsia e rasteve (të dhëna kompozite klinike si më poshtë vijon):
Rast i ashpërsuar:
(i) RR > 30,
(ii) SpO2 < 93%,
ose (iii) P/F < 300

HR 9.24 për vdekje në rastet e ashpra kundrejt jo të ashpra.

Cheng et al, medRxiv,
2020 preprint

Temperatura maksimale (në gradë celsius):
>= 39°C

HR 1.8 për zhvillimin e SDRA
HR 0.4 për vdekje

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Raporti P/F (PaO2 / FiO2), mmHg:
Mediana (rangu
interkuartil)

62.5 (52-74) te pacientët në gjendje kritike jo të mbijetuar
kundrejt 100 (66-126) te pacientët në gjendje kritike të mbijetuar

Yang et al, Lancet Respir
Med, 2020

OR 6.14 për të mbijetuarit vs. jo të mbijetuarit (për çdo njësi
inkrementale)

Zhou et al, Lancet, 2020

OR 12.00 për të mbijetuarit vs. jo të mbijetuarit (për çdo njësi
inkrementale)

Zhou et al, Lancet, 2020

Pikëzimi sipas SOFA:
Variabël i vazhduar
(regresion univariat)
Pikëzimi qSOFA:
Variabël i vazhduar
(regresion univariat)

Të dhëna laboratorike: gjak komplet
Leukocitet, 10^9/L:
> 10

OR 6.6 për të mbijetuarit vs. jo të mbijetuarit

Zhou et al, Lancet, 2020

> 10

HR 2.84 për kujdesin e ShTI

>4

HR 4 për vdekje

Huang et al, Lancet, 2020
Cheng et al, medRxiv,
2020 preprint

Limfocite, 10^9/L:
<1

HR 9.2 për manifestime kardiovaskulare

<1

HR 1.57 për kujdesin e ShTI

< 1.1

HR 2.96 për vdekje

< 1.5

HR 5.09 për vdekje

Variabël i vazhduar
HR 0.4 për SDRA (në shtrim, për njësi inkrementale)
(regresion Cox)
Neutrofilet, 10^9/L (në shtrim):
Variabël i vazhduar
(regresion Cox)

Liu et al, medRxiv, 2020
preprint
Huang et al, Lancet, 2020
Chen et al, Lancet, 2020
Cheng et al, medRxiv,
2020 preprint
Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

HR 1.14 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale)
HR 1.08 për vdekje (për njësi inkrementale)

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

HR 0.8 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale)

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

CD3, 100/mL(në shtrim):
Variabël i vazhduar
(regresion Cox)

CD4, 100/mL (në shtrim):
Variabël i vazhduar
HR 0.7 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale)
(regresion Cox)

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020
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TREGUES TË PROGNOZËS (vazhdon)
Parametri / Vlera

Implikimet prognostike

CD8, 100/mL(në shtrim):
Variabël i vazhduar
HR 0.7 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale)
(regresion Cox)

Burimi
Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Të dhëna laboratorike: hemokimi / panel metabolik
Kreatinina (serum), umol/L:
Variabël i vazhduar
HR 1.1 për zhvillimin e SDRA
(regresion Cox)
Vlera fillestare të
HR 3.61 për vdekje
rritura
> 133
OR 4.4 për të mbijetuarit vs. jo të mbijetuarit
> 133 (piku)

HR 2.59 për vdekje

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020
Cheng et al, medRxiv,
2020 preprint
Zhou et al, Lancet, 2020
Cheng et al, medRxiv,
2020 preprint

Ureja azotike e gjakut (BUN) mM:
Variabël i vazhduar
(regresion Cox)

HR 1.1 për zhvillimin e SDRA (në shtrim, për njësi inkrementale)
HR 1.1 për vdekje (në shtrim, për njësi inkrementale)

Vlera fillestare të
HR 2.51 për vdekje
rritura
Glukoza, mM (në shtrim):
Variabël i vazhduar
(regresion Cox)

HR 1.1 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale)

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020
Cheng et al, medRxiv,
2020 preprint
Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Të dhëna laboratorike: panel hepatik
AST (aspartat aminotransferaza), U/L:
Variabël i vazhduar
HR 1.02 për zhvillimin e SDRA (në shtrim, për njësi inkrementale)
(regresion Cox)
> 40
HR 2.48 për kujdesin e ShTI
ALT (alanin aminotransferaza), U/L:
> 40
OR 2.9 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit
Bilirubina totale, mg/dL:
HR 1.1 për zhvillimin e SDRA (vlera në shtrim, për njësi
Variabël i vazhduar
inkrementale)
(regresion Cox)
HR 1.1 për vdekje (vlera në shtrim, për njësi inkrementale)
Albumina, 10 g/L:
HR 0.49 për zhvillimin e SDRA (vlera në shtrim, për njësi
Variabël i vazhduar
inkrementale)
(regresion Cox)
HR 0.19 për vdekje (vlera në shtrim, për njësi inkrementale)
Globulina 10 g/L:
HR 2.3 për zhvillimin e SDRA (vlera në shtrim, për njësi
Variabël i vazhduar
inkrementale)
(regresion Cox)
HR 1.9 për vdekje (vlera në shtrim, për njësi inkrementale)
LDH (laktat dehidrogjenaza), 100 U/L:
HR 1.6 për zhvillimin e SDRA (vlera në shtrim, për njësi
Variabël i vazhduar
inkrementale)
(regresion Cox)
HR 1.3 për vdekje (vlera në shtrim, për njësi inkrementale)
>245
OR 45 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit
>245

HR 1.46 për kujdesin e ShTI

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020
Huang et al, Lancet, 2020
Zhou et al, Lancet, 2020
Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020
Zhou et al, Lancet, 2020
Huang et al, Lancet, 2020

