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PARATHËNIE 
 

Infeksionet e traktit urinar (ITU) u referohen inflamacioneve të traktit urinar si 
përgjigje e pranisë të patogjenëve. Bakteret enterike (në veçanti, Escherichia coli) 
mbeten shkaku më i shpeshtë i ITU - ve, megjithëse shpërndarja e patogjenëve që 
shkaktojnë këto infeksione po ndryshon.  

ITU - të kanë një një përhapje të konsiderueshme në të gjitha moshat si dhe në të dyja 
gjinitë. Megjithse ndikojnë në të dyja gjinitë, janë shumë të përhapur kryesisht te 
femrat, për shkak të uretrës së shkurtër në krahasim me meshkujt. Vihet re një 
tendencë e rritjes së moshës së grave të infektuara.  

Zhvillimi i ITU varet nga ekuilibri midis agjentëve infektivë, rezistencës së pritësit, 
dhe mekanizmave të mbrojtjes së bujtësit. Këta faktorë duket të jenë të rëndësishëm në 
patogjenezën e ITU - ve. Megjithse ITU-të mund të ndodhin kur një organizëm shumë 
virulent pushton një trakt urinar normal, shumë herë ITU - të zhvillohen kur ka një 
shqetësim të faktorëve anatomike ose funksional që normalisht parandalojnë 
pushtimin mikrobial. 

Antibiotikët janë trajtimi standard për ITU - të, por njëkohësisht vihet re rritja e 
rezistencës ndaj disa agjentëve antimikrobial. 

Bazuar në sa më sipër ne ndërmorrëm këtë studim për të patur një pasqyrim më të 
saktë mbi shkallën e këtyre infeksioneve në popullaten tonë. Është shumë e 
rëndësishme të studiohen shkaktarët e infeksioneve të traktit urinar si dhe incidenca, 
prevalenca dhe epidemiologjia e këtyre infeksioneve me qëllim uljen e nivelit të 
shfaqjes së tyre, për të përmirësuar shëndetin e popullatës.  
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LISTA E SHKURTIMEVE 
 

AK Amikacine 

AMC Amoksiklav             

AML Amoxycilline           

AP Ampicilline                 

ATM Aztreonam               

BGN Bacile Gram negative 

BGP Bacile Gram pozitive 

BS Bakteruria simptomatike 

C Cholamphenicol      

CAZ Ceftazidime         

CEC Cefaclor                       

CIP Ciprofloxacine    

CL Cephalexine 

CN Gentamycine         

CRO Cefuraxion          

CTX Cefatoxime          

CXM Cefuroxime        

DA Clindamycin        

DKGN    Diplokoke Gram negative 

DO Doxicycline          

DS Deviacioni standart 

E Erythromycin          

ECUP E. coli uropatogjenik 

EMB Eozin- metilen blu 

F Nitrofurantoine        

FOX Cefoxitin             

FT1 Fimbrie të tipit 1 

FTDr Fimbrie të tipit Dr 

FTP Fimbrie të tipit P 

FU Fshikëza urinare 

FV Faktorët e virulencës 
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IMP Imipenem                  

ITU Infeksione të traktit urinar 

KF Cephalotine            

KGN Koke Gram negative 

KGP Koke Gram pozitive 

KZ Cefazoline              

LEV Levofloxacin        

LPMN Limfocitet polimorfonukleare 

MAC Mac Conkey 

MEZ Mezlocilline             

N Neomycin                 

NA Nalidixine            

NOR Norfloxacine     

OFX Ofloxacine         

OX Oxacilline                   

P Peniciline  

PAG Pjat me agar gjak 

PEF Pefloxacine         

PIB Përgjigjia imunitare e bujtësit 

PIL Përgjigje e imunitetit të lindur 

PIV Pielogramë intravenoze 

PRL Piperacilline              

PTH Proteina Tam - Horsfall 

PY Carbenicilline              

RD Rifampicine          

SGB Streptococcus spp. i grupit β 

SXT Bactrime             

TE Tetracycline 

TIC Ticarcilline                 

TOB Tobramycine       

TTC Ticarcill-clav acid     

TUP Trakti urinar i poshtëm 

TUS Trakti urinar i sipërm 

VA Vancomycin               
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QËLLIMI I STUDIMIT: 
 
 
Qëllimi i këtij studimi është përcaktimi i shkaktarëve të infeksioneve të traktit urinar 

në një kampion përfaqësues të popullatës shqiptare. Vlerësimi i incidences, 

prevalencës dhe epidemiologjisë së këtyre infeksioneve.  

 
 
 

Objektivat:  
 
 

 Vlerësimi dhe krahasimi i incidences, prevalencës dhe epidemiologjisë të 

infeksioneve të traktit urinar, për kampionin përfaqësues të popullatës 

shqiptare.  

 Evidentimi i grup popullatës dhe gjinisë më shumë të prekur nga këto 

infeksione 

 Përcaktimi i shkaktarëve të infeksioneve të traktit urinar. 

 Përcaktimi i prevalencës së infeksionit të traktit urinar në secilën prej zonave 

të marra në studim. 

 Përcaktimi i odss ratio për grup popullatën përfaqësuese të marrë në studim. 

 Përcaktimi i antibiotikëve më efektiv për lloje të caktuara të infeksioneve të 

traktit urinar. 
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KAPITULLI 1: TË DHËNA TEORIKE 
 

1.1. Infeksioni i traktit urinar  
 
Infeksioni i traktit urinar (ITU) është një sëmundje ngjitëse e zakonshme për njeriun, 
por prevalenca e tij është më e lartë tek femrat, për shkak të fiziologjisë së tyre. Ky 
infeksion përfaqëson një gjendje fizike që haset të paktën një herë në jetë, pothuajse 
tek të gjitha femrat, e sidomos gjatë shtatzanisë. Siç nënkuptohet edhe nga emri, 
pjesët e infektuara përfshijnë traktin urinar (TU-në) të sipërm (TUS) dhe të poshtëm 
(TUP). Sipas zonës që preket prej infeksioneve të traktit urinar, dallojmë cistitin 
(infeksion i fshikëzës së urinës) dhe pielonefritin (infeksion i veshkave). 

Simptomat që shoqërojnë këto dy infeksione, janë të dallueshme. Gjatë një infeksioni 
të fshikëzës urinare (FU), në rastin e cistitit, simptomat përfshijnë urinim të shpeshtë e 
me dhimbje. Ndërsa simptoma të tilla si temperaturë e lartë dhe dhembje në ije, 
vërehen zakonisht kur kemi infektim të veshkave (pielonefrit). Mbizotërimi i 
sëmundjes te fëmijët dhe tek të moshuarit ende nuk është kuptuar plotësisht dhe 
vazhdon të jetë objekt studimi. Shkaktarët kryesorë të ITU-ve tek njeriu, janë 
bakteret, por nuk mund të anashkalojmë edhe rolin që kanë, disa tipe kërpudhash e 
virusesh. Megjithse një ITU i shkaktuar nga një kërpudhë apo një virus, konsiderohet 
si një fenomen shumë i rrallë. 

Megjithse në fazën fillestare këto infeksione duken si të padëmshme, individi fillon të 
ketë një sërë simptomash me zhvillimin e infeksionit, të cilat në raste shumë të rënda 
mund të çojnë deri në vdekjen e tij. Studimet kërkimore i kanë përcaktuar ITU-të si 
formën më të zakonshme të infeksioneve bakteriale (Demilie et al., 2012; Parveen et 
al., 2011). ITU-të mund të shkaktohen edhe si pasojë e diagnostikimeve të gabuara, 
zakonisht, konsiderohet si një infeksion që merret në spitale (Koffuor et al., 2012; 
Kolawole et al., 2009). Infeksioni përfshin një grup sindromash klinike e sëmundjesh 
të ndryshme, që ndryshojnë në epidemiologji, etiologji, vendndodhje dhe në forcën 
me të cilën manifestohen (Lucas & Cunningham 1993). 

Përveç faktorëve të mësipërm, dallime vërehen edhe në simptomat lokale, frekuencën 
e tyre, shkallën e dëmtimit të shkaktuar, praninë e faktorëve komplikues dhe rrezikun 
e ripërsëritjes së infeksionit (Gupta & Stamm, 1990). Zakonisht një infeksion i 
fshikëzës së urinës, pasohet nga një infeksion i veshkave. Më tej rezulton në një 
infeksion të gjakut. Infeksioni i gjakut mund të shkaktojë pasoja të skajshme, deri 
edhe vdekje. Për këtë arsye, ITU-të në rrethana të rënda, mund të kushtojnë jetë 
njerëzish, por me anë të trajtimit të duhur, shërimi është i shpejtë. 

Shfaqja e infeksionit intensifikohet në javën e gjashtë të shtatzanisë dhe vazhdon deri 
në javën e 24-të (Rahimkhani et al., 2008). Megjithëse përhapja e baktereve gjatë 
shtatzanisë është e ngjashme me atë të rasteve të grave jo-shtatzëna, vetë shatzania e 
rrit mundësinë e infeksionit tek gratë (Whalley, 1967; Dafnis & Sabatini, 1992). 
Mundësia për t’u prekur nga infeksioni është më e madhe gjatë shtatzanisë, por kjo 
ndikohet edhe nga faktorë të tjerë.  
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Megjithse ky fakt nuk mund të pranohet akoma si një rregull universal, ky koncept 
është në fokus të studiuesve të cilët po përpiqen të kuptojnë rolin e shtatzanisë në 
lidhje me ITU-të. 

Koncepti se ITU-të kanë më shumë mundësi të zhvillohen tek gratë shtatzana, përbën, 
në vetëvete, një aspekt kompleks, për të cilin ende po punohet për t’u kuptuar dhe 
vërtetuar. Shumë studiues kanë bërë një sërë përpjekjesh në të shkuarën dhe kërkimi 
vazhdon ende, për të nxjerrë fakte të përshtatshme për vërtetimin e supozimit se ITU-
të ndodhin më shumë gjatë shtatzanisë; por gjithsesi shtatzania konsiderohet si një 
periudhë shumë e rëndësishme dhe e veçantë, e që kërkon masa të shumta 
parandaluese për të mbrojtur gruan dhe fëmijën e palindur (Moore et al., 2008). 
Përveç shtatzanisë, mardhëniet seksuale si dhe historiku i familjes, luajnë gjithashtu 
një rol të rëndësishëm në diskutimin mbi ITU-të (Fatima & Ishrat, 2006). Figura 1 - 1. 
paraqet një përmbledhje të ITU-ve. 

 

Figura 1-1.   Përmbledhje e ITU-ve 

 
Dyndja e baktereve në TUP, ku zakonisht përfshihet edhe FU-ja, shkakton cistit i cili 
pasohet nga ITU-ja e sipërme e quajtur pilonefrit. Kjo sëmundje mund të rezultojë si 
pasojë e një infeksioni të gjakut. Pavarësisht faktit se 80% e infeksionit shkaktohet 
nga Escherichia coli, nuk mund të mohohet edhe përfshirja e patogjenëve të tjerë, 
shkaktarët kryesor ndër të cilët, janë koket  Gram-pozitive (Gram-positive cocci). 
Koket Gram-pozitivë kanë fituar një rol shumë të rëndësishëm në mbarë botën dhe ata 
të llojit Staphylococcus spp. janë ndër faktorët patogjenë kryesorë që bëjnë pjesë në 
grupin e kokeve. Patogjenët që lidhen me ITU-të shfaqin një veçori të quajtur 
“formimi i biofilmit” që është edhe faktori përgjegjës për shkaktimin e infeksionit. 

Shkencëtarët në mbarë botën po përpiqen të sqarojnë rolin e biofilmit si burimi primar 
i infeksionit. Fakti se shtatzania është një nga periudhat më delikate dhe se mungesa e 
kujdesit të nevojshëm mund të çojë në rezultate të padëshiruara, është një fakt i 
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pranuar gjerësisht. Ekzistojnë shumë infeksione që mund të çojnë në komplikacione 
gjatë shtatzanisë, siç janë edhe ITU-të e traktit urinar të poshtëm dhe të sipërm. 

Pavarësisht faktit se E. coli është përgjegjës si shkaktari i ITU-ve, rëndësi po i 
kushtohet edhe një faktori të ri. Faktori i ri paraqet kompleksitet të kamuflimit 
gjenetik të bakterit. Kamuflimi gjenetik shkakton si patogjenezën dhe toksicitetin e 
bakteri. Ky patogjen nuk është tjetër veçse S. aureus, studime të mjaftueshme mbi të 
cilin, mbështesin idenë se ai luan rolin e tij në shkaktimin e infeksionit. 
 

1.1.1. Biologjia e traktit urinar 

 
ITU-të infektoojnë pjesë të ndryshme të traktit urinar të cilat përfshijnë TUP-in dhe 
TUS-in me një prevalencë të lartë tek femrat, për shkak të anatomisë së sistemit të 
tyre riprodhues (Measley & Levison, 1991). Në fakt, i gjthë sistemi urinar është i 
rrezikuar nga infeksioni, pasi këto lloje infeksionesh mund të vërehen në të gjitha 
pjesët përbërëse të sistemit urinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1-2.   Sistemiurinar mashkullor së bashku me enët e gjakut 

 
Figura 1- 2 përshkruan sistemin urinar, të përbërë nga pjesët e TU-së, ku përfshihen 
arteria dhe vena renale, veshkat, fshikëza e urinës, kanalet e urinës dhe uretra. 
Veshkat janë organe shumë të rëndësishme për trupin e njeriut, sepse ato kryejnë disa 
funksione rregullatore kritike.  
Veshkat veprojnë si filtra dhe luajnë një rol vital në largimin e materialeve të 
padëshiruara të tretura në gjak, si dhe mundësojnë rikthimin në gjak të përbërësve 
jetike si uji, glukoza dhe amino acidet.  
 
Veshkat realizojnë prodhimin e urinës, e cila përcillet në fshikëzën urinare nëpërmjet 
një strukture të hollë tubulare të njohur si uretra. Fshikëza urinare është një organ 
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muskulor, elastik që bën mbledhjen e urinës së ardhur nga veshkat, përpara se të 
nxirret jashtë.  
Tretësiara e ujit me materialet e padëshirueshme të gjakut, më pas, nxirret jashtë në 
formën e urinës nëpërmjet organeve gjenitale, duke kaluar nëpër ureter. Kjo e fundit 
bën lidhjen e fshikëzës urinare me organet gjenitale. Proçesi i prodhimit dhe nxjerrjes 
së urinës ndodh rregullisht dhe ITU-të ndikojnë negativisht mbi të, duke shkaktuar një 
sërë simptomash që ndodhin gjatë infektimit. 
 
Me fjalë të tjera, ITU-të janë pasojë e dyndjes në TU, të organizmave infektuese që 
shkaktojnë infeksion të fshikëzës urinare. Këto infeksione nëse nuk trajtohen, mund të 
çojnë në difekte e dëmtime të veshkave. Veprimtaria e organizuar e sistemit urinar, 
mbështetet tek TUP-i dhe TUS-i, të cilët kryejnë detyra të ndryshme rregullatore, që 
nga prodhimi i urinës e deri tek nxjerrja jashtë e saj.  

Futja e një patogjeni infektues në TU shkakton infeksion, gjë që ndodh zakonisht 
përmes uretrës. Kjo është njëra prej arsyeve kryesore e cila shpjegon faktin se 
mundësia për një ITU është më e lartë tek femrat, sesa tek meshkujt. Tek femrat 
uretra ka një gjatësisë më të vogël, për këtë arsye ato janë më të ekspozuara ndaj 
këtyre infeksioneve. 

Meqë uretra është më e shkurtër tek femrat (rreth 3.81 deri në 5.08 cm – 9.525 deri 
12.7 cm), krahasuar me meshkujt (rreth 20.32 cm – 50.8 cm), ato janë më të 
ekspozuara ndaj infeksioneve që shoqërojnë TU-në. Uretra e shkurtër e femrave, është 
në favor të patogjenëve të cilët invadojnë fshikëzën urinare, duke shkaktuar edhe 
infeksion të saj. 

 

1.2.  Karakteristikat patologjike 
 

1.2.1. Klasifikimi i ITU-ve 

 

Dihet se këto infeksione synojnë pjesë të ndryshme të TU-së dhe si pasojë rezultojnë 
në infektimin e TUP-it e TUS-it. Infeksioni emërtohet në bazë të zonës së infektuar. 
Infeksionet e uretrës dhe ureterit emërtohen respektivisht uretritis dhe ureteritis; 
ndërsa cistiti dhe pielonefriti i’u referohen infeksioneve të FU-së dhe të veshkave 
(Manges et al., 2004). Cistiti është një tip infeksioni shumë i zakonshëm, ndërsa 
infeksionet që shoqërohen me dëmtime të veshkave, përbëjnë probleme shumë 
serioze. 

Për këtë arsye infeksionet e FU-së dhe uretrës klasifikohen si infeksione të TUP-it, 
ndërsa infeksionet e veshkave dhe ureterit tregojnë një infeksion të TUS-it. Në 
përgjithsi, ITU-të klasifikohen duke u bazuar në faktorët që nxisin infeksionin dhe në 
natyrën e dukurisë. Duke konsideruar edhe këtë aspekt, ITU-të mund të klasifikohen 
si më poshtë: 

 Të pakomplikuar ose të komplikuar (në bazë të faktorit shkakton infeksionin) 
 Parësor ose periodik (në bazë të shpeshtësisë së dukurisë) 
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1.2.1.1. ITU-të e komplikuara dhe të pakomplikuara 

 

ITU-të e komplikuara dhe të pakomplikuara janë rrjedhojë e një infeksioni bakterial 

dhe ndodhin më shpesh tek femrat sesa tek meshkujt. 

Tabela 1-1.   Uropatogjenët shkaktarë të ITU-ve të komplikuara dhe të pakomplikuara  
(Ronald 2003). 

 

Tabela 1 - 1 paraqet uropatogjenët shkaktarë të ITU-ve të komplikuara dhe të 
pakomplikuara. Në ITU përfshihen format më të zakonshme të infeksionit, të cilat janë 
cistiti dhe pielonefriti. Këto infeksione prekin traktin e poshtëm e të sipërm, duke 
shkaktuar infeksione të FU-së dhe veshkave. 

Në dallim nga të parat, infeksionet e komplikuara të TU-së ndodhin tek meshkujt dhe 
femrat e çdo moshe, dhe kanë tendencën të shkaktojnë përfundime të rënda që, në 
rrethana veçanërisht të rënda, mund të çojnë deri në vdekje.  

Këto infeksione janë shumë të ndërlikuara e të vështira për t’u trajtuar dhe shumë të 
qëndrueshme. Infeksionet e komplikuara të TU-së mund të shkaktojnë anomali 
strukturale, të cilat dëmtojnë aftësinë e FU-së për të nxjerrë jashtë urinën.  

Kjo krijon kushte të favorshme për rritjen e baktereve, meqë urina konsiderohet si një 
mjedis i përshtatshëm për rritjen e tyre dhe më pas çon në pasoja të skajshme për 
jetën.  
 
Individët e sëmur me ITU, bëhen shpesh subjekte të trajtimeve mjekësore, nëpërmjet 
pajisjeve mjekësore. Një prej pajisjeve mjeksore që aplikohet mes të sëmurëve, është 
sonda urinare që në vetvete, shërben si një mjet i zakonshëm infektimi.  

Patogjen në infeksionet e  
pakomplikuara   të traktit urinar 

Patogjen në infeksionet  e 
komplikuara   të traktit urinar 

Escherichia coli Escherichia coli 

Staphylococcus saprophyticus Kelbsiella 

Kelbsiella Enetrobacter cloacae 

Enterococcus faecalis Serratia marcescens 

 Proteus mirabilis 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Enterococcus faecalis 

 Group B streptococci 
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Figura 1-3.  Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e ITU-ve 
 
Në figurën 1 - 3 paraqiten faktorët që ndikojnë në zhvillimin e ITU-ve. Ndër të tjera, 
keqfunksionimi i FU-së dhe veshkave, si dhe transplantimi i veshkave, janë disa 
faktorë të tjerë që ndikojnë në komplikimin e ITU-ve. Tre muajt e parë, pas një 
transplanti të veshkës, janë shumë të rëndësishëm dhe pacienti është shumë i 
ekspozuar ndaj këtyre komplikacioneve. 
 
