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Abstrakt
Vaksinat janë preparate biologjike që nxisin sistemin imunitar në mbrojtje të organizmit nga
disa prej sëmundjeve infektive. Shqipëria ka një program kombëtar vaksinimi i cili punon
vazhdimisht për futjen e vaksinave të reja dhe mbulimin vaksinal mbi 95% në të gjithë
vendin. Herë pas herë janë bërë studime sporadike të seroprevalencës për antigjene të
ndryshëm, por në këtë studim është hera e parë që ndërthuren midis tyre, si indikatorë të
nivelit mbrojtës, mbulesa vaksinale, seroprevalenca dhe sëmundshmëria për sëmundje të
parandalueshme me vaksinim sic janë fruthi, hepatiti B, difteria, tetanosi dhe pertusi (kolla e
mirë). Qëllimi kryesor i këtij punimi ishte vlerësimi i nivelit mbrojtës së popullatës, e
kryesisht atë fëminore, në mënyrë që të tregohet efikasiteti i vaksinimit dhe mbështetja në
baza shkencore e kalendarit të vaksinimit. Ky studim tregoi se mbulesa vaksinale në vendin
tonë është në nivelet mbi 95% e shpeshherë edhe mbi 98%, e përforcuar kjo nga rezultatet e
seroprevalencës për antigjenët e marrë në studim. Nivele kaq të lartë mbrojtës nga ana tjetër
përputhen me faktin që sëmundshmëria për këto sëmundje të parandalueshme me vaksinë
është shumë e ulët e, pothuajse zero në disa prej tyre. Për vaksinat virale në fëmijët e
vaksinuar plotësisht sipas dozave kalendarike mbrojtja zgjat pothuajse gjatë gjithë jetës,
ndërkohë që për ato bakteriale kërkohet vaksinim me doza rikujtese pasi titri mbrojtës fillon
të bjerë gradualisht pas 5-10 vjetësh. Rekomandimet kryesore të këtij studimi i referohen
mbajtjes lartë të kësaj mbulese vaksinale, vaksinimit të ―xhepave receptivë‖ dhe forcimit të
survejancës së sëmundjeve të parandalueshme me vaksinim.
Fjalë kyçe: Mbulesë vaksinale, Seroprevalencë, Fruth, HepatitB, Difteri, Tetanos, Pertus
Abstract
Vaccines are biological preparations that induce immunity system in protecting organism
from some infectious diseases. Albania has an immunization program working on new
vaccine introduction and covering with vaccine more than 95% of the country. Occasionally,
there have been made sporadic studies for seroprevalence of different antigens, but it is the
first time in this study that vaccination coverage, seroprevalence and surveillance of vaccine
preventable diseases such as measles, hepatitis B, diphtheria, tetanus and pertussis are
combined, as indicators on protection level. The main purpose of this study was to evaluate
the protective level of the population, mainly the children’s one, in order to demonstrate the
efficiency of vaccination and support on scientific basis vaccination schedule. This study
showed that vaccination coverage in our country is more then 95% and often well over 98%,
underpinned by antigen seroprevalence results obtained in the study. From the other side,
such high protective levels, match with the fact that morbidity for such vaccine preventable
diseases is very low and almost zero in some of them. In fully immunized children, protection
induced from viral vaccines lasts almost a lifetime, while from bacterial ones booster doses
are required since the protection titer decreases gradually after 5-10 years. The main
recommendations of this study refer to keeping this high vaccination coverage, vaccination of
―receptive pockets‖ and strengthening the surveillance of vaccine preventable diseases.
Key words: Vaccination coverage, Seroprevalence, Measles, Hepatitis B, Diphtheria,
Tetanus, Pertussis
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HYRJE
Programi Kombëtar i Imunizimit filloi në Shqipëri në vitin 1993 si një iniciativë e përshtatur
me objektivat e Organizatës Botërore tëShëndetësisë. Përpara kësaj iniciative, vendi kishte
një program kombëtar mbi "prodhimin dhe administrimin e vaksinave", i cili i kishte dhënë
prioritet vaksinimit të fëmijëve 0-15 vjeç në të gjithë vendin, studimeve mbi rolin e vaksinave
në imunizimin e popullsisë dhe kontrollit epidemiologjik të sëmundjeve që parandalohen nga
vaksinat.
Strategjitë e imunizimit zhvillohen në Institutin e Shëndetit Publik (IShP) dhe mbështeten nga
Ministria e Shëndetësisë. Vaksinimetqë përfshihen në kalendarin kombëtar të imunizimit janë
të detyrueshme dhe falas për gjithë popullsinë.
Përdorimi i gjerë i vaksinave ka përmirësuar ndjeshëm shëndetin publik global, duke
parandaluar shtrimet në spital dhe vdekjet e miliona fëmijëve, çdo vit. Në vendin tonë, ndër
vite janë shtuar në kalendarin kombëtar të vaksinimit, vaksina të ndryshme, por nga ana
tjetër, është punuar pa ndërprerje për survejancën e sëmundjeve të parandalueshme me
vaksinë.
Survejanca epidemiologjike e sëmundjeve infektive karakterizohet nga objektivat dhe kriteret
e veta specifike të cilat mundësojnë prevenimin dhe kontrollin e sëmundjes infektive
nëpërmjet studimit të niveleve të incidencës dhe impakteve të saj në popullatë, modeleve
epidemiologjike dhe faktorëve të riskut - shoqërues të sëmundjes, shpërthimeve eventuale të
saj, si dhe të përcaktojë kriteret shkencore të politikave shëndetësore.
Duket qartë që vendi ynë ka nivele të larta të mbulimit me vaksinë, për të gjithë antigenët, dhe
numri i sëmundjeve të parandalueshme me vaksinë ka ardhur duke u ulur ndër vite.
Shpesh herë janë ndërmarë studime në lidhje me seroprevalencën e disa prej antigenëve të
veçantë, si në vendin tonë ashtu dhe nga institucionet e ngjashme në vendet fqinje, Itali e Greqi,
ku vlen të theksohet se shkalla e mbrojtes nga vaksinimi ka rezultuar shumë e lartë.
Gjithsesi këto studime kanë qenë të ndara nga indikatorët e tjerë të programit të vaksinimit, sic
janë mbulesa vaksinale dhe sëmundshmëria. Nëpërmjet këtij studimi jemi munduar të bëjmë një
vlerësim të Programit Kombëtar të Vaksinimit në të tre komponentët e tij, pra në mbulesën
vaksinale, seroprevalencën dhe sëmundshmërinë.
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QËLLIMI I STUDIMIT
Vlerësimi i nivelit mbrojtës në popullatë si tregues për një nga programet me efikasitetin më
të lartë në shëndet publik, atë kombëtar të imunizimit, nëpërmjet:
 Mbulesës vaksinale dhe indikatorëve të saj
 Seroprevalencës për antigenët e fruthit, hepatitit B, tetanozit, difterisë dhe pertusit
 Survejancës së sëmundjeve të bazuara në rast
në mënyrë që:
̶

Të tregohet efikasiteti i këtij programi
̶

Të rritet besueshmëria e popullatës ndaj imunizimit
̶

Të rritet mbështetja ndaj programit të imunizimit
̶

Të bazohet në të dhëna shkencore ndryshimi i skemës së vaksinimit edhe përtej
moshës fëminore.

Objektivat specifike për këtë studim janë:
1. Mbulesa vaksinale në %, për antigenët Fruth, Hepatit B, Tetanos, Difteri, Pertus dhe
indikatori specifik i mbulesës Drop-out rate (shkalla e rënies së vaksinimit)
2. Seroprevalenca për:


Fruthin, si një ndër sëmundjet me shpejtësi përhapje shumë të lartë.



Hepatititin B, si një nga sëmundjet ende me prevalencë të lartë në vendin tonë



Tetanozin, Difterinë dhe Pertusin, si komponentë të futur herët në kalendarin
kombëtar të vaksinimit.

3. Incidenca për Fruth, Hepatit B, Tetanos Difteri dhe Pertus ndër vite.
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1. TË DHËNA TEORIKE
1-1 Programi Kombëtar i Vaksinimit
Programi Kombëtar i Vaksinimit filloi në Shqipëri në vitin 1993 kur objektivat e OBSh-së,
përsa i përket vdekshmërisë dhe sëmundjeve lokale, u përshtatën në rrugë zyrtare.
Përpara kësaj të fundit, vendi kishte një program kombëtar mbi "prodhimin dhe
administrimin e vaksinave", i cili i kishte dhënë prioritet vaksinimit të fëmijëve 0-15 vjeç në
të gjithë vendin, studimeve mbi rolin e vaksinave në imunizimin e popullsisë dhe kontrollit
epidemiologjik të sëmundjeve që parandalohen nga vaksinat.
Imunizimi i fëmijëve kundër sëmundjeve më të rënda infektuese të fëmijëve (Difteri,
Tetanoz, Pertus, Tuberkuloz, Polio, Fruth), ishte i detyruar. Problemet e zinxhirit të ftohtë në
atë kohë ndikuan në uljen e imunitetit të njerëzve ndaj sëmundjeve, mbrojtja kundër të cilave
sigurohej në sajë të pranisë së antigeneve të gjallë të dobësuar (Polio, Fruthi) në vaksinë.
Shqipëria filloi prodhimin e vaksinave kundër shumicës së sëmundjeve të fëmijërisë që
parandalohen me vaksina nga fundi i viteve '50,'60,'70-të (vaksina DT për të rritur në
vitin1959, DT për fëmijë në vitin 1962, Pertusis në vitin 1965, trivaksina DTP në vitin-1971,
vaksina e BCG në vitin 1971, ajo e Fruthit në vitin 1976), dhe filloi importimin e vaksinës
orale të Polios që nga 1961. Deri në kohën e ndryshimeve social-ekonomike, në fillim të
viteve '90-të, vendi ishte i pavarur - në kuptimin që prodhonte vetë vaksinë, por ky prodhim u
ndërpre në vitin 1992 dhe në atë kohë ishte UNICEF-i që mbuloi nevojat për vaksinë, deri ne
vitin 2006 ku shteti shqiptar filloi të mbulonte plotësisht nevojat për vaksina. Një mbështetje
për vaksina ka dhënë dhe GAVI – Aleanca Globale e Vaksinave dhe Imunizimit, me hepatitin
B për vitet 2000-2005 dhe komponentin Hib në vitet 2008-2013.
Strategjitë e imunizimit zhvillohen në Institutin e Shëndetit Publik (IShP) dhe mbështeten nga
Ministria e Shëndetësisë. Imunizimet që përfshihen në kalendarin kombëtar të imunizimit
janë të detyrueshme dhe falas për gjithë popullsinë.
Përveç vaksinimeve bazë të përmedura më sipër, në Programin e vaksinimit u futën vaksina
të tjera të veçanta apo të kombinuara me vaksinat aktuale.
Në vitin 2000 vaksinës së Fruthit iu shtua komponenti i Rubeolës (vaksina FR), dhe kësaj të
fundit në vitin 2005 iu shtua dhe komponenti i Parotitit (tashmë vaksina FRP).
Në vitin 2009 vaksinave në atë kohë të veçanta DTP dhe HepB iu shtua komponenti i Hib
(Haemophilus influenzae tip b) duke reduktuar një shpim për fëmijët e duke marrë
njëkohësisht pesë antigenë në vaksinën e kombinuar DTP-HepB-Hib.
Në vitin 2011 kalendarit të vaksinimit i shtohet dhe vaksina e pneumokokut si një vaksinë e
rëndësishme në parandalimin e infeksioneve të shkaktuara nga Streptococcus pneumoniae.
Menaxhimi i vaksinave përbehet nga hallka të shumta (figura 1.1) të cilat lidhen ngushtë
midis tyre dhe ku mungesa e njërit element cënon efikasitetin e elementit tjetër.
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Figura 1-1. Skema e faktorëve që ndikojnë në menaxhimin e vaksinave
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1-1.1 Vaksinimi
Vaksinat ofrohen në maternitet dhe në sistemin e kujdesit shëndetësor parësor sipas
një skeme të caktuar. Mbulesa vaksinale në çdo komunë është mbi 90% dhe varion
nga 95-99% në shkallë vendi me një mesatare prej 98% duke treguar për një cilësi të
vlefshme të këtij shërbimi, duke ofruar këtë shërbim për çdo fëmijë, panvarësisht
vendit ku banon apo gjendjes social-ekonomike, duke e bërë atë një tregues model të
barazisë në ofrimin e këtij shërbimi.
Instituti i Shëndetit Publik ka përcaktuar standartet që duhet të këtë çdo qender
shëndetësore në lidhje me vaksinimin dhe rolet që kanë aktorët e ndryshëm për të
plotësuar këto standarte.
Vaksinimi bën pjesë në paketën e shërbimeve të veçanta për fëmijët e cila ndiqet nga
personeli infermier vaksinator dhe mjekët e konsultorit si dhe mjeku pediatër duke
përfshirë përherë e më shumë mjekun e familjes, sidomos në fshat. Ky shërbim
ofrohet në qendër shëndetësore, por nëpërmjet shërbimit derë më derë kryhet
evidentimi i mëtejshëm i fëmijëve si dhe i problemeve apo këshillimi dhe lajmërimi.
Po kështu për grupe të ndryshme të popullatës dhe të dhënave nga evidentimi derë më
derë apo të dhënat nga çerdhet, kopështet dhe shkollat ku paraqitja e kartelës së
vaksinimit është një detyrim, kryhen fushata vaksinimi në grupe të ndryshme të
popullatës si për popullatën Rome, zona periurbane me migrim të lartë, zona të thella
rurale apo grupime të emigrantëve të porsaardhur.
Kalendari i vaksinimit mbështetet në rekomandimet e OBSH dhe në situaten
epidemiologjike në vend duke u adaptuar edhe në krahasim me kalendarë të vendeve
të BE (Itali, Mbretëri e Bashkuar, Norvegji, Greqi, etj.)
Kalendari kombëtar i vaksinimit, deri në fund të vitit 2013, paraqitet në figurën 1.2
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Figura 1-2.Kalendari i vaksinimit për fëmijët e lindur deri në 31 Dhjetor 2013
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Siguria e vaksinimit është një nga elementët më të rëndësishëm në programin
kombëtar të vaksinimit. Vaksinat që ofrohen nga programi janë të parakualifikuara
nga OBSH dhe konform ligjit të barnave. Procesi i sigurimit të vaksinave dhe
vaksinimit në të gjithë vendin koordinohet nga programi i vaksinmit në ISHP dhe nga
epidemiologët dhe kryevaksinatorët në drejtoritë e shëndetit publik në rrethe.
Sistemi i zinxhirit ftohës është një komponent mjaft i rëndësishëm i programit të
vaksinimit sepse të gjitha vaksinat fillojnë të humbasin potencën e tyre nëse
ekspozohen ndaj nxehtësisë, dhe, sa më e gjatë të jetë koha e ekspozimit të vaksinës
ndaj nxehtësisë aq më e madhe është humbja e potencës së saj; ndërkaq, disa prej
vaksinave e humbasin gjithashtu potencën e tyre edhe nëse ngrijnë.

Figura 1-3. Paraqitja skematike e rrugës së zinxhirit të ftohtë
Cilësia e sistemit të zinxhirit ftohës është e lidhur direkt me potencën e vaksinës.
Përpjekjet për të arritur nivele mjaft të larta të mbulesës vaksinore do të ishin pa
kuptim, nëse vaksinat e administruara nuk do të kishin potencën e mjaftueshme për të
dhënë mbrojtjen e nevojëshme.
1-1.2 Mbulesa vaksinale
Përdorimi i gjerë i vaksinave ka përmirësuar ndjeshëm shëndetin publik global, duke
parandaluar shtrimet në spital dhe vdekjet e miliona fëmijëve, çdo vit. Në kohën kur
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) filloi Programin e Zgjeruar të Imunizimit
(EPI-Expanded Programme on Immunization) në vitin 1974, më pak se 5% e fëmijëve
në botë ishin plotësisht të imunizuar, gjatë vitit të parë të jetës, me vaksinat: Bacili
Calmette-Guérin (BCG), Difteri-Tetanus-Pertus (DTP), Poliovirus orale (OPV) dhe
vaksinat që përmbanin Fruth (MCV- Measles Containing Vaccine). Që atëherë, rritja
e mbulesës vaksinale është shoqëruar me një ulje të ndjeshmë të sëmundshmërisë dhe
vdekshmërisë për sëmundjet e parandalueshme nga vaksinat duke i çuar disa prej tyre
afër pragut të eleminimit. Grafiku i mëposhtëm (grafiku 1.1) tregon një vlerësim të
mbulesës globale të vaksinimit për fëmijë deri në moshën 12 muajsh, sipas dozave të
vaksinimit, gjatë viteve 1980-2009. Nga viti 2000 deri në vitin 2009 mbulesa
vaksinale me dozën e parë të fruthit (MCV) duket të jetë rritur nga 71% në 82%, dhe
136 (70%) vende kanë shtuar një dozë të dytë të vaksinës që përmban fruth në
kalendarët e tyre të vaksinimit. Mbulesa vaksinale për dozën e tretë të hepatitit B
është rritur 30% në 70% gjatë kësaj periudhe dhe mbulesa për DTP3, si një vaksinë e
stabilizuar më herët në kalendarët e vaksinimit tenton të qëndrojë gjithmonë në nivelet
70-82%. [WHO postion papers 2010; WHO UNICEF database 2009]
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Grafiku 1-1.Mbulesa vaksinale, në shkallë botërore, për fëmijët nën 12 muajsh sipas
vaksinës për vitet 1980—2009 Burimi: Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Në grafikun e mëposhtëm (grafiku 1.2) paraqitet mbulesa vaksinale në rajonin
europian për vitin 2012. Shihet që të gjithë antigenët janë në nivelet mbi 90%.

Grafiku 1-2.Mbulesa vaksinale, në rajonin europian, 2012 Burimi: Child
Info/UNICEF.
Përsa i përket mbulesës vaksinale në vendin tonë, sikurse u tha dhe në fillim, është një
mbulesë mjaft e lartë, mbi 95% për çdo antigen në shkallë vendi, (shpesh herë kjo
shifër arrin nivelet 98-99%), mbi 95% në shkallë rrethi dhe mbi 90% në nivel bashkie
apo komune.
Nga studime te kryera nga institucione të shteteve fqinje tek emigrantët shqiptarë kanë
rezultuar nivele shumë të lartë mbrojtjeje gjë që tregon efikasitetin e programit të
vaksinimit dhe për më tepër të vaksinave që për një periudhë të gjatë janë prodhuar në
vend. [Dalekos G et al 1995; Lopalco PL 2000]
1-1.3 Sëmundjet e parandalueshme nga vaksinat dhe survejanca e tyre
Shumica e sëmundjeve infektive të parandalueshme-me-vaksinim, (sëmundje të
Programit Kombëtar të Imunizimit të Shqipërisë, janë të një transmetimi nëpërmjetajrit, konkretisht fruthi, rubeola, difteria, pertussis, parotiti epidemik. [Bino S et al.
2004; CDC-Pink book 2012]
Fruthi dhe Rubeola, qartësisht të veçanta si nozologji infeksioze lidhur me aspektin
etiologjik (agjenti shkaktar viral), ndërlidhen mes tyre lidhur me aplikimin e dyvaksinës Fruth-Rubeolë (FR), që zëvendësoi qysh prej 1 Janar 2001 një-vaksinën e
mëparëshme Fruth (F), (ekzistuese në apkikimin rutine të detyrueshëm të Programit
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tonë të Zgjeruar të Vaksinimit që prej 1 Janar 1971), e më pas me aplikimin e trevaksinës Fruth-Rubeolë-Parotit (FRP), që zëvendësoi qysh prej 1 Janar 2005 dyvaksinën Fruth-Rubeolë (F). Strategji vaksinimi kjo, në kuadrin e Strategjisë
Kombëtare (konform OBSh-së) të eliminimit të Fruthit dhe sindromit të Rubeoles
Kongjenitale. [E. Kakarriqi 2002]
Difteriadhe Pertusijanë ngushtësisht të lidhura me Tetanozin lidhur me parandalimin
parësor të tyre nëpërmjet trivaksinës DTP (difteri-tetanoz-pertussis) dhe dyvaksinave
DT dhe Td (difteri-tetanoz). Kjo është arsyeja, përse shtjellojmë difterinë dhe
pertussin (sëmundje infektive me transmetim nëpërmjet-ajrit) së bashku me tetanozin.
Survejanca epidemiologjike e sëmundjeve infektive karakterizohet nga objektivat dhe
kriteret e veta specifike të cilat mundësojnë parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes
infektive nëpërmjet studimit të niveleve të incidencës dhe impakteve të saj në popullatë,
modeleve epidemiologjike dhe faktorëve të riskut - shoqërues të sëmundjes,
shpërthimeve eventuale të saj, si dhe të përcaktojë kriteret shkencore të politikave
shëndetësore. [Atkinson W et al.2010]
Të dhënat e survejancës epidemiologjike janë të një rëndësie themelore në vlerësimin
e efektivitetit të vaksinës (programit të vaksinimit). Janë pikërisht ato të dhëna, dhe
vetëm ato, që tregojnë trendin në ecurinë e kohës (viteve) të frekuencës së hasjes
(incidences) të sëmundjes përkatëse infektive të parandalueshme-me-vaksinim.
Nje trend vijueshmërisht zbritës i incidencës së sëmundjes është dëshmuesi më i qartë
i niveleve optimale të efektivitetit të vaksinës, dhe, rrjedhimisht programit përkatës të
vaksinimit. Sa më i theksuar është ai trend, aq më optimale janë nivelet e efektivitetit
të vaksinës, dmth aq më tepër i përafrohen ato nivelit të efikasitetit të asaj vaksine.
[Kakarriqi E 2003]
1-1.4Seroepidemiologjia nëvlerësimin e efektivitetit tëvaksinës
Cilat janë profilet imunologjike të popullatës ndaj sëmundjes infektive të
parandalueshme-me-vaksinim? E shprehur ndryshe, sa janë niveli i përgjithshëm dhe
nivelet moshë-specifike të mbrojtjes specifike të popullatës ndaj asaj sëmundje?
Këtyre pyetjeve i jep përgjigje seroepidemiologjia. Survejimet ndërseksionale
seroepidemiologjike përfaqësojnë kështu një përplotësues tepër të vlefshëm të të
dhënave të survejancës epidemiologjike në vlerësimin e efektivitetit të vaksinës
(programit të vaksinimit). [Aktison W et al 2010;G Baer et al 2005]
Ndonëse nivelet e mbrojtjes serike specifike, të përftuara nga survejimet
ndërseksionale seroepidemiologjike, përfaqësojnë shumën e mbrojtjes pasinfeksioze
dhe asaj pasvaksinore, ato japin sidoqoftë një tablo të qartë të kësaj të fundit, që në
thelb nuk është tjetër veçse vlerësim i efektivitetit të vaksinës.
Jo vetëm kaq! Nëpërmjet survejimeve ndërseksionale seroepidemiologjike arrihet të
perftohet ecuria në vite e niveleve të mbrojtjes specifike pasvaksinore, duke i cilësuar
ato si mjeti i vetëm i saktë në përcaktimin e nevojës eventuale të dozës/dozave booster
(rivaksinimit/rivaksinimeve) në programin e vaksinimit të vaksinës përkatëse. Është i
mirënjohur postulati që vaksina nuk mund të japë mbrojtje specifike absolute: nivelet
e efikasitetit të saj mund të arrijnë deri në 98-99% në rastin me ideal. Dihet po ashtu
që efektiviteti i vaksines paraqitet gjithmonë në nivele më të ulëta se niveli i
efikasitetit të saj.
Mbrojtja pasvaksinore indirekte në kuadrin mbrojtjes së drejtpërdrejtë pasvaksinore
dhe së bashku me këtë te dytën përfaqësojnë ne thelb të ashtuquajturin ―imunitet i
tufës‖, me të cilin lidhet në fund të fundit eliminimi/çrrenjosja e sëmundjes infektive
të parandalueshme-me-vaksinim.
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1-2 FRUTHI - Organizmi, Sëmundja, Vaksina dhe Imuniteti
Fruthi është një sëmundje infektive, virale, shumë ngjitëse ku raporti
infeksion/sëmundje është i barabartë me 1. Për fruthin mund të gjenden referenca që
në fillimet e shekullit të VII. Infeksioni nga virusi i fruthit është një nga sëmundjet
kryesore infektive të njerëzve i cili ka shkaktuar miliona vdekje që nga lindja e tij si
një infeksion zoonotik mijëra vjet më parë. Para zhvillimit dhe përdorimit të gjerë të
vaksines së fruthit, fruthi është vlerësuar të shkaktojë rreth pesë dhe tetë milionë
vdekje në vit. Sëmundja përhapet lehtë në zonat ku ka grumbullime të moshave të
vogla dhe fëmijëve, për shembull në qëndra mjekësore dhe shkolla. Historikisht
shfaqja e fruthit në popullatat e pavaksinuara është shoqëruar nga vdekshmëri e lartë.
Megjithë ekzistencën e një vaksine efektive, fruthi mbetet një shkak madhor i
vdekshmërisë së fëmijëve në vendet në zhvillim dhe një shkak i shpërthimeve të
vazhdueshme të tij në vendet e industrializuara.
Një progres i dukshëm është arritur, në uljen e incidencës së fruthit dhe vdekshmërisë,
si pasojë e rritjes së mbulimit me vaksinë rutinë të fruthit dhe sigurimin e një
mundësie të dytë për vaksinim.
Mbulimi global me imunizim është rritur dramatikisht midis 1983 dhe 1990, nga më
pak së 20 % në 80 %, dhe ka mbetur afër atij niveli. Kjo rritje në mbulim është
shoqëruar nga një ulje në raportimet e rasteve nga nivelet e para-imunizimit me 4
milion raste në vit në 0,7 milion në 1997. Megjithatë është vlerësuar që në 31 milion
raste, 1 milion vdekje janë të lidhura me fruthin. Kështu, raporti i mbulimit vaksinal
varion nga më pak së 50 % në më shumë së 90 % dhe nivelet e fatalitetit shkojnë nga
0,1 % në vendet e industrializuara deri në 10-30 % në disa vatra të popullatave në
rrezik të lartë. (16, 17)
Në vazhdim paraqitet incidenca e rasteve me fruth për 100000 banorë për vendet e
bashkimit europian, e vlerësuar kjo në vitin 2007, nga sistemi i eurosurvejances.
Shkalla e vlerësimit bazohet në numrin e rasteve për 100000 banorë ku, <0.1 rasteincidencë e ulët; 0.1-1raste - incidencë e moderuar dhe >1 raste - incidencë e lartë.

Figura 1-4. Incidenca e rasteve me fruth për 100 000 banorë, në rajonin europian,
2013
Në grafikun e mëposhtëm (grafiku1.3) paraqitet numri i rasteve të raportuara për të
gjithë rajonin europian, nga viti 2004-2009. Shihet një pik gjatë vitit 2006, i cili preku
dhe vendin tonë.
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Grafiku 1-3. Numri i rasteve me fruth dhe mbulesa vaksinale me dozën e parë, në
rajonin Europian, 1980-2013Burimi: WHO/UNICEF JRF dhe CISID, 24 Shkurt 2014
Fruthi konsiderohet një sëmundje që mund të zhduket për shkak të një serotipi të
vetëm, vaksinës efektive, mungesës së rezervuarëve natyralë humanë dhe shprehjes
së lartë klinike të sëmundjes. Prej vitesh ka filluar përpjekja për eliminimin e fruthit
nëpërmjet vaksinimit të vazhdueshëm për të penguar rishfaqjen duke arritur
imunitetin e tufës. Zhdukja globale do të bazohet në eliminimin e suksesshëm në të
gjitha vendet. [Ramsay M 2003; ETAGE 2004; Harta e mëposhtëme në figurën 1.5
paraqet situatën e rajonit europian në lidhje me mbulesën vaksinale për vaksinimin
kundër fruthit. Sikurse shihet, Shqipëria përfshihet në vendet me mbulesë mbi 95%
për të dy dozat e vaksinimit me fruth.

Figura 1-5. Mbulesa vaksinale për vaksinat që përmbajnë fruth ( një dhe dy doza),
Burimi: OBSH Euro, 2009
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Nga vlerësimi më i fundit i OBSH-së për mbulesën vaksinale të fruthit (Figura 1.6) në
shkallë botërore shihet që vlerat janë mbi 90% më së shumti në rajonin amerikan dhe
atë europian. Mbetet ende shumë punë për të rritur mbulimin me vaksinë në rajonin
afrikan dhe pjesërisht atë aziatik.