Të dhëna laboratorike: tregues të koagulimit
PT (koha e protrombinës), sekonda:
Variabël i vazhduar
HR 1.6 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale)
(regresion Cox)
>= 16
OR 4.6 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020
Zhou et al, Lancet, 2020

D-dimeri, ug/mL:
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TREGUES TË PROGNOZËS (vazhdon)
Parametri / Vlera

Implikimet prognostike

Burimi

Variabël i vazhduar
(regresion Cox)

HR 1.03 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale)
HR 1.02 për vdekje (për njësi inkrementale)

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

>1

OR 20.0 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit

Zhou et al, Lancet, 2020

Të dhëna laboratorike: tregues të inflamacionit / infeksiozitetit
Prokalcitonina, ng/mL:
>= 0.50

OR 4.76 për COVID-19 të ashpër

Variabël i vazhduar OR 13.75 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit (për
(regresion univariat) njësi inkrementale)
hs-CRP (proteina C-reaktive me sensitivitet të lartë), mg/L:

Lippe and Plebani, Clin
Chim Acta, 2020
Zhou et al, Lancet, 2020

HR 4.81 për zhvillimin e SDRA

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Variabël i vazhduar
(regresion Cox)

HR 1.03 për vdekje (në shtrim, për njësi inkrementale)

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Variabël i vazhduar
(regresion univariat)

OR 1.12 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit (për
njësi inkrementale)

Zhou et al, Lancet, 2020

> 5 (në shtrim)
IL-6 (interleukina 6), pg/L:

Ferritina, ug/L:
>300

OR 9.1 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit

>300 (në shtrim)

HR 3.5 për SDRA

>300 (në shtrim)

HR 5.3 për vdekje

Zhou et al, Lancet, 2020
Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020
Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Të dhëna laboratorike: analizat e urinës
Proteinuria:
2+ or 3+

HR 5.00 për vdekje

Cheng et al, medRxiv,
2020 preprint

HR 8.51 për vdekje

Cheng et al, medRxiv,
2020 preprint

Hematuria:
2+ or 3+

Të dhëna laboratorike: studime kardiake
CK (kreatin kinaza), U/L:
> 185

OR 2.56 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit

Zhou et al, Lancet, 2020

Troponina-I me sensitivitet të lartë, pg/mL:
> 28

OR 80.07 për të mbijetuarit krahasuar me jo të mbijetuarit

Zhou et al, Lancet, 2020

Të dhëna të tjera laboratorike
Prealbumina, mg/L (në shtrim)
Variabël i vazhduar
(regresion Cox)

HR 0.99 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale)

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Kolinesteraza, 10^3 U/L (në shtrim):
Variabël i vazhduar
(regresion Cox)

HR 0.8 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale)
HR 0.8 për vdekje (për njësi inkrementale)

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Cistatina C, mg/L (në shtrim):
Variabël i vazhduar HR 0.8 për zhvillimin e SDRA (për njësi inkrementale)
(regresion Cox)
HR 0.8 për vdekje (për njësi inkrementale)

Wu et al, JAMA Intern
Med, 2020

Gjetje imazherike
Imazheria torakale:
Pneumoni
bilaterale

HR 1.57 për vdekje

Chen et al, Lancet, 2020

Ecuria e pacientit: terapia dhe komplikacionet
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TREGUES TË PROGNOZËS (vazhdon)
Parametri / Vlera

Implikimet prognostike

Burimi

HR 16 për vdekje

Ruan et al, Intensive Care
Med, 2020

HR 5.31 për vdekje

Ruan et al, Intensive Care
Med, 2020

94% e pacientëve në gjendje kritike jo të mbijetuar kundrejt 35%
e pacientëve në gjendje kritike të mbijetuar

Yang et al, Lancet Respir
Med, 2020

Infeksion dytësor:
Aktualisht
Insuficiencë respiratore:
Aktualisht
Ventilim mekanik:
Në rastet kur
është aplikuar
SDRA:
Aktualisht

HR 9 për vdekje

81% e pacientëve në gjendje kritike jo të mbijetuar kundrejt 45%
e pacientëve në gjendje kritike të mbijetuar
Dëmtime akute në veshka:
Përmbush kriteret
HR 2.21 për vdekje
KDIGO
Prevalenca

Aktualisht

HR 15.5 për vdekje

Ruan et al, Intensive Care
Med, 2020
Yang et al, Lancet Respir
Med, 2020
Cheng et al, medRxiv,
2020 preprint
Ruan et al, Intensive Care
Med, 2020

Shpjegime: HR: Raporti i hazardeve; OR: Raporti i gjasave; SDRA: Sindromi i distresit respirator akut; ShTI: shërbimi i terapisë intensive. ‘Për njësi inkrementale’ nënkupton
që vlerat shtohen me madhësinë e paraqitur të shoqërimit (HR ose OR) me çdo njësi shtesë të variablit të dhënë, e duke mbajtur variablat e tjerë konstant ose
duke axhustuar për kovariate; KDIGO: nga anglishtja Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO). Të dhënat janë konsultuar me burime të spitalit Brigham
and Women’s Hospital dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Hulumtimet vazhdojnë dhe ne kemi shumë për të mësuar dhe me shumë gjasa të dhënat e paraqitura
në këtë tabelë do të ndryshojnë me kalimin e kohës. Ekipi I HEDA Albania mirëpret çdo sugjerim! Ju lutem na shkruani tek info@heda.al

Për më shumë mund të eksploroni burimet më të besuara të informacionit më
poshtë (kliko mbi shkurtimin):
OBSH
CDC
NEJM
JAMA
Lancet
Cell
BMJ
Nature
Science
Elsevier
Oxford
Wiley
medRxiv
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