 

1.2.2. Infeksionet periodike të traktit urinar  

 

Infeksionet periodike të TU-së, janë një fenomen i zakonshëm që vërehet tek gratë, të 
cilat kanë kaluar një infeksion të pakomplikuar të TU-së dhe më pas janë identifikuar 
si të ri-infektuara në mënyrë të përsëritur. Rastet e vështira të ITU-ve konsiderohen si 
ri-infektime. Ri infektimi është një gjendje që haset pas disa javësh trajtimi me 
antibiotikë. Tipi më pak i zakonshëm i infeksioneve periodike të TU-së, konsiderohet 
si një ripërsëritje që ndodh për shkak të dështimit të trajtimit mjekësor dhe haset 
zakonisht brenda dy javëve të para, pas infektimit të mëparshëm.  

ITU-të e përsëritura, shpesh shoqërohen me pielonefrit, i cili shkakton mosfunksionim 
të veshkës, pengesa në veshkë për shkak të gurëve të veshkës, si dhe anomali 
anatomike, si tek meshkujt, ashtu edhe tek femrat. Për më tepër, klasifikimi i ITU-ve 
bazohet, gjithashtu, në përhapjen e simptomave që shfaqen tek pacienti, duke i ndarë 
këto infeksione në simptomatike dhe jo-simptomatike (Johnson et al., 2008; Ipe et al., 
2013). 

Numri i baktereve të pranishme në traktin urinar, është një parametër i rëndësishëm 
për përcaktimin e ITU-ve simptomatike apo jo-simptomatike. Patogjeni më i 
zakonshëm që shkakton këto infeksione, është E. coli, që përbën 80-85 % të rasteve, i 
ndjekur nga patogjenë të tjerë që shumohen në traktin urinar, si Pseudomonas spp., 
Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp.,etj. Përveç baktereve, edhe 
mikrobe të tjera, si kërpudha dhe viruset, janë identifikuar si shkaktarë të ITU-ve, por 
gjithsesi, agjentët kryesor infektues mbeten bakteret. 
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1.2.3. Simptomat e infeksioneve të traktit urinar 
 

ITU-të mund të jenë infeksione simptomatike ose jo-simptomatike bazuar në 
prezencën, ose jo, të simptomave (Johnson et al., 2008). Për këtë arsye simptomat 
mundësojnë proçesin e diagnostikimit tek femrat e reja e të shëndetshme. Këto 
infeksione janë të pazakonta tek fëmijët. 

Simptomat që hasen zakonisht në ITU-të janë grupuar si më poshtë: 

Cistiti – shpesh i njohur si infeksion i TUP-it. Ky infeksion prek fshikëzën urinare 
dhe shkakton simptomat e mëposhtme: 
1. Shtrëngime dhe dhimbje në plevisin e poshtëm, 
2. Disuria (urininim me dhimbje), 
3. Poliuria (urinim i shpeshtë). 
4. Urgjencë për urininim, 
5. Nokturia (urinim gjatë natës), 
6. Hematuria (shenja gjaku në urinë). 

Cistiti klasifikohet më tej bazuar në etiologjinë dhe metodën terapeutike të përdorur; 
Cistiti traumatik konsiderohet si forma më e zakonshme e tij që shfaqet tek femrat 
duke shkaktuar mavijosje të FU-së. Kjo gjendje zakonisht pasohet nga një Cistit 
bakterial.  

Pielonefriti - shpesh i njohur si infeksion i TUS. Ky infeksion prek veshkat dhe njihet 
gjithashtu edhe me emrin ‘pyelitis’ (pielit). Në rastet e rënda vërehet akumulimi i 
qelbit përreth veshkave, një fenomen që njihet me emrin ‘pyonephrosis’ (pielonefrit). 
Simptomat e pielonefriti-it, përfshijnë temperaturë të lartë me ethe dhe dhimbje në ije, 
të cilave u shtohen simtomave që vërehen tek infeksionet e TUP-it. Tek fëmijët e 
vegjël, temperatura e lartë është simptoma e vetme e ITU-ve, ndërsa tek të moshuarit, 
simptomat janë shumë të vështira për t’u dalluar. Për këtë qëllim rekomandohet të 
kryhen analizat e urines (Johnson et al., 2008). 

 

1.2.3.1. Agjentët  shkaktarë 

 

Përgjithësisht urina konsiderohet si një përbërje sterile dhe pa mikrobe. Çdo burim i 
mundshëm infeksioni ndodh përmes uretrës nga ku nis edhe infeksioni. Patogjeni 
dominues përgjegjës për ITU-të është E. coli që përbën 80-85 % të rasteve, i cili 
ndiqet nga Staphylococcus saprophyticus që përbën 5-10 % të rasteve.  

Shkaktimi i infeksionit prej agjentëve të tipit virus apo kërpudhë është një fenomen i 
rrallë. Përveç këtyre llojeve bakteriale, edhe llojet Klebsiella spp., Proteus spp., 
Pseudomonas spp. dhe Enterobacter spp. mund të shoqërojnë një ITU. Bakteret hyjnë 
në FU nëpërmjet uretrës dhe infeksioni mund të përhapet edhe në gjak dhe limfë. 
Etiologjia mikrobike e ITU-ve mendohet të jetë shumë e përforcuar dhe e rregullt.  

Patogjenet si E. coli dhe S. saprophyticus zakonisht hasen tek infeksionet e 
pakomplikuara akute të marra nga persona të infektuar, ndërsa Klebsiella spp., 
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Enterococcus spp., Proteus spp.dhe Enterobacter spp. njihen si shkaktarë të cistit-it 
dhe pielonefriti-it të pakomplikuar që janë të rastësishëm. Patogjenet kryesore që 
shoqërohen me ITU-të njihen për aftësitë e tyre rigjeneruese dhe shfaqin tipare të 
tolerancës anti-mikrobiale. Për më tepër, ata njihen edhe për tiparet e tyre fenotipike 
dhe gjenotipike që i bëjnë ata pretendentët kryesorë si shkaktarë të infeksionit. 

Gjithashtu duhen konsideruar edhe faktorët e bujtësit të infeksionit, meqë këta janë 
njësoj përgjegjës si shkaktarë të infeksionit dhe e bëjnë individin lehtësisht të 
prekshëm. Këtu përfshihen mosha, diabeti, individët e sëmur të shtruar në spital për 
një kohë të gjatë si dhe ato lloje pajisjesh mjekësore siç janë sondat urinare (Harding 
et al., 2002) 

Bakteret transmetohen prej zorrës tek FU-ja. Ngjitja e baktereve në FU shoqërohet me 
formimin e bio-filmit që i reziston përgjigjes imunitare dhe është shkaktari kryesor i 
infeksionit. Një ITU i shkaktuar nga S. aureus, zakonisht konsiderohet si infeksion 
sekondar që vërehet pas infeksionit të gjakut. Për më tepër, sondat urinare e rrisin 
edhe më tej rrezikun për marrjen e një ITU-je (Harding et al., 2002). 

 

1.2.4.   Infeksionet asimptomatike dhe simptomatike të traktit urinar 

 

Shkencëtarët kanë studiuar vazhdimisht natyrën e infeksionit, mes njerëzve të 
grupmoshave dhe racave të ndryshme, prej nga kanë nxjerrë përfundime mëse të 
besueshme. Bakteriuria asimptomatike (BA) është përcaktuar si një gjendje pa 
simptoma për pacientin. Studimet kanë provuar se një vlerë prej 103 CFU/ ml në 
urinë, është tregues i përshtatshëm për diagnostikimin e ITU-së të Streptococcus spp. 
të Grupit B (SGB) (Tan et al., 2012). 

Gjithashtu, sipas mendimit të studiuesve, disgnostikimi i ITU-ve mes individëve që 
nuk shfaqin simptoma, duhet mbështetur edhe nga një rezultat pozitiv i kulturës për 
uropatogjenë, që të konfirmojnë praninë e infeksionit (Emilie & Edward 2011). 
Përpjekje janë bërë edhe për të demostruar shfaqjen e ITU-ve simptomatike dhe 
asimptomatike, si pasojë e bakteriurisë, që është prania e baktereve në urinë (Ipe et 
al., 2013). Pavarësisht faktit se bakteriuria simptomatike (BS) është e zakonshme mes 
grave shtatzëna dhe mund të çojë në një sërë komplikimesh, edhe BA-ja mund të 
sjellë komplikime të ndryshme. 

Në studime të hershme janë kryer analiza të ndërlikuara për të eksploruar mundësinë e 
BA-së tek gratë shtatzëna në Spitalin Universitar Komfo Anokye, Ganë (Turpin et al., 
2007). Këto studime i kanë klasifikuar ITU-të si kolonizime mikrobike të urinës dhe 
dyndje të tyre në indet e çdo strukture të TU-së. 

Mundësia e ITU-ve mes grave shtatzëna nëpër botë ndryshon shumë, fakt ky që është 
vërtetuar nga studimet e kryera nga shkencëtarët. Në Kanada, shkalla e përhapjes 
ndryshon nga 4-7%, ndërsa në Etiopi rezulton në 7%. Studimet eksperimentale kanë 
zbuluar përhapjen e infeksionit në shifrat 23.9% (Olusanya et al., 1993).  

Disa raportime kanë sugjeruar gjithashtu, një shkallë përhapjeje edhe më të lartë, rreth 
86.6%, në Nigeri (Akerele et al., 2001). Nga sa u përmend më sipër, mund të kuptohet 
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se shkalla e përhapjes së ITU-ve në Nigeri, është rritur ndjeshëm gjatë një periudhe 
prej 8 vitesh. Raportime të mëtejshme, kanë treguar një shkallë përhapjeje të BA-së 
tek gratë shtëtzana, prej 5-9%. 

Mungesa e trajtimit të duhur mund të çojë në pasoja të rënda, si shfaqja e cistitit akut 
dhe filonefritit në shkallë 15-45%, ku gratë shtatzana janë të ekspozuara në një rrezik 
edhe më të lartë. Shkalla e përhapjes është 4 herë më e lartë tek gratë shtatzëna 
krahasuar me gratë jo-shtatzëna. 

Shumë përpjekje janë bërë për të vërtetuar rolin e BA-së si shkak për kalimin në një 
BS. Studimet kërkimore kanë konfirmuar shfaqjen e BS-së, për shkak të një BA-je të 
patrajtuar (Sibiani, 2010). Për këtë arsye, BA-ja është përgjegjëse për rreth 70% të 
rasteve të ITU-ve simptomatike tek gratë shtatzëna. BA-ja përgjithësisht konsiderohet 
si një bakteriuri e vërtetë, por me mungesë të simptomave specifike, gjatë një 
infeksioni akut të TU-së. 

Si kriter diagnostikimi është prania e një numri bakteresh >105 për ml, në një mostër 
të vetme të marrë në mes të urinimit, ose prania e të njëjtës sasi bakteresh, në dy 
mostra të njëpasnjëshme urine. Shfaqja e BA-së gjatë shtatzanisë varion nga 2% në 
10%. Disa analiza eksperimentale pretendojnë se infeksionet simptomatike të TU-së 
rriten tek gratë shtatzëna, për arsye të ndryshimeve fiziologjike (Jones et al., 2009). 

Ndër të tjera edhe glukosuria, proteinuria dhe aminoaciduria, gjithashtu favorizojnë 
rritjen e baktereve. Për këtë arsye, mendohet se 20-40 % e pacienteve shtatzana të 
diagnoztikuara me BA janë të rrezikuara të zhvillojnë një BS-ë, nëse lihen të 
patrajtuara. Kjo çon më tej në filonefrit, që në një fazë të avancuar shkakton 
mosfunksionim të veshkave. Përdorimi i antibiotikëve është i nevojshëm për të ulur 
mundësinë e pilonefrit-it. Një studim i ngjashëm është kryer për të vëzhguar 
mundësinë e BA-së dhe faktorët shkaktarë që e shoqërojnë atë, në gratë shtatzana,  
gjatë vizitës së parë përpara lindjes (Tseng et al., 2002). Ky studim ka theksuar rolin e 
faktorëve fiziologjikë që shkaktojnë ITU-të. 

Studime kërkimore kanë eksploruar rolin e S. aureus në lidhje me ITU-të dhe 
baktreminë (Muder et al., 2006). Sipas këtyre studimeve, prania e S. aureus ishte e 
qartë në kampionet e urinës të individëve që kishin një kohe të konsiderueshme që 
kuroheshin në klinika mjekësore. Pavarësisht nga prania e tyre në ITU, roli i 
bakteriurisë së Staphylococcus spp. nuk është përfundimtar. Shkaku i këtij studimi S. 
aureus konsiderohet një patogjen urinar dhe kolonizimi i TU-së prej tij mund të sjelli 
komplikacione të tjera të mëvonshme. Përdorimi i aparaturave në TU rrit rrezikun për 
transportimin e S. aureus në brendësi të tij (Demuth et al., 1979; Pratt et al. 2001). 

Si pasojë, tashmë është e qartë se infeksionet asimptomatike të TU-së janë pasojë e 
infeksioneve bakteriale në mungesë të simptomave dhe, në rrethana të rënda, mund të 
transformohen në infeksione simptomatike të TU-së. GJithashtu njëra prej arsyeve 
kryesore që të ndodhi një bakteriuri simptomatike, është mungesa e klinikave 
mjekësore dhe qëndrave të shëndetit të përshtatshme. Pra, nuk mund të mohohet fakti 
se ekziston dukuria e infektimit si pasojë e kohës së zgjatur që të sëmurët kronikë 
kalojnë në spitale dhe klinika mjekësore. 
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Figura 1-4.   Ndërveprimi mes sipërfaqeve mukotike dhe patogjenëve  
gjatë infeksionit simptomatik të TU-së ose kolonizimit asimptomatik bakterial. 

 

Figura 1 - 4 paraqet ndërveprimin mes sipërfaqeve mukotike dhe patogjenëve gjatë 
infeksionit simptomatik të TU-së ose kolonizimit asimptomatik bakterial. Qelizat uro-
epiteliale bien të parat në kontakt me bakteret infektuese, përmes zgjatimit në 
sipërfaqen e qelizës. Këto qeliza kundërveprojnë ndaj kontaktit me bakteret patogjene 
duke aktivizuar sistemin imunitar të trupit. Nëpërmjet sekretimit të ndërmjetësuesve 
kimikë (si kemokin-at dhe citokin-at), qelizat epiteliale drejtojnë përgjigjet imunitare 
si të sistemit të lindur imunitar, ashtu edhe atë të sistemit të fituar imunitar.  
Kemokin-at aktivizojnë qelizat imune (qelizat e degëzuara dhe qelizat me direk) dhe 
rekrutojnë qelizat inflamatore (leukocitet polimorfonukleare LPMN, monocitet dhe 
linfocitet) të gjakut. LPMN-të kalojnë barrierën epiteliale dhe futen në urinë, ku 
realizojnë asgjesinim e baktereve nëpërmjet fagocitozës. Bakteret patogjene zaptojnë 
edhe shtresën sipërfaqësore të mukozës uroteliale, duke i shpëtuar mbrojtjes së 
organizmit. 

Bakteret mund të mbrohen nga sulmi i sistemit imunitar me anë të një sërë faktorësh 
mbijetese, ku përfshihen: 

 kapsulat polisakaride, 
 proteinat që ngjiten me metalet (si molekulat hekur-sekuestruese), 
 sekretimi i molekulave që pengojnë disa faza kritike të përgjigjes së sistemit 

imunitar të lindur (si proteinat TcpC).  

Studime të ndryshme kërkimore kanë konfirmuar prezencën e infeksionit, bazuar në 
një vlerë specifike prej 103-105 CFU/ml. Gjithashtu prania e simptomave, është një 
tregues tjetër i rëndësishëm që tregon fillimin e një infeksioni simptomatik të TU-së. 
Megjithatë shumica e studimeve konsiderojnë praninë e 100,000 CFU/ml si shenjë të 
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sigurtë të infeksionit. Arsyeja kryesore për marrjen në konsideratë të numrit të 
mësipërm është fakti se urina konsiderohet si një përbërje sterile, prandaj prania e 
baktereve në të është pasojë e një kolonizimi bakterial për shkak të një infeksioni.  

Tek të sëmurët asimptomatikë, bakteret hyjnë në një gjendje bashkëjetese gjatë 
aktivizimit të një sistemi të dobët imunitar. Pavarësisht kësaj përgjigjjeje të dobët, në 
një BA, bakteret pësojnë një ndryshim të shpejtë gjenetik, si përgjigje ndaj mjedisit të 
organizmit mbartës të infeksionit. 

 

1.3. Parametra demografike 

 

Figura 1 - 5 paraqet parametrat demografike të ITU-ve. Vihet re se këta parametra 
janë të shumtë. Ndër parametrat më të rëndësishëm demografik të ITU-ve përmendim: 
grup moshën, gjininë, kateterin urinar, ndryshimet fiziologjike si dhe shtatëzaninë. Në 
shumë studime është evidentuar fakti se prevalenca e infeksioneve të traktit urinar 
është më e lartë në gratë shtatzëna në krahasim me gratë joshtatzëna. 

 

Figura 1-5.   Parametrat demografike të ITU-ve. 

 
Shfaqja e infeksionit intensifikohet në javën e gjashtë të shtatzanisë dhe vazhdon deri 
në javën e 24-t (Rahimkhani et al., 2008) Megjithëse përhapja e baktereve gjatë 
shtatzanisë është e ngjashme me atë të rasteve të grave joshtatzëna, vetë shatzania e 
rrit mundësinë e infeksionit tek gratë (Whalley, 1967; Dafnis & Sabatini, 1992). 
 
Në figurën 1 - 6 paraqitet përhapja e baktereve në urinë e grave shtatzëna në vendet 
me një numrin e lindjesh të parakohshme më të lartë se 10%. Në këtë figurë paraqitet 
përhapja e ITU-ve, në mbarë botën në gratë shtatzëna duke filluar nga vendet me 
vlerë të moderuar (bojë qielli) deri në vendet me vlerë të lartë (blu e theksuar). 
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Figura 1-6.   Përhapja e baktereve në urinën e grave shtatzëna 
 në vendet me numrin e lindjeve të parakohshme më të lartë se 10% 

 
Vendet me normat e lindjeve të parakohshme më të larta se 10%, por pa të dhënave në 
dispozicion për bakteriuri janë me ngjyrë gri. Vendet me normat e lindjes së 
parakohshme më të ulta se 10% janë paraqitur në të bardhë. Megjithëse në shumë 
vendet të zhvilluara, vihen re përmirësime në rezultatet e shtatzënisë me trajtimin e 
ITU, në shumë vende të botës së tretë vihet re krejt e kundërta. Madje ka gjasa që ITU 
të kontribuojnë ndjeshëm në morbiditetit e nënave dhe foshnjave si dhe në 
vdekshmëri.  

 

1.4. Patogjeneza e infeksioneve të traktit urinar 

 
 

Mikroorganizmat që veprojnë si agjentë shkaktarë të ITU-ve mund të merren edhe 
nga një burim endogjenik (si p.sh., përmes një kolonizimi mishtor, rektal apo vaginal) 
apo një burimi ekzogjenik (si p.sh., nga duart e ndotura të personelit të spitalit, apo 
nga pajisjet e ndotura).  

Në varësi të prezencës apo mungesës së simptomave, ITU-të ndahen në Simptomatikë 
dhe Asimptomatikë. Siç tregohet edhe nga emri, simptomatikë do të quhet në rastet 
kur vërehen simptoma tek individët e sëmur dhe asimptomatik kur nuk vërehen 
siptoma. Në të dy rastet, rezulton një numër i madh bakteresh prezente në urinë. 