Figura 1-6. Mbulesa vaksinale në shkallë botërore për vaksinat që përmbajnë fruth
Burimi: OBSH/UNICEF, Vlerësuar në Qershor 2013
1-2.1 Etiologjia dhe epidemiologjia e fruthit
Virusi i fruthit, (figura 1-7) me ARN njëfishe, është pjesëtar i gjinisë Morbillivirus i
familjes Paramyxoviridae. Njeriu është bujtësi i vetëm për këtë virus dhe deri tani nuk
njihen rezervuarë të tjerë. Virionët janë pleomorfikë dhe variojnë nga 100 deri në 300
nm. Virusi i fruthit është antigjenetikisht i qëndrueshëm dhe ndryshimet gjenetike
midis vaksinës dhe shtameve janë shumë të pakta. Sidoqoftë, tipet e egra natyrore të
virusit janë më të shumëllojshme. Disa genotipe të ndryshme të virusit të egër
natyrore qarkullojnë tani në të gjithë botën dhe ky variacion gjenetik jep dhe bazën
për aplikimin e teknikave të epidemiologjisë molekulare për studimin e transmetimit
të virusit të fruthit. [Aaby P et al 1986]

Figura 1-7. Paraqitje skematike e virusit të fruthit
Punoi: Erida NELAJ(XHOI)

9

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA(ÇEKANI)

NIVELI I GJENDJES IMUNITARE NË POPULLATË PËR DISA NGA VAKSINAT VIRALE E BAKTERIALE

Fruthi është një sëmundje tipike febrile me një inkubim prej 10 ditësh (varion 7-18
ditë) që nga infektimi me rrugët e frymëmarrjes dhe fillimet e etheve. Replikimi i
virusit ndodh në qelizat epiteliale bronkiale dhe trakeale dhe ndiqet nga invazioni në
nyjet limfatike lokale. Sëmundja përhapet nëpërmjet monociteve të gjakut në organe
të tjera si shpretka, timusi, mushkëri, mëlçi, veshka, konjuktiva dhe lëkura.
Shumëzimi i virusit bëhet në këto inde dhe virusi i fruthit është prezent në fazën
prodromale të sëmundjes në sekrecionet nazale, konjuktiva, gjak dhe urinë. [Cutts FT
et al 1994]
Shenjat e para të infeksionit janë temperaturë e lartë që fillon afërsisht 10-12 ditë pas
ekspozimit dhe dy tre ditët e fundit. Gjatë kësaj periudhe tek pacienti shfaqet rrufë,
kollë, sy të skuqur dhe të lotuar dhe njolla të vogla të bardha në faqe.
Pas disa ditësh, nje rash i lehtë shfaqet sidomos në fytyrë dhe në pjesën e sipërme të
qafës.pas një periudhe prej tre ditësh, rashi përhapet fillimisht në trup dhe në duar e
këmbë. Kjo gjendje vazhdon për 5-6 dite dhe pastaj fillon të venitet. Periudha e
inkubacionit nga ekspozimi deri në shfaqjen e rashit është mesatarisht 14 ditë, nga 7
deri në 18 ditë. [WHO-Immunization in practice 2010]
Fëmijët e paimunizuar nën 5 vjeç, dhe sidomos të porsalindurit, janë shumë të riskuar
përballë fruthit dhe komplikacioneve të tij, duke çuar deri në vdekje. Neonatët e
infektuar me fruth mund të vuajnë nga diarrea, e cila mund të shkaktojë dehidratim.
Fëmijët mund të zhvillojnë inflamacion të veshit të mesëm dhe infeksione të
ndryshme të traktit respirator.
Pneumonia është shkaku kryesor i vdekjeve që lidhen me fruthin. Kjo ndodh sepse
virus i fruthit dobëson sistemin imunitar. Pneumonia mund të shkaktohet nga virus i
fruthit direkt ose nga infeksione bakteriale sekondare. Mund të zhvillohet gjithashtu
edhe encefaliti, një inflamacion i rrezikshëm i trurit.
Fruthi i egër është karakteristikë e fëmijëve të kequshqyer, sidomos të atyre që nuk
marrin mjaftueshëm vitaminën A, që jetojnë në bashkësi, dhe sistemi i tyre imun është
dobësuar nga virus i HIV/AIDS ose sëmundje të tjera. Fruthi është shkaku kryesor i
verbimit tek fëmijët e Afrikës dhe në zona të tjera nëpër botë me fruth endemik.
[WHO-Immunization in practice 2010]
1-2.2 Fruthi në Shqipëri
Epidemiologjia e fruthit në Shqipëri tregon disa tipare krejt specifike krahasuar me
vendet e tjera, të cilat mund paraqiten më poshtë të përmbledhura në disa momente
kohore në tabelën 1.1.
Sero-survejimet epidemiologjike para viteve 90 zbuluan prani të xhepave receptivë
ndaj fruthit, me shpërndarje krejtësisht heterogjene në popullatën e vendit dhe me
rritje të peshës specifike të tyre në ecurinë e kohës.
Një sero-survejim i gjerë i kryer nga IShP më 1988 demonstroi praninë tanimë të një
niveli total prej rreth 83% të seropozitivitetit (imunitetit të tufës) ndaj fruthit, duke
konkluduar për mundësinë e qarkullimit të fruthit në Shqipëri në eventualitetin e parë
të importimit të tij. [E. Kakarriqi et al. 2002]
Në të gjitha epidemitëishte pikërisht ai vaksinim masiv, me mbulesën e vet prej 99,2%
dhe efektivitetin e vet prej 95,4% ai, që ka dobësuarpërhapjen e sëmundjes.
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Tabela 1-1.Momentet kohore në spikatjen e tipareve specifike të epidemiologjisë së
fruthit në Shqipëri
Vitet
1948-49
1954-55

1956-70
1970-71

1971-89

1989-90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001

FRUTHI
Epidemi
Epidemi
15 vjet me zero raste me fruth në vit si
rrjedhojë e karantinës totale rigoroze të të
gjithë vendit ndaj çdo rasti eventual të
importuar
Epidemi nga çarja e karantinës 15-vjeçare
18 vjet pa fruth si infeksion indigjen në
Shqipëri në saje të vaksino-profilaksisë
specifike
Epidemi (akumulim i xhepave receptivë të
shkaktuar nga mangësitë dhe boshllëqet në
vaksinim gjatë periudhës 18-vjeçare pa fruth)

Vihet re një rritje sërish e rasteve me fruth,
me pik në vitin 1997, për këtë periudhë.

Vaksinim masiv (të gjithë fëmijët 1-14 vjeç)
dhe i të gjithë femrave në moshën
riprodhuese

raste
40.106
190.02

incidenca
3.380,10
13.650,30

0

0

48.156

2.293,40

0

0

168.636
0
0
7

5.301,60
0
0
0,2

29
15
1.204
2.386
1.901
797

0,9
0,4
36,6
72,6
57,8
24,2

662
18

20,1
0,5

68
35

2,1
1,08

Fillimi i periudhës pa fruth deri më 2006
2006
2007

Shpërthime epidemike në popullata Rome
Sërish periudhë pa fruth deri në ditët e sotme

Periudha 1992-2001 karakterizohet nga qarkullim sporadik i fruthit me shpërthime të
vogla të lokalizuara, me një nivel mesatar vjetor prej 700-800 raste të raportuara dhe
rrjedhimisht me zero vdekje. Moshat pediatrike (0-14 vjeç) tregojnë nivelet më të larta
të incidencës: ato përfaqësojnë 80-85% të totalit vjetor të rasteve të raportuara. [E.
Kakarriqi et al. 2002; Robo A et al 2014]
Në vitin 2000 u ndërmor një fushatë e madhe vaksinimi për gratë e moshës
riprodhuese, me komponentët vaksinalë fruth dhe rubeolë. [Bino S et al. 2000]
Që nga viti 2003 Shqipëria klasifikohej si një vend pa fruth deri kur ne 2006 dhe 2007
në vendin tonë u shfaqën dy shpërthime sporadike në popullatat Rome të cilat u
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monitoruan dhe u ndërprenë në mënyrë eficente nga vaksinimi i menjëhershëm i
këtyre popullatave.
Pas dy shpërthimeve të fundit (2006 & 2007) nuk ka patur më raste me fruth deri në
ditët e sotme.
1-2.3 Përgjigja imunitare ndaj infeksionit natyral të fruthit
Përgjigja imunitare qelizore është e rëndësishme si në patologji ashtu dhe në shërimin
nga sëmundja. Ulja e imunitetit specifik fillon me shfaqjen klinike të sëmundjes para
rashit dhe vazhdon për shumë javë pas shërimit të dukshëm. Së pari antitrupat
zbulohen kur shfaqet rashi, dhe imuniteti i përjetshëm rezulton nga infeksioni natyral.
Në fillim prodhohen antitrupat IgM, të ndjekura nga IgG dhe IgA në serume dhe
sekrecione. Praktikisht, antitrupat IgM arrijnë pikun 7-10 ditë pas shfaqjes së rashit
dhe bien me shpejtësi, duke u zbuluar rrallë mbi 8 javë pas shfaqjes së rashit.
Prezenca e IgM-ve pranohet në përgjithësi si një evidencë e infeksionit primar të
fruthit (nga virusi i egër ose vaksinal). Sidoqoftë, mungesa e IgM-ve, veçanërisht në
mostrat serike të marra brenda 3 ditëve të fillimit të rashit, nuk e përjashton
infeksionin, sepse ndjeshmëria e disa analizave ndaj IgM-ve mund të jetë e ulët.
Antitrupat IgG arrijnë kulmin 2-javë pas fillimit të rashit, pastaj bien por janë të
kapshme për shumë vite pas infeksionit. [Ramsay M 2003; WHO/EPI/TRAM 2012]
Antitrupat specifikë IgM shfaqen brenda ditëve të para të rashit dhe bien me shpejtësi
pas një muaji. Prezenca e tyre perben një tregues të fortë të infeksionit të fruthit të
tanishëm ose të hershëm.
Vaksina e fruthit nxit përgjigjen immune qelizore dhe humorale në mënyrë të
ngjashme me infeksionin natyror. IgM-ja prodhohet në vaksinimin primar dhe,
megjithëse mund të bien më shpejt sesa IgM e prodhuara si përgjigje ndaj virusit të
egër, IgM e virusit të egër ose vaksinal nuk mund të dallohen nga testet serologjike.
Një histori vaksinimi është pra esenciale për interpretimin e rezultateve të testimit.
1-2.4 Vaksina e fruthit
Parandalimi i infeksionit të fruthit qëndron në imunizimin e susksesshëm me
vaksinën e gjallë të dobësuar. Imuniteti i prodhuar nga vaksina zgjat për shumë vite
dhe ndoshta për gjithë jetën. Mosha e rekomanduar e marrjes për fëmijët është 9-15
muaj. Shtete të ndryshme kanë adoptuar skema një ose dy dozëshe.
Virusi i fruthit ka një transmetueshmeri mjaft të lartë pra sipas parimit
rast/infeksion=1. Mbulimi i lartë me vaksinim rutinë mund të reduktojë incidencën e
fruthit por nuk do të parandalojë akumulimin e ndjeshmërisë, e cila mund të çojë në
vatra të sëmundjes nëse virusi futet në një popullatë ku numri i personave të prekshem
është mbi kufirin kritik për këtë popullatë. [Davis R, 1998]
Për të parandaluar sëmundjen e fruthit përdoren disa lloje vaksinash. Ato mund të
përmbajnë vetëm komponentin për fruth (F), kombinime për fruth-rubeolë (FR) apo
për fruth-rubeolë-parotit (FRP apo MMR- Measles Mumps Rubela). Në kalendarin
tonë të vaksinimit përdoret vaksina e kombinuar për fruthin, rubeolën dhe parotitin
(FRP). Komponenti i Rubeolës u fut në kalendar në vitin 2000 dhe ai i shytave në
vitin 2005. Vaksina e FRP sigurohet në formë pluhuri (liofilizuar) me hollues të cilët
duhen ribashkuar përpara përdorimit. Sipas rekomandimeve të OBSH-së një vaksinë e
tretur nuk duhet të qëndrojë më shumë se 6 orë, pra këshillohet që ajo të hollohet
vetëm në momentin para aplikimit.
Vaksina është një preparat i aftë të nxisë prodhimin e mbrojtjes së organizmit ndaj
baktereve apo viruseve përgjegjës për shkaktimin e një sëmundjeje. Ajo është e
përbërë nga një agjent infektiv (një bakterie, një virus ose pjesëza të tyre) që
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ambientohen në një organizëm të gjallë (njeri, kafshë gjaknxehtë) dhe që ka aftësi të
shkaktojë formimin e antikorpeve të cilat nga ana e tyre janë të afta për të mbrojtur
këtë organizëm nga infeksioni.
Praktikisht në përdorim janë shumë vaksina me virus të dobësuar të fruthit. Shumica e
tyre përftohen nga shtamet Edmonston ose Leningrad 16. Antikorpet e fruthit
zhvillohen afërsisht në 85% të fëmijëve të vaksinuar në moshën 9 muaj, në 95% të
fëmijëve të vaksinuar në moshën 12 muaj dhe në 98% të atyre të vaksinuar në moshën
15 muaj. Ato që nuk i përgjigjen vaksinimit, kanë dështim të vaksinimit të parë dhe
shumica e tyre do i përgjigjet një dozë të dytë. [Martin Ret al 2009].
Studimet tregojne që 99% e personave që marrin dy doza vaksinë në moshën 12
muaj, dhe 5 vjeç zhvillojne imunitet humoral ndaj fruthit. Imuniteti prej vaksinës
është mjaft afat-gjatë, dhe në shumë individë zgjat për tërë jetën.[Markowitz LE et al
1990]
Pse aplikohen dy doza?
Të gjithë fëmijëve duhet t’iu sigurohet një mundësi e dytë imunizimi për fruthin. Kjo
do të sigurojë një imunitet tek fëmijët që nuk kanë marrë dozën e mëparshme të
vaksinës, gjithashtu edhe tek ata të vaksinuar por që kanë dështuar në zhvillimin imun
pas vaksinimit të parë.
Në shumë vende të botës studimet e kontrollit të gjendjes imunitare të fëmijëve të
vaksinuar me MMR para marrjes së dozës së dytë të vaksinës së fruthit kanë treguar
me testet standarte së rreth 41% e tyre kane rezultuar negative ose me një titer të ulët
antikorpesh ndaj një ose më shumë antigeni. Aplikimi i dozës së dytë të vaksinës na
krijon mundësinë e replikimit të virusit dhe zhvillim të imunitetit në fëmijët jo imunë.
Nëse fëmija është imun sistemi i tij imunitar bllokon replikimin e virusit të vaksinës,
por shërben si kujtesë nga ku rritet dhe titri i antikorpeve në organizëm.
Tabela 1-2. Përmbledhja e administrimit: vaksinat FR dhe FRP
Tipi i vaksinës
Viruse të gjallë të zbutur
Numri i dozave
Dy doza
Kalendari
12 muajsh dhe 5 vjeç
Kundërindikimet
Reaksion i fortë nga doza e mëparshme, shtatzani, çrregullim i
lindur ose i fituar i imunitetit (jo infeksion HIV-i). Megjithëse
nuk rekomandohet përdorimi i vaksinës gjatë shtazanisë, kurrë
nuk ka pasur ndonjë provë dëmtimi të fetusit nga vaksinimi i
nënave gjatë shtatzanisë.
Reaksionet
Temperaturë, rash 5–12 ditë më pas; trombocitopeni purpura
postvaksinale
idiopatike; rrallë encefalit, anafilaksi. Plus tyre dhe raste me
arthrit tek femrat adoleshente për vaksinat që përmbajnë rubeolë
dhe parotit.
Masat e veçanta
Asnjë
paraprake
Doza
0.5 ml
Vendi i injektimit
Në mes të kofshës nga jashtë / krahun e sipërm në varësi të
moshës
Tipi i injektimit
Subkutan ose intramuskular në varësi të llojit të vaksinës
Ruajtja
Ruhet midis 2ºC÷8ºC (vaksina mund të mbahet në ngrirje për tu
ruajtur për një kohë të gjatë, por jo holluesi i saj).
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1-2.5 Përgjigja imuntare ndaj vaksinës së fruthit
Vaksina e fruthit nxit përgjigje imunitare humorale dhe qelizore në mënyrë të
ngjashme me përgjigjen ndaj infeksionit natyral. Antitrupat filimisht shfaqen 12-15
ditë pas vaksinimit dhe arrijnë një pik nga dita e 21 deri në atë të 28-të. Antiturpat
IgM shafqen përkohësisht në gjak, ato IgA predominojnë në sekrecionet mukozale
dhe antitrupat IgG qëndrojnë në gjak për vite me rradhë. Vaksinimi nxit gjithashtu
limfocitet T specifike CD4+ dhe CD8+ [Lika M et al, 2007]. Përqindja e fëmijëve që
zhvillojnë nivele mbrojtëse të antitrupave, pas vaksinimit ndaj fruthit, varet nga prania
e antitrupave frenuese të nënës dhe pjekuria imunologjike e marrësit të vaksinës, si
dhe doza dhe shtami i virusit të vaksinës. Shifrat tregojnë se rreth 85% e fëmijëve
zhvillojnë nivele mbrojtëse të antitrupave kur doza e vaksinës së fruthit jepet në
moshën nëntë muajshe dhe 90% - 95% kur fëmija vaksinohet në moshën 12 muajshe.
Baza imunologjike për të siguruar një mundësi të dytë për vaksinim ndaj fruthit është
për të imunizuar ata fëmijë të cilët nuk arrijnë ti përgjigjen siç duhet dozës së parë, si
dhe për të vaksinuar ata fëmijë që nuk kanë marrë dozën e parë të vaksinës. Përgjigja
imunologjike ndaj rivaksinimit varet pjesërisht nga përshtatshmëria e përgjigjes në
dozën e parë të vaksinës së fruthit. Ata me përgjigje të dobët ndaj vaksinimit fillestar
zakonisht, pas marrjes së dozës së dytë, kanë një përgjigje imunitare karakteristike me
prodhim të antitrupave IgM të ndjekur nga nivele të larta të antitrupave IgG. Një nivel
i lartë i IgG-ve vihet re po ashtu dhe në fëmijët që janë përgjigjur në mënyrë të
moderuar ndaj dozës së parë të vaksinës. Në këta individë, është parë që antitrupat
IgM nuk prodhohen, ndërkohë që ato IgG detektohen brenda 5-6 ditëve dhe arrijnë
pikun pas rreth 12 ditëve. Në personat që paraprakisht kanë sasi të lartë të antitrupave
ndaj virusit të fruthit, këta të fundit, nuk lejojnë që virusi i vaksinës (i dobësuar) të
replikohet mjaftueshëm në mënyrë që të rrisë nivelet e antitrupave. Në këtë rast është
e qartë që këta fëmijë kanë qenë gjithmonë më risk shumë të ulët të sëmuren nga
fruthi.[Braunstein H et al 1990]
Faktorët që ndikojnë në përgjigjen imunitare janë të shumtë, por ajo cka është e
rendësishme është mosha e vaksinimit. Fëmijët më të rritur në moshë kanë përgjigje
më të mirë imunitare se ata shumë të vegjël. Në varësi të epidemiologjisë së fruthit në
një vend të caktuar, përcaktohet dhe kalendari i vaksinimit. Kryesisht preferohet që
kjo vaksinë të jepet në moshën 12 deri në 15 muaj, si pasojë e prezencës së
antitrupave inhibitorë të transmetuara nga nëna tek fëmija dhe papjekurisë së sistemit
imunitar në moshë më të vogël.[WHO/V&B 2003]
Mosha e rekomanduar e vaksinimit duhet të balancojnë rrezikun e dështimit të
vaksinës së parë, e cila bie me moshën, kundrejt rrezikut të infektimit me fruth para
vaksinimit, i cili rritet me rritjen e moshës.
Fëmijët e vegjël në muajt e parë të jetës janë të mbrojtur, si rrjedhojë e kalimit të
antitrupave IgG nga nëna e tyre. Megjithëse janë mbrojtës, këta antirupa duke qenë në
organizmin e fëmijës, pengojnë që virusi i dobësuar i vaksinës të replikohet në
mënyrë që të nxitet përftimi i antitrupave. Në pjesën më të madhe, antirupat e fituar
nga nëna nuk janë më prezent pas muajit të gjashtë deri nëntë të jetës.
Nga ana tjetër, fëmijët me moshë ≤6 muaj, nuk arrijnë të zhvillojnë nivele të larta të
antitrupave neutralizues, pas vaksinimit me virusin e dobësuar të fruthit, edhe në
mungesë të antitrupave të transmetuar nga nëna. Neonatët kanë një përgjigje të dobët
imunitare per shumë antigenë. Magnituda e përgjigjes së antitrupave IgG është më e
ulët se tëk të rriturit. [Cutts FT et al 1994]
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1.3.HEPATITI VIRAL B - Organizmi, Sëmundja, vaksina dhe
Imuniteti
Hepatiti B është një problem madhor i shëndetit publik. Vlerësimet botërore tregojnë
që së paku 2 bilion njerëz janë infektuar me virusin e hepatitit B dhe që rreth 360
milion njerëz janë bartës kronik të tij, pra rreth 6% të popullsisë së botës, të cilët
ndoshta nuk e dine faktin që janë bartës të ketij virusi. [A. Levittet al. 2004] Shumë
bebe të lindur nga nëna bartëse të hepatitit B bëhen gjithashtu bartës. Rreth 25% e
bebeve të patrajtuara të infektuar nga ky virus zhvillojnë shumë shpejt sëmundje
kronike të mëlçisë madje dhe kancer të saj. Hepatiti B vret rreth 1.1 milion njerëz çdo
vit. [CDC-MMWR 2000]
1-3.1 Etiologjia dhe epidemiologjia e HVB
Virusi i Hepatitit B (HBV) i takon familjes Hepadnaviridae. Ky virus ka një gjenomë
AND-je me zinxhir dopio pjesërisht të lidhur. Virusi i HepB (figura 1-8) përmban
komponente të shumtë antigjenik që përfshijnë HBsAg, HBcAg (antigjenin e
bërthamës) dhe HBeAg. Humanët janë të vetmit bujtës për HVB. [Hysko M et al
2001]

Figura 1-8. Paraqitje skematike e virusit te hepatitit B
HVB është shkaktari më i njohur i viremisë kronike. Në botë vlerësohen 200 deri 300
milion bartës kronik. Infeksioni i HVB është një shkak i përcaktuar i hepatiteve akute
dhe kronike. Ai është shkaku i mbi 80% të rasteve me karcinomë hepatocelulare.
Kursi klinik i hepatitit B është i padallueshëm nga tipet e tjera të hepatiteve virale
akute. Periudha e inkubimit varion nga 6 javë deri në 6 muaj (mesatarja 120 ditë).
Shenjat klinike dhe simptomat shfaqen me shpesh tek të rriturit sesa në fëmijët e
vegjël. Megjithatë, gati 50% e adultëve që kanë një infeksion akut janë asimptomatik.
Faza prodromale zgjat zakonisht 3 deri 10 ditë dhe ajo ikterike 1 deri 3 javë. Shumica
e infeksioneve akute në të rriturit rezulton me shërim të plotë, me eleminimin e
HbsAg-së nga gjaku dhe prodhimin e anti-HBs duke krijuar imunitet për infeksione
në të ardhmen. [IVB Hepatitis 2012]
Gati 10% e të gjithë infeksioneve akute të HVB avancojnë në infeksion kronik, me
riskun e rritjes së infeksionit me rritjen e moshës. Pothuajse 90% e fëmijëve që marrin
infeksionin e HVB nga nënat e tyre gjatë lindjes bëhen bartës. Nga fëmijët që
infektohen me HVB në moshat 1-5 vjec, 30%-50% e tyre bëhen bartës. Për të rriturit,
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rreziku i bërjes bartës është 6%-10%. Personat me infeksion kronik janë shpesh
asimptomatik duke mos e kuptuar kështu që ato janë të infektuar dhe duke qenë të aftë
të infektojnë të tjerët.
Hepatitet kronike aktive zhvillohen në më shumë së 25% të bartësve, dhe shpesh
rezultojnë në cirroza. Personat me infeksion kronik të HVB janë 12-300 herë me të
rrezikuar për të përfunduar në karcinoma hepatocelulare në krahasim me ato jo
bartës.[FitzSimons D et al 2002]
Frekuenca e infeksionit dhe mënyrat e transmetimit variojnë në pjesë të ndryshme të
botës. Rreth 45% e popullatës së botës jetojnë në zona me një prevalencë të lartë të
infeksionit kronik të HVB (8% ose më shumë e popullatës është HBsAg pozitive);
43% në zona me prevalence të moderuar (2%-7% e popullatës është HBsAg pozitive);
dhe 12% në zona me prevalencë të ulët (më pak së 2% e popullsise është HBsAg
pozitive). Situata e prevalencës së infeksionit kronik të HVB në botë paraqitet në
figurën 1-9. [Jinlin H et al 2005]

Figura 1-9. Endemiciteti i Hepatitit Viral B në botë, vlerësuar në vitin 2005Burimi
OBSH 2005
Më poshtë paraqitet një vlerësim i bërë një vit më vonë, në vitin 2006, ku shihet pak a
shumë e njëjta situatë, me disa ndryshime të vogla. (figura 1.10)

Figura 1-10.Endemiciteti i Hepatitit Viral B në botë, vlerësuar në vitin 2006Burimi
OBSH 2006
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Në vitin 2012, Organizata Botërore e Shëndetësisë, prezanton hartën e vendeve në
risk, panvarësisht shkallës së prevalencës, e cila paraqitet në figurën 1.11

Figura 1-11. Vendet me risk nga Hepatitit Viral B në botë. Burimi OBSH 2012.
Në shkallë botërore u bë e qartë së një program i plotë imunizimi është e vetmja
mënyrë për të ndaluar përhapjen në masë të gjerë të këtij virusi. Në shumë vende të
botës të gjithë fëmijët marrin rregullisht vaksinën e Hepatitit B që në lindje. Për
rajonin Europian situata e programeve të imunizimit paraqitet në fig.1-12.

Figura 1-12. Vaksinim me vaksinën e Hepatitit B, në rajonin Europian, 2004
Në grafikun e mëposhtëm (grafiku 1-4) paraqitet ecuria e incidencës dhe mbulesës
vaksinale me HepB3, bazuar në popullatën e rajonit europian gjatë viteve 1990-2003.

Grafiku 1-4. Incidenca e Hepatitit B në Rajonin Europian, 1990-2003
Punoi: Erida NELAJ(XHOI)

17

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA(ÇEKANI)

NIVELI I GJENDJES IMUNITARE NË POPULLATË PËR DISA NGA VAKSINAT VIRALE E BAKTERIALE

Në shkallë botërore, në grafikun e mëposhtëm (Grafiku 1-5) parqiten, ndër vite, numri
i vendeve që kanë futur në kalendarët e tyre vaksinimin me vaksinën e hepatitit B dhe
mbulesa vaksinale me këtë vaksinë, ku duket qartë rritja progresive e tyre.

Grafiku 1-5. Numri i vendeve që kanë futur vaksinën e hepatitit Bdhe mbulesa
vaksinale me HepB3 në botë, për vitet 1989-2012. Burimi: OBSH/UNICEF Qershor
2013
Për vitin 2012, mbulesa vaksinale me dozën e tretë të hepatitit B, në shkallë botërore
paraqitet më tej në figurën 1-14.

Figura 1-13. Mbulesa vaksinale me HepB3 në botë, për vitin 2012
Burimi: OBSH/UNICEF Qershor 2013
1-3.2 Hepatiti në Shqipëri
Përsa i përket prevalencës së HVB në vendin tonë, ajo përbën ende një problem serioz
të shëndetit publik. Gjatë fillimit të viteve `90 situata në Shqipëri është përshkruar si
shumë e rëndë me një prevalencë të lartë të HBsAg+ (19%) dhe të anti-HBc (62%)
gjë që e rendiste vendin tonë në vendet hiperendemike të ngjashme me të të Azisë dhe
Afrikës. Në sistemin e survejancës së epidemiologjike të sëmundjeve infektive, krahas
me ―Hepatitin viral të paspecifikuar‖ gjenden edhe të tre tipat bazë të hepatiteve virale
(Hepatiti viral A, Hepatiti viral B, Hepatiti viral C). Megjithatë, të dhënat e
survejancës i përkasin vetëm ―Hepatitit viral të paspecifikuar‖ për shkak të
pamundësisë objektive (mungesë e kiteve diagnostike) të identifikimit në rutinë të
tipit të virusit nga laboratorët mikrobiologjikë të rretheve.
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Të dhënat e survejancës epidemiologjike mbi hepatitin viral (akut, të paspecifikuar),
që përfshijnë periudhën prej katër dekadash 1960-2004, paraqesin një tablo të detajuar
mbi hasjen e sëmundjes si frekuencë vjetore (numër i rasteve) dhe nivel vjetor i
incidencës (raste për 100.000 banorë). Pas një rënie të theksuar të hasjes të sëmundjes
gjatë viteve 1960-1962, periudha e mëpasshme prej tri dekadash 1963-1990 tregon një
trend të qëndrueshëm me luhatje të vogla rreth një niveli mesatar prej 300 raste për
100.000 banorë të incidencës vjetore. Periudha, 1991-2001, karakterizohet nga një
trend zbritës me luhatje të mëdha të niveleve vjetore të incidencës rreth një vlere
mesatare prej 100 raste për 100.000 banorë në vit. (grafiku 1-6).

Grafiku 1-6. Hepatiti (akut viral, i paspecifikuar); Incidenca vjetore (raste për 100.000
banorë) gjatë periudhës 1960-2001
Frekuenca e hasjes të hepatitit viral akut të paspecifikuar paraqitet qëndrueshmërisht
më e lartë (1,5 herë) në zonat urbane krahasuar me ato rurale. [Basho M et al 2010]
Moshat më të prekura në këto vite kanë qenë ato pediatrike (0-14 vjeç), që
përfaqësonin 45-58% të totalit vjetor të rasteve të raportuara, të ndjekura nga grupmoshat 15-34 vjeç me 27-31% të totalit. Ndërkaq, është me vlerë shyrtimi i trendit të
hasjes të sëmundjes në veçanti për grup-moshën 0-4 vjeç në brendi të moshave 0-14
vjeç, lidhur me futjen prej vitit 1994 në kalendarin tonë kombëtar të imunizimit të
vaksinimit të detyrueshëm kundër hepatitit viral B për çdo kohort-lindje të re. Ndërsa
më 1995 grup-mosha 0-4 vjeç përbënte 22% të totalit vjetor të rasteve të raportuara
me hepatit, ―kontributi‖ i kësaj grup-moshe gjatë viteve të mëpasshme pëson një rënie
të qëndrueshme duke arritur në 6% më 2004, çka tregon në mënyrë të qartë
efektivitetin e vaksinoprofilaksisë specifike. [B Resuli et al 2009]
Janë të shumtë faktorët që kanë influencuar në reduktimin e incidencës së HVB edhe
në vendin tonë duke ndërmarre masat e përgjithshme parandaluese të tilla si
procedurat e injeksioneve të sigurta, depistimi i duhur i gjakut, edukimi i njerëzve
seksualisht aktivë dhe mbi të gjitha vaksinimi i detyruar i të porsalindurve. [Nelaj E
2013]
1-3.3 Përgjigja imunitare ndaj infeksionit natyral me hepatitit B
Ndonëse si imuniteti humoral dhe ai qelizor mund të rezultojnë nga infeksioni natyral
i hepatitit B, antitrupat, të vetëm, janë të mjaftueshëm për të dhënë mbrojtje dhe roli i
limfociteve T ende nuk dihet. Pas infeksionit natyral, janë zbuluar antitrupat kundrejt
antigjenëve sipërfaqësorë të mbështjellës së virusit (HBsAg; anti-HBs) dhe proteinës
së bërthamës së virusit (HBcAg; anti-HBc). Diagnoza bazohet në gjetjet klinike,
laboratorike dhe epidemiologjike. Infeksioni nga hepatiti B nuk mund të përcaktohet
bazuar vetëm në të dhënat klinike dhe diagnoza përfundimtare përcaktohet nga
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rezultatet e testeve serologjike. Markerat serologjikë te infeksionit nga hepatiti B
mund të variojnë në varësi të faktit nëse infeksioni është kronik apo akut.
HBsAg mund të zbulohet herët, që në javën e parë ose të dytë të infektimit, apo vonë,
në javën e 11 ose të 12 të infektimit, në varësi të metodave dhe sensitivitetit te testeve
të përdorura.
Prezenca e HBsAg tregon që personi është infektuar, panvarësisht nëse infeksioni
është kronik apo akut.
Anti-HBc (antitrupi i bërthamës) zhvillohet në të gjitha infeksionet me hepatit B dhe
shfaqet pak pas HBsAg në sëmundjet akute duke treguar për një infeksion të hershëm.
Anti-HBc shfaqet vetëm nëse personi ka kaluar infeksion natyral, pra ai nuk është i
pranishëm në personat që zhvillojnë imunitet nga vaksinimi. [IVB-Hepatitis B, 2012;
WHO http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsrlyo20022/en/index3.html ]

HBsAg
anti-HBs

anti-HBc

HBeAg

HBeAb

Tabela 1-3. Markerat serologjikë të Hepatitit B
Antigeni i sipërfaqës së Hep B është marker i prezencës së
infeksionit (akut ose kronik)
Antitrupi i antigjenit të sipërfaqëssë HepB është marker i
imunitetit të fituar si pasojë e sëmundjes ose vaksinimit
Antitrupi i antigjenit të bërthamëssë HepB është marker i
infeksionit akut, kronik ose të vendosur. Ky nuk është një
marker i induktuar nga vaksinimi. Ky mund të përdoret në
testimet para vaksinimit për të përcaktuar ekspozime të
mëparshme me HepB
Antigjen i një proteine të HVB. Është prezent vetëm gjatë
infeksioneve akute të HVB. Përdoret për të parë se sa infektues
mund të jetë një person, por gjithashtu mund të përdoret për të
parë efektivitetin e trajtimit për HVB
Antitrup i HBeAg i cili tregon stadin aktiv të infeksionit me
HVB. Është zakonisht prezent në infeksionet kronike

1-3.4 Vaksina e hepatitit B
Vaksina e Hepatitit B është vaksina e parë që mbron sëbashku infeksionin dhe
kancerin. Ajo mbron të porsalindurit nga transmetimi perinatal, fëmijët nga
transmetimi person-person, të rriturit nga transmetimi seksual, dhe njerëzit e të gjitha
moshave nga transmetimi nëpërmjet gjakut, transfuzioneve apo injeksioneve të
pasigurta. Kjo vaksinë prodhohet nga teknologjia rekombinante e ADN-së duke futur
një plasmid që përmban gjenin për HBsAg në majá të zakonshme (Saccharomyces
cerevisiae). Vaksina rekombinante përmban më shumë së 95% proteinë HBsAg (5 40 mcg/mL); proteinat e derivuara nga majája mund të përbëjnë 5% të produktit final,
por në vaksinë nuk gjendet ADN nga majája. Ne këtë mënyrë nuk mund të rezultojë
infeksion me hepatit B nga përdorimi i vaksinës rekombinante, përderisa në sistemin
rekombinant nuk është replikuar ADN-ja përgjegjëse për infektimin apo e gjithë sasia
e ADN-së së virusit. Vaksina e hepatitit B është e adsorbuar në hidroksid alumini.
Sasia e HBsAg e përdorur për dozat individuale të vaksinës varion në prodhues të
ndryshëm nga 3 deri 10 mcg/doze për formulimet pediatrike dhe nga 10-140
mcg/doze për formulimet e dozave për adultët, si rrjedhojë e proceseve të ndryshme të
prodhimit. Në këtë mënyrë, sasia e HBsAg, nuk mund të përdoret për të vlerësuar
efektivitetin relativ të vaksinës dhe nuk egzistojnë standarte ndërkombëtare për të
shprehur potencën e vaksinës. Vaksina duhet të ruhet në temperaturat +2 0C ÷ +80C
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dhe nuk duhet të ngrijë. Ekspozimi i saj në temperatura poshtë 00C ul ndjeshem
potencën e vaksinës. [Mahoney FJ 2007; IVB-Hepatitis B 2012]
Në vendin tonë, sikurse u tha dhe në fillim vaksinimi me vaksinën e HepB ka filluar
në vitin 1994 por pa një plan të detajuar paraprak. Vaksinimi ishte në nivel kombëtar
dhe vaksina filloi të aplikohet në fëmijët e lindur atë vit. Të dhënat e sakta në lidhje
me mbulesën vaksinale konsiderohen ato të vitit 1995 e në vazhdim.
Gjatë viteve 2000-2003 programi i vaksinimit ndërmori një fushatë masive për
vaksinimin e personelit shëndetësor, për vetë faktin se ata janë personat më të rriskuar
duke qenë se janë në kontakt të perditshëm me pacientë, që në shumicën e rasteve
janë bartës të hepatitit B edhe pa e ditur.
Në vitet 2010-2012 u ndërmor një fushatë tjetër vaksinimi e cila përfshiu të gjithë
fëmijët e lindur në vitet 1992-1993 dhe pjesën e fëmijëve të pavaksinuar në kohën kur
filloi gjerësisht vaksinimi me hepatit B, të lindur në muajt e parë të vitit 1994.
Në vazhdim gjatë viteve 2012-2013 u përfshinë në vaksinim të gjithë studentët e
fakulteteve mjekësi, stomatologji dhe infermieri në të gjithë vendin (publike dhe
private) të lindur në vitin 1991. Pra mund të themi se janë mbuluar me vaksinim një
pjesë e gjerë e popullatës dhe ne presim që nga viti në vit numri i rasteve me hepatit B
të vijë duke u ulur.
Tabela 1-4. Përmbledhja e administrimit të vaksinës së Hepatitit B
Tipi i vaksinës

ADN Rekombinante

Numri i dozave

Tre deri 4 doza

Kalendari

Ne lindje, 2, 4 dhe 6 muajsh

Rivaksinim

Nuk ka

Kundërindikimet

Reaksion anafilaktik ndaj një doze të mëparshme.

Reaksionet postvaksinale

Dhimbje dhe skuqje në vendin e injektimit, rrallë herë reaksion
anafilaktik

Masat e veçanta paraprake

Doza e lindjes duhet të jepet nëse ka një rrezik transmetimi perinatal

Doza

0.5 ml
Në mes të kofshës nga jashtë tek bebet / Krahu i sipërm (muskuli
deltoid) tek fëmijë dhe të rritur.

Vendi i injektimit
Tipi i injektimit

Intramuskular

Ruajtja

Ruhet midis 2°C-8°C. Nuk duhet duhet të ngrijë kurrë.

[WHO Immunization in practice 2004]
1-3.5. Përgjigja imunitare ndaj vaksinës së hepatitit B
Në lidhje me imunogjenicitetin dhe efikasitetin e vaksinës mund të themi se pas tre
dozave intramuskulare të HepB më shumë së 95% e fëmijëve zhvillojnë një përgjigje
imunitare të mjaftueshme. Kjo përgjigje vjen duke u ulur me rritjen e moshës së
aplikimit të kësaj vaksine. Të dhëna të ndryshme tregojnë së nivelet e induktimit të
antitrupave nga vaksina ulen me rritjen e moshës në të cilën aplikohet vaksina (bëhet
fjalë për moshat e rritura adoleshente apo mbi 20 vjec). Në tabelën 1 paraqitet niveli
mbrojtës që mund të arrijnë fëmijët 0-14 vjec dhe adultët, në lidhje me numrin e
dozave.
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Tabela 1-5. Niveli i përgjigjes imunitare sipas numrit të dozave
Vaksinimi me
Përgjigja imunitare
Përgjigja imunitare
Hepatit B
për moshat 0-14 vjeç
për moshat >14 vjeç
16%-40%
20%-30%
Doza e parë
80%-95%
75%-80%
Doza e dytë
98%-100%
90%-95%
Doza e tretë
Përsa i përket mos përgjigjes ndaj vaksinës egzistojnë disa faktorë të lidhur me këtë
fakt, të cilët përfshijnë faktorët e vaksinës (si p.sh doza, kalendari, vendi i injeksionit,
vaksina që është ekspozuar ndaj ngrirjes) dhe faktorët e bujtësit (imunodeficience e
personit të vaksinuar).[IVB – Hepatitis B 2012]
Fëmijët e lindur nga nëna që janë HBsAg+ janë në rrezik ekstrem të transmetimit të
infeksionit të HVB. Vaksinimi me vaksinën e HepB dhe administrimi i
imunoglobulinës së HepB brenda 24 orëve të para pas lindjes janë 85-95% efektive në
parandalimin e këtij infektimi. Administrimi i vaksinës së HepB, e vetme në këto
raste, siguron një parandalim perinatal efektiv, të infektimit me HVB, 70%–95%.
Imunizimi kundër hepatitit B mund të nxisë mbrojtje tek foshnjat edhe në praninë e
imunitetit pasiv të transmetuar nga nëna. Po ashtu prematurët nuk kanë përgjigje të
reduktuar imune ndaj hepatitit B vaksinimit. Ndërsa, individët me imunitet të
kompromentuar mund të kërkojnë administrimin e injeksioneve shtesë ose doza më të
larta të vaksinës, dhe pas vaksinimit duhet të ndiqet titri i antitrupave anti-HBs.
Pas vaksinimit primar me vaksinë HBV, përqendrimet e anti-HBs zbehen shumë
shpejt brenda vitit të parë. Njerëzit me një nivel më të ulët të pikut anti-HBs pas serisë
së plotë të vaksinimit primar, kanë një probabilitet më të lartë të bien më shpejt nën
nivelin e 10 IU/L të anti-HBs. Megjithatë, edhe nëse përqëndrimet e anti-HBs bien
poshtë 10 IU/L, memoria imune vazhdon të qëndrojë për një kohë të gjatë. [Kim SC
1997; IVB – Hepatitis B 2012]
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1.4 TETANOSI, DIFTERIA DHE PERTUSI
Sëmundja, Vaksinat dhe Imuniteti

- Organizmat,

Tetanosi, difteria dhe pertusis janë sëmundje që mund të bëhen shumë të rënda, të
cilat shkaktohen nga baktere. Tetanosi futet në organizëm nëpërmjet të çarave,
gërvishtjeve të thella dhe plagëve, ndërsa difteria dhe pertusis përhapen nga njeriu tek
njeriu nëpërmjet kollës apo teshtimës. [CDC-Pink book 2012]
1-4.1 Etiologjia dhe epidemiologjia e Tetanosit, Difterisë dhe Pertusit
1-4.1.1 Tetanosi
Tetanosi është një sëmundje akute, shpeshherë fatale, e shkaktuar nga egzotoksina të
prodhuara nga Clostridium tetani. Ajo karakterizohet nga spazma convulsive të
gjeneralizuara të muskujve të skeletit. Ngurtësimi i muskujve fillon me nofullën dhe
qafën e më pas bëhet i përgjithësuar.

Figura 1-14. Clostridium tetani
C. tetani (figura 1.14), është një bacil i hollë, gram-pozitiv, anaerob që formon spore.
Bakteri është i ndjeshëm ndaj të nxehtit dhe nuk mund të mbijetojë në prani të
oksigjenit. Ndryshe nga bakteri, spori është shumë rezistent ndaj të nxehtit dhe
metodave të zakonshme të dezinfektimit. Sporet mund ti mbijetojnë autoklavimit me
121°C për 10-15 minuta. Sporet përhapen lehtësisht në tokë dhe në zorrët dhe
jashtëqitjet e kuajve, deleve, lopëve, minjëve e pulave.
Clostridium tetani prodhon dy egzotoksina, tetanolizinë dhe tetanospazmin.
Funksionet e tetanolizinës ende nuk njihen plotësisht. Tetanospazmina është një
neurotoksinë dhe jep manifestimet klinike të tetanusit. Toksinat e prodhuara përhapen
në organizëm nëpërmjet gjakut dhe limfës dhe veprojnë në disa zona në sistemin
nervor qendror, duke përshirë sistemin motor periferik, palcën kurrizore, trurin dhe
sistemin nervor simpatik. Vlera minimale letale e vlerësuar është 2.5 nanogram/kg
peshë, ose 175 nanogram për një individ që peshon 70 kg.
Periudha e inkubimit varion nga 3 deri në 21 ditë, zakonisht rreth 8 ditë. Në
përgjithësi, sa më larg të jetë plaga nga sistemi nervor qendror, aq më e gjatë është
periudha e inkubimit. Sa më e shkurtër periudha e inkubmit aq më të larta janë shanset
për vdekje. Tek tetanosi neonator, simptomat zakonisht shfaqen nga 4 deri 14 ditë pas
lindjes, me një mesatare prej 7 ditësh. [IVB tetanus 2006]
Megjithëse vaksina për tetanosin gjendet kudo në botë, OBSH raporton që në vitin
2008 mbi 59 000 të lindur vdiqën nga tetanosi neonator. Kjo vlerë paraqet një ulje
prej 92% nga raporti i vdekjeve nga tetanosi neonator në vitin 1988, por gjithsesi
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është një numër shumë i lartë po të marrim parasysh që kjo është një sëmundje që
mund të parandalohet lehtësisht. Të porsalindurit janë shumë të ndjeshëm ndaj
tatnosit, nëse nuk kanë një imunitet pasiv, që do të thotë nënat e tyre nuk janë
imunizuar më parë. Bakteri mund të infektojë fëmijën veçanërisht nëse kordoni
umbilikal pritet me mjete jo sterile. Në vitin 1988, OBSH ndërtoi një program për
eliminimin e tetanosit neonator. Ndërkohë që ky program ka bërë shumë progres,
harta e mëposhtëme tregon se në shtator të vitit 2013 ende 26 vende nuk e kanë
eleminuar plotësisht këtë problem.

Figura 1-15. Harta e eleminimit të tetanosit neonator
Burimi WHO/UNICEF database, Shtator 2013
Shfaqja e tetanosit është mbarëbotërore, por ai ndeshet më shpesh në rajonet me
popullatë të dendur, në zona të nxehta ku toka është e pasur me lëndë organike.
Tetanosi nuk është i transmetueshëm nga njeriu tek njeriu. Është e vetmja sëmundje e
parandalueshme nga vaksinat që është infektuese, por jo kontaminuese.
Sigurisht me forcimin e programeve të vaksinimit rastet me tetanos kanë pësuar
zbritje të ndjeshme. Në grafikun e mëposhtëm (grafiku 1.7) paraqitet numri total i
rasteve në shkallë botërore, me tetanus, për vitet 1980-2008 krahasuar me rritjen e
mbulesës vaksinale e me vaksinën e DTP3, si një vaksinë që përdoret në të gjitha
vaksinimet bazale.

Grafiku 1-7. Rastet me tetanoz ndër vite, dhe mbulesa vaksinale me DTP3, ne shkallë
globale. Burimi WHO/IVB database, 2009
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Përsa i përket diagnostikimit të tetanosit nuk ka metoda laboratorike për të. Diagnoza
është tërësisht e bazuar në shenjat klinike dhe nuk varet nga konfirmimi
bakteriologjik. Profilaksia me antibiotik, për menaxhimin e plagëve, nuk është e
vlefshme në rastet me tetanus. Nevoja për vaksinim aktiv, me ose pa imunizim pasiv
(dhënie e serumit antitetanik) varet nga kushtet e plagës dhe historia e imunzimit të
pacientit. Ne rastin e menaxhimit të plagëve na vjen në ndihmë tabela e mëposhtëme,
1.6 Gjithsesi ndodh shumë rrallë të kemi rast me tetanus në persona të imunizuar.
Administrimi i vaksinës në persona të vaksinuar më parë kundrejt tetanosit shërben
për nxitjen e imuniteit por shpesh kjo shoqërohet dhe me imunoglobulina të gatëshme
(serumi antitetanik). Kjo pasi dozat e para (nëse nuk është realizuar vaksinimi i plotë
me të gjitha dozat), mund të mos realizojnë krijimin e imunitetit por thjesht nxitjen e
tij. [L Johnston2010]
Tabela 1-6. Imunizimi me tetanus në rastet e plagëve
Plagë e pastër

Plagë e dyshimtë për tetanus

Statusi i vaksinimit
Plotësisht i vaksinuar
Vaksinim bazal, rivaksinimet jo të
plota, por i dokumentuar
Vaksinim bazal jo i plotë, ose
rivaksinimet të pa dokumentuar
I pavaksinuar ose status i panjohur
vaksinimi

Vaksinë

Vaksinë

Imunoglobulinë
tetanike (IT)

̶

̶

Vetëm me risk të lartë*

̶

̶

Vetëm me risk të lartë*

+
Apliko dozat më pas për të
rregulluar kalendarin
+
Apliko dozat më pas për të
rregulluar kalendarin

+
Apliko dozat më pas për
të rregulluar kalendarin
+
Apliko dozat më pas për
të rregulluar kalendarin

+
Një doze IT në vend të
ndryshëm nga vaksina
+
Një doze IT në vend të
ndryshëm nga vaksina

* Konsiderohen me risk të lartë kur mjeti shkaktues i plagës njihet të jetë i predispozuar të mbajë spore tetanosi.

1-4.1.2 Difteria
Difteria është një sëmundje bakteriale, në të cilën manifestimet më të shumta klinike i
referohen veprimit të exotoksinave të prodhuara. Difteria shkaktohet nga bakteri
Corynebacterium diphtheriae, (figura 1.16), një bakter gram pozitiv, sekuenca
gjenomike e të cilit është zbuluar vitet e fundit (Cerdeno-Tarraga et al., 2003).
Toksina e prodhuar nga ky bakter mund të dëmtojë ose shkatërrojë pjesë të trupit të
njeriut dhe organet e tij. Një tip i difterisë shkakton faringite dhe ndonjëherë tonsilite.
Një tip tjetër, më i takuar sidomos në zonat tropikale, shkakton ulçer të lëkurës.

Figura 1-16. Corynebacterium diphtheriae
Bartësit e difterisë janë humanët. Ajo prek njerëz të të gjitha moshave, por më shpesh
ajo godet fëmijët e paimunizuar. Në vendet me klimë të nxehtë, difteria ka tendencë të
ndodhë gjatë muajve të ftohtë. Në vitin 2000, janë raportuar në botë rreth 30000 raste
me 3000 të vdekur.Difteria transmetohet nga njeriu tek njeriu nëpërmjet kontakteve të
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ngushta fizike dhe respiratore, me periudhë inkubimi midis dy dhe pesë ditësh.
Infeksionet më të shpeshta janë ato të traktit të sipërm respirator të cilat përfshijnë
bajamet, faringun, laringun ose mukozën nazale. Infeksioni i nazofaringut mund të
shkaktojë vështirësi në frymëmarrje deri dhe vdekje. Kur difteria prek fytin dhe
tonsilet, simptomat e hershme janë faringit, humbje e oreksit dhe temperaturë jo
shumë e lartë. Brenda 2-3 ditësh një membrane e bardhë në blu ose gri formohet në
fyt dhe në tonsile. Kjo membranë mund të ngjitet në pjesën e butë të fytit dhe mund të
rrjedhë. Nëse rrjedh membrana merr ngjyrë jeshile në gri deri në të zezë. Pacienti
mund të rikuperohet në këtë pikë ose të përkeqësohet dhe të vdesë në 6 deri 10 ditë.
Pacienti me klinikë të egër të difterisë mund të mos zhvillojë temperaturë të lartë por
mund të zhvillojë përhapje të infeksionit deri në bllokim të rrugëve të frymëmarrjes.
Gjatë fazës së hershme të sëmundjes ose edhe javë më pas, pacienti mund të ketë
rrahje jo normale të zemrës, që mund të rezultojnë në atak kardiak. Disa pacientë pas
infeksionit të difterisë, kanë shfaqur pas disa vjetësh në muskulin e zemrës dhe
valvula, sëmundje kronike të zemrës dhe atak kardiak. Komplikacioni më i shpeshtë i
difterisë është obstruksioni (bllokimi) i rrugëve respiratore i ndjekur ky nga vdekja.
Të gjithë shtamet toksigjenik të C. diphtheriae prodhojnë një toksinë identike. Që
shtami i difterisë të bëhet toksik, ai duhet të infektohet nga një bakteriofag që
përmban gjenet toksike. Ky proçes quhet conversion lizogjenik. Futja e një shtami
toksigjenik në një komunitet mund të nxisë një shpërthim epidemik nëprmjet
përhapjes apo transferimit të bakteriofagut në shtameve jo toksikë të gjendur në
traktin respirator të individit. [IVB Diphtheria 2009]
Në popullatat me shkallë të lartë imunizimi, shtamet toksikë në përgjithësi zhduken,
ndërkohë që ato jo toksikë mund të vazhdojnë të qarkullojnë.
Incidenca e difterisë në europë ka rënë ndjeshëm, që nga rigjallërimi i saj në vitin
1990, por qarkullimi i saj vazhdon në disa vende të Europës lindore, dhe gjithashtu
raportohen vazhdimisht raste sporadike në vende të tjera. Gjatë 10 vjetëve të kaluar
kjo incidencë ka rënë me 95% përgjatë rajonit europian.
Edhe pse shumica e vdekjeve kanë ndodhur në vendet sëmundje endemike, raporti
rast-fatalitet kanë qenë më i lartë në vendet në të cilat difteria nuk është endemike, por
ku mosnjohja mund të çojë në vonesa në diagnostikimin dhe trajtimin. Ky reduktim
është inkurajues, por duhet të mbahet gjithmonë në nivele shumë të larta mbulesa
vaksinale me këtë vaksinë.

Grafiku 1-8. Numri i rasteve me difteri në botë dhe mbulesa vaksinale me DTP3,
1980-2011Burimi: OBSH database, 2012
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1-4.1.3 Pertusi
Pertusi, apo kolla e mirë, është një sëmundje infektive akute e traktit respirator, që
shkaktohet nga bakteri Bordetella pertussis që gjendet në gojë, hundë dhe faring.
Epidemitë e pertusit u përshkruan për herë të parë në shekullin e XVI dhe organizmi u
izolua për herë të parë në vitin 1906. Në shekullin e XX-të, pertusi ishte një nga
sëmundjet kryesore, shkaktare të vdekjeve në botë. Në shtetet e bashkuara, përpara se
të qarkullonte vaksina e pertusit në vitin 1940, raportoheshin më shumë se 200,000
raste me pertus në vit[CDC- http://www.cdc.gov/pertussis/]. Me përhapjen e vaksinës,
indicenca u ul me 80% krahasuar me kohën pa vaksinë. Në vitin 2000, nga rreth 39
milion raste të vlerësuara me pertus në të gjithë botën, rezultuan 297,000 vdekje.
Numri i vdekjeve nga pertusi ka ardhur duke u ulur, por sërish ai mbetet një problem
madhor shëndetësor në fëmijët e vendeve në zhvillim, me 195,000 vdekje të
rezultuara nga kjo sëmundje, sipas një vlerësimi të bërë nga OBSH në vitin 2008.
B. pertussis është një bakter i vogël aerobik, gram negativ. Izolimi i këtij bakteri nuk
është dhe aq i lehtë, pasi kërkon terrene specifike.

Figura 1-17. Bordetella pertussis
B. pertussis prodhon disa produkte antigjenike dhe biologjikisht aktive si p.sh
toksinën e pertusis, hemoaglutininë filamentoze, aglutinogjenë, ciklazë adenilate,
pertaktinë dhe citotoksinë trakeale. Këto produkte janë përgjegjës për shfaqjet e
shenjave klinike të sëmundjes së pertusit si edhe për prodhimin e imunitetit që pason
infeksionin. Imuniteti që pason infeksionin e B. pertussis nuk duket të jetë i
përhershëm. Pertusi përhapet shumë lehtë nga fëmija tek fëmija me anë të spërklave
nga kollitjet dhe teshtimat. Fëmijët të ekspozuar ndaj mikrobeve infektohen.
Sëmundja e pertusit shkaktohet kryesisht nga toksina. Bakteri ngjitet në qelizat
epiteliale respiratore, prodhon toksinë që paralizon ciliet dhe shkakton inflamacion të
traktit respirator i cili ndërhyn në sekrecionet pulmonare të nevojshme për pastrim.
Periudha e inkubimit zakonisht është 7-10 ditë, me një shtrirje prej 4-21 ditësh. Kursi
klinik i sëmundjes ndahet në tre stade. Fillimisht, fëmijët e infektuar mund të kenë
rrufë, sy të lotuar, teshtima, temperaturë dhe kollë të lehtë. Kolla gradualisht
ashpërsohet, pas 1-2 javësh dhe bëhet më e fortë, më e shpeshtë dhe lehëse. Fëmija
bëhet cianotik (merr ngjyrë në blu) për shkak të mos ngopjes me oksigjen nga krizat e
kollës. Gjendja e këputur dhe të vjellat pas çdo ataku janë më të shpeshta kryesisht
gjatë natës. Ky është stadi i dytë, në të cilin bëhet zakonisht dhe diagnostikimi, i cili
zgjat 1-6 javë e ndonjëherë edhe 10 javë. Gjatë rikuperimit të gjendjes kolla bëhet
gradualisht më e qetë dhe ky quhet stadi i kovaleshencës. Ky stad zgjat 2 deri 3 javë.
Fëmijët zakonisht nuk kanë temperaturë të lartë gjatë të gjithë stadit të sëmundjes, po
ashtu nuk duken të jenë të sëmurë në periudhën midis dy atakëve të kollës.
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Komplikacionet nga pertusi ndodhin më shpesh tek të miturit dhe neonatët.
Komplikacioni më i takuar që shkakton vdekjen është pneumonia bakteriale. Fëmijët
gjithashtu mund të kenë komplikacione si psh konvulsione dhe kriza gjatë
temperaturës ose reduktim të furnizimit me oksigjen të trurit. Kjo mund të shkaktohet
si nga krizat e kollës ose nga çlirimi i toksinave nga bakteri i pertusit. Ata gjithashtu
mund të kenë humbje të oreksit, inflamacion të veshit të mesit dhe dehidratim.
Adoleshentët adultët por edhe fëmijët e mbrojtur pjesërisht nga vaksina mund të
infektohen me B. pertussis por mund të shfaqin një sëmundje më të lehtë sesa fëmijët
e vegjël. Infeksioni nga pertus në këta persona mund të jetë asimptomatik ose me
shenja të sëmundjes por që zgjasin më pak ditë. Por, cka është më e rëndësishme është
fakti që këta persona mund ta transmetojnë sëmundjen tek njerëzit e tjerë më të
ndjeshëm sic janë fëmijët e vegjël të paimunizuar ose pjesërisht të imunizuar.
Bordetella pertussis është një patogjen vetëm human me aktivitete të shumta
biologjike. Panvarësisht mbulesës së lartë vaksinale, B. pertussis qarkullon në të
gjitha vendet; reinfeksioni është i zakonshëm dhe ndodh gjatë gjithë jetës së njeriut.
Toksina e pertusit është një toksinë që ka disa aktivitete biologjike. Antitrupat kundër
kësaj toksine zhvillohen pas infeksionit natyral ose vaksinimit. Kjo toksinë mund të
inaktivizohet kimisht ose gjenetikisht, por sërish ruan aftësinë imunologjike.
Pertusi është një sëmundje me shkallë të lartë përhapje, në të gjithë botën, me një
nivel sulmi 80-100% midis kontakteve të paimunizuar dhe 20% midis kontakteve në
popullatë të imunizuar[Guiso Net al 2011]. Në shumë vende sëmundja ndodh në cikle
të rregullta epidemike që përsëriten çdo 3 deri 5 vjet, panvarësisht zgjerimit të
vaksinimit kundrejt kësaj sëmundje. Megjithatë, incidenca e pertusit e raportuar në
mbarë botën ka rënë si rrjedhojë e përmirësimit të mbulesës vaksinale, por në vendet
në zhvillim ku kjo mbulesë është rreth 50% (figura 1.18), OBSH përllogarit që 90% e
sëmundshmërisë nga pertusi ndodh pikërisht në këto vende.

Figura 1-18. Mbulesa vaksinale me vaksinën DTP3 (anatoksina difterike, anatoksina
tetanike dhe pertus, me tre doza) në fëmijë, 2011. Burimi OBSH database 2012
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Në grafikun e mëposhtëm paraqitet incidenca e pertusit e krahasuar kjo me mbulesën
vaksinale të vaksinës DTP (doza e tretë) për periudhën 1980-2008.