 

Një numër bakteresh midis 105 dhe 106 CFU/ ml urinë, gjatë shtatzanisë, konfirmon 
praninë e një bakteriurie simptomatike ose asimptomatike (Harding et al., 2002). 
Sipas studjuesëve, nëse numri i kalon 100,000 baktere/ml në 2 mostra të 
njëpasnjëshme urine, apo në një mostër të marrë në mes të urinimit, mund të 
konsiderohet si një rast i sigurt bakteriurie (Smaill & Vazquez, 2007). Në tabelën 1 - 2 
paraqitet një rast studimor i një ITU-je. 
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Tabela 1-2.   Rast studimor i një ITU-je 
Grupi i punës HELICUS-ICU, 2004. Vëzhgimi i infeksioneve nozokomiale [që ndodhin në spitale] në 

repartin e terapisë intensive. Protokoll, version 6.1. IPH/EPI raportimi D/2004/2505/48. Bruksel: 

Instituti Shkencor i Shëndetit Publik. (HELICS-ICU, 2004). 

ITU-A: 
ITU 

simptomatik, 
i konfirmuar 

mikro-
biologjikisht 

 

Të sëmurët kanë së paku njerën nga simptomat, për të cilat nuk 
njihet ndonjë shkak tjetër: 
- Temperaturë (>38°C) 
- Urgjencë për të urinuar 
- Frekuencë e lartë urinimi 
- Disuria 
- Ndjeshmëri në zonën pubike dhe 
Kulturë positive e urinës (≥ 105 mikroorganizm për 
ml urinë) me jo më shumë se dy lloje mikroorganizmash 

ITU-B:ITU 
simptomatik, 

i pa-
konfirmuar 

mikro-
biologjikisht 

 

Të sëmurët kanë së paku njerën nga simptomat, për të cilat nuk 
njihet ndonjë shkak tjetër: 
- Temperaturë (>38°C) 
- Urgjencë për të urinuar 
- Frequencë e lartë urinimi 
- Disuria 
- Ndjeshmëri në zonën pubike dhe, së paku njerën nga simptomat 
e mëposhtme: 
- Test pozitiv për leukocit esterazë dhe/ose nitrate 
- Piuria me specimen ≥ 10 WBC/ml 
- Organizma të para në urinë të pa-centrifuguar 
- Së paku në dy kultura urine me praninë e të njejtit uropatogjen 
(bakteregram-negative ose S. saprophyticus) rezultojnë ≥ 102 
koloni/ml urinëme specimen ≤ 105 koloni/ml të një uropatogjeni 
të vetëm (baktere gram-negative ose S. saprophyticus) tek një 
pacient që trajtohet me agjentë efektivë anti-mikrobikë për 
infeksionet urinare 
- Diagnostikimi nga mjeku i një ITU-je 
- Aplikimi i një terapie për  ITU-të nga një institucion mjekësor  

ITU-C: 
Bakteriuria 

simptomatike 
 

I sëmuri nuk ka temperaturë (>38°C), urgjencë për të urinuar, 
frequencë e lartë urinimi, disuria, ose ndjeshmëri në zonën 
pubike, si dhe vërehet njeri prej kritereve të mëposhtëme: 
1. Të sëmurit i është aplikuar një sondë urinare brenda 7 ditëve, 
përpara se të merrej kampioni i urines që ka rezultuar me ≥105 
mikroorganizma për ml urinë, me jo më shumë se një lloj 
mikroorganizmi prezent. 
2. Të sëmurit nuk i është aplikuar sonda urinare brenda 7 ditëve, 
përpara se të merrej kampioni i parë pozitiv i urinës, dhe kanë 
rezultuar së paku dy kultura urine pozitive me ≥105 
mikroorganizma për mm3 urinë, me praninë e përsëritur të të 
njejtit mikroorganizëm dhe jo më shumë se dy lloje 
mikroorganizmash prezente. 
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ITU-të ndodhin si rezultat i ndërveprimit të virulencës bakteriale me faktorët 
biologjikë dhe kundërveprimin e bujtësit. Ekzistojnë tre rrugë të mundshme përmes së 
cilave bakteret mund të hyjnë dhe përhapen në brendësi të TU-së (figura 1 - 7): 

1. rruga ngjitëse,  
2. rruga hemato-gjenike, si dhe 
3.  rruga limfatike.  

 

1.4.1.  Rruga ngjitëse 

 

Zakonisht uretra, konsiderohet si një zonë e trupit që kolonizohet nga bakteret. Disa 
studime që përdorin teknikën e shpimeve mbi-pubike, kanë zbuluar praninë e 
rastësishme, të një numri të vogël mikroorganizmash në urinën e personave të 
painfektuar. 

Masazhimi i uretrës tek femrat dhe akti seksual, mund të shtyjnë bakteret në brendësi 
të fshikëzës së urinës së femrës. Përdorimi i kondomëve mund t’a shtojë këtë dukuri. 
Gjithashtu, edhe një përdorim i vetëm i sondës urinare, rezulton në një ITU tek rreth 
1% të individëve të shtruar (Turck et al., 1962), i cili zhvillohet pas 3-4 ditësh, 
praktikisht tek të gjithë individët e sëmur të cilëve iu është aplikuar çfarëdolloj sonde 
gjenitale. Gjithashtu është vërtetuar se, si diafragmat kontraceptive xhelatinoze me 
nonoxynol-9, tek femrat, ashtu edhe sondat, tek meshkujt, rrisin mundësinë e 
infeksionit (Hooton et al., 1996). 

Sipas studimeve të kryera për sa më sipër, rezulton se për këtë fenomen përgjegjësia 
bie më shumë mbi spermicidët se sa mbi diafragmat. Edhe pse përbërësit dominues të 
florës vaginale, Laktobacilet, janë më të ndjeshmë ndaj nonoxynol-9 se sa ndaj E. coli, 
nuk është provuar ende se prania e lartë e coliformëve tek përdoruesit e nonoxynol-9 
shkaktohet nga pakësimi i laktobacilit. Përdorimi i spermicideve rrit gjithashtu 
aderencën e E. coli në qelizat e mureve vaginale (Hooton et al., 1996). 

Sot pamjaftueshmëria e estrogjenit, njihet si një nga faktorët që çojnë në infeksionet 
periodike të TU-së tek gratë që kanë hyrë në menopauzë, për shkak të ndryshimeve në 
florën vaginale, të cilat rezultojnë me humbje të laktobacilit mbrojtës dhe 
zëvendësimin e tij nga coliformët dhe uro-patogjenë të tjerë (Raz et al.,2000; Eriksen, 
1999). Ashtu si tek gratë e reja, mardhëniet e hershme seksuale, shpesh shoqërohen 
me episode të ITU-ve edhe tek gratë në menopauzë (Moore et al., 2008). Transmetimi 
i uro-patogjenit E. coli vërehet jo rrallë, edhe mes partnerëve hetero-seksualë. 
 
Fakti se ITU-të janë shumë më të zakonshme tek femrat se sa tek meshkujt, thekson 
edhe një here rëndësinë e rrugës ngjitëse të infektimit. Uretra femërore është e 
shkurtër dhe ndodhet në afërsi të zonave të ngrohta dhe të lagështa perineale dhe të 
vulvës, gjë që e rrit mundësinë e infektimit. Është vënë re se organizmat që 
shkaktojnë ITU-të tek femrat, kolonizojnë zonën hyrëse të vaginës dhe zonën 
periuretrale, përpara se të shfaqet infeksioni.  
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Figura 1-7.   ITU-të mund të shkaktohen nëpërmjet tre rrugëve kryesore. 
Rruga ngjitëse e infeksionit është më e zakonshmja mes individëve me ITU 

 

Menjëherë pasi ndodhen në brendësi të FU-së, bakteret mund të shumfishohen dhe më 
pas të ngjiten nëpër kanalet e dy ureterave, sidomos nëse ka një fluks veshiko-ureteral 
në plevisin renal. Për më tepër, edhe studimet e kryera tek kafshët kanë konfirmuar 
rëndësinë e infeksionit ngjitës. Nëse, pas mbylljes së njerit pret ureterëve vërehet një 
bakteriuri në FU, vetëm veshka që i përket ureterit të lire do të shfaqi simptomat e 
Pielonefritit. Si përfundim, studimet kanë bërë lidhjen e pranisë në zorrë të 
urovirulentit E. coli, me mundësinë e zhvillimit të një ITU-je tek fëmijët (Plos et al., 
1995). 

1.4.2.  Rruga hematogjene 

Infeksionet e parenkimës renale (pjesa indore e veshkave) nga organizmat që 
transportohen nëpërmjetë gjakut, janë vëzhguar shpesh tek njerëzit. Veshkat janë 
shpesh subjekt i akneve tek individët e sëmur me bakteremi ose endokardit bakterial 
të shkaktuar nga Staphylococcus aureus. Eksperimentalisht, është arritur të 
riprodhohet Pielonefriti në kushte laboratorike, nëpërmjet injeksioneve intravenoze të 
disa llojeve bakteresh dhe të Candida spp. (Measley & Levison, 1991) 

Megjithatë, stimulimi eksperimental i pielonefritit nëpërmjet rrugës së katërt është 
shumë e vështirë . Kjo rrugë realizohet nga bakteret bacile Gram-negative të zorëvë. 
Këto baktere përbëjnë patogjenin më i zakonshëm që shkakton ITU-të. 

Shpesh mund të nevojiten manipulime të tjera, si krijimi i pengesave në uretera 
(Measley & Levison, 1991). Rezultati i këtyre eksperimenteve është se tek njerëzit 
infektimi nga bacilet Gram-negative, shumë rrallë ndodh me anë të rrugës 
hematogjene. 

 

1.4.3.  Rruga limfatike 

 

Provat se në patogjenezën e pielonefritit, një rol të rëndësishëm luan edhe sistemi 
limfatik i veshkave, janë të parëndësishme dhe synojnë në demonstrimin e lidhjeve 
limfatike mes ureterëve dhe veshkave tek kafshët. Rritja e presionit të FU-së mund të 
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shkaktojë ndryshimin e rrjedhës së limfës në drejtim të veshkave. Për këtë arsye, 
duket se rruga ngjitëse e infeksionit është më e rëndësishmja. 

Faktorët e Virulencës (FV) –Bakteret uro-patogjene kanë zhvilluar një gamë të gjerë 
FV-ësh, të cilët favorizojnë kolonizimin dhe infektimin e TU-së. FV-të që zakonisht 
shoqërohen me këto organizma, përfshijnë fimbriet me maja ngjitëse, protektinat, 
kapsulat bakteriale siç janë lipo-polisakaridet (LPS), dhe prodhimin e toksinave si 
hemolizinat dhe faktorët e kolonizimit në indet qelizore. 

1.4.4.  Urovirulenca tek bakteret 

 

Megjithse ITU-të shkaktohen nga shumë tipe mikroorganzmash, shumica prej tyre 
shkaktohen nga E. coli. Megjithatë vetëm pak serotipe të E. coli-t: - 0102, 04, 06, 07, 
08, 075, 0150, 018ab – shkaktojnë pjesën më të madhe të infeksioneve. Ky fakt ka 
çuar në konceptin e kloneve, të E. coli uropatogjenike, apo shtameve të reja, që do të 
shërbejnë për të bërë diferencimin e atyre që janë patogjene nga ato që janë 
bashkëjetuese.  
Zhvillimet mbi klonimin e E. coli uropatogjenik, kanë lehtësuar studimet 
epidemiologjike mbi përhapjen e kloneve të shtameve të E. coli që janë rezistente ndaj 
antibiotikëve, si dhe kanë identifikuar burimet ambjentale të E. coli, ku përfshihen 
edhe amvisat (Johnson et al., 2008; Manges et al., 2004). Disa tipe O, K dhe H, 
gjithashtu lidhen me simptomat e rënduara klinike, veçanërisht me pielonefritin. Në të 
njëjtën mënyrë, disa lloje të E. coli përzgjidhen prej florës fekale nga prania e FV-së 
që stimulon, si kolonizimin, ashtu edhe dhe pushtimin e TU-së, si dhe aftësinë për të 
shkaktuar sëmundje.  

Llojet e E. coli që shkaktojnë cistit dhe pielonefrit, janë gjenetikisht të ndryshëm, 
sidomos tek antigenet O, K dhe H. Këto ndryshime gjenetike tek uropatogjenët mund 
të jenë përgjegjëse për rezultatet e ndryshme klinike që ato shkaktojnë. Johnson dhe 
kolegët kanë konfirmuar se disa serotipe të caktuara O, K dhe H, shoqërohen me uro-
virulencë si dhe me praninë dhe riprodhimin e përcaktorëve të virulencës së 
kromozomeve të shumëfishta (Johnson et al., 2005; Johnson et al., 1994).  

Faktorët e njohur të virulencës përfshijnë: rritjen e aderencës në qelizat vaginale dhe 
uro-epiteliale (Johnson et al., 2005), rezistencën ndaj aktivitetit baktericid të serumit, 
një sasi më të madhe të antigeneve K në kapsula (K1, K5, K12), praninë e 
aerobaktinës (IUC), faktorin nekrotizues cito-toksik të tipit 1 (cnf),  prodhimin e 
hemolizinës (hly), dhe një receptor siderofor (iroN) (Johnson et al., 2005). 

Me vëzhgimin e toksinës auto-transportuese proteolitik SAT, që kodohet nga gjeni 
(SAT), është sugjeruar edhe rëndësia e polisakarideve jasht qelizore si një faktor 
virulence (Guyer et al., 2000). Gjenet e FV-së, shpesh dublohen tek uropatogjenet dhe 
zakonisht, formojnë segmente të mëdhenj kromozomesh multigjenikë që quhen ishuj 
të patogjenezës. Këto segmente mungojnë tek koliformet që gjenden në florën fekale 
normale (Bidet et al., 2005; Hacker & Kaper 2000).  

Disa gjene të tjerë virulence tek ITU-të shkaktuara nga E. coli, përfshijnë kodimin e 
një proteine uropatogjene specifike nga usp-ja, si dhe kodimin e një receptori katekol 
siderofor homolog, nga iroN (Bauer et al., 2002). Të gjithë uropatogjenët janë në 
gjendje që të përdorin urinën si mjedis për t’u shumuar. Gjithsesi urina mbetet një 
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mjedis jo i plotë shumimi; Kjo është arsyeja që sintetizimi i një apo shumë faktorëve 
ushqyes nga uropatogjeni E. coli, është shumë i rëndësishëm. Sintetizimi bakterial i 
guaninës, argininës dhe glutaminës, është i nevojshëm për rritjen optimale të E. coli 
në urinë (Hull & Hull, 1997) 

Adezinat 

Cilësitë adezive të baktereve ndikojnë në përzgjedhjen e baktereve të afta për të 
kolonizouar zorrën e trashë (Plos et al., 1995) dhe më pas, për të mbërritur dhe 
kolonizuar një trakt urinar të shëndetshëm. Në këtë mënyrë influencuojnë në nivelin e 
infektimit të traktit urinar. Në mënyrë të ngjashme, bakteret që kanë zhvilluar 
aderencë me qelizat vaginale dhe uretrale, do të përzgjidhen për të kolonizuar rajonet 
anatomike që janë në afërsi të hapjes uretrale.  

Kampionet e llojeve të E. coli që shkaktojnë pielonefritin, ngjiten më mirë se sa 
kampionet e marra nga ato lloje të E. coli që shkaktojnë cistitin. Ndërsa kampionet e 
marra nga urina, tentojnë të ngjiten më fortë me qelizat uro-epiteliale në krahasim me 
kampionet e zakonshme fekale. Adezinat e E. coli uropatogjenik dalin në formën e 
organeleve, me sipërfaqe tip filamenti që janë quajtur pili apo fimbrie, ose në formën 
e proteinave jo-filamentike nga ana e jashtme e membranës. Ekzistojnë gjithashtu 
edhe një numër i madh racash uropatogjenike që mund të lidhen edhe në mungesë të 
fimbrie. 

Fimbriet (pili) 

Fimbriet janë organele të holla, në formëm e flokut dhe me sipërfaqe ngjitëse të 
formuara nga disa nënjësi proteinike. Janë zbuluar disa lloje të ndryshmë fimbriesh që 
dallohen nga përmasat (gjatësia dhe diametri) si dhe nga molekula që ato kanë 
objektiv në trupin e bujtësit . Ato u studiuan fillimisht nga profesori i mikrobiologjisë 
J. P. Duguid në Universitetin e Dundee dhe shoqërohen veçanërisht me bakteret 
Gram-negative si E. coli dhe Salmonella spp. 

Fimbriet lidhen me gliko-proteinave ose gliko-liopidet në sipërfaqe të qelizave uro-
teliale, duke mundësuar lidhjen e baktereve me epitelin. Fimbriet vazhdojnë më pas, 
me zhvendosjen në brendësi të TU-së. Proteinat fimbrile më të zakonshme që 
shoqërohen me infeksionet të shkaktuara nga E. coli uropatogjenik (ECUP) janë tipi 
1, P dhe Dr. 

Fimbrie të tipit 1 (FT1) 

Fimbriet e tipit 1 përfaqësojnë FV-të më të zakonshëm dhe prodhohen nga më shumë 

se 80% e ECUP-it. Mikroskopia elektronike dhe studimet bio-kimike kanë provuar se 

këto projektime bakteriale të mureve qelizore lidhen me glikoprotein-at, manozilat 

uroteliale të llojeve uroplakin 1a dhe 1b, me anë të nën-njësisë adezive FimH, që 

ndodhet në majën fimbriale. Mendohet gjithashtu, se ato janë përgjegjëse për rritjen e 

përgjigjes inflamatore që shoqërohet me adezionin dhe invazionin bakterial.  

Shumë studime kanë treguar se receptorët specifikë në qelizat me direk që ngjiten tek 

tipet FimH, fillojnë një përgjigje inflamatore duke çliruar ndërmjetësuesit inflamatorë 

(Abraham et al., 2001). 
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Proteina Tam-Horsfall (PTH) që sintetizohet në nefronin skajor, lidhet gjithashtu, me 
FT1, duke parandaluar adezionin dhe për këtë arsye konsiderohet si uro-protektive. 

PTH-ja, e njohur edhe si proteina uromukoide, është një gliko-proteinë që sintetizohet 
eksluzivisht nga qelizat epiteliale të bërylit të trashë zbritës të Henle dhe të 
segmentevetë tjera të tubthave të ndërlikuar skajorë.  

PTH -ja luan rolin e një faktori anti-aderence. PTH-ja lidhet me ECUP-et që shfaqin 
fimbrie të tipit 1, dhe formon, në këtë mënyrë, një kompleks coliform - uromukoid, i 
cili më pas spastrohet gjatë zbrazjes së FU-së. Gjithsesi, një studim i kohëve të fundit 
ka vënë re se në përqendrimet poshtë 30 mg/ml, PTH -ja në fakt, stimulon aderencën 
bakteriale (Abraham et al., 2001). 

Fimbrie të tipit P (FTP) 

FTP përfaqësojnë faktorin e dytë të virulences, më të rëndësishëm të ECUP-it. Ato 
ndërtohen prej fibrieve hetero-polimere, të përbëra nga nën-njësi proteinike të 
ndryshme, të cilat kodohen nga gjeni operon pap A-K (Abraham et al., 2001). 

Këto fimbrie mund të njohin gliko-sinfingolipidet e veshkave që transportojnë 
përcaktorët Gal a(1-4) me anë të adezinave të tyre papG. Ato janë shumë të 
rëndësishme në patogjenezën e infeksioneve ngjitëse të TU-së dhe të pielonefritit tek 
njerëzit dhe janë identifikuar në 80% të kampioneve të E. coli që kanë shkaktuar 
pielonefrit tek individët e sëmur (Hull et al., 1981). 

Gjatë pielonefritit eksperimental, FTP-të janë po aq të rëndësishme sa edhe kundër-
rrymat veshiko-ureterale, për zhvillimin e një infeksioni ngjitës (Roberts et al., 1985) 

Lidhja e oligosakarideve me receptorët realizohet përmes FTP-ve. Kjo lidhje përfshin 
aktivizimin e qelizave epiteliale si dhe prodhimin e citokinave siç janë citokinat 
eksperimentale IL6 dhe IL8 (Hedges et al., 1995). Në figurën 1 - 8 paraqiten adezinat 
FimH gjatë periudhës së kolonizimit.  