Grafiku 1-9.Incidenca globale e pertusit dhe mbulesa me DTP3, 1980-2008.
Burimi OBSH database 2009
1-4.2 Tetanozi, Difteria dhe Pertusi në Shqipëri
Të dhënat epidemiologjike të frekuences vjetore (numër rastesh) dhe niveleve vjetore
të incidencës (raste për 100.000 banorë) të difterisë, pertussis dhe tetanozit gjatë
periudhës prej mbi katër dekadash 1960-2004 demonstrojnë një rënie të qëndrueshme
të hasjes së tyre, veçanërisht gjatë periudhës 1980 e pas.
Vitet 1960 shënojnë futjen e vaksinimit të detyrueshëm kundër Difterisë, Pertusit dhe
Tetanozit në kalendarin tonë kombëtar të imunizimit si dhe realizimin e prodhimit në
vend (Instituti i Shëndetit Publik – IShP) të përbërësve antigjenike vaksinorë të
trivaksinës DTP (difteri-tetanoz-pertus) dhe dyvaksinës DT e Td (difteri-tetanoz).
Gjatë viteve 1970 e 1980, IShP realizoi përmirësime të spikatura në bioteknologjinë e
prodhimit të përbërësve D, T, dhe P të trivaksinës DTP, dyvaksinës DT dhe asaj Td,
dhe vaksinës TT, që sollën si rrjedhojë rritjen e efikacitetit dhe efektivitetit të tyre, çka
u pasqyrua në një ulje të mëtejshme të hasjes të sëmundjeve infektive përkatëse
(difteri, pertus, tetanoz), duke arritur nivelet më të ulëta të incidencave të tyre qysh
nga fundi i viteve 1980 e në vijim.
Tetanosi paraqet fillimisht (periudha 1960-1973) një trend të qëndrueshëm të hasjes, i
cili merr karakter zbritës gjatë periudhës 1974-1982. Periudha e mëpasshme 19831995 paraqet një tjetër trend të qëndrueshëm të hasjes të sëmundjes, veçse tanimë në
nivele të ulëta (rreth 3-4 raste në vit për 1 milion banorë). Periudha 1996-2004
karakterizohet nga nivele shumë të ulëta të hasjes: totali vjetor i rasteve të raportuara
është vetëm 2-4 raste.[Kakarriqi E. 2003]
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Grafiku 1-10. Frekuenca (rastet) dhe Incidenca vjetore e tetanosit (raste për 100.000
banorë) gjatë periudhës 1960-2001
Tetanozi neonator paraqitet me 0 (zero) raste më 2008, 2007, 2006 ashtu sikurse në
vitet paraardhëse 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 etj.
Tetanozi më 2008 paraqitet me 0 raste (më 2007 dy raste) të raportuara. Kjo tablo,
është një tregues i drejtpërdrejtë i efektivitetit të parandalimit parësor të tetanozit dhe
tetanozit neonator nëpërmjet vaksinoprofilaksisë specifike (DTP, DT, Td në moshat
pediatrike dhe TT në gratë shtatzëna).
Difteria paraqet një rënie të theksuar të hasjes së saj gjatë periudhës 1960-1975;
periudha e mëpasshme (1976 e pas) karakterizohet nga nivele të ulëta të incidencës
(me përjashtim të një rritje të vogël të tyre gjatë viteve 1990-1994). [Kakarriqi E.
2003]

Grafiku 1-11. Frekuenca (rastet) dhe Incidenca vjetore e difterise (raste për 100.000
banorë) gjatë periudhës 1960-2001
Më tej, difteria rezulton të jetë ketë patur vetëm dy raste të suspektuara në vitin 2005,
dhe që nga viti 2006 e deri tani rezultojnë të kemi 0 (zero raste vjetore). Ky rezultat
është një tregues i drejtpërdrejtë i mbulesës optimale vaksinore (>95%) të DTP3 në
rradhë të parë, por edhe të rivaksinimeve DTP, DT, dhe Td lidhur si me komponentin
(antigenin) difterik, ashtu dhe me komponentet (antigenët) tetanik dhe pertusik.
[Kakarriqi E. 2003]
Pertusi paraqet luhatje të theksuara të niveleve vjetore të hasjes së tij gjatë periudhës
1960-1989; periudha e mëpasshme 1990-2004 karakterizohet nga nivele të ulëta të
hasjes të sëmundjes, me një numër vjetor prej 100-300 raste të raportuara, 98-99% e
të cilave u përkasin moshave pediatrike (0-14 vjeç).
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Grafiku 1-12. Frekuenca (rastet) dhe Incidenca vjetore e pertusit (raste për 100.000
banorë) gjatë periudhës 1960-2001
Më 2008 janë raportuar 10 raste të suspektuara klinikisht për pertus (mosha
pediatrike), ku vihet re një ulje e lehtë numrit të rasteve të raportuara në krahasim me
vitin pararendës 2007 (13 raste). Vijojnë këto, të jenë nivele të papërfillshme të
frekuencës së hasjes të sëmundjes në popullatë, duke paraqitur kështu një tablo që
pasqyron shkallën optimale të efektivitetit të vaksinoprofilaksisë përkatëse (trivaksina
DTP).
1-4.3 Përgjigja imunitare e ndaj infeksionit natyral të tetanosit, difterisë dhe
pertusit
Ka disa komente në lidhje me keqinterpretimin në lidhje me rezistencën dhe
imunitetin natyral kundrejt tetanusit. Janë dhënë argumente që shpjegojnë pse
sëmundja në vetvete nuk e ka të përcaktuar imunitetin e duhur. Megjithatë, kur
shfaqen kushtet optimale, njihet që toksina e tetanosit nxit sistemin imun duke
prodhuar antitrupa humoralë të detektueshëm. Nga një studim i kryer në persona të
painfektuar më parë, apo të paimunizuar me tetanus u gjetën nivele mbrojtës të
konsiderueshëm ndaj tetanosit. Ndoshta kjo është një ndër arsyet që pse numri i
rasteve është i vogël edhe në zona me risk të lartë kundrejt tetanosit, apo një arsye
tjeter se pse egzistojnë individë ―të varfër në përgjigje‖ dhe ―përgjigjës të mirë‖
kundrejt vaksinës së tetanosit. [Karen S et al 2012]
Imuniteti ndaj difterisë është i ndërmjetësuar nga antitrupat. Meqenëse vdekshmëria
ndaj difterisë i atribuohet toksinës difterike, imuniteti ndaj difterisë varet në rradhë të
parë nga antitrupat kundrejt toksinës. Këta antitrupa të tipit IgG maten sipas shkallës
ndërkombëtare të uniteteve për mililitër (IU/mL) në serum. Antitoksinë shpërndahet
në të gjithë trupin dhe kalon lirshëm nëpër placentë, duke siguruar imunitet pasiv te të
porsalindurit gjatë muajve të parë të jetës. Antitoksina e difterisë mund të prodhohet si
nga sëmundja ose statusi i bartësit, ashtu edhe nga vaksinimi me anatoksinë. Këto
antitrupa janë identikë dhe është e vështirë të dallohet nëse janë përftuar nga sëmundja
apo imunizimi. [McQuillan G.M et al 2002]
Përsa i përket pertusit, nuk janë gjetur në mënyrë specifike antitrupa që të tregojnë
imunitetin ndaj infeksionit me B. pertussis, megjithatë, prevalenca antitrupave në
mosha të ndryshme mund të përdoret si indeks i ekspozimit ndaj antigenëve pertusikë.
Pas infektimit për herë të parë me pertus, vihet re një rritje e IgA-ve dhe IgG-ve
kundrejt toksinës pertusike. Reinfektimi me pertus karakterizohet nga një rritje më e
shpejtë e antitrupave gjë që e bën të vështirë diagnozën në përcaktimin e fazës
kovaleshente apo akute.[Cagney M et al 2006]
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Të porsalindurit, marrin antitrupa IGg të gatshëm nga nënat e tyre dhe kjo është
vlerësuar nga studime të bëra në serumin e marrë nga kordoni umbilikal apo gjaku i
fëmijëve të shëndetshëm dhe të paimunizuar ende me vaksinën DTP. Ky imunitet i
fituar nga nëna bie shumë shpejt në muajt e parë të jetës.
1-4.4 Vaksina e tetanozit, difterisë dhe pertusit
Zbulimi i anatoksinave dhe aftësisë së tyre imunogjenike në vitin 1923, ofruan
mënyra të sigurta dhe efektive për vaksinimin e gjerë. Anatoksina e tetanosit u
prodhua për hërë të parë në vitin 1924 dhe u përdor gjerësisht në trupat ushtarake
gjatë luftës së dytë botërore. Anatoksinat tetanike dhe difterike konsistojnë në
trajtimin e toksinës me formaldehid dhe nxehtësi duke i shndërruar ato në toksina të
padëmshme, por që kanë ruajtur vetitë antigjenike, duke u quajtur anatoksina.
Praktikat moderne në prodhimin e anatoksinave sigurojnë mos kthimin e tyre sërish
në toksina.

Figura 1-19. Procesi i përftimit të anatoksinës difterike
Anatoksinat gjenden në vaksinë të adsorbuara në kripëra të aluminit duke dhënë
kështu mundësinë e krijimit të ―depove‖ në zonën intramuskulare, në mënyrë që
organizmi të njihet gradualisht me këta antigenë dhe të krijojë antitrupat përkatës.[Gj.
Kuli-Lito 2004]
Vaksinat me pertus qelizor (Whole-cell pertussis -wP) përmbajnë sasi të ndryshme të
qelizave bakteriale jo infektive. Këto vaksina prodhohen duke rritur bakteret në
terrene standart sintetikë, të lëngshëm. Më pas këto baktere ―vriten‖ dhe densiteti i
tyre rregullohet sipas standarteve të adsobimit në kripëra të aluminit.
Anatoksinat mund të gjenden në vaksina të veçanta ose të kombinuara, si DT, Td apo
DTP. Kohët e fundit këto anatoksina mund të gjenden të kombinuara me pertus
aqelizor (DTaP) ose dhe me kombinime të tjera që përmbajnë hepatit B, Haemophilus
influenzae tipb, dhe/ose poliomielit të inaktivuar IPV, si kombinime, tetra, penta apo
hekza valente.
Njësia dozë për anatoksinat është Lf (limiti i flokulimit). Për difterinë kjo sasi në
vaksinat pediatrike është rreth 20 Lf/doze ndërkohë që për adultët ajo gati
përgjysmohet me 10 Lf/dozë, në mënyrë që të ulen efektet anësore si skuqja në vendin
e injektimit. Sasia e pertusit në vaksinë është e ulët krahasuar me 20 Lf/dozë difteri
dhe 10 Lf/dozë tetanus.[Edwards KM et al 1986]
Janë të shumta diskutimet nëse përftohet e njëjta shkallë imuniteti kur këto vaksina
jepen të kombinuara. Studimet e kryera kanë përforcuar faktin që përgjigja imunitare
është e njëjtë si në dhënien e antigenëve në të njëjtën kohë, ashtu dhe në dhënien e
tyre një e nga një.
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Tabela 1-7. Përmbledhja e administrimit: vaksina TT (Tetanus Toxoid)
Tipi i vaksinës

Anatoksinë TT ose e kombinuar si DT, ose Td

Numri i dozave

Të paktën dy dozat fillestare

Kalendari

2 doza me diference 1 muaj

Rivaksinim

Në varësi të kushteve dhe kalendarit kombëtar të vaksinimit

Kundërindikimet

Reaksion anafilaktik ndaj dozes paraardhëse

Reaksionet postvaksinale

Doza

Reaksione te lehtë lokal ose sistemike janë të zakonshme dhe rriten në
shpeshtësi me rritjen e numrit të dozave, te cilat mund të përbëjnë një
kunderindikim për dozat e mëtejshme
Përmbajtje e ulët e difterisë (Td në vend të DT) që nga mosha shtatë
vjeçare e lart
0.5 ml

Vendi i injektimit

Në pjesën e jashtëme të krahut

Tipi i injektimit

Intramuskular

Ruajtja

Ruhet midis 2°C÷8°C. Kurrë nuk duhet të ngrijë

Masat e veçanta paraprake

Tabela 1-8. Përmbledhja e administrimit: vaksina DTwP
Numri i dozave
Kalendari
Rivaksinim
Kundërindikimet

Difteria dhe Tetanusi si anatoksina. Pertusis si bakter i vrarë (e gjithë
qeliza)
Të paktën tre dozat primare
2,4,6 muajsh
18-24 muajsh
Reaksion anafilaktik të dozës së mëparshme ose të ndonjë përbërësi

Reaksionet postvaksinale

Janë të zakonshme reaksione të lehta lokale ose sistemike

Tipi i vaksinës

Masa të vaçanta paraprake
Doza
Vendi i injektimit
Tipi i injektimit
Ruajtja

Kombinimet me wP zakonisht nuk jepen mbi moshën 6 vjeçare. Në këtë
rast jepen kombinimet me pertus jo qelizor (aP).
0.5 ml
Në mes të kofshës nga jashtë të bebes / krahut të sipërm nëse është më i
rritur
Intramuskular
Ruhet midis 2ºC÷8ºC.Vaksina DTP nuk duhet të ngrijë kurrë.

Tabela 1-9. Përmbledhja e administrimit: vaksina DTwP-HepB-Hib
Tipi i vaksinës

Vaksinë pentavalente

Numri i dozave

Tre

Kalendari

2, 4 dhe 6 muajsh

Rivaksinim

Nuk ka

Kundërdhënia

Mos e përdorni si doze ne lindje

Reaksionet postvaksinale

Reaksione të lehta lokale dhe sistemike janë të zkonshme

Masat e veçanta paraprake

Mos e përdorni si doze ne lindje, zakonisht nuk jepet mbi moshën 6
vjeçare

Doza

0.5 ml

Vendi i injektimit

Në mes të kofshës nga pjesa e jashteme

Tipi i injektimit

Intramuskular

Ruajtja

Ruhet midis 2°C deri 8°C. Kurrë nuk duhet të ngrijë.

[WHO Immunization in practice 2004]
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Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë një vlerësim së fundmi (viti 2012) mbi
nivelet globale të mbulesës vaksinale. Aktualisht imunizimi parandalon dy deri tre
milion vdekje në vit nga difteria, tetanosi, pertusi dhe fruthi.
Gjatë vlerësimit të vaksinimit me tre doza vaksine DTP u vu re një rritje e mbulesës
nga 20% në vitin 1980 dhe 70% në vitin 2000, në 83% në vitin 2012 (grafiku 1-13).
Rreth 110.6 milion fëmijë ishin vaksinuar.

Grafiku 1-13. Mbulesa vaksinale me DTP3, globale dhe sipas rajoneve të OBSH, për
vitet 1980-2012. Burimi: OBSH/UNICEF, Qershor 2013
Megjithatë në mbarë botën mbeten ende 22.6 milion fëmijë të pavaksinuar si rezultat i
mos paraqitjes apo mos kapjes nga shërbimet rutinë të vaksinimit (grafiku 1-14).

Grafiku 1-14. Shpërndarja globale e femijëve të paimunizuar me DTP3 në vitin 2012.
Burimi: OBSH/UNICEF, Qershor 2013
Në hartën e mëposhtëme, (figura 1-20) paraqiten vendet në zhvillim, me mbulesë
vaksinale për DTP3 mbi 80% për çdo rreth. Vendi ynë ka një mbulesë rreth 98% për
këtë antigen në shkallë kombëtare dhe mbi 95% për çdo rreth.
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Figura 1-20. Mbulesa mbi 80% me DTP3, në çdo rreth, për vendet në zhvillim, 2012.
Burimi: OBSH/UNICEF, Qershor 2013

1-4.5 Përgjigja imunitare ndaj vaksinimit me Tetanoz, Difteri dhe Pertus.
Në figurën 1-21 tregohet në mënyrë skematike përgjigja imunitare ndaj vaksinimit me
anatoksinën tetanike tek adultët pas imunizimit primar dhe rivaksinimeve me këtë
vaksinë. Shkalla dhe kohëzgjatja e imunitetit rriten me rritjen e numrit të dozave
vaksinale. Një dozë e vetme vaksine siguron shumë pak mbrojtje. Dy deri katër javë
pas dozës së dytë niveli mesatar imunitar kalon pak vlerën minimale mbrojtëse që
është 0.01 IU/ml. Niveli i imunitetit i nxitur nga një seri e plotë me tre vaksinime
është më i lartë dhe më i qëndrueshëm në kohë. Pas dozës së tretë, çdo dozë shtesë e
dhënë me së paku 1 vit diferencë nga doza paraardhëse rrit nivelin mbrojtës dhe
kohëzgjatjen e tij. Imuniteti parashikohet të zgjasë 10 vjet pas dozës së katërt dhe 20
vjet pas dozës së pestë.

Figura 1-21.Përgjigja imunitare ndaj anatoksinës tetanike
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Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon vaksinimin primar të fëmijëve me
vaksinat që përmbajnë difteri –D, duke filluar shumë herët, që në javën e gjashtë të
jetës. Në kalendarin tonë kombëtar kjo vaksinë fillon në moshën 8 javëshe. Sikurse u
tregua për anatoksinën tetanike, edhe për atë difterike ka një relacion sinjifikant të
moshës dhe dozave të administuara.
Studime kanë treguar se fëmijët që nuk trashëgojnë nga nëna antitrupa IgG të difterisë
i përgjigjen vaksinimit me anatoksinë difterike po aq mirë sa ata më të mëdhenj në
moshë. Nëse përqëndrimi në serum i IgG-ve të marra nga nëna është >0.1 IU/mL
kemi një interferim në lidhje me krijimin e imunitetit nga vaksina. Për përqendrime
më të ulëta se 0.02 IU/mL, shihet se nuk kemi ndërhyrje, pra fëmija zhvillon imunitet
kundrejt vaksinës. Kështu imuniteti i fituar mund të ndikojë në imunitetin e dozave të
para ose të dyta por jo më në dozat e treta të vaksinës. Imunizimi primar me tre doza
DTP nxit krijimin e antitrupave në nivele mbi atë mbrojtës. Ecuria e shtimit të
antitrupave është e ngjashme me atë të paraqitur për tetanosin në figurën 1.22
[Giuliano M et al 1998; Le T Cherry et al 2004; Michail A 2013]
Vaksinimi me pertus qelizor-wP, nxit një përgjigje të gjerë imune kundrejt disa
antigenëve bakterialë, duke qenë se në vaksinë gjendet i gjithë bakteri i ―vrarë‖
[Blennow Met al, 1988]. Ndërkohë që vaksinat me pertus jo qelizor –aP, përbëhen
nga një deri pesë antigenë të purifikuar dhe detoksifikuar [Dalby Tet al 2010]. Si
pasojë përgjigja imunitare nxitet kundrejt më pak antigenëve. Në kalendarin tonë
vaksinat përmbajnë pertus qelizor, ndërsa alternalitva me pertus jo qelizor gjendet
vetëm në tregun privat.
Edhe për komponentin pertusik niveli i antitrupave IgG rritet proporcionalisht me
rritjen e numrit të dozave. Niveli i antitrupave të përftuar nga disa komponentë
antigjenikë të pertusit, bie në mënyrë të konsiderueshme pas vitit të parë të plotësimit
të serisë së vaksinimit me tre doza. Studimet serologjike kanë dhënë evidenca të plota
në lidhje me efektin e rivaksinimit në vitin e dytë të jetës, pasi antitrupat kundrjet
toksinës pertusike dhe aglutininave rriten fuqishëm.[Edelman Ket al. 2007; Versteegh
FGA et al 2010]
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2. MATERIALI DHE METODOLOGJIA E STUDIMIT
2-1. Metodat për vlerësimin e mbulesës vaksinale
Nivelet rutinë të mbulesës vaksinale tregojnë performancën e programit të vaksinimit
dhe japin një panoramë të imunitetit në popullatë. Mbulesa vaksinale zakonisht
vlerësohet duke u bazuar në përqindjen e fëmijëve që kanë marrë një numër të caktuar
doze vaksine të rekomanduar gjatë vitit të parë të jetës. Në të njëjtën mënyrë kjo
mbulesë vlerësohet dhe për dozat e vaksinave të rekomanduara për rivaksinim
(rikujtesë të imunitetit). Kjo mbulesë vaksinale nuk është gjë tjetër veçse një raport i
numrit të fëmijëve të vaksinuar me numrin e fëmijëve të planifikuar për vaksinim. Të
dhënat e mbulesës të raportuara nga pikat e vaksinimit agregohen në nivelet më të
larta duke dhënë vlera në nivel rrethi, prefekture apo kombëtare.[WHO Immunization
in practice 2010]
Në këtë studim u realizua vlerësimi i indikatorëve të vaksinimit rutinë me
vaksinën/vaksinat që përmbajnë Fruth, Hepatit B, Tetanos, Difteri, Pertus për një
periudhë 10 vjeçare, 2003-2013
Në Programin Kombëtar të Vaksinimit të dhënat në lidhje me mbulesën vaksinale
vijnë, sipas një formulari përkatës, nga Sektori Epidemiologjik i secilit rreth çdo tremuaj, ndërkohë që konsultoret e qyteteve dhe qendrat shëndetësore të tyre raportojnë
në këtë sektor çdo muaj. Rruga e dërgesës së të dhënave të vaksinimit rutinë paraqitet
në Fig.2.1
IShP
Programi Kombëtar i
Vaksinimit
Çdo 3 muaj

DShP
Sektori Epidemiologjik
i rrethit
Çdo muaj

Konsultoret e qytetit

Qendrat shëndetësore

Çdo muaj

Pikat e vaksinimit në
fshat

Figura 2-1. Rruga e dërgimit të informacionit në lidhje me vaksinimin rutinë
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Figura 2-2. Formulari i raportimit të mbulesës vaksinale nga çdo pikë vaksinimi, i agreguar në rrethin përkatës
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2-1.1 Indikatorët për mbulesën vaksinale
I.Përqindja e mbulesës vaksinale për secilin indikator të vaksinimit për të gjithë
rrethet e vendit gjatë viteve 2003-2013, për secilin antigen të marrë në studim.
Mbulesa vaksinale e shprehur në përqindje llogaritet me formulën:
𝑀𝑏𝑢𝑙𝑒𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑘𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 (%) =

𝑁𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 𝑓ë𝑚𝑖𝑗ë𝑣𝑒 𝑡ë 𝑣𝑎𝑘𝑠𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟
𝑥 100
𝑁𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 𝑓ë𝑚𝑖𝑗ë𝑣𝑒 𝑡ë 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑢𝑎𝑟 𝑝ë𝑟 𝑣𝑎𝑘𝑠𝑖𝑛𝑖𝑚

II. Drop out rate – Shkalla e rëniës së vaksinimit: Përqindja e rasteve që nisin serinë e
vaksinimit me dozën e parë dhe nuk e përfundojnë atë me dozën e tretë, në vitet 20032013.
―Drop out‖ llogaritet me formulën:
𝐷𝑟𝑜𝑝 𝑜𝑢𝑡 =

𝐷𝑜𝑧𝑎1 − 𝐷𝑜𝑧𝑎3
𝑥 100
𝐷𝑜𝑧𝑎1

ku me ―Doza1‖ jepet numri i fëmijëve që kanë marrë dozën e parë serisë së
vaksinimitdhe me ―Doza3‖ jepet numri i fëmijëve që kanë marrë dozën e tretë të
serisë së vaksinimit.
Kjo vlerë e ―drop out‖ llogaritet si për të njëjtën vaksinë, HepB1-HepB3, DTP1-DTP3
ashtu dhe për vaksina të ndryshme HepB1-DTP3. Që nga viti 2008 vaksina e hepatitit
B dhe DTP jepen në një vaksinë të vetme, kështu që vlera e drop out do ti referohet
DTP-Hib-HepB1 kundrejt DTP-Hib-HepB3.

2-2. Metodat për përcaktimin e seroprevalencës
Për përcaktimin e seroprevalencës së antigenëve vaksinalë u morën në total 1347
serume, në grupmoshën 1-14 vjeç, të cilat u vlerësuan për prezencë të IgG-ve për
antigenët e marrë në studim. Një sasi prej rreth 21 serumesh u përjashtuan nga
analizimi për shkak të hemolizës.
 Nga totali prej 1326 serume rreth 621 serume u vlerësuan para vaksinimittë
fëmijëve me komponentin vaksinal të fruthit dhe rreth 705 serume pas
vaksinimit.
 Nga grupmosha 7-13 vjeç (grupmoshë midis dy rivaksinimeve me tetanoz) u
testuan për prezencë të IgG-ve për tetanoz 180 serume.
 Nga grup moshat [1-2[ vjeç, [3-6[ vjeç, >14 vjeç, u përzgjodhën 240 serume
për testim të IgG-ve në të njëjtën kohëpër difteri, tetanoz dhe pertus, për të
vlerësuar ecurinë e secilit antigen (të cilët ndodhen në të njëjtën vaksinë) në
grupmosha të ndryshme në varësi të moshës së vaksinimit dhe rivaksinimit.
Rezultatet e marra janë analizuar sipas grupmoshave, nivelit mbrojtës për secilin
antigen, gjinisë, vendbanimit, etjduke u përpunuar nëpërmjet programeve statistikore
Epiinfo2003 dhe SPSS
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2-2.1 Indikatorët për seroprevalencën
A. Niveli protektiv i antitrupave IgG në serum për Fruth, Tetanos, Difteri dhe Pertus
i krahasuar ky me nivelin ―mbrojtës‖ të secilit antigen. [Trollfors B et al 1999; Di
Giovine et al 2010; Pieter G.M et al 2011]
B. Markerat Serologjike për hepatitin B
HBsAg:Antigeni i sipërfaqes së Hep B është marker i prezencës së infeksionit (akut ose
kronik)
anti-HBs: Antitrupi i antigjenit të sipërfaqëssë Hep B është marker i imunitetit të fituar si
pasojë e sëmundjes ose vaksinimit.
anti-HBc: Antitrupi i antigjenit të bërthamëssë Hep B është marker i infeksionit akut, kronik
ose të vendosur. Ky nuk është një marker i induktuar nga vaksinimi. Ky mund të përdoret në
testimet para vaksinimit për të përcaktuar ekspozime të mëparshme me HepB.

Procedurat e marrjes së mostrës
U morën në mënyrë sterile 2-5 ml gjak në një tub steril apo në një flakon steril
(vakutener).
Uetiketuan tubi/flakoni me të dhënat identifikuese të fëmijëve (emër, datëlindje,
vendbanim) dhe data e marrjes.
Tubi/flakoni u lanë rreth 2 orë pa lëvizur për të shmangur hemolizën eritrocitare dhe
pastaj u grumbulluan në laboratorin virologjik të IShP-së.
Në laborator u bë përftimi i mostrës serike me anë të centrifugimit, pastaj serumet u
kaluan në mikrotuba sterilë me tapë të vidhosur.
Mostrat e marra për kontrollin e gjendjes imunitare u vendosën nëruajtje deri në
momentin e analizimit në kuti të posaçme në temperaturë –700C.

Figura 2-3 Serumet e etiketuar ne tubat përkatës
Duke përdorur një formular standart treguesish, për çdo fëmijë u përftuan të dhënat e
nevojshme demografike si mosha, gjinia, vendlindja, vendbanimi aktual (qytet/fshat),
statusi i vaksinimit, etj.

SKEDA
QË SHOQËRON MOSTRËN E GJAKUT (MOSTRËN SERIKE)

1.

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME MBI INDIVIDIN
(PLOTËSOHEN NGA MARRËSI I MOSTRËS SË GJAKUT)

Rrethi …………………………………………………………….
Emri-Atësia-Mbiemri
…………………………………………………………….
Emri i nënës …………………………
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Datëlindja (dd/mm/vvvv) ____/____/________ Mosha: vjeç ……
muaj ……
Vendlindja: Rrethi ……… Qyteti ………… Komuna ………… Fshati ………….
Vendbanimi : Rrethi ……… Qyteti ………… Komuna ………… Fshati ………….
Datat e vaksinimit (bazuar në dokumentacionin e vaksinimit)
Vaksina DTP3 ose DTP-HepB-Hib-3 (dd/mm/vvvv) ____/____/______
Vaksina HepB3 ose DTP-HepB-Hib-3 (dd/mm/vvvv) ____/____/______
Vaksina FR1 ose FRP 1 (dd/mm/vvvv) ____/____/______
Vaksina DTP4 (dd/mm/vvvv) ____/____/______
Vaksina DT (dd/mm/vvvv) ____/____/______
Vaksina Td (dd/mm/vvvv) ____/____/______
Data e marrjes të mostrës së gjakut nga pacienti (dd/mm/vvvv)

____/____/________

Emri-Mbiemri dhe Firma e marrësit të mostrës
…………………………………………………………………..
2.

TË DHËNAT MBI MOSTRËN SERIKE

EPID#

Data e ardhjes të mostrës serike në Laboratorin e Virologjisë të IShP
(dd/mm/vvvv) ____/____/________
Data e nxjerrjes të serumit (dd/mm/vvvv) ____/____/________
Kushtet temperaturë të mbajtjes të mostrës serike deri në dërgimin e saj në IShP:
në temperaturë dhome

□

në +2o/+8o C

□

në ngrirje –20o C

□

Emri-Mbiemri, Firma (Laboratori i Virologjisë, ISh)
…………………………………………………………………
Meqenëse teknika ELISA është një metodë me një specificitet dhe një ndjeshmëri të
lartë, nga njëra anë dhe për shkak të perfeksionimeve që po i bëhen asaj në
vazhdimësi kjo teknikë po përdoret gjerësisht për kontrollin e gjendjes imunitare
(IgG)
Procedurat e ELISA-s indirekte për IgG
Përsa i përket procedurës së ELISA-s indirekte për fruthin, ajo ndryshon pak nga
procedurat standarte pasi u përdor një test (home-made) i cili shpjegohet me detaje në
vazhdim.
Si suport i ngurtë u përdor një pllakë polistireni ku u etiketuan 96 gropëzat e pjatës
mikrotitruese.
Fillimisht u hollua antigeni i llojit nukleoproteinë të virusit të fruthit (i përftuar nga
linja qelizore B95a) në mënyrë të vecuar për IgG (NP+) dhe (Sf9/) Spodoptera
frugiperda që janë qeliza të pa infektuara dhe që shërbejnë për kontrollin e qelizave.
Këto qeliza u holluan në 1:1000 në PBS të thjeshtë pa xhelatinë ose ndërmjetës. Për
antigenin dhe për kontrollin u shtuan 75 mikrolitër tek 2 gropëzat (4 gropa totale të
pjatës) mikrotitruese. Pjatat u inkubuan në dhomëz të lagësht në 390 Celsius për një
orë.
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Serumet për testim dhe serumet e kontrollit në PBS/ xhelatinë tween u holluan e më
pas ushtuan nëserum dhie 4% normal dhe 4 % qeliza të painfektuar Sf9 qeliza lizate.
Serumet u lanëtë adsorbohen në tubat e hollimit ndërsa pjatat e mikrotitrimit u
mbuluan me antigen. Më pas u ndoq proçedura standarte e ELISA-s indirekte si në
tabelën 2.2
Llogaritja dhe interpretimi i rezultateve
U përcaktua vlera mesatare e absorbancës të dy nukeloproteinave (NP+) dhe të dy
qelizave të kontrollit të painfektuara (SF9) për çdo test dhe mostër kontrolli. U llogarit
vlera e diferencës P-N ; dhe vlera e raportit P/N
Vlerat e P-N dhe P/N u krahasuan për cdo serum testues me vlerat e fiksuara Cut-off
për testin IgG.
Vlerat cut-off: P-N > = me 0.090 P/N>=3.00
Vlerat e testit të barabarta ose më të mëdha se vlerat e fiksuara cut-off u
konsideruanpozitive për antitrupa IgG të fruthit duke treguar një ekspozim të kaluar
ndaj virusit të fruthit qoftë si infeksion natyral ose vaksinim, ose për foshnjet mund të
jetë e fituar prej nënës.
Vlerat e testit më të vogla se vlerat e fiksuara cut-off konsiderohen ndërmjetëse dhe
serumi testohet përsëri me ELISA duke përdorur më shumë serum të holluar (në rast
të sfondit të lartë) testohet me neutralizim ose përsëritet me serum konvaleshent ose
serum të marrë nga pacienti pas vaksinimit.
Nëse > = 3.0 dhe <0.080 atëherë është Negativ
Nëse > = 3.0 dhe > = .080 atëherë është Kufi P/N
Nëse > = 2.0 dhe > = .090 atëherë është P/N ose PB
Nëse < 2.0 dhe >= .090 atëherë X ose XB
Vlerat e testit më të vogla se të dy vlerat e fiksuara cut-off u konsideruannegative për
antitrupa IgG të fruthit. (10, 13, 18)
Testet ELISA indirekte për identifikimin e antitrupave IgG për Difterinë, Tetanozin
dhe Pertusin kanë të njëjtën procedurë. Këto teste shoqërohen dhe me dy serume
kontrolli (A dhe B) si një shtesë për kontrollin cilësor të testit të cilat mund të
përdoren si alternativë.
Sensitiviteti dhe specificiteti i secilit prej kiteve të përdorur paraqitet në tabelën 2-1 ku
sensitiviteti i referohet aftësisë se kitit për të kapur vlerat pozitive ndërsa specificiteti
aftësisë për të kapur vlerat negative.
Tabela 2-1. Vlerat e senstitivitetit dhe specificitetit për ELISA IgG sipas antigenëve
ELISA IgG

Sensitiviteti

Specificiteti

Difteri

98.3%

80%

Tetanoz

92.9%

100%

Pertus

100%

88.9%

Antitrupat që gjenden në serumet për testim lidhen me antigenët specifikë të testit dhe
detektohen gjatë hapit të dytë të inkubimit në përdorimin e konjugatit (enzime-antihuman antibodies). Konjugati e konverton substratin nga pa ngjyrë, në një produkt me
ngjyrë të lehtë blu. Ky reaksion ndërpritet duke shtuar acid sulfurik dhe ngjyra më pas
kalon nga blu në të verdhë. Matjet finale u realizuan në fotometer me gjatësi vale 450
nm.
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Në mënyrë skematike procedura e testit paraqitet në tabelën e mëposhtëme.
Tabela 2-2. Paraqitje skematike e procedurës se tetit ELISA IgG
Shtohen 100 μl nga kontrolli negative, kontrolli
standard (përcaktim i dyfishtë) dhe mostrat e holluara
të serumit.
(Pozicioni A1: Blanku/Negativi)
Nëse përdoren kontrollet A dhe B shtohen dhe 100 μl
prej tyre
0

Inkubim në 37 C

Shpëlahen 4 herë me 300 μl solucion buferik
Shtohen 100 μl të konjugatit SeroG

0

Inkubim në 37 C

Shpëlahen 4 herë me 300 μl solucion buferik
Shtohen 100 μl substrat

0

Inkubim në 37 C

Shtohen 100 μl të reagentit “Stop”
Bëhet vlerësimi fotometrik në gjatësi vale 450 nm
Gjatësia e vales referente ≥620 nm

Leximi u krye ne lexuesin me gjatësi vale 450 nm, figura 2.4.