 

Figura 1-8.   Adezinat Fim H gjatë periudhës së kolonizimit  
lidhen me qelizat ombrellë përmes receptorëve të membranave të uroplakinave 1a dhe 1b 
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Fimbrie të tipit Dr (FTDr) 

Kjo familje adezinash përbën një FV që ndeshet shpesh në infeksionet e shkaktuara 
nga ECUP-i. Llojet e E. coli që përdorin FTDr janë të afta të lidhen me qelizat 
epiteliale dhe gjithashtu ti invadojnë ato, duke ndërvepruar me një proteinë 
komplementare rregullatore: faktorin përshpejtues të kalbëzimit. Llojet e E. coli-t që 
përdorin FTDr-ët, shoqërohen gjithashtu, edhe me rastet kur kemi cistit tek fëmijët 
(30%–50%), dhe me Pielonefritin që ndodh gjatë shtatzanisë (30%) (Goluszko et al., 
1997). 

Toksinat,  

Egzistojnë dy tipe të zakonshme të hemolizinave: hemolizina-a dhe hemolizina-b. 
Hemolizina-a prodhohet zakonisht nga lloje bakteriale të marra nga raste të ITU-ve 
tek njerëzit dhe nga infeksione të tjera ekstra-intestinale. Hemolizina-a është një 
proteinë jashtë-qelizore e paqëndrueshme në temperatura të larta (Menestrina et al., 
1996). Hemolizina-a është një lizinë qelizore por-formuese që shkatërron eritrocitet 
me anë të lizinave duke shkaktuar çorientimin e gradientëve jonikë të 
transmembranor. 

Adezina të tjera 

Veç fimbrieve të tipeve 1 dhe P, shumë adezina të tjera, përfshirë këtu edhe ato të tipit 
S (7% të llojeve uropatogjenike), fimbriet e tipit 1c, G dhe Dr, si dhe adezinat M dhe 
X (Nowicki et al., 2001), të cilat paraqesin tipare të ndryshme molekulare dhe 
serologjike, janë identifikuar tek ECUP dhe kanë qenë të pranishme edhe në urinë.  

Janë identifikuar gjithashtu, 4 gjene (dra A, B, C, D), që bëjnë kodimin e proteinave 
strukturale dhe adezinave. Adezinat lidhen me komponentët antigjene të grupit të 
gjakut Dr të faktorit përshpejtues të kalbëzimit, i cili përhapet nëpër TU dhe ndihmon 
invazionin qelizor (Das et al., 2005).  

Uropatogjenët që emetojnë faktorin Dr kanë potencial invadues relativisht të ulët dhe 
shfaqin nivele të ulëta shumëfishimi; megjithatë, E. coli Dr-pozitive mbijeton gjatë 
një infeksioni veshkor dhe mund të luajë një rol të veçantë tek nefritisi intestinal dhe 
pielonefriti kronik (Nowicki et al., 2001).  

Bakteret që lidhen me anë të proçesit të aderencës, jo vetëm që mund të mbijetojnë në 
brendësi të TU-së, por kanë edhe disa avantazhe për sa i takon shumimit të tyre dhe 
toksicitetit të lartë që prodhojnë në organizmin mbartës. Fimbriet të tipit 1 dhe 
adezinat Dr, janë shoqëruar me invasionet e qelizave epiteliale të FU-së dhe me 
mbijetesën brenda qelizore të ECUP-it. Një numër i konsiderueshëm i infeksioneve 
periodike të TU-së, shkaktohen nga po këto tipe bakteresh, të përftuara nga infeksioni 
origjinal. Këto baktere sugjerojnë një rishfaqje të E. coli brenda qelizor prej 
epiteliumit të FU-së (Eto et al., 2006; Schilling et al., 2001). 

Vihet re ekzistenca e një mardhënieje, mes pranisë së adezinave të baktereve dhe 
vështirësisë së çrrënjosjes së baktereve gjatë terapive të shkurtra me antibiotikë. Disa 
studime të kryera me lloje të tjera bakteresh uro-patogjene si, Proteus mirabilis dhe 
Klebsiella spp. kanë provuar në mënyrë të ngjashme, rolin e aderencës në 
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patogjenezën e ITU-ve (Mobley et al., 1996). Tabela 1 – 3 paraqet adezinat dhe 
receptorët specifik të Escherichia coli uropatogjenik. 

Tabela 1-3.   Adezinat e Escherichia coli uropatogjenik dhe rceptorët 
korespondues të qelizave epiteliale. MR, manozë-rezistent; MS, manose-sensitive; PMN, neutrofil 

polimorfonuklear; SIgA, imunoglobulin A e sekretuar. 

Adhesin Sekuenca gjenetike Receptori Komente 

Fimbriae tipi-1 (MS) 
Pil, fimH, fimB, 
fimE 

Proteina mannosylated në qeliza 
epiteliale (uroplakin Ia) dhe 
PMNs 

Lidhu me proteinën Tamn-
Horsfall (THP) dhe SIgA 

P fimbriae (MR) papG (klasa Ia) 
Gal-α 1-4 (antigeni P I grupit të 
gjakut) 

Rrallë 

 (papG196)   

 papGAP (klasa II)  
Shoqërohet shumë me 
pielonefritin dhe bacteremia 

 (papG1A2)   

 papG (klasa III)  
Cistiti,  dominon te individët e 
sëmur me UTA dhe meshkujt 

 (prsG196)   

fimbriae  S/F1C 
(MR) 

Sfa/fac Sialyl-(α-2-3) galactoside 
Aderence e penguar nga THP-
ja 

Tipi F1C (MR) Foc E papërcsaktuar 
Mundësisht e shoqëruar me 
Polinefriti 

fimbriae G (MR)  
N-acetyl-D- glucosamine 
terminal 

 

fimbriae M (MR)  
Galaktoz-N-acetyl-
galaktosamine 

 

fimbriae  tipi-3 (mrk ABCDF) 
Grupi I gjakut  M(glycophorin 
A) 

Kontribuon në formimin e 
biofilmit, geni E present në 
16% të izolimeve për herë të 
parë të cystisis 

 
Staphylococcus aureus rrallë mund të shkaktojë cistit dhe pielonefritis ngjitës; 
përkundrazi, Staphylococcus saprophyticus është shkaktar i shpeshtë të infeksioneve 
të TUP-it. S. saprophyticus lidhet shumë më mirë më qelizat uro-epiteliale në 
krahasim me S. aureus apo Staphylococcus epidermidis. 

Emetimi dhe selektimi i faktorëve të virulencës 

Vlerësimi i kampionëve të urinës për karakteristikat e virulencës në prani të 
anomalive të fshehura strukturale (psh.: refluks në shkallë të rënduar), zakonisht 
dështon në paraqitjen e faktorëve të virulencës bakteriale. 

Kështu, kampionët e gjakut me përmbajtje E. coli, të marra nga pacientë me një 
urosepsis, të shfaqur pas përdorimit të instrumentave mjekësore në brendësi të FU-së, 
nuk e identifikojnë dot FV-në. Përcaktorët e virulencës mund të vëzhgohen më mirë 
tek kampionët urinar me E. coli, të mbledhur nga femrat me cistit, krahasuar me 
kampionët fekal të mbledhur nga femrat e shëndetshme.  

Nuk është identifikuar asnjë ndryshim në prevalencën e përcaktorëve të virulencës së 
E. coli, ndërmjet individëve që shfaqin një cistit për herë të parë dhe atyre me cistit 
periodik. Një fakt i tillë sugjeron se janë faktorët e vetë bujtësit, më tepër sesa faktorët 
bakterial, që përcaktojnë shkallën e rrezikut për marrjen e një infeksioni.  



Bakaj (Çizmja) A. (2015): "INCIDENCA DHE EPIDEMIOLOGJIA E 
SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE TË TRAKTIT URINAR NË NJË KAMPION 

PËRFAQËSUES TË POPULLATËS SHQIPTARE" 

  
21 

 
  

Është vërtetuar se tek kampionet me E. coli që shkaktojnë cistitin tek femrat të cilat 
përdorin diafragmat me spermicide, ekzistojnë më pak përcaktorë të virulencës se sa 
tek ato që nuk i përdorin këto diafragma. Ky është një tregues se përdorimi i 
diafragmave me spermicide mund të shkaktoj infeksione me më pak E. coli virulent 
(Velasco et al., 2001). 

Përkundrazi, llojet e E. coli të marra tek meshkujt me ITU të shoqëruara me ethe, 
paraqesin një prevalencë shumë më të lartë të grupeve filogjenetike të shoqëruara me 
virulencë, serotipe dhe gjene të virulencës (Johnson et al., 2005).  

Është vëzhguar se organizmat rezistent kanë reduktuar lëshimin e fimbrie-ve të tipit 1 
dhe përpunimin e toksinës proteolytic Sat (Vila et al., 2002). Për parandalimin e ITU-
ve, është përdorur gjerësisht Trimethoprim-sulfamethoxazole (trimetoprim-
sulfametoksazol), që bën reduktimin e sintetizimit, lëshimit dhe lidhjes së fimbrie të 
tipit 1, në përqendrime shumë më të ulëta se përqendrimi pengues minimal. 

Rëndësia e aderencës si një faktor virulence nuk mund të kuptohet plotësisht pa marrë 
në konsideratë edhe rolin që luan organizmi mbartës. Për këtë arsye,ë shtë propozuar 
një ndryshim në densitetin e receptorëve, që lidhet me ndryshimin e ndjeshmërisë 
gjenetike ndaj infeksioneve. 

Tek femrat dhe fëmijët me ITU të përsëritur, është zbuluar se ka një rritje të ngjitjes 
së baktereve në qelizat vaginale, periuretrale dhe uroepiteliale. Gjithësesei disa autorë 
tekstesh shkencore nuk e kanë konfirmuar një fenomen të tillë. 

 

1.5.  Mbrojtja e traktit urinar të bujtësit 
 

 
Me përjashtim të mukozës uretrale, një TU normal është rezistent ndaj kolonizimeve 
bakteriale dhe, në pjesën dërrmuese të rasteve, mund ti eleminojë me shumë efiçencë 
dhe shpejtësi mikroorganizmat patogjene dhe jo-patogjene, që arrijnë të futen në FU. 
Kjo arrihet me anë të pranisë të  disa mekanizmave mbrojtëse antibakteriale të TUP-it 
(Tabela 1 - 4). 

1.5.1. Faktorët e bujtësit 

 

Faktorët e bujtësit (FB) luajnë një rol kryesor në balancimin e sterilitetit dhe 
infeksionit të TU-së. Shumica e baktereve patogjene që mund të shkaktojnë ITU-të 
vijnë nga vetë flora intestinale e bujtësit dhe hyjnë në FU përmes uretrës. FB-të mund 
të ndahen në: (a) faktorë të mbrojtjes natyrale të bujtësit, dhe (b) faktorëtë fituar të 
bujtësit (përgjigje e bujtësit) që aktivizohen në përgjigje të invazionit bakterial.  

Shumë baktere patogjene të ndryshme, kanë të njëjtët mekanizma aderence dhe 
invadimi dhe shkaktojnë dëme të qelizave dhe indeve të bujtësit, si dhe mund ti 
mbijetojnë mbrojtjes të bujtësit dhe, së fundmi, të shkaktojnë infeksion (Tabela 1 - 4). 

 



Bakaj (Çizmja) A. (2015): "INCIDENCA DHE EPIDEMIOLOGJIA E 
SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE TË TRAKTIT URINAR NË NJË KAMPION 

PËRFAQËSUES TË POPULLATËS SHQIPTARE" 

  
22 

 
  

Tabela 1-4.   Mbrojtja e antibakteriale e bujtësit në traktin urinar 
 

 
Kohët e fundit, kanë dalë prova të shumta që tregojnë se disa patogjene mikrobike 
shumë të ndryshme, përdorin strategji të njëjta për të shkaktuar infeksione dhe 
sëmundje.  
Një paraqitje e disa prej këtyre mekanizmave jepet, në formën e diagramës (Figura 1 - 
9). Shumë nga këto tipare të përbashkëta të infeksioneve, me sa duket, lidhen me 
përftimin e blloqeve të mëdha të gjeneve të virulencës, prej një paraardhësi të 
përbashkët mikrobik, të cilët mund të përhapen tek bakteret e tjera, përmes 
transferimit horizontal. 

Transmetimi horizontal i blloqeve të mëdha të përcaktorëve të virulencës, është 
gjithashtu drejtpërsëdrejti e lidhur me shfaqjen e vazhdueshme të llojeve të reja 
bakteresh patogjene, shumë prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve (Willson, 
et al., 2014). 

(A) Pasi gjen një mbartës njerëzor, një patogjen bakterial mund të shkaktojë disa 
përgjigje të organizmit mbartës dhe të përdori një sërë mekanizmash të ndryshmë për 
të shmangur mbrojtjen e bujtësit. Përbërësit bakterial që ndërveprojnë me mbartësin 
përfshijnë: (1) kapsulat që pengojnë fagocitozën dhe e mbrojnë patogjenin nga 
gllabërimi i makrofageve dhe neutrofileve, (2) lipopolisakaridet dhe përbërës të 
mureve qelizore që mund të shkaktojnë shok septik, (3) toksinat që shërbejnë për të 
dëmtuar qelizat e bujtësit duke ndihmuar invadimin nga patogjeni dhe (4) adezinat që 
lehtësojnë lidhjen e patogjenit me sipërfaqen e bujtësit. Shkalla e ndikimit të këtyre 
mekanizmave në patogjenezën e një infeksioni, varet nga tipi i baktereve invaduese, 
vendi nga ky patogjenët futen në organizëm, gjendja imunitare e bujtësit dhe faktorë 
të tjerë të ngjashëm me këto (Willson, et al., 2014) (Figura 1 - 9).  

 

Urina (osmolariteti, pH, acidet organike) 

Rrjedhja e urinës  
Mukoza e traktik urinar (aktiviteti bakterial, peptide, citokinet) 
Inhibitorët urinarë të aderencës  bakteriale 
       Proteina Tamn-Horsfall 
       Mukopolisakaridet e fshikëzës 
       Oligosakaridet me peshë molekulare të ulët 

       Imunoglobulina A sekretuese 
       Laktoferinat 
Përgjigjjet inflamatore 
       Neutrofile plimorfonukleare  (NPM) 
       Citokinat 

Sistemi imunitar 
       Imuniteti humoral 
       Imuniteti me ndërhyrje të qelizave 
Sekrecione të ndryshme 

       Sekrecionet prostatike 
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Figura 1-9.   Përmbledhje e disa prej mekanizmave të patogjenezës bakteriale 

 
(B) Pasi lidhet me sipërfaqen e bujtësit, një bakter patogjen mundet që më pas të 
invadojë indet e tij. Patogjenët mund të fshihen nën inde duke prodhuar dhe sekretuar 
proteazat dhe glikanazat të cilat tresin polisakaridet dhe strukturën ndërqelizore indore 
të bujtësit. Më tej, një patogjen mund të invadojë edhe qelizat e indeve të bujtësit 
duke marrë nën kontroll mjedisin e brendshëm qelizor. Ky proçes mund të lehtësohet 
edhe nga mekanizmat natyral fagocitar të makrofagëve dhe neutrofileve, apo 
nëpërmjet thithjes së detyruar, ku patogjeni i sinjalizon qelizës mbartëse që të 
gllabëroj bakteret aderente në muret e saj (Willson, et al., 2014). 
Një strategji e zakonshme e përdorur nga bakteret për të realizuar thithjen e detyruar, 
është përdorimi i një sistemi sekretues të tipit III, që bën injektimin e proteinave 
baktero-sinjalizuese në brendësi të qelizës mbartëse (Willson, et al., 2014).  

 

1.5.2. Mbrojtja natyrale e bujtësit 

 

Faktorët mbrojtës të përgjithshëm 

Trakti urinar zotëron një sërë mekanizmash mbrojtëse të specializuara kundër 
kolonizimit bakterial, që e mbajnë urinën sterile. Këtu përfshihet edhe rrjedha 
peristaltike në një drejtim e urinës, prej veshkave në fshikëzën urinare.  

Faktorët e aderence lehtësojnë ndërveprimin mikrobik me qelizat e FU-së, duke 
mundësuar adezionin bakterial në qelizat epiteliale, për të parandaluar spastrimin e 
baktereve nga rrjedha e urinës, e duke nisur kolonizimin dhe invadimin e mëvonshëm 
të uro-epiteliumit (Figura 1- 10). Pavarësisht këtyre mekanizmave mbrojtëse, disa 
baktere janë në gjendje të lidhen me epiteliumin e më pas, t’a invadojnë atë.  
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Si përgjigje, uro-epiteliumi prodhon interlukinat IL-6 dhe IL-8, për të thirrur disa 
qeliza shtesë imuno-kompetente, siç janë neutrofilet, që ndihmojnë në eleminimin e 
patogjeneve (Hedges et al., 1995).  

 

Figura 1-10.   Mekanizmat shumë-shtresore efektore të cilat luftojnë ITU-të. 
Faktorë të tretshëm si laktoferin-at, proteinat Tam-Horsfall, apo IgA sekretues, ndalojnë lidhjen e 

ECUP-it me epiteliumin. 

 
Sekretimi i glikozaminave nga qelizat tranzitore të FU-së, parandalon aderencën 
bakteriale duke formuar një shtresë mukoze ngjitëse. Pehashi i ulët dhe prania e 
kripërave dhe uresë në urinë, reduktojnë mbijetesën e baktereve në brendësi të TU-së 
(Hedges et al., 1995). 

1.5.3. Përgjigja imunitare e bujtësit  

 

Pasi bakteret bien në kontakt me qelizat uroteliale, fillon një përgjigje e imunitetit të 
lindur (PIL). Kjo ndodh nëpërmjet bashkëveprimit mes faktorëve bakterialë, si për 
shembull fimbriet dhe lipopolisaharidet (LPS), të cilët çojnë në aktivizimin e disa 
rrugëve sinjalizuese (figura 1 - 11).  

LPS-të janë përbërës të brendshëm të mureve qelizore të baktereve Gram-negative, si 
dhe aktivizues të fuqishëm i një sërë qelizash të tipeve të ndryshme. LPS-të 
stimulojnë qelizat e imunitetit të lindur duke ndërvepruar me receptorët "taks" të 
ngjashëm (toll - like receptors) RTN4. 



Bakaj (Çizmja) A. (2015): "INCIDENCA DHE EPIDEMIOLOGJIA E 
SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE TË TRAKTIT URINAR NË NJË KAMPION 

PËRFAQËSUES TË POPULLATËS SHQIPTARE" 

  
25 

 
  

 

Figura 1-11.   Diversiteti i mekanizmave molekular të qelizave epiteliale 
të traktit urinar gjatë ITU-të mundësuar nga pushtimi i baktereve uropatogjene 

 dhe aktivizimi i përgjigjes imune. 

 
RTN-të janë një familje e zbuluar së fundmi, e receptorëve motiv-dalluese, të cilët 
hasen tek qelizat epiteliale dhe tek leukocitet dhe mund të njohin motivet molekulare 
të ruajtura tek patogjenët. Sot janë identifikuar 10 RTN që u përkasin gjitarëve 
(RTN1-RTN10), të cilët ndërveprojnë me përbërës të ndryshëm të organizmave 
invadues. RTN2 për shembull, bashkëvepron me disa përbërës të baktereve Gram-
pozitive, ndërsa RTN4 me ato të baktereve Gram-negative (Hedges et al., 1995). 
Që LPS-të të bëjnë aktivizimin e qelizave nëpërmjet RTN4, kërkohen një sërë 
molekulash ndihmëse. Këtu përfshihen proteinat që lidhen me LPS-të, CD14 dhe 
MD2 dhe mendohet se këto molekula formojnë një kompleks receptorësh në sipërfaqe 
të qelizave. Proçesi i mësipërm shënon aktivizimin e rrugëve sinjalizuese 
ndërqelizore, gjë që çon në prodhimin e citokinave, si për shembull TNF-ja, interferon 
c, IL8-ta dhe IL1(Hedges et al., 1995). 