Figura 2-4. Leximi në gjatësi vale 450nm
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Testi ofron disa mënyra për përcaktimin e vlerave të IU/ml duke iu referuar kurbës së
kalibrimit dhe vlerësimit të faktorit të korrelimit, vlerave të cut off (meqenëse ofron
dy kontrolle shtesë A dhe B), apo tabelës me referencat e vlerave të absorbancës së
kontrollit standart kundrejt vlerave të IU/ml në serum.
Ky është rregulli standart ku cdo kit ELISA IgG shoqërohet me bazën e të dhënave
përkatëse për Difteri, Tetanoz apo Pertus. Në studimin tonë u mor për bazë vlerësimi i
vlerave nëpërmjet vlerës së absorbancës së kontrollit standart.
Vlerat për përcaktimin e niveleve mbrojtës janë specifike për secilin kit dhe ato
paraqiten të detajuara në tabelat e mëposhtëme.
Tabela 2-3. Vlerësimi i uniteteve të evidentuar për IgG të Difterisë
IU/ml
< 0.1
0.1 - 0.9
1.0 - 1.4
1.5 - 2.0
> 2.0

Shkalla imune e mbrojtjes
I pambrojtur/i pagarantuar
Prezent, por jo i mjaftueshëm
Mjaftueshëm
Mbrojtje afatgjatë
Mbrojtje e sigurtë

Vaksinimi i rekomanduar
Vaksinim bazal
Dozë rivaksinimi
Dozë rivaksinimi pas 5 vjetësh
Dozë rivaksinimi pas 7 vjetësh
Dozë rivaksinimi pas 10 vjetësh

Tabela 2-4. Vlerësimi i uniteteve të evidentuar për IgG të Tetanozit
IU/ml
< 0.1
0.1 - 0.5
0.6 - 1.0
1.1 - 5.0
> 5.0

Shkalla imune e mbrojtjes
I pambrojtur/i pagarantuar
Prezent, por jo i mjaftueshëm
Mjaftueshëm
Mbrojtje afatgjatë
Mbrojtje e sigurtë

Vaksinimi i rekomanduar
Vaksinim bazal
Dozë rivaksinimi pas 2 vjetësh
Dozë rivaksinimi pas 5 vjetësh
Rikontroll pas 5-10 vjetësh
Rikontroll pas 10 vjetësh

Tabela 2-5. Vlerësimi i uniteteve të evidentuar për IgG të Pertusit
IU/ml
<14.0
14.0-18.0
> 18.0

Shkalla imune e mbrojtjes
I pambrojtur/i pagarantuar
I dyshimtë
Pozitivë

Vaksinimi i rekomanduar
Vaksinim bazal
Plotësim i dozave, dhe rivaksinim
Doza rivaksinimi sipas kalendarit

Figura 2-5. Momente nga puna në laborator
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2-3. Metodat për vlerësimin e sëmundshmërisë
Pasqyra 14-Sh e SMBS të survejancës epidemiologjike të sëmundjeve infektive
përmban një listë shumë të gjatë të sëmundjeve që duhet të raportohen (tabela 2-6).
Në këtë studim është vlerësuar sëmundshmëria për Fruth, Hepatit viral të
paspecifikuar (pasi përcaktimi për hepatitit B kërkon konfirmim laboratorik nga
rrethet), Difteri, Tetanos dhe Pertus për një periudhë 10 vjeçare, 2003-2013.
2-3.1 Indikatori për sëmundshmërinë
Ndër indikatorët për sëmundshmërinë në këtë studim i jemi referuar incidencës së
sëmundjeve të marra në studim. [Bino S et al 2004; Kakarriqi E 2003]
Përkufizimi i incidencës:
 Numri i rasteve të reja me Fruth, për 100,000 banorë, në një vit.
 Numri i rasteve të reja me Hepatit Viral Akut (të pacpecifikuar), për 100,000
banorë, në një vit.
 Numri i rasteve të reja me Tetanoz për 100,000 banorë, në një vit.
 Numri i rasteve të reja me Difteri për 100,000 banorë, në një vit.
 Numri i rasteve të reja me Pertus për 100,000 banorë, në një vit.
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Tabela 2-6. Pasqyra e raportimit të sëmundjeve infektive-14/Sh
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3. REZULTATET DHE DISKUTIMI
3-1 FRUTHI
3-1.1 Mbulesa vaksinale për fruthin
Në kuadrin e eleminimit të fruthit faktor i rëndësishëm për mbulesën vaksinale është
niveli i saj në shkallë vendi mbi 95% dhe në shkallë rrethi mbi 90%, apo mbulesë
vaksinale 90% për të dy dozat e vaksinës që përmban komponentin e fruthit, për të
gjithë fëmijët deri në vitin 2015.
Tabela e mëposhtëme paraqet situatën e mbulesës vaksinale me vaksinat që
përmbajnë fruth. Vaksina FR ka qenë e pranishme në vitet 2003-2004 e më pas që nga
viti 2005 e deri tani në kalendarin kombëtar përdoret vaksina FRP-Fruth, Rubeolë,
Parotit.
Tabela 3-1. Mbulesa vaksinale për fruth në vitet 2003-2013
Vlera CI
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 mes. 95%
[96.2FR/FRP1 95,5 96,5 97,2 92,9 95,8 98,0 97,0 98,9 99,0 98,6 98,7 97,1 97.9]
[96.0FR/FRP2 94,0 95,7 96,6 93,5 95,8 97,7 98,1 98,5 99,0 98,4 98,5 96,8 97.7]

Sikurse shihet, vlerat e mbulesës vaksinale për këtë vaksinë janë shumë të larta.
Grafikisht kjo mbulesë paraqitet nëgrafikun e mëposhtëm 3.1 ku duket qartë që kjo
mbulesë për të dy dozat i kalon nivelet e 95%, përveç vitit 2006, gjatë të cilit
programi kombëtar i vaksinimit u përball me një mungesë të kësaj vaksine në rang
global e pikërisht në këtë vit ndodhën dhe dy shpërthime epidemike të fruthit,
kryesisht në popullatën Rome të rretheve Sarandë dhe Elbasan.
Për më tepër, një arsye e përmirësimit të kësaj mbulese është dhe përdorimi i
flakonëve një dozësh për vaksinën FRP, duke bërë të mundur vaksinimin e fëmijëve
në çdo moment, pa qenë nevoja e grumbullimit të tyre në ditë të caktuara të hapjes së
flakonëve për këtë vaksinë.
Fruth-Rubole/Fruth-Rubeole-Parotit*
100,0
99,0
98,0
97,0
96,0
95,0
94,0
93,0
92,0
2003

2004

2005

2006

2007
FR/FRP 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FR/FRP 2

Grafiku 3-1.Mbulesa vaksinale me vaksinat që përmbajnë fruth në vite.
* Komponenti i Shytave (parotit) është futur në vitin 2005
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Edhe pse në strategjinë globale të eleminimit të fruthit mbulesa vaksinale në cdo rreth
duhet të jetë mbi 90%, për vendin tonë duket qartë që kjo mbulesë është në nivele
shumë të larta, pra mbi 95%. Për dozën e parë vlera mesatare është 98.8% dhe me IC
[98.4%-99.3%], gjë që tregon se kjo mbulesë vaksinale është gjithashtu e lartë në
nivel rrethi.

Mbulesa vaksinale për fruth, 2013
SHQIPERI
VLORE
TROPOJE
TIRANE
TEPELENE
SKRAPAR
SHKODER
SARANDE
PUKE
POGRADEC
PERMET
PEQIN
MIRDITE
MAT
MALLAKASTER
M.MADHE
LUSHNJE
LIBRAZHD
LEZHE
KURBIN
KUKES
KUCOVE
KRUJE
KORCE
KOLONJE
KAVAJE
HAS
GRAMSH
GJIROKASTER
FIER
ELBASAN
DURRES
DIBER
DEVOLL
DELVINE
BULQIZE
BERAT
92

93

94

95

96

2013 FRPI

97

98

99

100

2013 FRP II

Grafiku 3-2. Mbulesa vaksinale me dy dozat FRP sipas rretheve.
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3-1.2 Seroprevalenca e fruthit
Bazuar ne rekomandimet e CDC dhe testit të përdorur rezultatet e seroprevalences u
kategorizuan në pozitive, negative dhe intermediare.
Karakteristika të tjera demografike si: gjinia, vendlindja, vendbanimi, u analizuan në
funksion të kategorive të seroprevalencës duke u paraqitur në tabela dhe grafikë të
ndryshëm.
Niveli i mbrojtjes para dhe pas vaksinimit
Niveli i mbrojtjes (seropozitivitetit) para vaksinimit është 68.3%, i cili është i ulët
krahasuar me 86.5% që është niveli pas vaksinimit. Po ashtu, niveli i seronegativeve
pas vaksinimit është shumë më i ulët 8.8% sesa para vaksinimit 28.9%.
Tabela 3-2:Vlerat e nivelit mbrojtës, para dhe pas vaksinimit
Para
P

N

Nr

%

CI

Nr

%

424

68.3

64.5 – 71.8

180

28.9

I
CI

Nr

%

CI

25.5 – 32.7

17

2.7

1.7 – 4.4

Total
621

Pas
P

N

I

Nr

%

CI

Nr

%

CI

Nr

%

CI

610

86.5

83.8 – 88.8

62

8.8

6.9 – 11.1

33

4.7

3.3 – 6.5

Total
705

Vërehet që pas vaksinimit niveli i mbrojtjes është 4.2 herë më i lartë sesa para
vaksinimit (OR=4.2; 95%CI 3.1-5.7)
Duke patur parasysh që vlerës 86.5% pas vaksinimit, me IC 95%: 83.8 – 88.8 i
shtohet ½ e vlerës Intermediare, atëherë kjo vlerë arrin 88.8% me IC: 85.4 – 92.1, çka
tregon për një mbrojtje të mirë vaksinale ku gjithsesi ndryshimi para dhe pas
vaksinimit është sinjifikativ (p <0.05). Kjo duket qartë dhe në paraqitjen grafike si më
poshtë.
Niveli mbrojtës në përqindje
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Grafiku 3-3.Niveli i mbrojtjes, para dhe pas vaksinimit
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Niveli mbrojtës sipas gjinisë
Shpërndarja e mostrave serike sipas gjinisë, paraqitet në grafikët e mëposhtëm ku
shihet qartë që është shumë e ngjashme. Kjo ngjashmëri në shpërndarje na lejon të
vlerësojmë seroprevalencën në këto mostra serike, para dhe pas vaksinimit.
6%

A

B

Mashkull

3%

Femer
Mungon
47%

44%

47%

53%

Grafiku 3-4. Shpërndarja e mostrave serike sipas gjinisë, A – para vaksinimit, B-pas
vaksinimit
Në tabelën e mëposhtëme paraqiten vlerat pozitive, negative, dhe intermediare të
nivelit mbrojtës, të vlerësuara sipas gjinisë.

Tabela 3-3:Vlerat e nivelit mbrojtës sipas gjinisë, para dhe pas vaksinimit
Para
P

N

I

Gjinia

Nr

%

CI

Nr

%

CI

Nr %

M
F

197

67.7

62.1 - 72.8

86

29.5

24.6 - 35.1

8

200

68.2

62.7 - 73.5

84

28.6

23.8 - 24.1

9

Total

397

67.9

64.1 - 71.6

170

29.1

25.7 - 32.9

17

CI

Total

2.7

1.4 - 5.4

291

3

1.6 - 5.8

293

2.9

1.8 - 4.6

584

P= 0.9
Pas
P

N

I

Gjinia

Nr

%

CI

Nr

%

CI

Nr

% CI

Total

M

257

82.9

78.3 – 86.7

32

10.3

7.4 – 14.2

21

6.8 4.5 - 10.2 310

F

337

89.6

86.1 – 92.3

27

7.2

4.9 – 10.3

12

3.2 1.9 - 5.5

376

Total

594

86.6

83.8 – 88.9

59

8.6

6.7 – 10.9

33

4.8 3.4 - 6.7

584

P= 0.8

Nuk vërehet ndryshim sinjifikant sipas gjinisë përsa i përket seroprevalencës para
vaksinimit (P=0.95). Seropozitiviteti tek meshkujt rezultoi 67.7% ndërsa tek femrat
68.2%.
Pas vaksinimit, seropozitiviteti u rrit ndjeshëm si tek meshkujt (82.9%) ashtu edhe tek
femrat (89.6%) pa ndryshim sinjifikant ndërmjet tyre.
Nëse marrim parasysh kontributin e Intermediarëve, atëherë seropozitiviteti total pas
vaksinimit arrin në 89.0% me IC: [85.5 – 92.2]. Këto vlera duken qartë në grafikun e
mëposhtëm.
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Niveli mbrojtës në përqindje
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Grafiku 3-5 . Vlerësimi i seroprevalencës sipas gjinisë, para dhe pas vaksinimit

Niveli mbrojtës sipas vendbanimit, Urban -Rural
Shpërndarja e mostrave serike në bazë të vendlindjes para edhe pas vaksinimit është
shumë e ngjashme. Ajo paraqitet grafikisht si më poshtë.
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Grafiku 3-6.Shpërndarja e mostrave serike vendbanimit, A – para vaksinimit, B-pas
vaksinimit

Në tabelën e mëposhtëme paraqiten vlerat pozitive, negative, dhe intermediare të
nivelit mbrojtës, të vlerësuara sipas vendbanimit (Urban-Rural).
Tabela 3-4.Vlerat e nivelit mbrojtës sipas vendbanimit
Para
Vendbanim

Nr

P
%

N

I

Nr

%

Nr

%

Total

Urban

315

65.5

151

31.4

15

3.1

481

Rural

87

79.1

21

19.1

2

1.8

110

Total

402

68.0

172

29.1

17

2.9

591

P =0.02
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Pas
Vendbanim

P

N

I

Total

Nr

%

Nr

%

Nr

%

Urban

513

86.7

51

8.6

28

4.7

592

Rural

80

87.9

8

8.8

3

3.3

91

Total

593

86.8

59

8.6

31

4.5

683

P = 0.8

Niveli mbrojtes ne perqindje

Para vaksinimit niveli i mbrojtjes në zonat urbane rezultoi 65.5% ndërsa në zonat
rurale më i lartë sesa në qytet 79.1%. Ndryshimi në seroprevalence sipas vendbanimit
është sinjifikant (P = 0.02). Kjo tregon që në zonat rurale është me e lehtë të
njoftohen dhe të paraqiten për vaksinim fëmijët sipas një kalendari të caktuar,
ndërkohë që qyteti përballet me vështirësi të shumta në gjetjen e familjeve dhe
prindërve për tu njoftuar për vaksinimin e rradhës së fëmijëve të tyre.
Pas vaksinimit niveli i mbrojtjes në zonat urbane arriti 86.7% dhe në zonat rurale
87.9% pa ndryshim sinjifikant ndërmjet tyre (P=0.8). Pas një fushate vaksinimi është
mëse normale që të mos kemi ndryshime sinjifikative në vaksinim (fshat apo qytet).
Gjithashtu edhe vlerat e seronegativitetit janë ulur në mënyrë të ndjeshme.
Nëse marrim parasysh kontributin e Intermediarëve, atëherë seropozitiviteti pas
vaksinimit rritet akoma më tepër. Ndryshimi në seroprevalence para dhe pas
vaksinimit është sinjifikant. (P=0.02). Këto vlera duken qartë në grafikun e
mëposhtëm 3-7.
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Grafiku 3-7. Vlerësimi i seroprevalencës sipas vendbanimit, para dhe pas vaksinimit
Niveli mbrojtës sipas prejardhjes, (lindur dhe banues në Tiranë - ardhur
nga rrethe të tjerë)
Arsyeja përse u vlerësua dhe ky kriter bazohet në faktin që vlerat e seroprevalencës
para vaksinimit do ti referohen më së shumti vaksinimeve të bëra në vendin e lindjes,
pra përpara se të ndeshemi me lëvizje të popullatës. Vlerat janë me të vërtetë
interesante.
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Tabela 3-5.Vlerat e nivelit mbrojtës sipas prejardhjes
Para
P

TR – Rrethe
TR
Rrethe
Total

N

I

Total

Nr

%

Nr

%

Nr

%

280
144

65.7
73.8

131
49

30.7
25.1

15
2

3.5
1.0

481
110

424

68.3

180

29.0

17

2.7

621

P = 0.055
Pas
P

TR – Rrethe

N

I

Total

Nr

%

Nr

%

Nr

%

TR

413

84.8

48

9.8

26

5.3

487

Rrethe

197

90.4

14

6.4

7

3.2

218

Total

610

86.5

62

8.8

33

4.7

705

P= 0.1
Para vaksinimit seroprevalenca ka një ndryshim pothuajse sinjifikant përsa i përket
prejardhjes (P = 0.055). Vihet re që të ardhurit nga rrethet kanë një nivel mbrojtje më
të lartë sesa fëmijët banues në Tiranë.
Ashtu sikurse pritej nga rezultatet e seroprevalencës pas vaksinimit duket qartë që nuk
ka ndryshim sinjifikant sipas prejardhjes (P=0.1).
Niveli i mbrojtjes në Tiranë para vaksinimit ishte 65.7% ndërsa pas vaksinimit arriti
në 84.8%, niveli i mbrojtjes në të ardhurit nga rrethet ishte 73.8% dhe arriti në 90.4%.

Niveli mbrojtes ne perqindje

Sikurse u shpjegua dhe më lartë, kjo lidhet dhe me faktin se në rrethe me popullatë të
vogël, ―kapshmëria‖ e fëmijëve nga programi i vaksinimit është më e madhe.
Ndryshimi para dhe pas vaksinimit është sinjifikant (P<0.02). Nëse marrim parasysh
kontributin e Intermediareve, atëhere seropozitiviteti pas vaksinimit rritet akoma më
tepër. Këto vlera duken qartë në grafikun e mëposhtëm.
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Grafiku 3-8. Vlerësimi i seroprevalencës sipas prejardhjes, para dhe pas vaksinimit
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Statusi i njohurive ndaj vaksinimit me fruth
Në tabelën e mëposhtëme paraqiten përgjigjet e dhëna nga prindi në lidhje me statusin
vaksinal të femijës së tyre për vaksinën me komponent Fruth.
Tabela 3-6.Numri i prindërve të përgjigjur në lidhje me statusin e vaksinimit të
fëmijës
Para
Vaksinimi
Po
Jo
Nuk e di
--Totali

Numri
407
110
71
33
621

Përqindja kumulative
65.5
17.7
11.4
5.3
100.00

Pas
Vaksinimi

Numri

Përqindja kumulative

Po
Jo
Nuk e di
--Totali

674
12
5
14
705

95.6
1.7
0.7
1.9
100.00

Para vaksinimit 65.5% e prindërve raportojnë që kanë vaksinuar fëmijët dhe 11.4% që
nuk e dinë. Por, duhet marrë parasysh bias i kujtesës dhe rastet kur mungonte kartela e
vaksinimit.
Sikurse pritet, pas vaksinimit numri i prindërve që u përgjigjen pozitivisht arriti në
95.6%. Ndryshimi para dhe pas vaksinimit është sinjifikant (P = 0.01).
Grafikisht paraqitet si më poshtë.
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Grafiku 3-9. Niveli njohurive në lidhje me statusin e vaksinimit

Punoi: Erida NELAJ(XHOI)

57

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA(ÇEKANI)

NIVELI I GJENDJES IMUNITARE NË POPULLATË PËR DISA NGA VAKSINAT VIRALE E BAKTERIALE

Kjo përforcon dhe njëherë faktin që stafi vaksinator punon por dhe duhet të punojë në
vazhdimësi me prindin, në mënyrë që tiu bëhët e qartë cdo vaksinë që iu kryhet
fëmijëve të tyrë duke sqaruar komponentët vaksinalë të përdorur për immunizim. Nuk
janë të pakta rastet kur prindit tregojnë vaksinimet e kryera duke iu referuar moshës së
fëmijës, pra shprehen që i kanë bërë vaksinën e 1 vjeç-it, 2 vjeç-it, 5 vjeç-it etj. duke
mos fiksuar se për cilën vaksinë fëmija i tyre mun të konsiderohet i mbrojtur në të
ardhmen.
3-1.3 Sëmundshmëria ndaj fruthit
Që nga viti 2003 Shqipëria klasifikohej si një vend pa fruth deri kur ne 2006 dhe 2007
në vendin tonë u shfaqën dy shpërthime sporadike në popullatat Rome të cilat u
monitoruan dhe u ndërprenë në mënyrë eficente nga vaksinimi i menjëhershëm i
këtyre popullatave.
Pas dy shpërthimeve të fundit (2006 & 2007) nuk ka patur më raste me fruth deri në
ditët e sotme, panvarësisht se ka qarkullim të tij në shumë vende të Europës e po ashtu
në fqinjët tanë Itali, Greqi e Maqedoni.
Tabela 3-7. Raste dhe incidenca e fruthit ndër vite.
Fruthi
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nr
i
662
18
0
0
0
0
68
22
0
0
0
0
0
0
rasteve
0
0
0
0
2,2
0,7
0
0
0
0
0
0
Incidenca 21,1 0,6

Incidenca e fruthit, gjatë viteve 2000-2013, paraqitet në grafikun 3.10 si më poshtë:

Numri i rasteve /100000 banore

Incidenca e fruthit, 2000-2013
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Grafiku 3-10. Incidenca e fruthit për vitet 2000-2013
Në këtë vlerësim mbi sëmundshmërinë e fruthit, jo pa qëllim e shtrimë pak më tutje
në kohë përtej vitit 2003, duke e filluar analizën në vitin 2000. Në këtë vit në vendin
tonë u ndërmor një fushatë e madhe vaksinimi, me vaksinën e Fruth Rubeolës (FR)
për të gjitha femrat e moshës riprodhuese dhe në kalendarin e vaksinimit u shtua doza
e dytë me këtë vaksinë për fëmijët me moshë 5 vjeç. Synimi i kësaj fushate ishte
kryesisht parandalimi i Rubeolës kongjenitale tek femrat duke i mbrojtur ato nga
rubeola, në mënyrë që të kenë një shtatzani të sigurtë ―pa rubeolë‖, por nga ana tjeter
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kjo fushatë shërbeu dhe si mjet për ndërprerjen e transmetimit nga të rriturit tëk
fëmijët.
Sic shihet dhe nga grafiku kemi një ulje të mënjehershme të rasteve me fruth dhe për
gati 4 vjet Shqipëria u konsiderua ―e lirë‖ nga fruthi.
Në vitet 2006 dhe 2007 në vendin tonë u shfaqën dy shpërthime epidemike, kryesisht
në popullatat Rome, në rrethet Elbasan sarande (2006) dhe Shkodër (2007), të cilat u
monitoruan dhe u ndërprenë në mënyrë efiçiente nga ndërhyrja me vaksinim masiv të
menjëhershëm në këto popullata. Nga studimet e bëra në laboratorin e virologjisë,
nëpërmjet gjenotipizimit u vërtetua se epidemia e shfaqur në rrethet Elbasan dhe
Sarandë kishte një burim të vetëm, të ardhur nga Greqia, ndërsa ajo e shfaqur në
rrethin e Shkodrës, e kishte burimin të ardhur nga Italia.
Pas këtyre dy shpërthimeve të fundit nuk ka patur më raste me fruth deri në ditët e
sotme. Nëpërmjet sistemit ALERT, në sektorin e epidemiologjisë, raportohen rastet
me rash makulopapuloz, por deri tani asnjë prej tyre nuk është konfirmuar të jetë
fruth.
Kjo situatë, kaq e ―bukur‖ pa fruth, sigurisht që i atribuohet niveleve të larta të
vaksinimit në vlera mbi 95%, por kjo nuk do të thotë që ne jemi të paprekshëm nga
kjo sëmundje. Pikërisht xhepat receptive (pjesa e mbetur e 2, 3 apo 5% e popullatës së
pavaksinuar) janë ato që preken të parët në rastin e ndonjë kontakti të mundshëm me
individë të infektuar me fruth.
Neglizhenca e disa prindërve për këtë vaksinë, duke iu referuar me pa të drejtë
informacioneve të gabuara, se vaksina e fruthit lidhet me autizmin, ka bërë që disa
prindër të refuzojnë këtë vaksinim. Për sa kohë që kemi mbulesë të lartë këta fëmijë
mbrohen nga ―imuniteti i tufës‖, pra mbrojtja nga fëmijët e tjerë të vaksinuar, por nëse
ky numër refuzimesh shtohet nuk do jetë e largët dita, kur dhe vendi ynë do përballet
me epidemi fruthi sikurse ka ndodhur vitet e fundit në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, Angli dhe Francë.
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3-2 HEPATITI B
3-2.1 Mbulesa vaksinale për Hepatitin B
Në strategjitë globale të imunizimit faktor i rëndësishëm për mbulesën vaksinale është
niveli i saj në shkallë vendi mbi 95% dhe në shkallë rrethi mbi 90%, për të tre dozat e
vaksinës së HepB për të gjithë fëmijët deri në vitin 2015.
Megjithëse si bazë për vlerësimin e mbulesës vaksinale merret aplikimi i dozës së
tretë me HepB, pasi ajo nënkupton plotësimin e serisë së vaksinimit me këtë vaksinë,
duke qenë se në kalendarin kombëtar të vaksinimit kemi dhe një dozë hepatiti B në
lindje (për të parandaluar transmetimin e tij nga nëna tek fëmija), shihet që vlerat e
mbulesës vaksinale janë të larta që në dozën e lindjes (në kalendar doza zero).
Vaksinimi ne lindje me Hepatit B
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Grafiku 3-11. Mbulesa Vaksinale me hepatit B në dozën në lindje, 2003-2013
Mbulesa vaksinale, për të tre dozat e aplikuara me vaksinën e HepB për vitet 20032013 rezulton të jetë si në nivel vendi ashtu dhe në nivel rrethi mbi 95%. Vlen të
theksohet se që nga viti 2009 komponenti i hepatitit B u përfshi në vaksinën e
kombinuar pentavalente DTP-HepB-Hib. Vlerat e mbulesës vaksinale të shprehura në
përqindje paraqiten në tabelën e mëposhtëme.
Tabela 3-8. Mbulesa vaksinale për komponentin e hepatitit B në vitet 2000-2013
Vaksina
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
HepB3
97,1
DTP-HepB-Hib3

98,3

98,5

97,6

97,5

98,7
97,8

99,2

99,1

98,9

98,6

Sikurse duket dhe grafikisht, kjo mbulesë është mbi vlerën 95% sipas rekomandimeve
të OBSH-së, por për vendin tonë kjo vlerë është mesatarisht 98,3% me IC: [98,0%98,5%], gjë që tregon një nivel shumë të lartë të mbulimit me këtë vaksinë, tashmë të
kombinuar 5 në 1.
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Mbulesa vaksinale për HepB-3/DTP-HepB-Hib3
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Grafiku 3-12. Mbulesa Vaksinale për dozën e tretë me hepatit B, 2003-2013
Duke qenë se vaksina e hepatitit b u fut në vendin tonë në vitin 1994, por të dhënat e
sakta, mbi mbulesën, datojnë në vitin 1995 e shohim me vend paraqitjen e trendit të
kësaj mbulese ndër vite, grafiku 3-13. Duket qartë që kjo vaksinë ka qëndruar
gjithmonë në nivelet mbi 95%, duke ardhur gjithmonë në rritje, deri përtej vlerës
98%.
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Grafiku 3-13. Mbulesa Vaksinale për dozën e tretë me hepatit B, 1995-2013
Sigurisht që mbrojtja më e mirë arrihet kur fëmija vaksinohet sipas kalendarit me tre
doza vaksinë. Duke qenë se kemi vlera kaq të larta në dozën e tretë në mënyrë
indirekte kuptojmë që këto vlera janë po aq të larta në dy dozat e para.
Në mënyrë specifike shohim tre vitet e fundit ku vihet re që mbulimi vaksinal me tre
doza vaksinë që përmban hepatitin B është në nivele të qëndrueshme, gjithmonë mbi
95%, sipas rekomandimeve të OBSH-së, por që për vendin tonë kjo vlerë shkon mbi
98%.
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Tabela 3-9. Vlerat e mbulesës vaksinale për tre dozat DTP-HepB-Hib, në vitet 20112013
Vitet
DTP-HepB-Hib 1 DTP-HepB-Hib 2
DTP-HepB-Hib 3
2009
2010
2011
2012
2013

98,8

98,7

98,7

99,3

99,3

99,2

99,2

99,1

99,1

98,9

98,8

98,7

99,3

99,2

99,0

Duket qartë që kemi një mbulesë shumë e lartë me vlera që, me diferencë vetëm ±
0.1%, qëndrojnë rreth vlerës mesatare 99%; IC: [98,9%-99,0%]
Një ndër faktorët e arritjes kaq të lartë është përdorimi i vaksinës së kombinuar 5 në 1,
duke bërë që fëmija të vaksinohet me një shpim të vetëm, e po ashtu që nga viti 2008,
futja e kësaj vaksine u shoqërua me përdorimin e saj në flakon një dozësh, pra një
vaksinë për një fëmijë.
Në vitet e mëparshme, në vaksinimet kryesisht në fshat, vaksinatoret përdornin
praktikën e përafrimit të datës së vaksinimit duke i grumbulluar fëmijët për vaksinim
në një ose dy ditë në muaj, në mënyrë që të mos kishte humbje të madhe përdorimi i
flakonit shumë dozësh. Ndërkohë që më flakonët një dozësh fëmija vaksinohet
pothuajse egzaktësisht në ditën e caktuar, me përjashtime të rralla, kur vaksinimi
shtyhet për arsye shëndetësore.
Paraqitja grafike tregon më së miri qëndrueshmërinë e këtij vaksinimi në nivele
shumë të larta.
Mbulesa vaksinale per tre doza, 2011-2013
100
99
98
97

DTP-HepB-Hib 1

96

DTP-HepB-Hib 2

95

DTP-HepB-Hib 3

94
93
92
2009

2010

2011

2012

2013

Grafiku 3-14. Mbulesa Vaksinale për të tre dozat DTP-HepB-Hib, në vitet 2010-2013
Duket që ka një rënie të lehtë në dozat e treta, por kjo do të vlerësohet më tej
nëpërmjet indikatorit të drop out me referencë vitin 2012.
Në grafikun e mëposhtëm, shihet qartë që nivelet e larta të kësaj mbulese reflektohen
nga mbulesa shumë e lartë në secilin rreth të vendit, ku vlerat e kësaj mbulese shkojnë
përtej 98%. Konkretisht vlera mesatare është 99,2% me IC: [98,9%-99,5%].
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Mbulesa vaksinale me Hepatit B-3, 2013
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Grafiku 3-15. Mbulesa vaksinore e komponentit HepB-3 sipas rretheve, për vitin 2013
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Sikurse u përmend dhe më lart, një vlerësim edhe më të saktë në lidhje me mbulesën
vaksinore na jep vlerësimi i Drop out (shkallës së rënies së vaksinimit) midis dozave
të para dhe të treta të DTP-HepB-Hib që në kalendar për thjeshtësi quhen Penta 1 dhe
Penta 3. Ky vlerësim nuk mund të bëhet për vitin 2013 pasi ende gjatë vitit 2014 kemi
vaksinime të fëmijëve të prapambetur. Për këtë arsye ne iu referuam raportimeve të
vitit 2012.
Nëse i referohemi vlerave të mbulesës në përqindje vlerat e drop out paraqiten si në
grafikun A dhe nëse i referohemi numrit të dozave të administruara ato paraqiten si në
grafikun B, më poshtë.