Rëndësia e receptorëve RTN4 është vëzhguar tek minjtë me LPS-të-sinjalizuese 
difektoze, të shkaktuar nga një mutacion i genit që kodon RTN4. Ky tip RTN4 është i 
paaftë që të spastrojë me efektivitet bakteret nga FU-ja, pas një infeksioni me ECUP-
in (Hagberg et al., 1984). RTN4 realizon njëkohësisht aktivizimin e kaskadës 
koaguluese si dhe aktivizimin e kaskadës komplementare, duke filluar një përgjigje 
imunitare. 
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1.5.4. Faktorët gjenetikë 

 

Sot dihet se ekzistojnë shumë faktorë gjenetikë, të cilët janë përgjegjës për infeksionet 
e TU-së dhe ndikojnë mbi një sërë mekanizmash të mbrojtjes së bujtësit që veprojnë 
në nivele të ndryshme të TU-së. Hopkinns dhe kolegët (Hopkins et al., 1999), kanë 
raportuar rritje të rasteve me ITU-të në anëtarët e familjeve të femrave që kanë ITU të 
përsëritura ose periodike. Ky fakt është mbështetur edhe nga disa studime mbi këtë 
temë (Stauffer et al., 2004). 

Ndikimi gjenetik lidhet me receptorët e qelizave uro-epiteliale, si dhe me përgjigjen 
imunitare dhe përpunimin e peptideve antibakteriale. Studimet mbi ITU-të 
eksperimentale të kryera në femrat e minjve me C3H/HeJ, kanë treguar një rezistencë 
të reduktuar të kësaj familjeje minjsh, e cila nuk shfaq një mos-reagim gjenetik ndaj 
efektit biologjik të lipopolisakarideve të E. coli. edhe pse disa gjene janë operative. 
Gjenet përgjegjëse të rezistencës, përfshijnë gjenin sekretues të ABH-së dhe gjenin 
CXCR1 të receptorit IL-8. Minjtë e infektuar por pa gjenin CXCR1, ishin të paaftë të 
spastronin bakteret nga veshkat e për pasojë, zhvilluan një bakteremi.  

Në anën tjetër, nivelet e CXCR2-it tek neutrofilet e femrave me ITU-të e përsëritura, 
ishin shumë më të ulëta sesa tek të sëmurët e tjerë (Smithson et al., 2005). Rezultate 
të njëjta u vunë re edhe tek fëmijët e familjeve që rrezikohen nga pielonefriti akut. 
Sistemi i lindur imunitar përdor receptorët RTN për të njohur bakteret që janë të 
pranishme në organizëm. Kjo njohje kryhet, më shumë me anë të antigeneve specifike 
të përbashkëta të baktereve (p.sh., lipopolisakaridet), sesa me anë të ligandëve të 
veçantë për receptorët RTN.  

Gjatë studimeve shkencore është identifikuar polimorfizmi i molekulës RTN që 
ndikon mbi përgjigjen imunitare ndaj ECUP-it (Barton & Medzhitov, 2003) 

Edhe pse tek femrat me ITU-të e përsëritura janë vëzhguar nivele më të ulëta të IgA-
së, rëndësia klinike e këtij fakti, është e dyshimtë. ‘Bates & Associates’ (Bates et al., 
2004), kanë zbuluar se tek minjtë e infektuar me fimbriae të tipit 1 të E. coli, ekziston 
një kohëzgjatje më e madhe e bakteriurisë dhe një kolonizim më intensiv të FU-së, 
krahasuar me minjtë me THP+/+. 

 

1.6.  Epidemiologjia e infeksioneve të traktit urinar 
 

1.6.1. Organizmat infektues 

Më shumë se 95% e ITU-ve shkaktohen nga bakteret e një specieje të vetme. Ekziston 
një ndryshim i madh mes florës bakteriale të urinës së individëve që përjetojnë 
eksperiencën e parë të një ITU-je, krahasuar me florën tek individët e sëmur që kanë 
infeksione të përsëritura. E. coli (figura 1 - 12) është organizmi infektues më i 
zakonshëm në infeksionet akute (Nicolle, 2008; Ronald, 2002). 
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Tek ITU-të e përsëritura, e veçanërisht në praninë e anomalive strukturale të TU-së 
(p.sh., tek uropatia obstructive (bllokuese), anomalitë gjenitale, FU-ja neurogjenike 
dhe tek komunikimet fistuloze në TU-së), frekuenca e infektimit nga Proteus spp., 
Pseudomonas spp., Klebsiella spp., dhe Enterobacter spp., si dhe nga enterokoke dhe 
stafilokoke, rritet ndjeshëm.  

Tek rastet me anomali strukturale, është gjithashtu shumë e zakonshme prania e një 
game të gjerë llojesh të organizmave në urinë. Për shkak të përdorimit të 
instrumentave mjeksore dhe të terapisë antimikrobike të përsëritur, tek këta pacientë 
mund të hasen edhe tipe rezistente ndaj antibiotikëve.  

 

Figura 1-12.   E. coli në një preparat urinar të vëzhguar në mikroskop 

 

Mjediset e spitaleve dhe klinikave të terapisë së gjatë, janë përcaktues të natyrës së 
florës bakteriale të pranishme në ITU-të. Proteus spp. (figura 1 - 13), Klebsiella spp., 
Enterobacter spp., dhe Pseudomonas spp., si dhe Staphylococcus spp.( figurat 1 - 14, 
15) dhe Enterococcus spp. gjenden më shpesh tek këta pacientë, në krahasim me 
popullsinë jashtë këtyre mjediseve (Gaynes & Edwards, 2005).  
 

  

Figura 1-13.   P. vulgaris në një preparat urinar të vëzhguar në mikroskop 
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Infeksionet që përcillen nga njeri pacient tek tjetri (Eng. Cross-infections) janë shumë 
të rëndësishëm në patogjenezën e ITU-ve që shkaktohen nëpër spitale dhe klinika, 
sidomos për rastet ku janë përdorur sondat urinare të brendshme (Wagenlehner et al., 
2002). 

 

Figura 1-14.   S. aureus në një preparat urinar të vëzhguar në mikroskop 
 

Corynebacterium urealyticum (i njohur fillimisht si grupi D2 i  Corynebacterium), 
është pranuar si një patogjen i rëndësishëm spitaloe (nosocomial), (Soriano et al., 
1990; Lopez-Medrano et al., 2008). Ky bacil gram-pozitiv shpërbërës i uresë dhe që 
rritet shumë ngadalë, mund të shkaktojë tharje infektive të mukozës së FU-së dhe 
sistemit mbledhës të urinës, duke përfshirë edhe gurët ammonium-magnesium-fosfat 
(NH4)MgPO4·6(H2O) fosfohidrat magnezi fosfati), sidomos tek individët e sëmur me 
sistem të dobët imunitar, e veçanërisht tek individët e sëmur që kanë kryer një 
tramsplantim të veshkës. 

Corynebacterium urealyticum është një bakter që paraqet rezistencë shumë të lartë 
ndaj antibiotikëve, edhe pse shpesh është i ndjeshëm ndaj vankomicinës dhe 
teikoplanin-ës. Prania e këtij bakteri duhet marrë në konsideratë gjatë prezencës së 
urinës me pH të lartë, problemeve urologjike, pranisë së ITU-ve të mëparshme dhe 
trajtimit me antibiotikë gjatë një periudhe të kaluar të afërt. 

Organizmat anaerobe në TU-së, shumë rrallë kanë tipare patogjene. Baktere të 
ndryshme mund të gjenden në urinë në raste të veçanta klinike. Kërpudhat (sidomos 
Candida spp.) mund të gjenden tek individët e sëmur ku janë përdorur sondat urinare, 
të cilët janë duke u trajtuar me antibiotikë Malani & Kauffman, 2007). Sipas disa 
raportimeve, Staphylococcus spp. koagulaz-negative janë shkaktarët më të zakonshëm 
të ITU-ve. Staphylococcus saprophyticus (figura 1 - 15), shkaktojnë infeksione tek 
femrat e reja në moshë e që janë seksualisht aktive (Raz et al., 2005), duke shënuar 5-
15% të rasteve me cistit akut në SHBA. Staphylococcus spp. koagulaz-pozitiv, 
zakonisht infektojnë veshkat me anë të rrugëvë hematogjene, duke shkaktuar ulçera të 
brendshme renale dhe perinefrike. Prodhimi laboratorik i E. coli  ka ndihmuar 
ndjeshëm në studimin epidemiologjik të ITU-ve. 

Adenoviruset (veçanërisht ato të tipit 11) janë konsideruar si shkaktarë të cistitit 
hemorragjik tek individët e sëmur pediatrikë, e sidomos tek djemtë, si dhe tek 
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individët e sëmur tek të cilët janë kryer transplantime alogjenike hematopoietike me 
qeliza staminale (Akiyama et al., 2001). Edhe pse gjatë shumë studimeve shkencore, 
janë izoluar organizma të bezdisshëm tek femrat që shfaqin simptoma në TUP-in, roli 
i këtyre organizmave në ITU-të është i diskutueshëm. Kështu, Gardnerella vaginalis 
është gjendur shpesh në urinën e femrave me apo pa simptoma të TU-së, por roli i 
tyre është i paqartë; Ureaplasma urealyticum dhe Mycoplasma hominis janë shkaktarë 
të mundshëm, por të pa-konfirmuar, të pielonefritit dhe cistouretritit.  

 

Figura 1-15.   S. saprophyticus në një preparat urinar të vëzhguar në mikroskop 

 

Tek njeri nga grupet e vëzhguara, janë parë nanobaktere (0.05-0.5 mm) në formën e 
baktereve shumë të vogla që janë shoqëruar me gurë në veshka (Kajander & 
Ciftcioglu, 1998). Në laborator, këta agjentë kanë prodhuar (Ca5(PO4)3[F, OH, Cl]) 
(minerale të kalciumit me ngjyra të ndryshme dhe me strukturë të fortë hekzagonale, 
Ca (PO, CO) (F,OH,Cl), që hasen zakonisht në gurët sedimentarë, si dhe tek kockat 
dhe dhëmbët). Grupe të tjera studimore, nuk kanë mundur të riprodhojnë rezultatet e 
mësipërme. Kohët e fundit janë gjetur grupe nanobakteresh që mund të vetë 
riprodhojnë komplekse mineralesh të cilat janë quajtur ‘nanon-e’ (Raoult et al., 2008). 
 

1.6.2. Bakteriuria tek fëmijët 

Problematika e ITU-ve përfshin të gjitha grup-moshat dhe fillon që me të 
porsalindurit (Hansson et al., 1997; Zorc et al., 2005). ITU-të vërehen tek 1-2 % të të 
porsalindurve dhe gjatë tremujorit të parë janë më të zakonshëm tek djemtë, e më pas 
ndeshen më shpesh tek vajzat. Bakteremia është e zakonshme tek meshkujt e 
porsalindur. Autopsitë e kryera tek të porsalindurit me pielonefrit, kanë dëshmuar për 
një dominancë të pielonefritit tek djemtë e porsalindur (Craig et al., 1996; Shaikh et 
al., 2007). 

Gjatë moshës parashkollore, ITU-të janë më të zakonshme tek femrat. Infeksionet që 
prekin djemtë e moshës parashkollore, zakonisht shoqërohen me anomali serioze të 
lindura. Sipas studimeve të shumta që janë kryer brenda një periudhe 1-vjeçare, në 
4,5% të vajzave dhe në 0,5% të djemve, ka patur një bakteriuri të rëndë. Infeksionet e 
kësaj grup-moshe janë shpesh simptomatike dhe mendohet se pjesa më e madhe e 
dëmtimit të veshkave që vërehet gjatë ITU-ve, ndodh pikërisht gjatë kësaj moshe 
(Smellie et al., 1976). Megjithatë, shumica e ITU-ve që ndodhin gjatë kësaj moshe, 
janë asimptomatike.  
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Shumica e informacionit që lidhet me historinë dhe epidemiologjinë e ITU-ve, është 
mbledhur nga studimet e Kunin dhe Gillen&alter (Kunin, 1976; Gillenwater et al., 
1979) që ata kanë kryer mbi nxënësit e shkollave të West Virxhinias. Studimet kanë 
treguar se bakteriuria, e zakonshme tek vajzat e kësaj popullsie, shpesh ishte 
asimptomatike dhe e përsëritur rregullisht. Tek rreth 1,2% të vajzave u vu re një 
bakteriuri, dhe rreth 5% kishin patur një bakteriuri përpara mbarimit të shkollës së 
mesme. Rreth 1/3 e individëve kishin disa simptoma të TU-së në kohën kur u zbulua 
bakteriuria. U vëzhgua gjithashtu, se rreth 0,3-0,4% e femrave (25% e femrave të 
infektuara) u shëruan në mënyrë spontane, ose me ndihmën e agjentëve 
antimikrobikë; një numër i njëjtë vajzash kishin zhvilluar raste të reja me bakteriuri. 
Tek djemtë, bakteriuria ishte e rrallë (0,03% të rasteve të studjuara). 

Këto studime siguruan edhe një mundësi për të trajtuar individët e sëmur duke 
ndjekur vijueshmërinë e tyre klinike. Individët e sëmur u trajtuan fillimisht për një 
periudhë nga 10 ditë, në 2 javë. Vajzat me infeksione të shpeshta u trajtuan edhe më 
gjatë me këtë terapi (1-3 muaj). U vu re se vajzat e bardha kishin një tendecë për të 
patur infeksione më të shpeshta, në krahasim me ato me ngjyrë, të cilat ri-
infektoheshin më rrallë. Gjatë kësaj terapie, rreth 20% e vajzave të bardha patën 
përmirësime afatgjata. Megjithatë, tek një pjesë e mirë e këyre vajzave, bakteriuria u 
rishfaq kur ato u martuan, ose gjatë shtatzanisë, dhe në një shkallë më të madhe seç 
pritej në përgjithësi për popullsinë e asaj zone. Mbi 50% e tyre, patën një bakteriuri 
gjatë 3 muajve të parë të martesës. Prej këtej, mund të nxjerrim përfundimin se 
bakteriuria gjatë fëmijërisë rrit rrezikun e shfaqjes së saj edhe gjatë moshës madhore. 

 

1.6.3. Bakteriuria tek moshat e rritura 

 
Me arritjen e moshave të rritura, rastet me bakteriuri shtohen tek femrat. Mundësia që 
një grua e re të ketë bakteriuri është 1-3% (Ronald & Pattullo, 1991). Çdo vit, rreth 
25% e grave me bakteriuri, arrijnë të shërohen dhe një numër i njëjtë infektohen; 
shpesh, këto të fundit kanë kaluar më përpara një ITU. Rreth 40-50% e femrave do të 
kenë një ITU simptomatik gjatë jetës së tyre të mëvonshme, dhe rreth 3% e grave të 
SHBA kryejnë një vizitë tek mjeku për shkak të ITU-ve, çdo vit (Nicolle et al., 2006; 
Foxman, 2002).  

Marrdhëniet e shpeshta seksuale, përdorimi i diafragmave e veçanërisht ato me 
spermicide, mungesa e urinimit pas mardhënieve, si dhe një historik me infeksione të 
përsëritura, janë disa nga faktorët që ndikojnë në ITU-të tek femrat (Nicolle, 2008; 
Foxman, 2002; Hooton, 2000). Diafragmat mund të shkaktojnë bllokime të rrugëve 
urinare tek disa femra, por efekti kryesor i tyre është ndryshimi që shkaktojnë 
spermicidet në florën vaginale (Foxman, 2002). 

Rreziku për një infeksion të dytë të TU-së tek gratë e reja, është më i lartë se sa në 
rastin e parë dhe rreth 20% e tyre kanë një infeksion të dytë brenda 6 muajve 
(Foxman, 2002). ECUP-et mund të transmetohen gjatë një akti seksual, sepse të 
njëjtat lloje janë gjetur në urinën e burrave që janë partnerë seksualë të grave më ITU-
të (Foxman et al., 2002). 
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Mundësia për një bakteriuri tek meshkujt e rritur është e ulët (0,1 % ose më pak) deri 
me arritjen e moshës së tretë kur kemi edhe një rritje të saj; kjo rritje i detyrohet 
pjesërisht sëmundjeve të prostatës dhe përdorimit të instrumentave mjekësore. 

Burrat që kanë bakteriuri të shpeshtë paraqesin anomali anatomike të TU-së. Tek 
burrat e rinj, mungesa e rrethprerjes e rrit rrezikun e ITU-ve të shkaktuara nga ECUP-
et, përfshirë edhe uretritisin simptomatik (Spach et al., 1992). Homoseksualiteti i 
meshkujve është gjithashtu një faktor që ndoshta lidhet me aktin e penetrimit rektal 
(Russell & Roth, 2001). 

 

1.6.4. Bakteriuria në popullsinë e moshës së tretë 

 

Të paktën 10% e burrave dhe 20% e grave mbi moshën 65-vjeçare, kanë bakteriuri 
asimptomatike. Në dallim nga të rriturit e moshave të reja, ku bakteriuria ndodh 30 
herë më shpesh tek gratë, tek moshat mbi 65 vjeç raporti ndryshon ndjeshëm, me një 
ulje progresive të raportit femra-meshkuj (Nicolle., 2001; Baldassarre & Kaye 1991). 
Si tek burrat, ashtu edhe tek gratë, mundësia e një bakteriurie rritet ndjeshëm në këto 
mosha.  

Arsyet e mundshme të kësaj rritjeje përfshijnë uropatinë obstruktive të prostatës, 
humbjen e aktivitetit baktericidal të sekrecioneve prostatike tek meshkujt, zbrazja e 
pjesshme e FU-së për shkak të shkarjeve tek gratë, ndotja e perineumit për shkak të 
mospërmbajtjes fekale tek gratë me sëmundje ku kjo ndodh shpesh, sëmundjet 
neuromuskulare dhe rritja e përdorimit të instrumentave mjekësore tek të dyja gjinitë 
(Baldassarre & Kaye 1991).  

Mospërmbajtja urinare kontribuon, gjithashtu, në rritjen e ITU-ve tek gratë pas 
menopauzës (Moore et al., 2008). Ekziston një rritje e rasteve të shërimit dhe ri-
infektimit tek gratë dhe burrat e kësaj grup-moshe (Baldassarre & Kaye, 1991). 
Spektri i mikroorganizmave nuk ndryshon tek kjo popullsi dhe bakteriuria 
asimptomatike është shumë më e shpeshtë sesa infeksionet siptomatike të TU-së. 

 

1.6.5. Bakteriuria tek individët e sëmur me komplikime të tjera 

 

Ekziston një përhapje më e lartë e bakteriurisë tek individët e sëmur të shtruar në 
spitale, sesa tek ata që nuk janë shtruar. Faktorët kryesorë që kontribuojnë në këtë 
diferencë, janë shëndeti i rënduar nga sëmundjet dhe mundësia e lartë e përdorimit të 
instrumentave mjekësore tek individët e sëmur të shtruar. Një përdorim i vetëm i 
sondës urinare, shkakton ITU-të vetëm tek 1% e individëve që vizitohen nëpër 
ambulanca (Turck et al., 1962), ndërkohë që, pas përdorimit të sondave tek individët e 
sëmur të shtruar, infeksioni ndodh në më shumë se 10% të tyre.  

Raca nuk luan ndonjë rol të dukshëm në shkallën e përhapjes së bakteriurisë, 
megjithatë statusi social-ekonomik i individëve është i rëndësishëm. Mundësia për një 
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bakteriuri është më e madhe tek gratë shtatzana që vijnë nga grupet e ulëta social-
ekonomike (Patterson & Andriole, 1997).  

Shumë sëmundje të fshehura janë shoqëruar me rritjen e frekuencës së ITU-ve. Gratë 
diabetike, por jo burrat, shfaqin një rrezik më të madh të bakteriurisë asimptomatike, 
sesa pacientet jo-diabetike (Patterson & Andriole, 1997; Stapleton, 2002; Muller et 
al., 2005). Tek gratë afro-amerikane me sëmundjen ‘sickle cell trait’, ka një rrezik më 
të madh të bakeriurisë gjatë shtatzanisë, në krahasim me gratë afro-amerikane që nuk 
e kanë këtë sëmundje. Megjithatë, gjatë një studimi të kohëve të fundit, nuk u pa një 
mardhënie e tillë (Thurman et al., 2006). Disa sëmundje të tjera që mendohet se kanë 
lidhje me ITU-të (por pa prova të dokumentuara) janë: pamjaftueshmëria kronike e 
kaliumit, hipertensioni, sëmundjet e zorrëve dhe të veshkave, etj. Në tabelën 1 - 5 
paraqitet një listë e faktorëve të rriskut të ITU. 

Tabela 1-5.   Faktorët e rrezikut për infeksionet e traktit urinar 

Mosha Femra Meshkuj 
Të gjitha moshat Infeksione të mërshme të Traktit Urinar Mungesë e synetit (fëmijë dhe 

të rritur të rinj) 
 Instrumenta urologjikë ose kirurgji Instrumenta urologjikë ose 

kirurgji 
 Bllokim (Obstruksion) të Traktit Urinal, 

përfshirë calculi 
Bllokim (Obstruksion)  të 
Traktit Urinal, përfshirë calculi 

 Transplantime renale Transplantime renale 
Të rriturit Marrdhëniet seksuale Kryerja e marrdhënieve renale 
 Mungesa e urinimit pas mardhënieve Kolonizim vaginal me E. coli te 

partnerja 
 Xhelatina kontraceptive spermicidale  
 Përdorimi I diafragmës  
 shtatzania  
 Grupe socioekonomike të ulta  
 diabeti  
 Sickle cell trait në shtatzani  
Mosha të mëdha Kufizime medore ose funksionale Kufizime mendore ose 

funksionale 
 Defiçencë estrogjeni (mungesë e laktobacilit 

vaginal) 
Zmadhimi i prostatës 

 Rënie e fshikëzës Tharje e kondomit me katetër 

 
Ka një rritje të frekuencës dhe intensitetit të ITU-ve tek burrat e infektuar me HIV, ku 
edhe numri i CD4-s ulet nën 200 qeliza/mm3 (Asharam et al., 2003). Sipas një studimi 
tjetër, ekziston një lidhje mes grave që preken shpesh nga sëmundjet virale, por kjo 
nuk rezultojn në ulje të CD4-s, dhe ITU-ve (Turck et al., 1962). 
 
Të paktën 50% e individëve që kanë kryer një transplantim veshke, zhvillojnë edhe 
ITU-të gjatë periudhës pas operacionit, me një shkallë bakteremie rreth 40% (Brown, 
2002; Khosroshahi et al., 2006). Profilaksia antibakteriale, përgjithësisht, përdoret 
gjatë periudhës së pas-transplantimit, për të parandaluar ITU-të. 

Pavarësisht nëse përdoret apo jo profilaksia, diagnoztikimi i hershëm dhe terapia për 
ITU-të, janë shumë të rëndësishme tek këta pacientë. (Alangaden et al., 2006).  
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1.7 Studimi me ndihmën e imazherisë. 

 

Proçedurat e imazherisë luajnë një rol të rëndësishëm në diagnostikimin dhe 
menaxhimin eindividëve me ITU-të (Kaplan et al., 1997), si në kontrollimin e 
episodeve të komplikuara me pielonefrit akut, ashtu edhe në ndjekjen e individëve të 
të gjitha grup-moshave, në rastet kur mjeku dyshon për praninë e një anomalie të 
fshehur strukturale, për korrektimin e së cilës mund të kërkohet edhe ndërhyrje 
kirurgjikale.  

Tek të rriturit, infeksionet akute të pakomplikuara të veshkave, nuk kërkojnë 
përpunim imazherie. Imazheria është e nevojshme kur diagnostikimi është i dyshimtë, 
tek individët e sëmur në gjendje të rëndë apo me probleme të sistemit imunitar, tek 
individët e sëmur me pielonefrit që nuk përmirësohen pas 72 orësh terapi me 
antibiotikë, ose në rastet kur dyshohet për komplikime të mëtejshme. Studimi me 
imazheri mund të jetë i nevojshëm edhe në rastet kur dyshohet për disa lloje speciesh 
bakteriale, si për shembull C. urealyticum, sepse infeksioni i shkaktuara nga këto 
organizma, mund të jetë një e dhënë për praninë e gurëve në veshka. 

Vlerësimi i imazherisë duhet të fillojë me një imazh të qartë të abdomenit, për të bërë 
llogaritjet e traktit urinar, si dhe për vëzhgimin e kalcifikimeve, masave të buta indore 
dhe grumbullimeve anormale të gazrave.  

Në të shkuarën, urografia eksretore, në formën e pielogramës intravenoze  (PIV), ishte 
hapi i parë dhe përfundimtar për kryerjen e studimeve investiguese, por sot, kjo është 
zëvendësuar nga ultratingujt dhe topografinë e kompjuterizuar (TC). 

Në përgjithësi, sonografia shërben si një mjet i shpejtë, relativisht jo i kushtueshë dhe 
jo-invaziv, për të bërë vlerësimin e sistemit renal mbledhës, parenkimës dhe 
retroperitoneum-it rrethues (Huligowska et al., 1983). Ultratingujt janë më të 
ndjeshëm se PIV-ja, në zbulimin e ndryshimeve parenkimale që shoqërohen me 
infeksionet renale. 

Enjtja renale, siç është vëzhguar me anë të ultratingujve, është karakteristikë e grave 
me pielonefrit (Siegel et al., 1996; Johnsin, et al 1983). Zmadhimi mund të jetë uni-
lateral ose bi-lateral dhe lidhet me simptomat e një trajtimi të tejzgjatur të mëparshëm, 
me leukocitozë, temperaturën e lartë, komplikime që rrjedhin nga vatrat e qelbëzuara, 
si dhe me qëndrimin e gjatë në spital. Johnsin, et al (1983) ka zbuluar gjithashtu, se 
frekuenca e anomalive të fshehura si dhe e komplikacioneve nga vatrat e qelbëzuara, 
është e ulët. 

Shumë studime masive, kanë konfirmuar tashmë, se ultrasonografia, sidomos nëse 
kombinohet me një film të qartë të abdomenit, është kthyer në mjetin investigues më 
të preferuar, për shqyrtimin e rasteve me ITU-ve tek gratë e reja (McNicholas et al., 
1991; Spencer et al., 1990), duke zëvendësuar kështu, urografinë eksretore. 

TC -ja është teknika me ndjeshmëri më të lartë nga të gjitha teknikat që përdoren sot. 
Kolegji Amerikan i Radiologjisë rekomandon si zgjedhjen më të mirë, TC -në me 
kontrast të lartë (Sandler et al., 2000). Gjithsesi, krahasuar me TC -në, sonorografia 
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ofron disa avantazhe, ku përfshihen mungesa e rrezatimit, mundësia për t’u 
transportuar apo mbajtur me vete, si dhe fakti se gjatë sonorografisë nuk nevojitet 
përdorimi i materialit për zhvillimin e kontrastit (McNicholas et al., 1991). 

Ndjeshmëria e lartë e TC -së me kontrast të rritur, e sidomos tek TC -ja spirale, është 
shumë e përshtatshme për identifikimin e anomalive të parenkimës renale, në rastet 
me pielonefriti akut. Ndërkohë, teknikat e reja me ultra-tinguj si, Doppler, power 
Doppler, dhe imazhet harmonike me invertim të impulseve, po shqyrtohen për të 
kapërcyer mungesën e ndjeshmërisë së lartë, që është karakteristikë e tyre. 
Sonorografia përdoret zakonisht në rastet e pakomplikuara me pieloneferiti.  

Një kontribut i zakonshëm i TC -së, është paraqitja e uljes së pa-tejdukshmërisë së 
parenkimës renale të prekur nga infeksioni, që zakonisht paraqitet si një motiv i 
fragmentuar me formë pyke apo linear. 

Mund të vërehen motive të ndryshte që bashkë-ekzistojnë në një infeksion tek i njëjti 
pacient, dhe anomalitë që vërehen në këto raste janë të ndryshme. TC -të jo me 
kontrast të shtuar mund të zbulojnë zona me vatra ku vërehet një zbutje e dobësimit të 
virulencës së patogjenit. Zonat me zbutje të theksuar duhet të zgjojnë dyshimin e 
formimit të plagëve ose puçrave, dhe në këto raste, nëse është e mundur, duhet të 
përdoret material që realizon kontrastin.  

Përdorime të tjera të imazherisë TC në rastet me pielonefrit, përfshijnë zmadhimin e 
veshkave, pengesat perinefrike, dhe zgjerimin e lehtë të sistemit mbledhës. Në rastet e 
rënda me pielonefrit, anomalitë e zbuluara me anë të skanimit TC , zakonisht zgjasin 
disa javë, dhe shumë më vonë nga koha e normalizimit të simptomave klinike dhe 
zbulimeve laboratorike (Papanicolaou et al., 1996).  

Pas një terapie të përshtatshme, në shumicën e rasteve vërehet një rehabilitim i plotë i 
anomalive të zbuluara me anë të imazherisë. Në infeksionet e përsëritura të 
shoqëruara me një refluks kronik, vërehen ndryshime të refluksit nefropatik në lobet 
renale të prekura. 

Si teknologjia TC , ashtu edhe ultrasonografia, janë të përshtatshme për 
diagnostikimin e qelbëzimit intrarenal dhe perirenal. Tek TC -të me kontrast të shtuar, 
shenja dalluese për një plagë të qelbëzuar, është një zonë vatrore me kontrast të ulët, 
që indikon zonat me probleme vaskulare.  

Plagët e qelbëzuara janë zona vezake me qendër me densitet të ulët. Muret e tyre 
mund të dallohen pas injektimit të materialit kontrastues, dhe shfaqen për shkak të 
inflamacionit të enëve të zgjeruara të gjakut (Gerzof & Gale, 1982). 

Masat e gazta që zbulohen në brendësi të masave me densitet të ulët, janë patologjike 
në formimin e plagëve të qelbëzuara. Në dallim nga pielonefriti, plagët e qelbëzuara 
intrarenale që arrijnë madhësinë 2-3 cm, mund të vlerësohen shumë mirë me anë të 
ultrasonografisë, ku mund të dallohen nga ndryshimi i theksuar i kufijve dhe nga 
prania e lëngëzimit. Në figurën 1 – 16 paraqitet një përmbledhje e menaxhimit të 
ITU–ve. 

 



Bakaj (Çizmja) A. (2015): "INCIDENCA DHE EPIDEMIOLOGJIA E 
SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE TË TRAKTIT URINAR NË NJË KAMPION 

PËRFAQËSUES TË POPULLATËS SHQIPTARE" 

  
35 

 
  

 

Figura 1-16.   Menaxhimi i ITU-ve.  
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Ultratingujt tregojnë në këto raste, një masë me kufij të mirë-përcaktuar dhe të 
dukshme dhe me vatra të brendshme të shpërndara. Të dyja këto proçedura mund të 
përdoren për të ndihmuar aspirimin me gjilpërë.  

As skanimi me TC  dhe as ultrasonografia, nuk mund të dallojnë një sistem renal të 
painfektuar por që paraqet bllokime të brendshme (hydronephrosis), nga një 
pionefrozë. Nëpërmjetë skanimit TC mund të vërehen rritja e trashësisë së mureve të 
plevisit renal, dhe pranina e rritjes së dendësisë në brendësi të tij, që mund të 
shkaktohet nga grumbullimi i qelbit dhe mbeturinave të tjera.  

Infeksionet e përsëritura shkaktojnë deformime dhe zgjerime të kalikseve të veshkave, 
që prekin rëndë polet e sipërme dhe të poshtme. 

Treguesi më i sigurtë për një pionefroz në një TC , është prania e gazrave në sistemin 
mbledhës, por kjo është shumë e rrallë. Me anë të ultratingujve mund të identifikohen 
përmbajtje që kthejnë tingujt dhe mbeturinat. 

Formimi i gazit në brendësi të parenkimës renale, si pasojë e një infeksioni të rëndë të 
shkaktuar nga baktere anaerobe dhe Candida spp., mund të vëzhgohet me anë të një 
radiografie të thjeshtë, zakonisht ai ngatërrohet me gazrat e zorrëve. TC -ja është 
shumë e saktë në përcaktimin e gazit, që shfaqet në formën e flluskave apo të rripave 
të drejtë. 

Zakonisht, gazi mblidhet në zonat subkapsulare, duke formuar një vijë të trashë dhe të 
dukshme përreth  anëve të veshkave, ose mund shikohet në brendësi të sistemit renal 
mbledhës.  

PIV-ja mbetet, gjithsesi, e dobishme për zbulimin e plagëve të sistemit mbledhës dhe 
ureterëve; megjithatë, TC -ja me kontrast të shtuar mund të sigurojë informacion të 
ngjashëm me atë që përftohet nëpërmjet PIV-së, me vijëzime shumë më të qarta 
parenchymale, por me vijëzime më të zbehta të sistemit mbledhës (Bova et al., 1985). 
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KAPITULLI 2: MATERIALI DHE METODOLOGJIA  
E STUDIMIT 

 

1.2.   Analiza klinike e urinës  

 
Përkufizimi: Analiza klinike e urinës është një kontroll fizik, kimik dhe mikroskopik i 
mostrave të urinës. Mostrat mund të përftohen nga zbrazja normale e FU-së, ose 
nëpërmjet një proçedure që kryhet në spital, e quajtur kateterizim (catheterization).  

Qëllimi: Analiza e urinës kryhet për shumë arsye të ndryshme: 

 Vlerësimi i përgjithshëm i shëndetit. 
 Diagnostikimi i sëmundjeve metabolike apo sistematike, që mund të ndikojnë në 

funksionet e veshkave. 
 Diagnostikimi i çrregullimeve endokrine; për këtë test zakonisht kërkohet studimi 

i urinës për një periudhë 24-orëshe. 
 Disgnostikimi i sëmundjeve apo çrregullimeve të TU-së dhe veshkave. 
 Monitorimi i individëve me diabet. 
 Testet e shtatzanisë. 
 Monitorimi i abuzimeve me drogërat. 

 

 

2. 1. 1.   Masa paraprake 

Mostrat që përftohen gjatë zbrazjs së fshikëzës urinare 

Urinaliza tek gratë, nuk duhet të kryhet gjatë menstruacioneve apo rrjedhjeve 
vaginale. Nëse kërkohet analiza klinike e urinës gjatë kësaj periudhe, fillimisht duhet 
të pastrohet vagina me anë të një tamponi të pastër, përpara fillimit të testit. 
Gjithashtu, një garzë e pastër duhet të mbulojë hyrjen e vaginës, në mënyrë që të 
shmanget ndotja e mostrës. 

Nuk është e nevojshme që individët e sëmur të jenë esëll apo të ndryshojnë dietën, 
përpara kryerjes së një testi të urinës. Personave të sëmurë i’u kërkua të ndërprisnin 
marrjen e antibiotikëve të mëposhtëm, të cilët mund të ndikonin në rezultatin e 
analizës klinike të urinës: 

 Nitrofurantoin (Macrodantin, Furadantin). Nitrofurantoina këshillohet në ITU-të 
dhe disa infeksione të tjera bakteriale. 
 

 Fenozapiridina (Pyridium). Ky mjekim përdoret për lehtësimin e djegieve dhe 
dhimbjeve të shkaktuara gjatë një ITU-je. 
 

 Rifampina (Rifadin). Ky mjekim këshillohet gjatë trajtimit të tuberkulozit, 
parandalimit të përhapjes së meningjitit dhe trajtimit të infeksioneve të tjera. 
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Kateterizimi i fshikëzës së urinës 

Kateterizimi i fshikëzës së urinës përdoret për mbledhjen e mostrave tek individët e 
sëmur e shtruar. Megjithatë, kjo metodë nuk duhet të përdoret për mbledhjen e 
mostrave nga meshkujt me inflamacion akut të prostatës, apo nga individët e sëmur të 
të dy gjinive, që e kanë plevisin të frakturuar. 

Përshkrimi 

Mbledhja e urinës nëpërmjet zbrazjes së fshikëzës së urinës kërkon rreth 2-3 minuta. 
Kampioni, shpesh është mbledhur nga vet individët në shtëpi (pas një shpjegimi 
paraprak nga ana jon për procedurën e marrjes së mostrës). Në pjesën më të madhe të 
rasteve, mbledhja e mostrës është realizuar nga ne, në ambientet laboratorike. Mostrat 
e urinës, zakonisht janë mblidhen herët në mëngjes, përpara konsumimit të mëngjesit. 
Mostrat e përdorura në këtë studim, janë mbledhur në mesin e rrjedhës së urinës. 

Urina që mblidhet 8 orë pas ushqyerjes dhe, së paku, 6 orë pas urinimit më të fundit, 
ka më shumë mundësi që të tregojë anomali. Për këtë arsye nuk kemi realizuar 
mbledhje, por edhe analizim mostrash të tilla. Shpesh individëve i’u kërkohet që të 
zbrazin fshikëzën e urinës në një enë, herët në mëngjes dhe përpara ngritjes nga 
krevati. 

Enët që përdoren për mbledhjen e mostrave 

Në laboratorin mikrobiologjik dhe bio- kimik, individët e sëmur janë pajisur me enë 
sterile (gota plastike). Këto enë janë përdorur mbledhjen e mostrave dhe për kryerjen 
e testeve të kolonizimit. Numërimi i kolonive është një test që zbulon bakteret që kanë 
qenë në urinë në 24-48 orët e fundit. Kjo metodë është përdorur për të zëvendësuar 
analizën e zakonshme klinike të urinës, në rastet kur simptomat që shfaqte individi i 
sëmur sugjeronin praninë e një ITU-je. 

Enët jo-sterile mund të përdoren për mostrat e zakonshëm, të cilat nuk do të testohen 
menjëherë pas mbledhjes së tyre. Mund të përdoret, gjithashtu, edhe një kavanoz i 
zakonshëm, pasi ai të jetë zhytur, së bashku me kapakun e vetë, në një enë me ujë 
shumë të nxehtë,  për rreth 15-20 minuta, e më pas të lihet që thahet vetë. 

Procedurat laboratorike 

Magazinimi: mostrat e urinës nuk kanë qendruar në mjediset e laboratorit për më 
shumë se 2 orë, pa u ekzaminuar. Një mostër urine që nuk mund të dërgohet në 
laborator brenda 2 orëve, duhet të ruhet në frigorifer. Arsyeja e kësaj mase është se 
mostrat e urinës pësojnë ndryshime kimike në tempëraturën e dhomës.  

Qelizat e gjakut fillojnë të treten dhe urina e humbet aciditetin. Si rezultat i këtyre 
ndryshimeve, rritet ndjeshëm mundësia për rrezultate falls pozitive apo falls negative. 

Kontrollimi me sy: mostrat e sapo marra të urinës, janë vëzhguar me kujdes për të 
kuptuar nëse urina kishte ngjyrë të kuqe, ishte apo jo e turbullt, apo nëse kishte pamje 
dhe/ose erë të pazakontë. 



Bakaj (Çizmja) A. (2015): "INCIDENCA DHE EPIDEMIOLOGJIA E 
SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE TË TRAKTIT URINAR NË NJË KAMPION 

PËRFAQËSUES TË POPULLATËS SHQIPTARE" 

  
39 

 
  

Teknikat e testimit: kampionët e urinës testohen me anë të një sërë instrumentash dhe 
teknikash të ndryshme. Disa prej teste të përdorura janë: 

Fletat detektore (urine test strip): janë fleta të holla plastike , të cilat ndryshojnë 
ngjyrë në praninë e disa substancave specifike. Ato janë përdorur për të matur 
parametrat e ndryshëm urinar si: aciditetin e urinës, ose prezencën e gjakut, 
proteinave, sheqerit, ose substancat që prodhohen gjatë shpërbërjes së acideve 
yndyrore (ketonet). 