Grafiku 3-16. Vlerat e drop out për secilin rreth (A) sipas % dhe (B) sipas numrit të dozave
Në nivel rrethi kjo vlerë nuk duhet të kalojë vlerën e 10%. Sikurse vihet re nga
grafiku, edhe pse thuhet që vlera e drop out mund të llogaritet edhe në bazë përqindje,
informacioni më i saktë na vjen nga vlerësimi i këtij indikatori bazuar në numrin e
fëmijëve. Këto vlera të drop out shfaqen më shumë në rrethet që kanë lëvizje
popullate nga rrethet e vogla drejt atyre të mëdhenj, ku këto vlera bëhen të
papërfillshme.
Vlerat e drop out u përllogaritën për të gjitha vitet e marra në studim (2003-2012) ku
vihet re një ulje e këtyre vlerave që në fund të fundit pasqyron dhe një ulje të lëvizjes
së popullatës krahasuar me lëvizjet para vitit 2000. Sikurse u sqarua më sipër viti
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2013 nuk vlerësohet ende pasi gjatë vitit 2014 përditësohen raportimet në detaje në
lidhje me lëvizshmërinë e popullatës.
Gjithsesi i vlerësuar në shkallë vendi vlera e drop out mesatar rezulton 2.1% me IC
[1.2%-2.9%], gjë që tregon një mbulim të gjerë vaksinal me të tre dozat bazale dhe
me shumë pak rënie të nivelit të vaksinimit nga doza e parë në atë të tretë, (Drop out
<10%).
Tabela 3-10. Vlerësimi i drop out për vitet 2003-2012
Numri i rretheve me drop out per HepB-3 - HepB-1 / Penta 3-Penta 1
Viti

≤ 0% drop out

]0-10%[ drop out

≥10% drop out

Total

2003

22

25

9

56

2004

6

23

7

36

2005

6

24

6

36

2006

11

21

4

36

2007

13

18

5

36

2008*

10

22

4

36

2009

10

23

3

36

2010

14

20

2

36

2011

16

19

1

36

2012

15

21

0

36

* Që nga viti 2008 vlerat i referohen vaksinës pentavalente

Të shprehura në përqindje këto vlera paraqiten në grafikun e mëposhtëm.
Perqindja e rretheve me nivele te ndryshem drop out
midis HepB1 dhe HepBB3 apo Penta1 dhe Penta 3
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Grafiku 3-17. Përqindja e rretheve me nivele të ndryshëm të Drop out për HepB1 dhe
HepB3 apo Penta1 dhe Penta3
Nga këto rezultate mund të themi se vaksinimi me vaksinën e Hepatitit B është
stabilizuar shumë mirë gjatë këtyre viteve në kalendarin tonë të vaksinimit gjë që
tregohen qartë nga mbulesa vaksinale shumë e lartë dhe niveli shumë i ulët i drop out
mbi 10%.
Megjithëse këto të dhëna tregojnë për një mbulesë shumë të lartë vaksinale si në nivel
vendi ashtu dhe në nivel rrethi nuk mund të mbështetemi plotësisht në to për të dhënë
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një përfundim të saktë në lidhje më vlerësimin e programit të imunizimit me ketë
vaksinë.
Kufizimet për vlerësim bazuar në mbulesën vaksinale




Nuk vlerëson direkt impaktin e vaksinimit në sëmundshmërine dhe
vdekshmërinë në lidhje me Hepatitin Viral B
Mund të kemi mbulesë vaksinale të lartë por me efektivitet të ulët si pasojë e
 përdorimit të vaksinave të ngrira
 administrimit jo në mënyrë korrekte të vaksinës
Të dhënat që merren nga rrethet nuk janë gjithmonë të sakta/të besueshme

3-2.2 Seroprevalenca e hepatitit B
Për të plotësuar vlerësimin e programit të vaksinimit me vaksinën e Hepatitit B në
lidhje me efektivitetin e tij iu referohemi të dhënave serologjike në lidhje me
prevalencën dhe incidencën e rasteve të Hepatitit B në vendin tonë gjatë viteve të
marra në studim.
Në pamundësi për të realizuar një vlerësim në lidhje me nivelin e antiHBs-ve në
serumet e marra (gjatë periudhës sonë të studimit), në mënyrë indirekte për të
vlerësuar nivelin mbrojtës u përqëndruam në nivelin e HBsAg-ve si indikatorë të
sëmundshmërisë, ku vlerat gjithnjë e më të ulëta të tyre tregojnë nivel mbrojtës
gjithnjë e më të lartë të marra këto nga studime të tjera të kryera ndër vite.
Hepatitet virale në Shqipëri, sikurse dhe në vende të tjera, përbëjnë një problem të
madh për shëndetin publik.
Gjatë viteve 1998-2002 në IShP janë realizuar një sërë studimesh
seroepidemiologjike, të cilët kishin për qëllim identifikimin e markerave të ndryshëm
të hepatiteve virale. Këto studime u bënë në grupe të ndryshme të popullatës dhe
rezultatet përsa i përket markerave tëhepatit viral B janë paraqitur si më poshtë:
Tabela 3-11. Prevalenca e markerave të HepB për vitet 1998-2002
HBsAg +

Anti HBs

Anti HBc

0-5 vjeç

1,4%

71,8%

8,5%

6-14 vjeç

3,9%

-

-

>14 vjeç

8,4-15,3%

54,6%

56%

Në rezultatet e paraqitura në tabelë vlejnë për tu theksuar ato të grupmoshës 0-5 vjeç.
Fëmijët e kësaj grupmoshe në këtë periudhë të vlerësimit, i takojnë atyre të lindur në
vitet 1993-1998, kohë në të cilën filloi vaksinimi i fëmijëve.
Vlerat e AntiHBs tregojnë për një nivel të lartë mbrojtës, gjë që nuk rezulton për
fëmijët e moshës mbi 14 vjeç. Po ashtu, nëse i referohemi vlerave tëHBsAg+ shihet
që në fëmijët e grupmoshës 0-5 vjeç prevalenca është shumë e ulët në krahasim me
ato të fëmijëve mbi 14 vjeç (të pavaksinuar në atë kohë). Këto rezultate paraqiten
grafikisht si më poshtë:
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Prevalenca (ne %)

Prevalenca e markerave te HepB per vitet 1998-2002
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Grafiku 3-18. Prevalenca e markerave të HepB sipas grupmoshave për vitet 19982002
Vlejnë të theksohen nivelet e larta të seropozitivitetit të HBsAg midis studentëve,
dhuruesve të gjakut e grave të shëndetshme shtatzëna. Të dhënat e paraqitura në
tabelën më poshtë janë marrë nga studime të kryera ndër vite. Shihet që fëmijët e
shkollave kanë një mbrojtje relativisht jo të lartë me rreth 21.2%, po sërish duhet të
marrim parasysh faktin që vetëm një pjesë e tyre (ata me moshë deri 10 vjeç janë të
vaksinuar). [B. Resuli et al.2009]
Në mënyrë të veçantë i referohemi vlerave të prevalencës së HbsAg për gratë
shtatzëna, të paraqitura në tabelën 3-12.Këto të dhëna tregojnë për një potencial
tëlartë të transmetimit verikal (materno-fetal) të këtij virusi në vendin tonë dhe kjo
është një ndër arsyet pse ne vazhdojmë të vaksinojmë fëmijët brenda 24 orëve të para
të lindjes.
Tabela 3-12 Prevalenca e hepatitit B në disa grupe të studiuara ndër vite
Vitet
Nr i
Karakteristikat
Prevalenca (%)
sateve M/F (%)
Mosha HBsAg- antiHBsGrupet e studiuara
(%)
mesatare pozitive pozitive
(vite)
410
264 (64.4)/
48
Femije shkolle
2004
15.7 ± 1.2
87 (21.2)
(10.6) 146 (35.6)
(11.8)
Studente

2005

666
(17.2)

340 (51.1)/
23.1 ± 1.7 58 (8.7)
326 (48.9)

247
(37.2)

Ushtarake

2005

500
(12.9)

500 (100)/
19.2 ± 2.3
0 (0)

54
(10.6)

124
(24.7)

2004

1286
(33.1)

987 (76.6)/
32.4 ± 4.8
299 (23.3)

115
(8.9)

293
(22.8)

2005

378
(9.7)

263 (69.6)
40.1 ± 5.1 36 (9.6)
115 (30.3)

112
(29.7)

Gra shtatzena

2006

640
(16.5)

Total

20042006

3880

0 (0) 640
27.4 ± 4.9 47 (7.3)
(100)
2354 (60.7)
358
26.3 ± 6.2
1526 (39.3)
(9.5)

232
(36.3)
1095
(28.7)

Dhurues
rastesishem gjaku
Dhurues
gjaku

te

vullnetare
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3-2.3 Sëmundshmëria ndaj hepatitit B

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

100,0
99,0
98,0
97,0
96,0
95,0
94,0

Incidence

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

93,0
1995

incidenca (raste/1000000 banore)

Incidenca e rasteve me Hepatit viral te paspecifikuar krahasuar
me mbulesen vaksinore (1995-2013)

Mbulesa vaksinore me vaksinen e HepB (ne %))

Pasqyra 14-Sh e SMBS të survejancës epidemiologjike të sëmundjeve infektive
përmban krahas me ―Hepatitin viral të paspecifikuar‖ edhe të tre tipat bazë të
hepatiteve virale (HepA, HepB, HepC). Megjithatë të dhënat e mëposhtëme i përkasin
vetëm ―Hepatitit viral të paspecifikuar‖ për shkak të pamundësisë objektive (mungesë
e kiteve diagnostikuese) të identifikimit në rutinë të tipit të virusit nga laboratorët
mikrobiologjike të rretheve. Incidenca vjetore e rasteve me Hepatit Viral të
paspecifikuar për vitet 1995-2013, e krahasur kjo dhe me mbulesën vaksinale po për
këto vite paraqitet në grafikun e mëposhtëm.

HepB 3

Grafiku 3-19.Incidenca e rasteve me Hepatit Akut Viral (i paspecifikuar) - 1995-2013
- dhe ecuria e mbuleses vaksinore me HepB
Nga grafiku mund te themi qe numri i rasteve vjen duke u ulur me rritjen e mbulesës
vaksinale. Nga ana tjetër ky trend sic thamë i referohet hepatiteve të paspecifikuar, ku
në shumicën e rasteve dhe sidomos në moshat nën 18 vjeç këto hepatite rezultojnë ti
përkasin atij Viral A.
Është me vlerë shqyrtimi i trendit për moshat 0-4 vjeç në brendi të moshës 0-14 vjeç
lidhur me futjen e vaksinimit të detyrueshëm me vaksinën kundër hepatit viral B, në
vitin 1995. Ndërsa me 1995 grupmosha 0-4 vjeç përbënte 22% te totalit vjetor të
rasteve të raportuara me Hepatit, ―kontributi‖ i kësaj grupmoshe gjatë viteve të
mëpasshme pëson një rënie të qëndrueshme duke arritur në 7% me 2001, dhe 4.2 në
vitin 2011, cka tregon në mënyrë të qartë efektivitetin e vaksinoprofilaksisë specifike.
Me fillimin e vaksinimit në vitin 1995 e gjykuam të arsyeshme të vlerësojmë
sëmundshmërinë më në detaje në pesë vitet e fundit 2009-2013, pasi që nga viti 2009
moshat 14 vjeçare konsiderohen të vaksinuar.
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Tabela 3-13. Numri i rasteve me hepatiti viral të paspecifikuar, 2009-2013
Vitet
2009
2010
2011
2012
2013

Numri i rasteve
>14 vjeç
363
145
122
107
82

0-14
428
82
25
25
16

Total
791
227
147
132
98

Të shprehura si përqindje të kontributit që japin 0-14 vjeçarët këto të dhëna paraqiten
në grafikun e mëposhtëm.
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0

% 0-14

40,0

% >14 vjec

30,0

Linear (% 0-14)

20,0
10,0

0,0
2009

2010

2011

2012

2013

Grafiku 3-20.Përqindja e rasteve me Hepatit Akut Viral (të paspecifikuar) për vitet
2009-2013
Vërehet një trend linear statistikisht i rëndësishëm në rënie i numrit të rasteve të
hepatitit viral të paspecifikuar, në moshat 0-14 vjeç (χ2 for trend =127.8 p<0.01) çka
sugjeron që numri i rasteve është ulur si pasojë e vaksinimit të kësaj grupmoshe ndaj
hepatitit viral B.
Sic shihet dhe nga grafiku 3.20, kemi gjithnjë e më tepër reduktim të rasteve të
raportuara me hepatit viral të paspecifikuar (ku kryesisht rezulton të jenë hepatiti viral
A), gjë që tregon edhe njëherë efikasitetin e vaksinimit me vaksinën e hepatitit viral
B. Në tabelën 3.14 paraqitet më tej incidenca e rasteve me HepatitB si raportim i
konfirmuar në moshën pediatrike, ku duket qartë që si rezultat i vaksinimit kemi një
incidencë mjaft të ulët.
Tabela 3-14. Incidenca e hepatitit B në fëmijët 0-14 vjeç
Vitet

HBsAg +

Kohorti 0-14 vjeç

Incidenca: Raste/105

2009

0

662986

0.0

2010

1

608812

0.2

2011

0

612667

0.0

2012

5

578899

0.9

2013

2

571589

0.3
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3-3 TETANOSI, DIFTERIA, PERTUSI
IV.3.1 Mbulesa vaksinore për DTP
Sikurse e përmendëm dhe në vlerësimet e mëparshme të mbulesës për antigenët e tjerë
vaksinalë, në strategjinë globale të imunizimit faktor i rëndësishëm për mbulesën
vaksinale është niveli i saj në shkallë vendi mbi 95% dhe në shkallë rrethi mbi 90%,
për të tre dozat e vaksinës që përmbajnë komponentët difteri, tetanoz dhe pertus.
Si bazë për vlerësimin e mbulesës vaksinale merret aplikimi i dozës së tretë me
komponentin DTP, pasi ajo nënkupton plotësimin e serisë së vaksinimit me këtë
vaksinë, sipas kalendarit kombëtar të vaksinimit. Mbulesa vaksinale, për të tre dozat e
aplikuara me vaksinën me komponent DTP për vitet 2003-2013 rezulton të jetë si në
nivel vendi ashtu dhe në nivel rrethi mbi 95%. Sikurse thamë, që nga viti 2009
komponentët DTP u përfshinë në vaksinën e kombinuar pentavalente DTP-HepB-Hib.
Vlerat e mbulesës vaksinale të shprehura në përqindje paraqiten në tabelën e
mëposhtëme.
Tabela 3-15. Mbulesa vaksinale për komponentët DTP në vitet 2000-2013
Vaksina

2003

2004

2005

2006

2007

2008

DTP3

97,3

98,2

98,4

97,2

98,4

99,0

DTP-HepB-Hib3

2009

2010

2011

2012

2013

97,8

99,2

99,1

98,9

98,6

Shihet qartë që për këto komponentë, niveli i mbulesës vaksinale i kalon vlerat e 95%
duke arritur në disa raste edhe vlerat 99%. Vlera mesatare rezulton 98.3% me IC
[98.1%-98.5%].
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Grafiku 3-21. Mbulesa vaksinale për komponentët DTP, 2003-2013
Më poshtë paraqitet niveli i kësaj mbulese sipas rretheve, për vitin e fundit, ku duket
qartë që edhe në nivel rrethi kjo mbulesë i kalon vlerat e rekomanduara mbi 95%.
Konkretisht vlera mesatare është 99,2% me IC: [98,9%-99,5%].
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Mbulesa vaksinale me DTP 3, 2013
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Grafiku 3-22.Mbulesa vaksinale për komponentët DTP sipas rretheve, 2013
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Duke qenë së vlerësimi për drop out u realizua dhe diskutua gjatë rezultateve të
hepatitit b, nuk do të ndalemi më gjatë, meqenëse komponetët Difteri, Tetanos dhe
Pertus, ndodhen në të njëjtën vaksinë ku ndodhet dhe hepatiti B, pra në atë
pentavlente DTP-HepB-Hib.
Por nga ana tjetër për tetanosin, difterinë dhe pertusin, në kalendarin kombëtar të
vaksinimit, ka doza për rivaksinime, në analizën e mbulesës vaksinale u përfshinë dhe
këto komponentë.
Tabela 3-16. Mbulesa vaksinale për komponentët DTP gjatë rivaksinimeve, në vitet
2003-2013
Rivaksinmet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DTP-Riv1

97,3

98,2

98,4

97,8

98,4

98,3

98,6

97,5

98,5

98,6

98,9

DT-Riv 2

97,3

98,2

98,4

97,5

98,6

98,4

97,8

98,8

98,8

98,7

98,7

Td-Riv 3

97,3

98,2

98,4

97,2

98,3

97,7

97,8

97,8

98,3

98,0

98,2

Për të tre rivaksinimet, vlera mesatare e mbulesës rezulton 98.1%, me IC [97.9%98.3%].
Në moshën dy muaj, në kalendar kemi rivaksinimin me vaksinën DTP (difteri tetanos,
pertus). Grafiku 3.23 paraqet vlerat e mbulesës vaksinale në vite për këtë rivaksinim
ku duket qartë që dhe në moshën 2 vjeç vaksinimi me këtë vaksinë ruan të njëtin
trend, pra mbulesë vaksinale, jo vetëm mbi 95%, por mbi 97%.
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Grafiku 3-23. Mbulesa vaksinale për DTP, në rivaksinimin e parë, gjatë viteve 20032013
Në moshën 6 vjeç, në kalendar kemi rivaksinimin me vaksinën DT (difteri tetanos,).
Grafiku 3.24 paraqet vlerat e mbulesës vaksinale në vite për këtë rivaksinim.
Vaksinimi në këtë moshë ruan sërish të njëjtin trend, deri mbi 97%. Një arsye e fortë
për ruajtjen e këtyre niveleve është dhe fakti që fëmijët duhet të jenë të vaksinuar
përpara fillimit të arsimit fillor, duke qenë po ashtu të detyruar që në shkollën ku
fëmijët rregjistrohen për arsimim, duhet të paraqesin dhe dokumentin e vaksinimit.
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Grafiku 3-24. Mbulesa vaksinale për DT, në rivaksinimin e dytë, gjatë viteve 20032013
Në moshën 14 vjeç, në kalendar kemi rivaksinimin me vaksinën Td (tetanos,me pak
difteri). Grafiku 3.25 paraqet vlerat e mbulesës vaksinale në vite për këtë rivaksinim.
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Grafiku 3-25. Mbulesa vaksinale për Td, në rivaksinimin e tretë, gjatë viteve 20032013
Edhe pse vlerat janë gjithmonë në shkallën mbi 95%, vihet re se në rivaksinimet e
treta, pra rreth moshës 14 vjeç, kemi paksa një rënie nga vlerat aq të larta të kësaj
mbulese në dy rivaksinimet e para, gjë që vihet re,më qartë, në grafikun e mëposhtëm.
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Grafiku 3-26. Mbulesat vaksinale të rivaksinimeve, gjatë viteve 2003-2013
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3-3.2 Seroprevalenca e Tetanosit, Difterisë, Pertusit
Nga serumet e mbeldhura në varësi të kiteve diagnostikues u bë një vlerësim i ndarë
në dy etapa. U vlerësuan për komponentin tetanik 187 serume, të cilët u përzgjodhen
në grupmoshën midis dy rivaksinimeve 6-14 vjeç dhe 240 serume të cilët u vlerësuan
njëkohësisht për difteri, tetanos dhe pertus kryesisht në mosha pas vaksinimit bazal
dhe përpara rivaksinimeve në mënyrë që të shihet më qartë niveli i antitrupave prezent
në këto grupmosha dhe në fund të fundit të bëhet një vlerësim mbi rëndësinë e
aplikimit të dozave sipas kalendarit kombëtar të vaksinimit.
Etapa I. Vlerësimi për nivelin mbrojtës ndaj tetanozit, grupmosha 6 -14
vjeç
Nga këta serume sipas gjinisë 94 ishin femra dhe 93 meshkuj, dhe sipas vendbanimit
127 urban dhe 60 rural. Nëse për ndarjen sipas gjinisë mund të themi se është një
ndarje sinjifikante nuk mund të thuhet e njëjta gjë për atë urban/rural. Gjithsesi
rezultatet e përftuara tregojnë se nuk ka ndryshim sinjifikativ në këto ndarje.
Niveli i mbrojtjes i ndarë sipas gjinisë paraqitet në tabelën 3.17.
Tabela 3-17. Përqindja e vlerave të IgG-ve, për tetnoz, sipas gjinisë.
Vlerat në IU/ml

Meshkuj (%)

Femra (%)

Total, %
(95%CI)

Përqindja
kumulative (%)

<0.01

2.8

3.3

6.1 (3.1-10.6)

6.1

0.01-0.1

1.7

4.4

6.1 (3.1-10.6)

12.2

0.11-0.5

9.4

8.9

18.3 (12.9-24.7)

30.6

0.51-1.0

12.8

7.2

20.0 (14.4-26.6)

50.6

1.1-5.0

21.7

23.9

45.6 (38.1-53.1)

96.1

>5.0

1.7

2.2

3.9 (1.5-7.8)

100.0

Sikurse shihet nga vlerat në tabelën e mësipërme e po ashtu të paraqitura në mënyrë
grafike në grafikun 3.27, nuk ka ndonjë sinjifikancë në ndarjen sipas gjinisë. Kjo do të
thotë që organizmi vepron njësoj në krijimin e antitrupave si për meshkujt ashtu dhe
për femrat.
Perqindja e IgG-ve sipas niveleve per meshkuj dhe femra
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Grafiku 3-27. Përqindja e IgG-ve për nivel sipas gjinisë.

Punoi: Erida NELAJ(XHOI)

75

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA(ÇEKANI)

NIVELI I GJENDJES IMUNITARE NË POPULLATË PËR DISA NGA VAKSINAT VIRALE E BAKTERIALE

Nuk vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm i nivelit të IgG-ve për tetanoz, në
lidhje me gjininë. χ2=5.5 p=0.3
Në të njëjtën mënyrë u bë vlerësimi për ndarjen sipas vendbanimit.
Tabela 3-18. Përqindja e vlerave të IgG-ve, sipas vendbanimit
Vlerat në
IU/ml

Urban (%)

Rural (%)

Total (%)

Përqindja
kumulative (%)

<0.01

3.9

2.2

6.1 (3.1-10.6)

6.1

0.01-0.1

5.6

0.6

6.1 (3.1-10.6)

12.2

0.11-0.5

11.7

6.7

18.3 (12.9-24.7)

30.6

0.51-1.0

13.3

6.7

20.0 (14.4-26.6)

50.6

1.1-5.0

32.8

12.8

45.6 (38.1-53.1)

96.1

>5.0

3.3

0.6

3.9 (1.5-7.8)

100.0

Sikurse shihet nga vlerat në tabelën e mësipërme e po ashtu të paraqitura në mënyrë
grafike në grafikun 3-28, duke marrë në konsideratë dhe faktin që numri i serumeve
që përfaqësonin zonat rurale ishtë më i vogël, nisur dhe nga gjykimi ynë
epidemiologjik, mund të themi se niveli mbrojtës në këto zona është më i lartë, kjo për
faktin se lëvizjet në këto zona janë më të kufizuara dhe popullata është më e
stabilizuar, ndërkohë që situata e lëvizjeve në qytet është më e vështire për tu
kontrolluar.

Perqindja e IgG-ve per nivel sipas vendbanimit
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Grafiku 3-28. Përqindja e IgG-ve për nivel sipas vendbanimit
Edhe pse nga ana grafike duket një ndryshim në lidhje me nivelet e IgG-ve në zonat
rurale krahasuar me ato urbane, nga ana stastikore në total nuk vërehet ndryshim i
rëndësishëm i nivelit të IgG-ve në lidhje me vendbanimin përsa i përket shkallëve të
nivelit të IgG-ve. χ2=4.3 p= 0.5.
Në tabelën e mëposhtëme janë përmbledhur rezultatet e vlerave të IgG-ve, sipas
niveleve dhe moshave të marra në studim.
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Tabela 3-19. Niveli i IgG-ve sipas moshave dhe niveli i mbrojtjes së sigurtë.
Mosha

Numri i fëmijëve sipas nivelit të IgG, në IU/ml

Niveli i
mbrojtjes
së sigurtë

<0.01

0.01-0.1

0.11-0.5

0.5-1

1.1-5

>5

7 vjeç

-

-

2

11

27

3

9 vjeç

3

1

7

9

23

90.7

11 vjeç

5

4

14

11

13

80.9

13 vjeç

3

6

10

5

19

4

80.9

Niveli i IgG

6.1

6.1

18.3

20

45.6

3.9

(%)

100.0

Në përgjithësi 88.2% e fëmijëve në këtë grupmoshë kanë nivel mbrojtës të sigurtë mbi
0.11 IU/ml. Në këtë vlerësim vetëm 3.7% e fëmijëve konsiderohen të pambrojtur,8%
rezultojnë me nivel mbrojtës jo të sigurtë dhe pjesa tjetër vjen duke u rritur si
përqindje drejt nivele më të larta të mbrojtjes së sigurtë.

Përqindja e fëmijëve sipas nivelit të IgG-ve
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Grafiku 3-29. Përqindja e fëmijëve sipas nivelit të IgG-ve
Vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm i nivelit të IgG-ve në fëmijët e marrë në
studim sipas grupmoshes χ2= 36.9 p<0.01.Nga ana tjetër shohim se numri i fëmijëve
me nivel të ulët të IgG-ve është shumë i vogël në krahasim me ato që arrijnë në vlerat
e niveleve mbrojtës.
Vlerat e IgG-ve e tregojnë më së miri këtë në paraqitjen gafike (Grafiku.3-30) të
mëposhtëme.
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Vlerat e IgG-ve sipas moshave

Numri i femijeve

30

7 vjec

25

9 vjec

20

11 vjec
13 vjec

15
10
5
0
<0.01

0,01-0,1

0,11-0,5

0.5-1

1.1-5

>5

Grafiku 3-30. Vlerat e IgG-ve në IU/ml për secilën moshë
Vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm i nivelit të IgG-ve sipas grupmoshës së
fëmijëve. χ2=30.8 p<0.01
Vlerat maksimale në nivelet mbrojtës duken qartë që i referohen fëmijëve të moshës 7
deri 9 vjeç të cilat rezultojnë të kenë një mbrojtje të sigurtë në nivelet mbi 90%, ku
vetëm në moshën 7 vjeç rezultojnë të jenë 100% të mbrojtur. Kjo e fundit, për faktin
se fëmijët në moshën 6 vjeçare kanë marrë rivaksinimin me tetanoz. Ky nivel
mbrojtës ulet gradualisht me rritjen e moshës e konkretisht 90.7% për fëmijët 9
vjeçarë, 83.3% për ata 11 vjeçarë e deri në 80% në fëmijët 13 vjeçarë.

Niveli i mbrojtjes se sigurte sipas moshes (%)
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Grafiku 3-31. Trendi i nivelit mbrojtës në varësi të moshës
Vërehet një trend linear statistikisht i rëndësishëm i rënies së nivelit të IgG me rritjen
e moshës, χ2 for trend= 9.1 p<0.01.
Sikurse shihet edhe grafikisht, niveli i antitrupave bie me kalimin e kohës gjë që
përforcon faktin që një dozë e tretë rivaksinimi duhet të kryhet në moshën 14 vjeçare.
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Etapa II . Vlerësimi për nivelin mbrojtës ndaj difterisë, tetanozit dhe
pertusit në të njëjtin grup fëmijësh.
Sikurse u tha në fillim, në varësi të kiteve, u përzgjodhën 70 serume të cilët u
vlerësuan njëkohësisht për difteri, tetanoz dhe pertus kryesisht në mosha pas
vaksinimit bazal dhe përpara rivaksinimeve në mënyrë që të shihet më qartë niveli i
antitrupave prezent në këto grupmosha dhe në fund të fundit të bëhet një vlerësim mbi
rëndësinë e aplikimit të dozave sipas kalendarit kombëtar të vaksinimit.
Niveli mbrojtës tek fëmijët 1 vjeçarë
Në vijim paraqiten rezultatet niveleve mbrojtës për difterinë, tetanozin dhe pertusin,
tek fëmijët me moshë ≥1 vjeç, që do të thotë se në zbatim normal të kalendarit të
vaksinimit këta fëmijë janë vaksinuar me tre dozat bazale. Nga ana tjetër këta fëmijë
nuk i kanë mbushur ende dy vjeç, moshë në të cilën ata marrin vaksinimin e rradhës,
pra niveli mbrojtës i vlerësuar i referohet në këtë moment vetëm vaksinimit bazal.
Në tabelën e mëposhtëme paraqiten nivelet mbrojtës përsa i përket difterisë.
Tabela 3-20. Niveli mbrojtjës për difteri në fëmijët me moshë 1 vjeç
Shkalla e mbrojtjes
N
%
IU/ml
I pambrojtur/i pagarantuar
Prezent, por jo i mjaftueshëm
Mjaftueshëm
Mbrojtje afatgjatë

< 0.1
0.1 - 0.9
1.0 - 1.4

9
36
6

15
60
10

3

5

6

10

60

100

1.5 - 2.0

Mbrojtje e sigurtë

> 2.0

Total
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Grafiku 3-32. Niveli mbrojtës për difterinë në fëmijët 1 vjeç
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Ndërkohë që, 15% e fëmijëve 1 vjeç rezultojnë të pambrojtur, vërehet se pjesa më e
madhe e fëmijëve me moshë1 vjeç,36 (60%) kanë të pranishëm por jo të mjaftueshëm
antitrupat IgG për difterinë, me ndryshim statistikisht të rëndësishëm me shkallët e
tjera të mbrojtjes χ2goodness of fit = 61.5 p<0.01. Por kjo nuk do të thotë që janë të
pambrojtur, pasi ato e kalojnë pragun me vlerë 0.1 IU/ml; 25% e fëmijëve rezultojnë
të kenë nivele të IgG-ve që konsiderohen mbrojtëse ku: 10 % e tyre kanë mbrojtje të
mjaftueshme, 5% kanë mbrojtje afatgjatëdhe 10% kanë mbrojtje të sigurtë. Kjo
shpjegohet me faktin së fëmijëve iu duhet kohë për të krijuar antitrupat e tyre
mbrojtës kundrejt difterisë e nga ana tjetër jo të gjithë iu përgjigjen njësoj vaksinimit
bazal. Kjo përshkruhet dhe në studimet dhe literaturën botërore, duke përforcuar
kështu faktin që mbrojtja afatgjatë nga vaksinat bakteriale nuk mund të fitohet me një
vaksinim të vetëm. Duke qenë se fëmijët në këtë moshë kanë nivele mbrojtës
kryesisht në nivelet 0.1 - 0.9 IU/ml, kjo është dhe një ndër arsyet pse në kalendar
rekomandohet të vendosen doza të tjera rivaksinimi.
Në tabelën e mëposhtëme paraqiten nivelet mbrojtës përsa i përket tetanozit.
Tabela 3-21. Niveli mbrojtjës për tetanoz në fëmijët me moshë 1 vjeç
IU/ml
Shkalla imunizimit
N
%
0
< 0.1
I pambrojtur/i pagarantuar
0
21
0.1 - 0.5
Prezent, por jo i mjaftueshëm
35
18
0.6 - 1.0
Mjaftueshëm
30
15
1.1
5.0
Mbrojtje afatgjatë
25
6
>
5.0
Mbrojtje e sigurtë
10
60
Totali
100

35
30

Perqinndje

25
20

35
30

15

25

10
10

5
0
0
I
Prezent, por Mjaftueshëm
pambrojtur/i
jo i
pagarantuar mjaftueshëm

Mbrojtje
afatgjatë

Mbrojtje e
sigurtë

Grafiku 3-33. Niveli mbrojtës për tetanozin në fëmijët 1 vjeç
Nga këto të dhëna rezulton se nga këta fëmijë të marrë në studim 35% kanëtë
pranishëm antitrupa IgG për tetanozin por jo në nivele të mjaftueshëm për mbrojtje.
30% e tyre kanë mbrojtje të mjaftueshme, 25% kanë mbrojtje afatgjatë dhe 10%
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mbrojtje të sigurtë. Shihet qartë që të gjithë fëmijët rezultojnë të mbrojtur nga
tetanozi. Në moshën 1 vjeç, në ndryshim nga rezultatet për difterinë, vërehet ndryshim
statistikisht i rëndësishëm në shkallët e mbrojtjes, χ2goodness of fit = 25.5 p<0.01
Në tabelën e mëposhtëme paraqiten nivelet mbrojtës përsa i përket pertusit, ku shihet
që në bazë të testit ELISA të perdorur kemi një shkallë paksa më ndryshe se difteria
dhe tetanosi për vlerësimin e niveleve mbrojtës.
Tabela 3-22. Niveli mbrojtjës për pertus në fëmijët me moshë 1 vjeç
Shkalla imunizimit

IU/ml

N

%

I pambrojtur/i pagarantuar

< 14,0

12

20

14,0-18,0

9

15

> 18,0

39

65

60

100

I dyshimtë
Pozitivë
Totali

I pambrojtur/i
pagarantuar
20%
I dyshimtë
15%
Pozitivë
65%

Grafiku 3-34. Niveli mbrojtës për pertusin në fëmijët 1 vjeç
Nga fëmijët e marrë në studim rezulton se 65 % e tyre janë IgG pozitive për pertus me
ndryshim statistikisht të rëndësishëm me kategoritë e tjera χ2goodness of fit = 27.3 p=0.01
20% e fëmijëve rezultojnë të pambrojtur dhe 15% janë të dyshimtë në lidhje me
nivelin mbrojtës. Krahasuar me vlerësimin për difteri dhe tetanoz në këtë rast ―të
dyshimtët‖ konsiderohen me prani të antitrupave por jo në nivele të mjaftueshëm për
mbrojtje. Kjo është dhe një ndër arsyet pse ndodh që fëmijë të vaksinuar të kalojnë
pertus me shenja jo tipike por më të lehta, që shpeshherë janë të vështira për tu
diagnostikuar nga ana laboratorike, por mjekët gjithashtu nuk janë shumë të sigurtë
edhe përsa i përket shenjave klinike.
Rezultate të ngjashme kanë dalë dhe nga studime të tjera në botë, ku theksohet
rëndësia e rivaksinimeve.
Duke qenë se antigenët difteri, tetanoz dhe pertus ndodhen në një vaksinë të vetme,
vlen të vlerësohet imuniteti i tyre në fëmijët 1 vjeç. Rezultatet për nivelet mbrojtës
janë përmbledhur në tre shkallë kryesore: ―I pambrojtur‖, ―Mesatarisht i mbrojtur‖, ―I
mbrojtur‖.
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Tabela 3-23. Shkalla imunizimit në totalpër fëmijët 1 vjeç
Shkalla imunizimit
IgGDifteri
IgG Tetanoz IgG Pertus
I pambrojtur

9

0

12

Mesatarisht i mbrojtur

36

21

9

I mbrojtur

15

39

39

Totali

60

60

60

40
35
IgG Difteri
30

IgG Tetanoz

Nr i rasteve

IgG Pertus

25
20
15
10

5
0
I pambrojtur

Mesatarisht i mbrojtur

I mbrojtur

Grafiku 3-35.Shkalla imunizimit sipas niveleve dhe antitrupave specifikë, në fëmijët 1
vjeç
Sikurse duket më qartë grafikisht, për fëmijët me moshë 1 vjeç (pra që kanë marrë
vetëm vaksinim bazal) nivelet mbrojtës përsa i përket difterisë qëndrojnë në ato
mesatare, ndërkohë që nivelet e mbrojtjes së sigurtë paraqiten më të larta për tetanozin
dhe pertusin.
Për difterinë15% e fëmijëve 1 vjeç janë të pa mbrojtur, 60% janëmesatarisht të
mbrojtur dhe 25% janë totalisht të mbrojtur.
Për tetanozin asnjë fëmijë nuk rezulton i pambrojtur,35% e tyre janë mesatarisht të
mbrojtur dhe 65% janë totalisht të mbrojtur
Për pertusin 20% e tyre janë të pambrojtur, 15% janëmesatarisht të mbrojtur dhe 65%
janë totalisht të mbrojtur.
Ndyshimi është statistikisht i rëndësishëm χ2= 40.1 p<0.01.
Niveli mbrojtës tek fëmijët 3 vjeçarë
Në vijim paraqiten rezultatet niveleve mbrojtës për difterinë, tetanozin dhe pertusin,
tek fëmijët me moshë ≥3 vjeç, që do të thotë se në zbatim normal të kalendarit të
vaksinimit këta fëmijë janë vaksinuar me tre dozat bazale dhe po ashtu kanë marrë një
doze rivaksinimi në moshën dy vjeç, si dozë tepër e rëndësishme për të përftuar nivele
sa më të lartë mbrojtëse.
Në tabelën e mëposhtëme paraqiten nivelet mbrojtës përsa i përket difterisë.
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Tabela 3-24. Niveli mbrojtjës për difteri për fëmijët me moshë 3 vjeç
Shkalla imunizimit
IU/ml
N
%
I pambrojtur/i pagarantuar
Prezent, por jo i mjaftueshëm
Mjaftueshëm

< 0.1
0.1 - 0.9

0
3

0
5

1.0 - 1.4

9

15

Mbrojtje afatgjatë

1.5 - 2.0

24

40

Mbrojtje e sigurtë

> 2.0

24

40

60

100

Totali

40
35

Perqindje

30

40

40

25
20
15
15

10
5

0

5

0
I pambrojtur/i Prezent, por jo Mjaftueshëm
pagarantuar i mjaftueshëm

Mbrojtje
afatgjatë

Mbrojtje e
sigurtë

Grafiku 3-36. Niveli mbrojtës për difterinë në fëmijët 3vjeç
Sikurse pritej nuk rezulton asnjë fëmijëi moshës 3 vjeçi pambrojtur. Vërehet se 85% e
këtyre fëmijëve kanë nivele mbrojtës ndaj difterisë ku konkretisht 40% e tyre kanëtë
sigurtë dhe 40% të tjerëmbrojtje afatgjatë e 15% kanë mbrojtje tëmjaftueshme.
Ndërkohë vetëm 5% e tyre kanëtë pranishëm antitrupa por jo në nivele të
mjaftueshme.
Sikurse thamë jo të gjithë fëmijët përgjigjen njesoj ndaj vaksinimit, por ajo cka vlen të
theksohet është fakti që pas rivaksinimit me dozën e dytë na jep një siguri më të
madhe në përftimin e niveleve mbrojtës tek mbi 85% e fëmijëve.
Vërehet ndryshim statistikor sinjifikant midis vlerave të niveleve mbrojtës. χ2goodness of
fit = 43.5 p<0.01.
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Në tabelën e mëposhtëme paraqiten nivelet mbrojtës përsa i përket tetanozit.
Tabela 3-25. Niveli mbrojtës për tetanoz në fëmijët me moshë 3 vjeç
IU/ml
Shkalla imunizimit
N
%
< 0.1

I pambrojtur/i pagarantuar
Prezent, por jo i mjaftueshëm
Mjaftueshëm
Mbrojtje afatgjatë
Mbrojtje e sigurtë

0.1 - 0.5
0.6 - 1.0
1.1 - 5.0
> 5.0

Totali

0
6
9
21
24

0
10
15
35
40

60

100

40
35

Përqindje

30
25
20

35

40

15
10
5

15

10
0

0
I pambrojtur/i
pagarantuar

Prezent, por
jo i
mjaftueshëm

Mjaftueshëm

Mbrojtje
afatgjatë

Mbrojtje e
sigurtë

Grafiku 3-37. Niveli mbrojtës për tetanozin në fëmijët 3vjeç
Në fëmijët e marrë në studim 90% e tyrekanë nivele mbrojtës për tetanosin dhe
përkatësisht 40% kanë mbrojtje të sigutë, 35% kanë mbrojtje afatgjatë, dhe 15% e
fëmijëve kanë mbrojtje të mjaftueshme. Vetëm 10% e fëmijëve kanë antitrupa
prezente por jo të mjaftueshëm për mbrojtje, panvarësisht se edhe këta konsiderohen
të jenë mbi pragun e nivelit minimal të mbrojtjes. Ndryshimi është statistikisht i
rëndësishëm χ2goodness of fit = 34.5, p<0.01
Në tabelën e mëposhtëme paraqiten të dhënat në lidhje me nivelin mbrojtës ndaj
pertusit.
Tabela 3-26. Niveli mbrojtjës për pertus në fëmijët me moshë 3 vjeç
IU/ml
Shkalla imunizimit
N
%
< 14,0

I pambrojtur/i pagarantuar
I dyshimtë
Pozitivë

14,0-18,0
> 18,0

Totali
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I pambrojtur/i
pagarantuar
20%
I dyshimtë
15%

Pozitivë
65%

Grafiku 3-38. Niveli mbrojtës për pertusin në fëmijët 3vjeç
Në këtë grup fëmijësh rezulton të jenë65 % e tyre me nivel shumë të lartë të IgG-ve
per pertus me ndryshim statistikisht të rëndësishëm me kategoritë e tjera χ2goodness of fit
= 27.3 p<0.01
Edhe pse këta fëmijë kanë marrë një dozë rivaksinimi me pertus shihet që kemi ende
rreth 35% me risk për të shfaqur pertus nëse bien në kontakt me të. Gati 20% janë të
pa mbrojtur dhe 15% të dyshimtë në mbrojtje. Në kalendarin tonë doza e rivaksinimit
në dy vjeç është doza e fundit që merret me pertus, dhe shohim që kemi ende fëmijë të
pambrojtur totalisht nga kjo vaksinë.
Duke qenë se antigenët difteri, tetanoz dhe pertus ndodhen në një vaksinë të vetme,
vlen të vlerësohet imuniteti i tyre në fëmijët 3 vjeç. Rezultatet për nivelet mbrojtës
janë përmbledhur në tre shkallë kryesore: ―I pambrojtur‖, ―Mesatarisht i mbrojtur‖, ―I
mbrojtur‖.
Tabela 3-27. Shkalla imunizimit në totalpër fëmijët 3vjeç
Shkalla imunizimit
IgGDifteri
IgG Tetanoz IgG Pertus
I pambrojtur

0

0

12

Mesatarisht i mbrojtur

3

6

9

I mbrojtur

57

54

39

Totali

60

60

60
IgG Difteri
IgG tetanoz

60

IgG pertus

50
40
30
20
10
0
I pambrojtur

Mesatarisht i mbrojtur

I mbrojtur

Grafiku 3-39. Shkalla imunizimit sipas niveleve dhe antitrupave specifikë, në fëmijët
3 vjeç
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Sikurse duket më qartë grafikisht (3.39), për fëmijët me moshë 3 vjeç, pra që kanë
marrë vaksinim bazal dhe një dozë rivaksinimi në moshën 2 vjeç, nivelet mbrojtës
janë shumë të lartë për të tre antigenet, ku nëse shohim që difteria arrin nivelet
maksimale (kur në moshën 1 vjeç i kishte ende mesatare) këtë rradhëështë pertusi ai
që tregon se se nuk arrin të japë imunitet tek të gjithë fëmijët 3 vjeç.
Për difterinë asnjë fëmijë nuk rezulton i pambrojtur, 5% janëmesatarisht të mbrojtur
dhe 95% janë totalisht të mbrojtur.
Për tetanozin asnjë fëmijë nuk rezulton i pambrojtur,10% e tyre janë mesatarisht të
mbrojtur dhe 90% janë totalisht të mbrojtur
Për pertusin 20% e tyre janë të pambrojtur, 15% janëmesatarisht të mbrojtur dhe 65%
janë totalisht të mbrojtur. Përsa i përket vaksinimit me pertus, për të gjithë fëmijët
vaksinimi në moshën 2 vjeç është mundësia e fundit për të nxitur rritjen imune
kundrejt tij.
Ndyshimi është statistikisht i rëndësishëm χ2= 30.7 p<0.01
Niveli mbrojtës tek fëmijët 5 vjeçarë
Në vijim paraqiten rezultatet niveleve mbrojtës për difterinë, tetanozin dhe pertusin,
tek fëmijët me moshë ≥5 vjeç, që do të thotë se në zbatim normal të kalendarit të
vaksinimit këta fëmijë janë vaksinuar me tre dozat bazale dhe po ashtu kanë marrë një
doze rivaksinimi në moshën dy vjeç, dhe nuk kanë marrë ende rivaksinimin për difteri
dhe tetanoz i cili merret në moshën 6 vjeçare.
Në tabelën e mëposhtëme 3.28, paraqiten nivelet mbrojtës përsa i përket difterisë.
Tabela 3-28. Niveli mbrojtjës për difteri për fëmijët me moshë 5 vjeç
Shkalla imunizimit
N
%
IU/ml
I pambrojtur/i pagarantuar
Prezent, por jo i mjaftueshëm
Mjaftueshëm

< 0.1
0.1 - 0.9
1.0 - 1.4

0
0
18

0
0
30

Mbrojtje afatgjatë

1.5 - 2.0

33

55

Mbrojtje e sigurtë

> 2.0

9

15

60

100

Totali
60

Perqindje

50
40
55
30
30

20

15

10
0

0

0
I pambrojtur/i pagarantuar
Prezent, por jo i mjaftueshëm
Mjaftueshëm Mbrojtje afatgjatëMbrojtje e sigurtë

Grafiku 3-40. Niveli mbrojtës për difterinë në fëmijët me moshë 5vjeç
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Nëkëtë grup fëmijësh nuk vërehet asnjë fëmijë i pambrojtur apo me mbrojtje të
pamjaftueshme.Pjesa më e madhe e tyre 55% kanë mbrojtje afatgjatë,15% kanë
mbrojtje të sigurtëdhe 30% kanë mbrojtje tëmjaftueshme. Kjo përforcon edhe njëhërë
faktin që ajo cka paraqitet në mbulesën vaksinale përputhet me realitetin përsa i përket
nivelit mbrojtës të fëmijëve. Ndyshimi është statistikisht i rëndësishëm χ2= 64.5
p<0.01
Në tabelën 3.29, paraqiten nivelet mbrojtës përsa i përket tetanozit.
Tabela 3-29. Niveli mbrojtjës për tetanoz në fëmijët me moshë 5 vjeç
IU/ml
Shkalla imunizimit
N
%
< 0.1
I pambrojtur/i pagarantuar
0
0
0.1 - 0.5
Prezent, por jo i mjaftueshëm
9
15
0.6 - 1.0
Mjaftueshëm
15
25
1.1 - 5.0
Mbrojtje afatgjatë
24
40
>
5.0
Mbrojtje e sigurtë
12
20
Totali
60
100

40
35
Perqindje

30
25

40

20
25

15
15

10
5

20

0

0
I pambrojtur/i Prezent, por jo Mjaftueshëm
pagarantuar i mjaftueshëm

Mbrojtje
afatgjatë

Mbrojtje e
sigurtë

Grafiku 3-41. Niveli mbrojtës për tetanozin në fëmijët 5vjeç
Nëkëtë moshë vërehet ndryshim sinjifikativ në shkallët e mbrojtjes ndaj tetanozit
χ2goodness of fit = 25.5 p<0.01
Niveli mbrojtëështë i lartë në 85% të fëmijëve ku 40% e tyre kanë mbrojtje afatgjatë,
20% kanë mbrojtje të sigurtë dhe 25% rezultojnë të kenë mbrojtje të mjaftueshme.
Vetëm 15% e fëmijëve kanë antitrupa IgG, prezente por jo të mjaftueshëm për tu
konsideruar të mbrojtur. Kjo shpjegon dhe faktin pse pas kësaj moshe është mirë që
fëmijët të vaksinohen sërish kundrejt tetanozit, për dy arsye madhore: e para jo të
gjithë fëmijët i përgjigjen njësoj vaksinimit dhe e dyta, sikurse e vumë re në etapën e
parë të studimit për tetanoz, antitrupat IgG pësojnë gradualisht rënie me kalimin e
moshës.
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Në tabelën e mëposhtëme paraqiten të dhënat në lidhje me nivelin mbrojtës ndaj
pertusit.
Tabela 3-30. Niveli mbrojtjës për pertus në fëmijët me moshë 5 vjeç
IU/ml
Shkalla imunizimit
N
%
< 14,0
I pambrojtur/i pagarantuar
18
30
14,0-18,0
I dyshimtë
15
25
> 18,0
Pozitivë
27
45
Totali
60
100
I pambrojtur/i
pagarantuar
30%

Pozitivë
45%

I dyshimtë
25%

Grafiku 3-42. Niveli mbrojtës për pertusin në fëmijët 5vjeç
Nga këta fëmijë të moshës 5 vjeç, 45% e tyre janë IgG pozitivë përsa i përket nivelit
mbrojtës për pertus pa ndryshim statistikisht të rëndësishëm me kategorite e tjera
χ2goodness of fit =3.9 p=0.1. Nga këta 30% janë të pa mbrojtur dhe 25% rezultojnë
membrojtje të dyshimtë. Kjo e fundit tregon për një prani antitrupash IgG me një nivel
që mund të sigurojë mbrojtje mjaftueshëm por jo në masë mbi 50%.
Duke qenë se antigenët difteri dhe tetanoz ndodhen në një vaksinë të vetme, vlen të
vlerësohet imuniteti i tyre në fëmijët 5 vjeç. Gjithashtu do konsiderohen dhe vlerat e
pertusit për të parë ecurinë e tij kundrejt vaksinave që kanë rivaksinim. Rezultatet për
nivelet mbrojtës janë përmbledhur në tre shkallë kryesore: ―I pambrojtur‖,
―Mesatarisht i mbrojtur‖, ―I mbrojtur‖.
Tabela 3-31. Shkalla imunizimit në totalpër fëmijët 5vjeç
Shkalla imunizimit
IgGDifteri
IgG Tetanoz
IgG Pertus
I pambrojtur

0

0

18

Mesatarisht i mbrojtur

0

9

15

I mbrojtur

60

51

27

Totali

60

60

60
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Grafiku 3-43. Shkalla imunizimit sipas niveleve dhe antitrupave specifikë, në fëmijët
5 vjeç
Sikurse duket më qartë grafikisht, për fëmijët me moshë 3 vjeç, pra që kanë marrë
vaksinim bazal dhe një dozë rivaksinimi në moshën 2 vjeç, nivelet mbrojtës janë
shumë të lartë për të tre antigenet. Edhe tek fëmijët 5 vjeçarë vihet re që pertusi nuk
ka siguruar mbrojtje, për më tepër këto nivele kanë rënë paksa, krahasuar me fëmijët 3
vjeçarë.
Për difterinë asnjë fëmijë nuk rezulton i pambrojtur, asnjë fëmijë nuk rezulton
mesatarisht i mbrojtur dhe 100% janë totalisht të mbrojtur.
Për tetanozin asnjë fëmijë nuk rezulton i pambrojtur,15% e tyre janë mesatarisht të
mbrojtur dhe 85% janë totalisht të mbrojtur
Për pertusin 30% e tyre janë të pambrojtur, 25% janëmesatarisht të mbrojtur dhe 45%
janë totalisht të mbrojtur. Ndyshimi është statistikisht i rëndësishëm χ2= 62.9 p<0.01
Niveli mbrojtës tek fëmijët 15 vjeçarë
Në vijim paraqiten rezultatet niveleve mbrojtës për difterinë, tetanozin dhe pertusin,
tek fëmijët me moshë 15 vjeç, që do të thotë se në zbatim normal të kalendarit të
vaksinimit këta fëmijë janë vaksinuar dhe me dozën e fundit të rivaksinimit, si dozë
tepër e rëndësishme për të përftuar nivele sa më të lartë mbrojtëse, përpara se këta
fëmijë të dalin në jetë si adultë.
Në tabelën e mëposhtëme paraqiten nivelet mbrojtës përsa i përket difterisë.
Tabela 3-32. Niveli mbrojtjës për difteri për fëmijët me moshë 15 vjeç
Shkalla imunizimit
N
%
IU/ml
I pambrojtur/i pagarantuar
Prezent, por jo i mjaftueshëm
Mjaftueshëm

< 0.1
0.1 - 0.9
1.0 - 1.4

0
6
6

0
10
10

Mbrojtje afatgjatë
Mbrojtje e sigurtë

1.5 - 2.0

12
36

20
60

60

100

> 2.0

Totali
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Grafiku 3-44. Niveli mbrojtës për difterinë në fëmijët me moshë 15vjeç
Vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm midis shkallëve të mbrojtjes në fëmijët e
moshës 15 vjeç χ2goodness of fit = 66 p<0.01. Këta fëmijëkonsiderohen 90% të mbrojtur
ku 60% kanë mbrojtje të sigurtë, 20% kanë mbrojtje afatgjatëdhe 10% kanë mbrojtje
të mjaftueshme. Vetëm10% kanë antitrupa të pranishëm por jo mjaftueshëm për të
siguruar mbrojtje.Gjithsesi nuk ka asnjë fëmijë të pambrojtur. Vlerat e pamjaftueshme
të mbrojtjes korrespondojnë me rastet kur fëmijët nuk vaksinohen në moshën 14 vjeç
(këtë e vume re dhe gjatë vlerësimit të mbulesës ku për këtë dozë kishte një nivel pak
më të ulët se dozat e tjera por gjithsesi mbi 95%). Për më tepër shohim dhe të dhënat
për tetanozin për të gjykuar më shumë për këtë shkallë të nivelit mbrojtës.
Në tabelën e mëposhtëme paraqiten nivelet mbrojtës përsa i përket tetanozit.
Tabela 3-33. Niveli mbrojtjës për tetanoz në fëmijët me moshë 15 vjeç
IU/ml
Shkalla imunizimit
N
%
< 0.1
I pambrojtur/i pagarantuar
0
0
0.1 - 0.5
Prezent, por jo i mjaftueshëm
6
10
0.6
1.0
Mjaftueshëm
0
0
1.1 - 5.0
Mbrojtje afatgjatë
0
0
> 5.0
Mbrojtje e sigurtë
54
90
Totali
60
100
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Grafiku 3-45. Niveli mbrojtës për tetanozin në fëmijët me moshë 15vjeç
Në këtë grup fëmijësh të moshës 15 vjeç, vetëm 10% prej tyre kanë antitrupa prezente
IgG për tetanoz por të pa mjaftueshëm dhe 90% e tyre kanë mbrotje të
sigurtë.Ndryshimi është statistikisht i rëndësishëm χ2goodness of fit = 186 p<0.01.
Kjo tregon dhe njëhërë rëndësinë e madhe që ka rivaksinimi në moshën 14 vjeçare
duke iu dhënë kështu siguri fëmijëve për gati 10 vjet mbrojtje. Ashtu sikurse u vu re
dhe tek difteria, 10% nuk kanë antitrupa mbrojtës të mjaftueshëm, gjë që perforcon
faktin që këta fëmijë nuk janë vaksinuar në moshën 14 vjeçare, duke qenë kështu të
riskuar gjatë jetës së tyre.
Le të shohim në këtë moment si rezulton niveli mbrojtës për pertus ku doza e fundit
që kanë marrë këta fëmijë ka qenë që në moshën 2 vjeçare.
Në tabelën e mëposhtëme paraqiten të dhënat në lidhje me nivelin mbrojtës ndaj
pertusit.
Tabela 3-34. Niveli mbrojtjës për pertus në fëmijët me moshë 15 vjeç
IU/ml
Shkalla imunizimit
N
%
I pambrojtur/i pagarantuar
I dyshimtë
Pozitivë
Totali
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Grafiku 3-46. Niveli mbrojtës për pertusin në fëmijët 15vjeç
Nga këta fëmijë të moshës 15 vjeç, 60% e tyre rezultojnë IgG pozitive përsa i përket
niveleve mbrojtës për pertus dhe 40% janë të dyshimtë,me ndryshim statistikisht të
rëndësishëm ndërmjet tyre χ2goodness of fit = 33.6 p<0.01.
Çfarë ka ndodhur? Si mund të rritet pozitiviteti i niveleve mbrojtës kur fëmijët më të
vegjël rezultuan më pak të mbrojtur? Sigurisht që këta nuk janë vaksinuar më tej pasi
nuk ka doza në kalendar me vaksinim kundër pertusit që pas moshës 2 vjeçare.
Dy janë mundësitë e këtij rezultati. E para, duhet të marrim në kosideratë llojin e
vaksinës së përdorur. Nga ky studim e kishim të pamundur të evidentonim nëse
fëmijët e moshës deri 2 vjeç janë vaksinuar me vaksinë që përmbajnë qeluz qelizor
apo aqelizor. Ndërkohë që për të gjithë fëmijët e moshës 15 vjeç dihet me saktësi
përdorimi i vaksinës qelizore.
E dyta, duke qenë se IgG-të janë të njëjta si nga vaksinimi dhe nga sëmundja duket
qartë që këta fëmijë e kanë kaluar tashmë përtusin, ndoshta jo me shenja tipike por
shumë më lehtë, pasi janë të vaksinuar, e tashme paraqiten të mbrojtur.
Problemi nuk qëndron në faktin se këta fëmijë edhe pse të vaksinuar e kanë kaluar
sëmundjen, pasi sic thamë shpesh herë kalon dhe pa shenjat tipike klinike, por kjo
tregon që kemi qarkullim të pertusit tek moshat më të rritura të fëmijëve të cilët bëhen
burimi kryesor i transmetimit të pertusit tek fëmijët e vegjël, ende të pambrojtur pasi
siç e pamë atyre iu nevojiten të gjitha dozat bazale dhe rivaksinimi që të konsiderohen
të mbrojtur.
Duke qenë se antigenët difteri dhe tetanoz ndodhen në një vaksinë të vetme, vlen të
vlerësohet imuniteti i tyre në fëmijët 15 vjeç. Gjithashtu do konsiderohen dhe vlerat e
pertusit për të parë ecurinë e tij kundrejt vaksinave që kanë rivaksinim, apo kalimit të
sëmundjes në moshë më të madhe. Rezultatet për nivelet mbrojtës janë përmbledhur
në tre shkallë kryesore: ―I pambrojtur‖, ―Mesatarisht i mbrojtur‖, ―I mbrojtur‖.
Tabela 3-35. Shkalla imunizimit në totalpër fëmijët 15vjeç
Shkalla imunizimit
IgGDifteri
IgG Tetanoz
IgG Pertus
I pambrojtur