Ekzaminimi mikroskopik i urinës: është realizuar për të gjitha mostrat e marra në 
analizë. Ky ekzaminim ka treguar praninë e parametrave të ndryshëm, jo normal në 
urinë. Daisa prej këtyre parametrave të konstatuara janë: prania e qelizave epiteliale, 
baktereve të ndryshme, leukocite, eritrocite, kripëra, kristale, etj.  

Përgatitja 

Mostrat që përftohen gjatë zbrazjs së fshikzës së urinës 

Shumica e mostrave të urinës, të marra nga të rriturit apo fëmijët, janë mbledhur nga 
vetë individët e sëmur gjatë urinimit në një enë të pastër. Detergjentët dhe 
disinfektantët mund të ndotin mostrat e urinës dhe nuk duhen përdorur për pastrimin e 
enëve mbajtëse.  

Bazuar në sa më sipër, të gjithë individët janë këshilluar të përdorin enë sterile, të cilat 
janë ofruar nga ne apo janë marrë në farmaci. Metoda e mbledhjes së mostrave të 
urinës ndryshon në varësi të moshës dhe seksit të individëve. 

Gratë dhe vajzat - përpara mbledhjes së kampionit të urinës, gratë dhe vajzat duhet të 
përdorin një top pambuku më ujë të vakët, për të pastruar zonën gjenitale. Kjo bëhet 
duke ndarë me kujdes pjesën e palosur të lëkurës (labia) në të dyja anët e vaginës dhe 
duke lëvizur pambukun e njomë në drejtimin nga zona e përparme, në zonën e pasme. 
Pasi ky proçes përsëritet disa herë, duke përdorur nga një copë të pastër pambuku për 
çdo herë, bëhet tharja e zonës së pastruar me një peshqir të pastër.  

Për të parandaluar gjakun e menstruacioneve, rrjedhjet vaginale apo mikrobet që 
gjenden në zonën e jashtme gjenitale, që të ndotin specimenin e urinës, vajzat dhe 
gratë duhet të lejojnë rrjedhjen e një pjese të urinës, përpara se të fillojnë të mbledhin 
kampionin e saj. Një mostër urine e mbledhur me këtë metodë quhet mbledhje e 
pastër e mesit të rrjedhës së urinës. 

Burrat dhe djemtë – duhet të përdorin një copë pambuku të pastër, të lagur me lëng 
antiseptik, për të pastruar kokën e penisit si dhe vend-daljen e urinës (uretral meatus), 
dhe duhet t’a tërheqin lëkurën e penisit, nëse nuk janë rrethprerë.  

Pambuku duhet të bëjë një lëvizje rrethore, duke përdorur një copë të re pambuku për 
çdo herë. Pasi kryhet disa herë ky proçes, përdoret një copë e pastër pambuku, për të 
hequr përmbajtjen antiseptike. Pasi ka mbaruar procesi i pastrimit, mblidhet kampioni 
i urinës pa e ndërprerë rrjedhjen e saj.  

Foshnjat –pastrimin e organeve gjenitale të foshnjeve, por edhe me atë pjesë përreth 
tyre që do të futet në qeskën urinë-mbledhëse (mund të ofrohej nga ne ose të merrej 
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në farmaci), ku do të mblidhet kampioni i urinës është realizuar nga ne ose njëri nga 
prindërit.  

Pasi mbarohej me pastrimin, qeska ngjitej në zonën gjenitale të foshnjës dhe lihej aty 
derisa të përfundonte urinimi. Është e rëndësishme që të mos preket pjesa e 
brendshme e qeskës, si dhe të hiqet qeska sapo të jetë marrë kampioni i urinës nga 
foshnja. 

Kateterizimi i fshikëzës urinare – është një proçedurë spitalore që përdoret për të 
realizuar mbledhjen e kampioneve të pastra dhe të pandotura të urinës, në rastet kur 
pacienti nuk mundet të urinojë vetë.  

Kateteri është një tub i hollë elastik që mjeku e fut në fshikëzën urinare nëpërmjetë 
uretrës, për të lejuar rrjedhjen e urinës përmes saj. Për të zvogëluar rrezikun e 
infektimit me baktere të FU-së së pacientit, shumë mjek përdorin të ashtuquajturin 
katetër Robinson, që është një tub i sheshtë prej gome ose materiali latex, i cili hiqet 
menjëherë pasi kryhet mbledhja e mostrave.  

Thithja mbi-pubike është një teknikë që mund të përdoret për mbledhjen e 
kampioneve të urinës, tek foshnjet që janë më të vogla se 6-muajshe. Laboranti e 
nxjerr urinën me ndihmën e një shiringe që futet nën lëkurë në zonën pubike që 
ndodhet mbi FU-në. Kjo metodë përdoret vetëm në rastet kur foshnja nuk mund të 
kryejë zbrazjen e FU-së, për shkak të ndonjë anomalie të uretrës, ose në rastet kur 
ai/ajo ka nje ITU që nuk i përgjigjet mjekimeve. 

Përkujdesja e më tejshme 

Pacienti mund t’i kthehet aktiviteteve normale pasi është kryer mbledhja e kampionit 
të urinës dhe mundet të rifillojë marrjen e medikamenteve që u ndërprenë përpara 
kryerjes së testit. 

Rreziqet  

Nuk ekzistojnë rreziqe të mundshme të shoqëruara me marrjen e mostrave të urinës 
nëpërmjet zbrazjes së FU-së. 

Rreziku i infeksionit të FU-së për shkak të kateterizimit me anë të një kateteri 
Robinson është rreth 3%. 

 

2. 1. 3.   Rezultatet Normale 

Përmbajtja dhe paraqitja e jashtme 

Urina normale është një lëng i qartë me ngjyrë të verdhë me një erë të lehtë. Ajo 
përmban disa kristale dhe një numër të vogël qelizash të shtresës që vesh muret e FU-
së.  

Urina normale nuk përmban sheqerna, myk, proteina, ketone, baktere apo organizma 
parazitar. Kohë të ndryshme të mbledhjes së urinës gjatë ditës, mund të japin rezultate 
të ndryshme në paraqitjen e mostrës së urinës.  
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Disa medikamente dhe ushqime, ku përfshihen edhe panxhari, aspararagu dhe 
penicilina, mund të ndryshojnë ngjyrën dhe erën e urinës. Edhe pse shumica e 
ngjyrave të ndryshme janë të padëmshme, ndonjëherë ato tregojnë praninë e një 
sëmundjeje serioze. Laboranti, duhet të lajmërohet në rast se urina është e kuqe, e 
mjegullt, apo ka pamje të pazakontë.  

Aciditeti 

Pehashi i urinës normale është 4,5-8,0. Pesha specifike e urinës është 1,0005-1,035. 

 

2. 1. 4.   Rezultate Anormale 

 

Turbullira - Urina mund të jetë e turbulltë për shkak të qelizave të bardha ose të kuqe 
të gjakut, baktereve, yndyrnave, mukusit, lëngut tretës, apo qelbit të shkaktuar nga një 
infeksion i veshkave ose fshikëzës së urinës. 

Era – era e rëndë e urinës është një simptomë e zakonsjme e ITU-ve. Një erë frutash 
shoqërohet me dibetus mellitus, mos ushqyerja dhe dehidratimi, apo formimi i 
ketoneve. Aroma të tjera të dallueshme lidhen me sëmundjen e shurupit të kedrit, ose 
me fenilketonuria. 

Pesha Specifike – pesha specifike e urinës mund të ndikohet nga një sërë sëmundjesh 
dhe çrregullimesh. Pesha e ulët specifike (nën 1.005) shoqërohet me diabet insipidus, 
nefrogjenik diabetes insipidus, nekroza akute tubulare dhe inflamacioni i TUS-it 
(pielonefritis).  

Gjatë një peshe specifike fikse, pesha specifike e urinës mbetet e pandryshuar në 
nivelin 1,010 pavarësisht sasisë së lëngjeve që pi i sëmuri. Kjo gjendje vërehet tek 
individët e sëmur me një inflamacion kronik të enëve të vogla të gjakut që ndodhen në 
veshka (glomerulonefritis), si dhe tek individët e sëmur që kanë një dëmtim serioz të 
veshkave.  

Pesha e lartë specifike (mbi 1,035) ndodh tek individët e sëmur që janë në gjendje 
shoku apo që vuajnë nga sindroma nefrotike, dehidratimi, glomerulonefrit akut, 
pushimi i zemrës apo nga mosfunksionimi i mëlçisë.  

pH – Një faktor i pehashit më i madh se 7 (më alkalin) mund të rezultojë për shkak të 
sindromës Fanconi, ITU-ve apo alkalozës metabolike ose respiratore. 

Një faktor i pehashit më i ulët se 7 (më acid) mund të rezultojë për shkak të 
temperaturës së lartë, fenilketonuria, sekretimit të acidit homogentisic në urine 
(alkaptonuria) dhe acidozës. 

Qelizat indore dhe qelizat e gjakut – prania e qelizave të kuqe të gjakut në urinë mund 
të shkaktohen nga ushtrimet e rënda fizike, ose nga ekspozimi ndaj kimikateve 
toksike. Urina e përgjakur mund të jetë gjithashtu edhe shenjë e një gjakrrjedhjeje në 
traktin gjenitalo-urinar si pasojë e një çrregullimi që shkakton gjakrrjedhje të sistemit, 
apo si pasojë e sëmundjeve të ndryshme të veshkave, infeksioneve bakteriale, 
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infeksioneve parazitare - përfshirë edhe malarien, pengesave në TU, endokardit 
bakterial sub-akut, sëmtimeve traumatike dhe tumoreve. 

Kastat – kastat janë objekte fibroze të vogla që formohen kur proteinat dhe materiale 
të tjera, futen në tubthat dhe në gypat mbledhëstë veshkave. Ato mund të largohen 
nëpërmjetë rrjedhës normale të urinës. Një numër i madh i tyre, i pranishëm në urinë, 
është shenjë e një sëmundjeje të veshkave. 

Kristalet – ekzistojnë disa kimikate të ndryshme të pranishme në lëngjet e trupit, që 
mund të formojnë kristale, të cilat shfaqen në urinë. Disa prej tyre shfaqen edhe në 
urinën normale, siç janë kristalet e kalciumit dhe të acidit urik. Megjithatë një numër i 
madh i kristaleve të kalciumit në urinë, mund të jetë tregues i niveleve shumë të larta 
të kalciumit në gjak (hiperkalcemia). Në figurën 2 - 1 paraqitet formulari i raportimit 
të analizës klinike. 

 

Figura 2-1.   Formulari i raportimit të analizës së urinës komplet 

 

Prania në urinë e disa kristaleve të tjera, si tirozinë, leucinë dhe kolesterol, është 
anormale. Prania e kristaleve të cistinës është simptomë e sekretimit të tepruar të 
cistinës në urinë (Cistinuria). Cistina është një acid që gjendet në shumë proteina dhe 
normalisht rithithet nga tubthat e veshkave për tu rikthyer në gjak. 
 
Proteinat – proteinat në urine mund të jenë simptomë e gurëve të veshkave, 
inflamacionit të veshkave, sëmundjeve degjenerative të veshkave, apo tumoreve. 
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Sheqernat – niveli i lartë i glukozës dhe sheqernave të tjera në urine (glukozuria) 
është shpesh një simptomë e diabetit. Glukosuria mund të shkaktohet edhe nga 
sëmundjet e avancuara të veshkave, sindroma e Cushing, rithithja tubulare e dobët, 
shoku, një lloj i rrallë tumori i gjendres se adrenalinës (Feokromocitoma), apo nga 
kanceri i pankreasit. Qumështi në urinë është i zakonshëm gjatë shtatzanisë, pas 
lindjes, apo gjatë ushqyerjes me gji. Disa çrregullime të trashëguara metabolike mund 
të sjellin përmbajtje në urinë të fruktozës, galaktozës, apo pentozës. 

Ketonet – prania e një numri shumë të lartë e jo-normal të ketoneve në urinë 

(ketonuria) shpesh tregon një diabet të pakontrolluar. Ketonuria mund të shkaktohet 

edhe nga një diarre e zgjatur, apo nga mosushqyerja për shkak të të vjellave. 

 

Figura 2-2.   Leukocite dhe baktere të pranishme në një preparat urinar mikroskopik 
 

Bilirubina – është një pigment portokalli në të verdhë që gjendet në lëngun e tëmthit 

të prodhuar nga mëlçia. Kur gjendet në urinë, bilirubina mund të jetë një simptomë e 

sëmundjeve të mëlçisë të shkaktuara nga formimi i indeve fibroze, mjekimet me ilaçe 

farmaceutike që dëmtojnë mëlçinë, ose nga verdhëza bllokuese. 

Urobilinogeni – bakteret që ndodhen në zorrën e hollë mund të konvertojnë 

bilirubinën në urobilinogjen, që më pas nxirret me anë të feçeve, lëngut të tëmthit, apo 

me anë të urinës. Akumulimi i urobilinogenit në urinë, mund të jetë shenjë e një 

infeksioni të rëndë, dëmtimit të mëlçisë, apo sëmundjeve që shkatërojnë qelizat e 

kuqe të gjakut. Niveli i ulët i urobilinogenit në urinë, mund të rezultojë si pasojë e një 

terapie anti-mikrobike, sëmundjeve inflamatore, sëmundjeve të veshkave, diarreje të 

rëndë, apo për shkak të bllokimit të tubave të tëmthit.  

Zbulime të tjera – prania në urinë e baktereve (figura 2 - 2), parazitëve, apo mykut, 

mund të jetë simptomë e ITU-ve, ose e një infektimi të organeve të jashtme gjenitale. 

Ndër faktorët e tjerë që ndikojnë në rezultatet e analizës klinike të urinës, mund të 

përmendim: pamundësinë për të mbledhur një kampion urine me herën e parë të 

urinimit në mëngjes, urinimi i shpeshtë, marrja dietetike e vitaminës C në sasi të 

mëdha, vlera të ulëta të pH-it të urinës nën 6. 
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2.2.   Urokultura 

 
2. 2. 1.   Parimi 

Kultura e urinës kryhet për të zbuluar organizmat që shndërrohen në agjentë shkaktarë 
të ITU-ve, që janë edhe infeksionet më të zakonshme. Normalisht, TU-ja është steril 
në pjesën mbi uretër, megjithatë, gjatë teknikave të mbledhjes së urinës, shpesh urina 
infektohet nga flora që ndodhet normalisht në uretër dhe në traktin gjenitalo-urinar. 
Për këtë arsye, kulturat e urinës, përdorin një numërim të kolonive (matja e rritjes së 
kolonive), për të ndihmuar në përcaktimin nëse kemi një infektim, kolonizim, apo 
infeksion.  

Infeksionet shoqërohen me një numër prej 100,000 (105) ose më shumë mikro-
organizmash për mililitër urinë. Megjithatë, edhe një numër më i ulët mund të ketë 
rëndësi në zbulimin e rasteve simptomatike. Përzgjedhja e terrenit ushqyes dhe 
kërkesat e inkubimit, bazohen në patogjenët që mund të gjenden në urinë.  

Patogjenët më të zakonshëm përfshijnë, por nuk limitohen në: Enterobacteriaceae, 
bacile Gram negative jofermentuese, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus 
spp., Streptococcus spp. i Grupit B dhe myku. Bazuar në patogjenët potencialë që 
mund të gjenden në urinë, në përgjithësi përdoret ushqim agar (një produkt xhelatinoz 
që nxirret nga algat e detit e që përdoret si bazë për kultivimin e baktereve) bashkë me 
një baktere bacile Gram-negative (BGN). 

 

2. 2. 2.   Mbledhja e mostrave, transportimi dhe trajtimi 

 
A. Llojet e mostrave dhe mbledhja e tyre 

 
1. Kapja e pastër e mesit të rrjedhës së urinës – preferohen mostrat të mbledhur me 

urinën e parë në mëngjes sepse është edhe koha kur urina është më e përqendruar 
dhe numërimi i kolonive është më i saktë. Fillimisht pastrohet zona gjenitale me 
sapun e ujë, shplahet mirë dhe pastaj happen buzët e vogla të vaginës, apo lëkura e 
kokës së penisit dhe fillohet urinimi; pasi janë zbrazur disa ml urinë, fillon 
mbledhja e mostrës. 
 

2. Kateterizimi i thjeshtë i urinës – Fillimisht pastrohet zona gjenitale me sapun e ujë 
dhe shplahet mirë; futet kateteri në FU dhe lihen të derdhen disa ml urinë; 
mblidhet urina e mbetur në enën përkatëse. 
 

3. Kateterizimi i me thithje i urinës – mostra duhet të thithet përmes tubit të drenazhit 
me anë të një shiringe, dhe jo të mblidhet nga qeska e drenazhit. Urina e marrë 
nga qeska e drenazhit mund të tregojë shifra të rreme të rritjes së kolonive, për 
shkak të qëndrimit të zgjatur në temperaturën e dhomës. Në figurën 2 - 3 paraqitet 
E. coli në terren agar gjak. 
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Figura 2-3.   E. coli në terren agar gjak 

 
4. Urina mbipubike – mbledhja bëhet duke futur një shiringë në lëkurë në zonën 

pubike që ndodhet mbi fshikëzën urinare. 
 

5. Urina citoskopike –urina mblidhet nga FU-ja duke futur në të një citoskop. 
 

6. Urina nefrostomike – urina mblidhet drejtpërsëdrejti nga veshkat. 

 
B. Transportimi i mostrave dhe trajtimi 

 

1. Urina e ruajtur në temperaturën e dhomës, duhet të kultivohet brënda 2 orëve pas 
mbledhjes së saj. Urina përbën një mjedis shumë të favorshëm kultivimi, prandaj 
numri i kolonive do të rritet me shpejtësi, duke dhënë rezultate të gabuara, shumë 
të larta. 

2. Urina mund të ruhet në frigorifer në temperaturën 4oC, për rreth 24 orë. 
Temperatura e ulët pengon rritjen e baktereve dhe e mban konstant numrin e 
kolonive. 

3. Urina mund të futet në një mjedis të përshtatshëm për transportim  dhe të ruhet në 
për 24-72 orë. Ruajtja e tejzgjatur në këtë mënyrë, mund të uli numrin e kolonive. 

4. Mostrat e urinës që janë mbledhur 24 orë përpara kultivimit janë të papranueshme 
për shkak të shtimit të baktereve. 

 
 

2. 2. 3.   Ekzaminimi i drejtpërdrejtë 

 
A. Teknika e trajtimit me ngjyrimin e Gramit. 

 
1. Disa laborator  përdorin këtë metodë në mostrat e urinës (jo të gjithë laboratorët e 

përdorin këtë metodë, meqë ajo kërkon shumë përpunim) 
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2. Metodika: 
a. Vendoset një pikë urine e përzier mirë mbi një pjatë laboratori dhe lihet të thahet 

në ambientin e dhomës, 
b. Aplikohet ngjyrosësi duke ndjekur procedurën përkatëse, 
c. Bëhet vlerësimi i përmbajtjes bakteriale dhe LPMN-ve (leukocite poli-

morfonukleare) duke e zhytur pjatën në vaj, 
d. Shënohen rezultatet e këtij testimi si pjesë e urokulturës, 

 
B. Mund të kryhen edhe testime të tjera që lidhen me këtë analizë, si për shembull 

një urinalizë normale (egzminimi mikroskopik i përmbajtjes së nitriteve, 
proteinave dhe leukocyte esterase). 
 

2. 2. 4.   Struktura e urokulturës 
 

A. Terreni ushqyes 
 

1. Pjata me agar gjak (PAG) 
 

2.  Pjata me agar të tipit MacConkey (MAC) – ose një tip tjetër terreni Për bakteret 
bacile Gram negative (BGN), si për shembull eozin - metilen blue agar (EMB).  
 