0

0

0

Mesatarisht i mbrojtur

6

6

24

I mbrojtur

54

54

36

Totali

60

60

60
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Grafiku 3-47. Shkalla imunizimit sipas niveleve dhe antitrupave specifikë, në fëmijët
15 vjeç
Për difterinë asnjë fëmijë nuk rezulton i pambrojtur, 10% e tyre janë mesatarisht të
mbrojtur dhe 90% janë totalisht të mbrojtur.
Për tetanozin asnjë fëmijë nuk rezulton i pambrojtur,10% e tyre janë mesatarisht të
mbrojtur dhe 90% janë totalisht të mbrojtur
Për pertusin asnjë fëmijë nuk rezulton i pambrojtur, 40% janëmesatarisht të mbrojtur
dhe 60% janë totalisht të mbrojtur.Ky nivel mbrojtës rritet për shkak të kalimit të
pertusit si sëmundje në moshat e rritura fëminore. Vërehet ndyshim statistikisht i
rëndësishëm χ2= 22.5 p<0.01
Niveli i IgGve për difteri, tetanoz dhe pertus sipas mosh ës
Deri në këtë moment vlerësuam nivelet mbrojtës për secilin antigen në moshat
përkatëse të marra në studim në mënyrë të vecantë për secilën moshë.
Duke qenë se pamë luhatje të niveleve përsa i përket niveleve mbrojtëse në mosha të
ndryshme dhe nga ana tjetër kishte raste që i njëjti grup fëmijësh paraqitej me nivele
të ndryshme për antigenë të ndryshëm, edhe pse ato ndodhen në të njëjtën vaksinë, do
të bëjmë dhe një vlerësim më të detajuar tashmë, në lidhje me situatën e IgG-ve për
difteri, tetanoz dhe pertus, në të gjitha moshat e marra në studim.
Gjithashtu, vlerësimi ynë do ti referohet dhe vendbanimit sipas informacionit të marrë
gjatë plotësimit të formularëve të grupuar në vendbanim ―urban‖ apo ―rural‖.
Në tabelën e mëposhtëmë paraqiten të dhënat për antitrupat IgG të difterisë.
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Tabela 3-36. Shpërndarja e rasteve sipas moshës dhe IgG për difteri
Mosha
IgG Difteri
1 vjeç
3 vjeç
5 vjeç
15 vjeç
Totali
< 0.1
9
0
0
0
9 (4.3)
0.1 - 0.9
36
3
0
6
45 (20.0)
6
9
18
6
39 (17.1)
1.0 - 1.4
3
24
33
12
72 (31.4)
1.5 - 2.0
6
24
9
36
75 (27.1)
> 2.0
Totali
60
60
60
60
240 (100)
Niveli mbrojtës
25%
95%
100%
90%
75.7%
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Grafiku 3-48. Shpërndarja e rasteve sipas moshës dhe IgG për difteri
Vërehet se pjesa më e madhe e fëmijëve të pambrojtur apo me mbrojtje të
pamjaftueshme janë ata me moshë 1 vjeç. Ndërkohë që shihet se moshat 3 dhe 5 vjeç
rezultojnë më shumë të mbrojtur, pasi janë rivaksinuar në moshën 2 vjeç dhe
mbrojtjen e sigurtë e përftojnë më shumë fëmijët me moshë 15 vjeç.
Në grupin e fëmijëve me mbrojtje të mjaftueshme: 50% janë 5 vjeç,25% janë 3 vjeç ,
16.7% janë 1 vjeç dhe 8.3% është 15 vjeç.
Në grupin e fëmijëve me mbrojtje afatgjatë: 50% janë 5 vjeç, 36.4% janë 3 vjeç, 9.1%
janë 15 vjeç dhe 4.5% janë 1 vjeç.
Në grupin e fëmijëve me mbrojtje të sigurtë: 42.1% janë 3 vjeç, 31.6% janë 15 vjeç,
15.8% janë 5 vjeç dhe 10.5% janë1 vjeç.
Ajo cka paraqet më shumë vlerë në këtë tabelëështë niveli mbrojtës për të gjitha këto
grupmosha i cili arrin nivelet 75.7%, i cili tregon një efikasitet të lartë të komponentit
të difterisë në vaksinat e kombinuara. Vërehet ndyshim statistikisht i rëndësishëm χ2=
171 p<0.01
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Grafikisht niveli i IgG-ve mbrojtës paraqitet si më poshtë (3.49) ku duket qartë trendi
i tij rritës me moshën dhe numrin e dozave vaksinale të marra sipas moshave
përkatëse.
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Grafiku 3-49. Trendi i nivelit mbrojtës së difterisë në varësi të moshës
Vërehet nje trend linear statistikisht i rëndësishëm i rritjes se nivelit të mbrojtjes për
difterinë me rritjen e moshës χ2 for trend=60.8 p<0.01 duke qenë se me rritjen e moshës
rritet edhe numri i dozave të aplikuara tek fëmijët.
Pas vaksinimit në moshën 6 vjeç deri në atë 14 vjeç sipas literaturës botërore vihet re
një rënie e lehtë e nivelit të antitrupave, gjë që përmirësohet sërish me dozën e moshës
14 vjeçare.
Shohim tani shpërndarjen e këtyre niveleve mbrojtës sipas vendbanimit.
Tabela 3-37. Shpërndarja e rasteve të nivele mbrojtës sipas vendbanimit
Venbanimi
IgG Difteri
< 0.1
0.1 - 0.9
1.0 - 1.4
1.5 - 2.0
> 2.0
Totali

Rural
3
18
15
39
45
120

Urban
6
27
24
33
30
120

Totali
9 ( 4.3)
45 (20.0)
39 (17.1)
72 (31.4)
75 (27.1)
240 (100)

Në mënyrë grafike këto nivele paraqiten në grafikun 3.50.
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Grafiku 3-50. Shpërndarja e rasteve sipas niveleve mbrojtës dhe vendbanimit për
difterinë
Nuk vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm për nivelin e mbrojtjes për difterinë
sipas vendbanimit;χ2= 8.3 p=0.07Vërehet një mbizotërim i lehtë i zonave rurale
kundrejt atyre urbane përsa i përket niveleve mbrojtës afatgjatë dhe të sigurtë, gjë që
shpjegohet me faktin e përmendur dhe më parë se në zonat rurale vaksinimi i fëmijëve
është më korrekt përsa i përket kohës dhe gjetjes së fëmijëve për vaksinim.
Nuk duhet të na ngatërrojë pamja grafike, përsa i përket rasteve në zonat urbane, tek
dy nivelet e para të cilët nuk i referohen mbrojtjes, pasi këto konsiderohen si ―pikë‖
negative në vlerësim për zonat urbane.
Në tabelën e mëposhtëmë paraqiten të dhënat për antitrupat IgG të tetanozit.
Tabela 3-38. Shpërndarja e rasteve sipas moshës dhe IgG për tetanoz
Mosha
IgG Tetanoz
1 vjeç
3 vjeç
5 vjeç
15 vjeç
Totali
<0.1

0

0

0

0

0

0.1 - 0.5

21

6

9

6

42 (18.6)

0.6 - 1.0
1.1 - 5.0
> 5.0
Totali

18
15
6
60

9
21
24
60

15
24
12
60

0
0
54
60

42 (20.0)
60 (28.6)
96 (32.9)
240(100)

90%

85%

90%

81.4%

Niveli
mbrojtës
65%
[mjaftueshëmsigurtë]
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Grafiku 3-51. Shpërndarja e rasteve sipas niveleve mbrojtës dhe moshës për tetanoz
Nga të gjithë fëmijët e marrë në studim nuk vërehet ndonjë fëmijëi pambrotjur për
tetanozin.
Në grupin e fëmijëve me mbrojtje prezente por jo të mjaftueshme 53.8% e tyre janë 1
vjeç, 23.1% janë 5 vjeç ,15.4% janë 3 vjeç dhe vetem 7.7% e tyre është 15 vjeç.
Në grupin e fëmijëve me mbrojtje të mjaftueshme, 42.9% janë 1vjeç, 21.4% janë 3
vjeç dhe 35.7% janë 5 vjeç.
Në grupin e fëmijëve me mbrojte afatgjatë, 25% janë 1 vjeç, 35% janë 3 vjeç dhe 40%
janë 5 vjeç.
Në grupin e fëmijëve me mbrojtje të sigurtë, 8.7% janë 1 vjeç,34.8% janë 3 vjeç,
17.4% janë 5 vjeç dhe 39.1% janë 15 vjeç.
Sikurse shihet nga vlerat në tabelën 3-38 niveli mbrojtës për të gjithë këta fëmijë
rezulton në vlerën 81.4%, gjë që tregon një efikasitet të lartë të vaksinave me
komponent tetanozin.
Grafikisht niveli i IgG-ve mbrojtës paraqitet si më poshtë ku duket qartë trendi i tij
rritës me moshën dhe numrin e dozave vaksinale të marra sipas moshave përkatëse.
Në këtë grafik janë përfshirë dhe të dhënat e përftuara nga etapa e parë e studimit ku u
vlerësua niveli mbrojtës midis dy rivaksinimeve me tetanoz.
Duket qartë trendi i nivelit mbrojtës, i cili pëson rritje pas rivaksinimit në moshën 2
vjeç, bie paksa deri sa fëmija arrin moshën 6 vjeç, ku merr nje dozë tjetër rivaksinimi.
Më pas vihet re një rënie graduale me kalimin e moshës, derisa vjen momenti i
rivaksinimit të fundit në moshën 14 vjeçare. Vërehet ndyshim statistikisht i
rëndësishëm χ2= 112.3 p<0.01
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Grafiku 3-52. Trendi i nivelit mbrojtës së tetanozit në varësi të moshës
Vërehet nje trend linear statistikisht i rëndësishëm i nivelit të mbrojtjes për tetanozin
me rritjen e moshës χ2 for trend= 10.1 p<0.01. Me rritjen e moshës rritet edhe numri i
dozave të aplikuara për fëmijë.
Shohim tani shpërndarjen e këtyre niveleve mbrojtës sipas vendbanimit.
Tabela 3-39. Shpërndarja e rasteve të nivele mbrojtës sipas vendbanimit
Venbanimi
IgG tetanoz
<0.1

Nr . rasteve

0.1 - 0.5
0.6 - 1.0
1.1 - 5.0
> 5.0
Totali
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Rural

Urban

Totali

0

0

0

24
18
21
57
120

18
24
39
39
120

42 (18.6)
42 (20.0)
60 (28.6)
96 (32.9)
240 (100)

39

URBAN

39

18

24

24

18

57

RURAL

21

Prezent, por jo i Mjaftueshëm
mjaftueshëm

Mbrojtje
afatgjatë

Mbrojtje e
sigurtë

Grafiku 3-53. Shpërndarja e rasteve sipas niveleve mbrojtës dhe vendbanimit për
tetanozin
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Vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm ndërmjet vendbanimit dhe nivelit të
mbrojtjes për tetanozin χ2=10.4 p=0.01. Gjithsesi vlen të përmendim sërish epërsinë
që kanë zonat rurale kundrejt atyre urbane, sidomos në nivelin e mbrojtjes së sigurtë,
për arsyet e shpjeguara tashmë në lidhje me ―kapshmërinë‖ e popullatës.
Në tabelën e mëposhtëmë paraqiten të dhënat për antitrupat IgG të pertusit.
Tabela 3-40. Shpërndarja e rasteve sipas moshës dhe IgG për pertus
Mosha
1 vjeç

3 vjeç

5 vjeç

15 vjeç

Totali

< 14.0

12

12

18

0

42 (20.0)

14.0-18.0
> 18.0
Totali

9
39

9
39

15
27

24
36

57 (21.4)
141 (58.6)

60

60

60

60

240(100)

73%

73%

58%

80%

69%

IgG Pertus

Niveli
mbrojtës [1/2
e dyshimtëpozitivë]

Në mënyrë grafike këto rezultate paraqiten në grafikun 3.54
40
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Grafiku 3-54. Shpërndarja e rasteve sipas niveleve mbrojtës dhe moshës për tetanoz
Në grupin e fëmijëveme IgG për pertus poshtë niveleve të mbrojtjës 42.9% e tyre janë
5 vjeç dhe 28.6% janë përkatësisht 1 dhe 3 vjeç.
Në grupin e fëmijëve të dyshimtë për nivelin mbrojtës për pertus, 33.3% janë 5 vjeç,
26.7% janë 15 vjeç dhe 20.0% janë përkatësisht 1 dhe 3 vjeç.
Në grupin e fëmijëveme IgG në nivele positive për pertus, 31.7% janë përkatësisht
1dhe 3 vjeç, 22.0% janë 5 vjeç dhe 14.6% janë 15vjeç.
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Vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm ndërmjet moshës dhe shkallës së
mbrojtjes për pertus χ2=29.6 p<0.01 në këtë shpërndarje.
Gjithsesi vlen të përmendim nivelin mbrojtës sipas moshave dhe trendin e tij në varësi
të dozave të vaksinimit apo kontaktit me sëmundjen gjatë jetës. Sic shihet niveli
mbrojtës për këtë vaksinë shkon në vlerën 69%, që tregon për një efikasitet të mirë të
vaksinës por jo në shkallë aq të lartë sa dy komponentët e tjerë.
Grafikisht ky trend paraqitet si më poshtë:
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Grafiku 3-55. Trendi i nivelit mbrojtës së pertusit në varësi të moshës
Në total, nuk vërehet trend statistikisht i rëndesishem i titrit të antitrupave të pertusit
me rritjen e moshës, (χ2 for trend= 0.03 p=0.8).
Duket qartë që vaksinimi në moshën 2 vjeç ruan nivelet e siguruara nga vaksinimi
bazal, nivel që bie më vonë me kalimin e kohës dhe që rritet me rritjen e moshës si
shkak i hasjes së sëmundjes gjatë fëmijërisë së vonë. E njëjta situatë vihet re dhe në
studime të ngjashme në lidhje me seroprevalencën e pertusit. [Cagney M et al 2006;
de Greeff SCet al 2010; Campbell P et al 2012]
Shohim tani shpërndarjen e këtyre niveleve mbrojtës, për pertusin, sipas vendbanimit.
Tabela 3-41. Shpërndarja e rasteve të nivele mbrojtës sipas vendbanimit
Venbanimi
IgG Pertus

Rural

Urban

Totali

< 14.0
14.0-18.0

33
15

9
42

42 (20.0)
57 (21.4)

> 18.0
Totali

72
120

69
120

141 (58.6)
240 (100)

Grafikisht kjo shpërndarje paraqitet si më poshtë në grafikun 3.56
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Grafiku 3-56. Shpërndarja e rasteve sipas niveleve mbrojtës dhe vendbanimit për
pertusin
Vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm i nivelit të mbrojtjes për pertus dhe
vendbanimit χ2=26.5 p<0.01. Ky ndryshim vihet re sidomos në dy nivelet e para, ku
nëse do të merrnim për baze gjysmën e vlerës për të nivelin e dyshimtë pozitiviteti për
zonat rurale do të ishte 6.5% kundrejt 2% në zonat urbane.
Korrelacioni midis difterisë dhe tetanozit
Duke qenë se komponenti i difterisë dhe tetanozit shoqërojnë gjithmonë njëri tjetrin
në të gjitha kombinimet vaksinale në skemën e vaksinimit, e gjejmë me vend të
vlerësojmë shkallën e korelacionit të tyre.
Tabela 3-42Korrelacioni ndërmjet niveleve të IgG-ve ndaj difterisë dhe tetanozit
Madhesia e kampionit
240
Spearman's coefficient of rank correlation (rho)
0.70
Niveli i Sinjifikances
P<0.0001
Intervali I konfidencës 95% per rho
0.560 to 0.783
Vërehet korrelacion i fortë dhe statistikisht i rëndësishëm ndërmjet nivelit të IgG-ve
ndaj difterisë dhe nivelit të IgG-ve ndaj tetanozit. Me rritjen e nivelit të IgG-ve ndaj
difterisë rritet edhe niveli i IgG-ve ndaj tetanozit dhe anasjelltas (rho=0.70 p<0.001).
Pra, edhe pse këta dy komponentë ndodhen në të njëjtat vaksina, prania e njërit nuk
pengon krijimin e imunitetit të tjetrit, duke përforcuar edhe njëherë efikasitetin që
kanë antigenët anatoksikë në vaksinat e kombinuara duke u dhënë me një shpim të
vetëm për fëmijët.
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Grafiku 3-57. Korrelacioni ndërmjet niveleve të IgG-ve ndaj difterisë dhe tetanozit
I vlerësuar ky korelacion për secilën moshë të marrë në studim paraqitet në grafikun
3.58.
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Grafiku 3-58. Korrelacioni ndërmjet niveleve të IgG-ve ndaj difterisë dhe tetanozit
sipas moshës
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3-3.3 Sëmundshmëria ndaj Tetanosit, Difterisë dhe Pertusit
Pasqyra 14-Sh e SMBS të survejancës epidemiologjike të sëmundjeve infektive
përmban raportimet për raste të suspektuara apo të konfirmuara në lidhje me difterinë,
tetanosin dhe pertusin.
Në tabelat e mëposhtëme janë paraqitur numri i rasteve dhe incidencat e tyre për
100,000 banorë për vitet 2003-2013
Tabela 3-43. Numri i rasteve dhe incidenca për tetanoz, për vitet 2003-2013
Difteri
Nr
i
rasteve
Incidenca

2003
0

2004
0

2005
2

2006
0

2007
0

2008
0

2009
1

2010
0

2011
0

2012
0

2013
0

0

0

0,10

0

0

0

0,03

0

0

0

0

Sikurse shihet nga tabela në këto 11 vite ka patur vetëm 3 raste në total, të suspektuara
për difteri. Ky nivel kaq gati zero i sëmundshmërisë ndaj difterisë konfirmon më së
miri mbrojtjen që jep vaksinimi i popullatës me vaksinat që përmbajnë këtë antigen.
Tabela 3-44. Numri i rasteve dhe incidenca për tetanoz, për vitet 2003-2013
Tetanoz
Nr
i
rasteve
Incidenca

2003
0

2004
1

2005
4

2006
2

2007
2

2008
0

2009
0

2010
1

2011
0

2012
0

2013
1

0

0,03

0,13

0,1

0,1

0

0

0,03

0

0

0.03

Sikurse shihet nga tabela numri i rasteve, me tetanoz, në vit është shumë i vogël dhe
kryesisht rastet kanë qenë në mosha të rritura tek të cilët niveli i antitrupave bie me
kalimin e moshës. Ky nivel kaq i ulët i sëmundshmërisë ndaj tetanosit konfirmon më
së miri mbrojtjen që jep vaksinimi i popullatës me vaksinat që përmbajnë këtë
antigen.
Tabela 3-45. Numri i rasteve dhe incidenca për tetanoz, për vitet 2003-2013
Pertus
Nr
i
rasteve
Incidenca

2003
11

2004
72

2005
15

2006
36

2007
13

2008
10

2009
10

2010
0

2011
4

2012
16

2013
16

0,4

2,4

0,5

1,2

0,4

0,3

0,3

0

0.13

0,54

0.54

Sikurse shihet nga tabela numri i rasteve, me pertus, ka një luhatje gati ciklike.
Problemi qëndron në vështirësitë e konfirmimit laboratorik të rasteve të raportuara.
Sikurse pamë dhe nga vlerësimi i seroprevalencës, niveli mbrojtës për pertusin nuk
është aq i lartë, krahasuar me difterinë dhe tetanozin. Gjithsesi niveli mbrojtës
rezulton efikas në mbrojtjen e fëmijëve të vegjël. Problemi qëndron tek fëmijët e rritur
të cilët duke mos patur imunitet të mjaftueshëm, shërbejnë si burim i transmetimit të
sëmundjes edhe tek fëmijët e vegjël. E njëjta situatë paraqitet dhe në studime të
ngjshme në lidhje me pertusin.
Grafikisht incidenca e këtyre sëmundjeve paraqitet në grafikun 3.59

Punoi: Erida NELAJ(XHOI)

103

Udhëhoqi: Prof.Dr.Mirela LIKA(ÇEKANI)

NIVELI I GJENDJES IMUNITARE NË POPULLATË PËR DISA NGA VAKSINAT VIRALE E BAKTERIALE

2,5
Tetanoz

Numri i rasteve / 100000 banore

2,3

Difteri

2,0

Pertus

1,8
1,5
1,3

1,0
0,8
0,5
0,3
0,0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Grafiku 3-59. Incidenca për Difteri, Tetanus dhe Pertus, 2003-2013
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PERFUNDIME DHE REKOMANDIME
Përfundimet e këtij studimi paraqiten më poshtë, të ndara sipas antigenëve të marrë në
studim dhe etapave të studimit.
Fruthi
 Mbulesa vaksinale për vaksinat me komponent fruthin vazhdon të qëndrojë në
nivele mjaft të larta për të dy dozat e vaksinimit, një dhe pesë vjec.


Niveli i mbrojtjes dhe/apo seroprevalenca para vaksinimit rezultoi 68.3% ndërsa
pas vaksinimit ky nivel arriti shifrën 86.5 % ku shtimi i gjysmës së vlerës së
intermediarëve e çon mbrojtjen humorale në 88.8% me CI: 85.4 – 92.1 gjë që
tregon për një nivel të kënaqshëm mbrojtjeje.



Nuk ka dallime në nivelin mbrojtës përsa i përket gjinisë apo vendbanimit



Rezultate të tilla përforcojnë dhe njëherë faktin që administrimi i dozës së dytë të
vaksinës me komponent Fruth është mëse i vlefshëm.

Hepatiti B
 Mbulesa vaksinale në nivel vendi kalon vlerën 95% dhe për cdo rreth kalon
vlerën 85% duke kaluar në dy vitet e fundit dhe vlerën 95%.


Vlerat e drop out nuk e kalojnë vlerën 10% në nivel vendi. Përsa i përket vlerave
mbi 10% në nivel rrethi ato janë duke u ulur në mënyrë sinjifikative.



Gjatë këtyre viteve mbulesa vaksinale me këtë vaksinë është rritur ndjeshëm si
rezultat i përdorimit të vaksinës pentavelente DTP-HepB-Hib.



Prevalenca e anti-HBs, është shumë më e lartë në fëmijët e vaksinuar krahasuar
me ato të pavaksinuar, sikurse dhe prevalenca e HBsAg është më e ulët në fëmijët
0-14 vjec krahasuar me ato >14 vjec.



Incidenca e rasteve me Hepatit viral akut, ku gati 50% të rasteve e zë grupmosha
0-14 vjec (por nga ana tjeter shumica e rasteve janë HepA), ka ardhur duke rënë
gjithnjë e më shumë, gjatë këtyre viteve.



Duke u bazuar në rezultatet e mësipërme mund të themi se vaksinimi i fëmijëve
me vaksinen e HepB është një nga strategjitë më frytdhënëse për kontrollin
afatgjatë të HepB në një vend me endemicitet ende të lartë sikurse është dhe
vendi ynë.
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Tetanozi (etapa I)
 Pjesa me e madhe e fëmijëve 88.2% në grupmoshën e marrë për vlerësim rezultoi
me nivel mbrojtës të sigurtë mbi 0.11 IU/ml. Një pjesë më e vogel rreth 8%
rezultoi me nivel mbrojtës jo të sigurtë dhe vetëm 3.7% konsiderohen të
pambrojtur.


Fëmijët e moshës 7 vjecare rezultojnë të mbrojtur 98.9%. Ky nivel mbrojtës
rezultoi të ulej gradualisht në moshat më të rritura e konkretisht 90.7% për
fëmijët 9 vjecare, 83.3% për ata 11 vjecare e deri në 80% në fëmijët 13 vjecare.
Ne këtë studim u vu re një korelacion i shkëlqyer midis mbuleses vaksinale
(98.7%) dhe imunitetit (98.9%) midis 7 vjecarëve.



Kalendari kombëtar i vaksinimit e përmbush më së miri detyrën e tij duke
konsideruar vaksinimin me vaksinën tetanike me 6 doza (3+3).

Difteri-tetanoz-pertus (etapa II)
 Mbulesa vaksinale rezultoi në nivele shumë të larta, mbi 95% e në disa raste
dhe në vlera mbi 98%


Vlerat e drop out janë gjithnjë e më të ulëta, gjë që tregon për një plotësim
dhumë të mirë të serisë së vaksinimit me këtë vaksinë.



Në këtë studim rezultoi se niveli mbrojtës për difterinë arrin vlerat 76%
mbrojtje të sigurtë për fëmijët 1-15 vjec; për tetanozin 81.4% dhe për pertusin
69%.



Niveli i antitrupave mbrojtës rritet me numrin e dozave vaksinale duke arritur
pikun në moshën 3 deri 5 vjec, ku për më tëpër fëmijët marrin një doze
rivaksinimi në moshën 6 vjec duke siguruar një mbrojtje afatgjatë për këta
antigen. Kjo përforcon dhe njëherë faktin se zbatimi me rigorozitet i dozave të
përcaktuara në kalendar siguron një mbrojtje afatgjatë për fëmijët.



Incidenca për difterinë dhe tatanozin është pothuajse zero, gjë që tregon
efikasitetin e vaksinimit ndër vite.



Bordetella pertussis vazhdon të ketë qarkullime në popullatën e rritur po ajo
rezulton e raportuar kryesisht në moshat fëminore të cilët paraqesin pertus me
shenja tipike. Të rriturit shërbejnë si rezervuar për infektimin e fëmijëve të
vegjël.
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Rekomandimet që dalin si rezultat i këtij punimi paraqiten të përmbledhura si më
poshtë vijon:
1. Të ndiqet me përpikmëri kalendari i vaksinimit me vaksinën FRP – Fruth
Rubeolë Parotit për të gjithë fëmijët e Shqipërisë me dy dozat përkatëse.
2. Të forcohet survejanca e fruthit, në mënyrë që të parandalohet ndonjë
transmetim i mundshëm i sëmundjes.
3. Të punohet për eleminimin e xhepave receptivë, pra vaksinimi i fëmijëve ende
të pavaksinuar si pasojë e neglizhencës apo refuzimit të prindërve.
4. Informim i personelit vaksinator mbi rëndësinë e plotësimit të serisë së HepB
(tre doza) në mënyrë që Drop out të mos kalojë vlerën 10%.
5. Përmirësim i mënyrës së raportimit të mbulesës vaksinale dukë përfshirë dhe
fëmijët e prapambetur në vaksinim.
6. Rekomandime për vaksinim të moshave >14 vjec dhe i grupeve në risk.
7. Përcaktimi i HBsAg si test i detyrueshëm, falas, në gratë shtatzëna
8. Aplikimi, brenda 24 orëve të para, i vaksinës së hepatitit B dhe në rastet kur
dihet që nëna është HBsAg+ aplikimi i imunoglobulinës së HepB të bëhet në
të njëjtën kohë me dozën e parë të vaksinës.
9. Vendosjen e survejancës të bazuar në rastin duke rritur mundësinë e
identifikimit të virusit të hepatitit B në laboratorët e rretheve në mënyrë që të
mos raportohet si Hepatit Akut Viral i paspecifikuar.
10. Duke qenë se nga ky studim, si edhe nga studime të tjera të mëparshme në
vende të ndryshme, vihet re që niveli i antitrupave mbrojtës përgjegjës për
tetanosin bie me kalimin e kohës rivaksinimet me këtë vaksinë duhen bërë çdo
10 vjet.
11. Rekomandimi për rivaksinimin me tetanozçdo 10 vjet ka egzituar me kohë,
por ka ardhur koha që ajo të përfshihet si vaksinë e detyrueshme në kalendarin
kombëtar duke bërë që ky kalendar të mos mbulojë më vetëm fëmijët në
moshat 0-14 vjeç por edhe adultët e të moshuarit.
12. Të ndiqet me përpikmëri kalendari i vaksinimit me vaksinat që përmbajnë
DTP për të gjithë fëmijët e Shqipërisë sipas dozave përkatëse, në mënyrë që të
sigurohet nivel i kënaqshëm mbrojtës nga pertusi (kolla e mirë).
13. Rekomandohet vaksinimi i moshave të rritura me vaksinën Td, cdo 10 vjet dhe
nëse eshtë e mundur me vaksina që kanë në përbërjen e tyre komponentin
pertusik aqelizor, pra TdaP.
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