3. Terreni Kleid. Në figurën 2 - 3 paraqitet E. coli në terren Kleid. Ky terren është i 
gjelbërt ndaj E. coli kur mbillet në të e shndëron në ngjyrë të verdh. 
 
 

 

Figura 2-4.   E. coli në terren Kleid 

 

4. Terreni Baird - Parker, Ky terren përdoret për të përcaktuar nëse një bakter i 
caktuar është patogjen (figura 2 - 5). 
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Figura 2-5.   S. aureus në terren Baird- Parker 
Ky terren përdoret për të përcaktuar nëse një bakter i caktuar është patogjen. 

 

5. PAG anaerob (për marrjen e mostrave mbipubikë, me citoskop dhe me 
nefrostomi) në rastet kur kërkohet nga mjeku. 
 

B. Numërimi i Kolonive 

 
1. Përzihet mirë mostra e urinës, 

 
2. Zgjidhet laku i kalibruar (Eng. Calibrated Loop – pajisje e kalibruar në formë 

laku, prej materiali plastik ose prej një përzierjeje nikel-krom) 
a. Lak i kalibruar për mostrat e mbledhur me metodën e kapjessë pastër të 

mesit të rrjedhës së urinës dhe me kateterizim, 
b. Lak i kalibruar për mostrat e mbledhur me metodën mbipubike, citoskopike 

dhe nefrostomike, 
 

3. Mbjellja në terren, 
a. Zhytet vertikalisht laku i kalibruar,  në urinën e përzier më parë, 
b. Me shpejtësi bëni një vijë në mes të PAG-it, me lakun e kalibruar që përmban 

urinën, 
c. Bëni disa vija të tjera perpendikulare me të parën, 
d. Përsërisni pikat a-c edhe tek MAC, me të njejtin lak të kalibruar. 

 
C. Inkubimi 

1. Temperatura: 35oC, 
2. Atmosfera: për PA -in – ose ajër ambienti, ose CO2;  për MAC-un – ajër ambienti, 
3. Koha: 18-24 orë. 
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2. 2. 5.   Ekzaminimi i urokulturës 
 
A. A ka rritje? 

 
1. Nëse nuk ka rritje: 

a. Pas 24 orëve e para: 
i. Raportimi paraprak: Numërimi i Kolonive < 1000 CFU/ml (nëse është 

përdorur një lak i kalibruar 0,001 ml), Nuk ka rritje brenda 24-orëshit të 
parë, 

ii. Rikryhet proçesi i inkubimit të PAG-it. 
b. Pas 48 orësh: 

i. Raportimi përfundimtar: Numërimi i Kolonive < 1000 CFU /ml, Nuk ka 
rritje pas 48 orësh. 

ii. Hidhen poshtë pjatat me kulturën e mbjellë. 
2. Nëse ka rritje, vazhdohet me çështjen tjetër. 

 
B. Çfarë lloj kolonie paraqet rritje? 

 
1. Kur kemi rritje vetëm të pjatave me agar gjak përjashtohet e gjithë kolonia 

enterike e BGN –ve. Kolonit që paraqesin rritje, në këtë rast, mund të jenë koloni 
të baktereve koke Gram pozitive (KGP), BGN, baktere diplokoke Gram negative 
(DKGN), ose baktere bacile Gram pozitive (BGP) por që nuk mund të rriten në 
një MAC. Nevojitet një analizë për baktere bacile. 

2. Kur kemi rritje, si të PAG -it, ashtu edhe të MAC-ut – zakonisht tregon praninë e 
BGN -ve enterike ose Pseudomonas spp. Nëse vërehen disa tipe kolonish tek 
pjatat me agar gjak, nevojitet një analizë për baktere bacile. 

 
C. Sa tipe kolonish janë rritur? 

 
1. Rritja e kolonive të një lloji të vetëm, nëse nuk konsiderohet si infektues (shiko E-

2, më poshtë), mund të jetë tregues i pranis së një patogjeni (shiko E-1, më poshtë) 
dhe duhet të zhvillohet më tej. 

2. Rritja e tre apo më shumë tipeve, tregon infektimin apo ndotjen e mostrës dhe me 
këto mostra nuk duhet vazhduar zhvillimi i mëtejshëm.  
 

D. Sa është numri i kolonive për secilin organizëm? 

Përcaktohet numri i kolonive për çdo lloj. 

a. Për të llogaritur numrin e kolonive të pjatave me 10-2 (pjatat ku është përdorur 
një lak i kalibruar 0,01 ml), shumëzohet numri i kolonive me 100. 

b. Për të llogaritur numrin e kolonive të pjatave me 10-3 (pjatat ku është përdorur 
një lak i kalibruar 0,001 ml), shumëzohet numri i kolonive me 1000. 

c. Nëse numri i kolonive tek pjatat 10-3 është > 100, duhet raportuar si >100,000 
CFU /ml. Në figurën 2 - 6 paraqitet formulari i raportimit të urokulturës së 
bashku me antibiogramën përkatëse. 
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Figura 2-6.   Formulari i raportimit të urokulturës së bashku me antibiogramën përkatëse 

 
Udhëzime për numërimin e kolonive: 
 
1.   Në përgjithësi,  >100,000 CFU /ml tregon një ITU, me përjashtim të rastit ku njëri 

nga tipet e kolonizuara kategorizohet si ndotës apo papastërti, 
 

2.   10,000 – 100,000 CFU /ml mund të jetë tregues i një infeksioni, sidomos në rastet 
kur ka vetëm një tip patogjeni (shiko E-1, më poshtë), 
 

3.   <10,000 CFU /ml, sidomos në rastet kur ka papastërti apo ndotës, nuk duhet 
vazhduar zhvillimi i mëtejshëm. Në figurën 2 - 7 paraqitet urokultura e S. aureus 
në terren agar gjak. 
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Figura 2-7.   Urokultura e S. aureus në terren agar gjak 
 
4.   Prania e të njëjtit organizëm në mënyrë të përsëritur, në kampionet me urinë, e rrit 

mundësinë që ky organizëm të jetë një patogjen, edhe nëse numri i kolonive të 
matura është i ulët (p.sh., <10,000 CFU /ml) .kjo përforcohet edhe më shumë nëse 
i sëmuri paraqet simptoma të një ITU-je. 
 

Mospërputhje në lidhje me numërimin e kolonive: 

a. Pjata e tipit MacConkey, është përdorur vetëm për të matur rritjen e baktereve 
bacile gram-negative, 

b. Nëse ka një diferencë të madhe në numërimin e kolonive të 2 pjatave (për të 
njëjtin organizëm), duhet të raportohet vlera më e lartë. 
 

E. A është organizmi i rritur, një patogjen potenciali? 
 

1. Patogjenët që gjenden zakonisht në urinë: 
 
a. Escherichia coli – shkaktari më i zakonshëm i ITU-ve; 
b. Proteus spp.; 
c. Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Serratia; 
d. Enterococcus spp.; 
e. Streptococcus i Grupit D; 
f. Staphylococcus saprophyticus – hasen më shpesh tek gratë e reja; 
g. Staphylococcus aureus. Urokultura e S. aureus së bashku me kulturën e 

spermës në terren agar gjak paraqitet në figurën 2 - 8.  
h. Pseudomonas aeruginosa si dhe Pseudomonads spp.; 
i. Corynebacterium jekeium; 
j. Lloje të Acinetobacter; 
k. Myk. 
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Figura 2-8.   S. aureus nga kultura urinare (a) dhe kultura e spermës (b), në terren agar gjak 

 
2. Kontaminantët (papastërti apo ndotësit) që gjenden në urinë: 

 
a. Diphtheroids 
b. Staphylococcus spp. koagulazë-negativ të llojeve të ndryshme nga 

Staphylococcus saprophyticus (vlerat >100,000 CFU /ml në ujë të pastër, 
mund të konsiderohen si patogjenë) 

c. Streptococcus spp. alfa hemolitik dhe Streptococcus spp. jo-hemolitik 
(p.sh., grupi viridans) 

d. Lactobacillus  
e. Escherichia coli dhe ‘koliformë’ të tjerë – në veçanti kur janë të përzier me 

kontaminues të tjerë 
f. Bacillus 
g. Neisseria jo – patogjenike 

 
3. Zhvillimi i mëtejshëm i organizmave, përfshirë këtu edhe identifikimin dhe 

ndjeshmërinë e tyre, bazohet në mardhëniet mes faktorëve të mëposhtëm: 
 
1.   Tipi i mostrave të përdorura, 

 
2.   Urina e mbledhur me metodën e kapjes së pastër të mesit të rrjedhës, mund të 

përmbaj kontaminues, por zakonisht, në numër të vogël, nëse proçedura e 
mbledhjes kryhet me pëpikmëri, 

3.   Urina e kateterizuar mund të përmbajë një numër të vogël elementësh 
kontaminues. 

4.   Mostrat mbi-pubike dhe citoskopike duhet të jenë sterile. Në këtë rast, çdo 
organizëm i pranishëm, duhet zhvilluar më tej, 

a. Numri i tipeve të kolonive 
b. Numri i kolonive  – shiko Udhëzime për numërimin e kolonive (D-2 

sipër) 
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c. Historiku klinik i të sëmurit (nëse është i dokumentuar) 
i. Mosha 

ii. Gjinia 
iii. Shfaqja e simptomave të një ITU-je 
iv. Terapi e mëparshme me antibiotikë 

 
 
2. 2. 6.   Interpretimi i rezultateve të kulturave 

 
A. Përcaktimi i numrit të kolonive 

 
1. Vlerat >100 koloni/ml, në një mostër mbi-pubik, citoskopi dhe nefrostomi, 

tregojnë se kërkohet zhvillimi i mëtejshëm (identifikimi dhe verifikimi i rasteve të 
dyshimta). 
 

2. >10,000 koloni/ml në një kulturë të pastër me organizma potencialisht patogjen, 
nga një mostër e përftuar nëpërmjet metodës së kapjes së pastër, ose me 
kateterizim, kërkon zhvillim të mëtejshëm.  

 
3. > 10,000 koloni/ml për dy lloje organizmash potencialsht patogjene, nga një 

mostër e përftuar nëpërmjet metodës së kapjes së pastër, ose me kateterizim, 
kërkon zhvillim të mëtejshëm.  
 

4. >10,000 koloni/ml për tre ose më shumë lloje organizmash potencialsht patogjen, 
nga një mostër e përftuar nëpërmjet metodës së kapjes së pastër, ose me 
kateterizim, kërkon zhvillim të mëtejshëm. 
 

5. >10,000 < 50,000 koloni/ml me Staphylococcus spp. koagulaz-negativ, kërkon 
zhvillim të mëtejshëm. 
 

  
B. Zhvillimi i mëtejshëm i kulturave. 

1. Përdoret teknika e trajtimit me ngjyrosës për llojet  Gram negative, nëse është e 
nevojshme. 
 

2. Rezultatet e raportuara 
a. Bëhet lidhja e të gjitha të dhënave të përftuara – a mund të arrihet në një 

përfundim të arsyeshëm? 
b. Raportimi paraprak përfshin: 

 Numërimi i kolonive 
 Sa më shumë informacion mbi organizmat e identifikuara, që të jetë e 

mundur. 

Shembull: 
>100,000 CFU /ml BGN laktozë-fermentues; identifikimi dhe ndjeshmëria: në 
pritje për t’u përcaktuar. 

10,000 CFU /ml Staphylococcus koagulazë-negativ, identifikimi në pritje për t’u 
përcaktuar. 
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3. Raportimi paraprak përfshin: 
a. Numërimin e kolonive 
b. Identifikimi i organizmave (nëse rezultojnë organizma patogjene) apo 

përshkrimi i organizmave (nëse rezultojnë organizma kontaminues) 
c. Rezultatet e provave për rastet e dyshimta (nëse dyshohet për patogjenë) 

Shembull: 

>100,000 CFU /ml Escherichia coli, në rezultat. 10,000 CFU /ml koagulazë-
negative Staphylococcus spp., por jo Staphylococcus saprophyticus  

c. Pas 24 orësh, pjatat me kulturat duhet të ri-inokulohen 
d. Pas 48 orësh, pjatat me kulturat duhet të hidhen (nëse proçesi i zhvillimit ka 

përfunduar për të gjithë organizmat e zhvilluar nga një mostër urine). 
 
 

2. 3.  Antibiograma 
 

Përkufizimi: antibiograma përkufizohet si testi i ndjeshmerisë së një mikroorganizmi 
të caktuar ndaj një antimikrobiku të dhënë. 

Qëllimi antibiogramës: përcaktimi i përqendrimit minimal të inhibimit (KMI) të një 
bakteri ndaj antibiotikëve të ndryshëm. Sipas përkufizimit të OBSH, KMI është 
përqendrimi më i vogël i antibiotikut, i aftë të provokoj një inhibim komplet të rritjes 
së një bakteri të dhënë, e dallushme me sy, pas një periudhe inkubacioni të dhënë. 
Përcaktimi i kësaj vlere është pak preçiz, por kjo vlerë është dhënë nga përdorimi dhe 
ka dhënë rezultat. Në figurën 2 - 9 paraqitet antibiograma e S. aureus. 
 

 
 

Figura 2-9.   Antibiograma e S. aureus 
 

Në praktikën laboratorike, antibiograma ka rëndësi për bakteret e izoluara në një 
urokulturë, ndjeshmeria e të cilave ndaj antibiotikëve nuk është konstante. Në tabelën 
2 - 1 paraqiten antibiotikët e përdorur gjatë zhvillimit të antibiogramës. 
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Tabela 2-1.   Antibiotikët e përdorur për realizimin e antibiogramës 

Emërtimi  Shkurtimi Emërtimi Shkurtimi Emërtimi Shkurtimi 

Peniciline  P Cephalexine CL Tetracycline TE 

Ampicilline                 AP Cephalotine           KF Doxicycline          DO 

Amoxycilline           AML Cefazoline             KZ Cholamphenicol     C 

Amoksiklav             AMC Cefaclor                      CEC     Erythromycin         E 

Oxacilline                   OX Cefoxitin            FOX Clindamycin        DA 

Piperacilline              PRL Cefuroxime       CXM Rifampicine          RD 

Mezlocilline             MEZ Cefuraxion         CRO Nalidixine            NA 

Ticarcilline                 TIC Ceftazidime        CAZ Ciprofloxacine    CIP 

Ticarcill-clav acid     TTC Cefatoxime         CTX Norfloxacine     NOR 

Carbenicilline             PY Gentamycine        CN Pefloxacine         PEF 

Aztreonam               ATM Amikacine            AK Ofloxacine         OFX 

Imipenem                  IMP Tobramycine      TOB Nitrofurantoine       F 

Vancomycin               VA Neomycin                N Bactrime             SXT 

Levofloxacin        LEV     

 
Në përgjigjen pozitive të një urokulture mund të përfshihen: Escherichia coli, Proteus 
spp., Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. Grup 
B, Enterococcus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa etj.  

Antibiograma duhet kryer gjithmon nëse urokultura rezulton në një përgjigje pozitive. 
Me përjashtime të rralla antibiograma nuk këshillohet në ato raste, kur shtamet kanë 
një ndjeshmeri konstante ndaj antibiotikëve të ditura tashmë. Por fatkeqësisht kjo listë 
po zvogëlohet çdo ditë e më shumë. Si shembull përmendim rastin e  
Streptococcus spp. Β-hemolitik ku ndjeshmeria ndaj penicilines G është më se e 
njohur.  

Metodat që përdoren më tepër për të realizuar antibiogramën janë ato cilësore, ku më 
e përdorshmja është ajo sipas Kirbi-Bauer, apo difusioni me disqe. Sipas kësaj metode 
mikroorganizmat ndahen në këto grupe: S - të ndjeshëm, R - rezistent si dhe MS - 
mesatarisht të ndjeshëm/ rezistent.  

 

2. 4. Grumbullimi i mostrave dhe zonat e marra në studimi 
 

Studimi u zhvillua në tre zona kryesore: zona e parë, veri perëndimore (rrethi i 
Lezhës), zona e dytë jug perëndimore (rrethi i Beratit) si dhe zona e tretë , qendrore 
(rrethet e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit). Në secilën prej zonave u grumbulluan dy 
grupe të ndryshme të dhënash me një numër të barabartë mostrash.  
 
Grupet përcaktohen si: grupi i shqetësimeve dhe grupi i kontrollit. Për secilën zonë u 
realizuan tre analiza: analiza klinike e urinës, urokultura si dhe antibiograma. Në 
zonën e dytë (rrethi i Beratit) u realizua edhe analiza klinike e urinës për gratë 
joshtatzëna (565 mostra) dhe gratë shtatzëna (435 mostra).  
 
Në këtë studim është grumbulluar dhe analizuar një  total prej 7000 mostrash. Prej të 
cilave 6000 mostra rezultojnë nga analiza midis grupit të shqetësimeve dhe atij të 
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kontrollit për secilën nga zonat e marra në studim dhe 1000 mostra rezultojnë nga 
analiza midis grave joshtatzëna dhe shtatzënë për zonën e dytë (rrethi i Beratit) të 
studimit. 

 
2. 5. Metoda statistikore  

 
 
Për përpunimin dhe paraqitjen e rezultateve të këtij punimi janë përdorur programet 
Microsoft Office Excel (2007), SPSS version 20 (IBM statistics 2011) si dhe Epi info 
version 7. Të dhënat janë paraqitur si mesatare ± deviacionin standard (SD) dhe me 
frekuenca relative (%). Më poshtë jepen testet statistikore që janë zhvilluar për të 
treguar besueshmërinë e rezultateve të përftura gjatë këtij studimi.  
 
 Në modelin e marrë në studim do të analizoheshin vlerat e të njëjtëve parametra 

në individë të ndryshëm. Të gjithë parametrat ishin kategorik. 
 
 Për të treguar nëse variablat kanë lidhje apo janë të pavarur nga njëri- tjetri 

përdorim testin χ2. Për çdo vlerë të p < 0.05 do të konsiderojmë se lidhja është 
sinjifikative. Nëse vlerat e p > 0.05 konsiderojmë se variablat janë të pavarur. 

 
 Krahasimi i numrit të individëve të infektuar midis grupit të shqetësimeve dhe 

grupit të kontrollit është realizuar nëpërmjet përdorimit të χ2 goodness of fit. Për 
çdo vlerë të p < 0.05 do të konsiderojmë se numri i individëve është i ndryshëm. 
Nëse vlerat e p > 0.05 konsiderojmë se numri i individëve është i njëjtë.  

 
 Intervalin e besueshmërisë për prevalencën e infeksionit (CI - 95 %) e kemi 

përcaktuar nëpërmjet formulës së më poshtme: 
 

 
 
Ku: Z = 1.96 si dhe n = 1000 individë të analizuar; P = prevalenca e llogaritur 
nga kampioni. 
 

 Llogaritja e Odss Ratio (OR), me interval besueshmërie 95% të realizuar sipas 
Altman, 1991. Formulat e përdorura për llogaritjen e odss ratio së bashku me 
gabimin standart të odss ratio jepen më posht: 

 =    

Me interval besueshmërie 95%: 

95% CI = exp  në  

exp   
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KAPITULLI 3: REZULTATET DHE DISKUTIMI 
 

Analiza e urinës realizohet në tre zona të ndryshme. Në secilën prej zonave mostrat 
janë analizuar në dy grupe të ndryshme. Grupi i parë përmbledh mostrat e 
shqetësimeve ndërsa në grupin e dytë përmblidhen mostrat e kontrollit. Në tabelën 3 - 
1 paraqiten zonat e analizuara. 
 

Tabela 3-1.   Zonat e analizuara me vendndodhjen përkatëse. 
 

Numri i zonës Vendndodhja e zonës 
Zona 1 (e parë) Zona veri perendimore (Rrethi i Lezhës) 
Zona 2 (e dytë) Zona jug perendimore (Rrethi i Beratit) 
Zona 3 (e tretë) Zona qendrore (Rrethet Tiranë, Durrës 

dhe Elbasan) 
 
Realizimi i analizës në zonat e përcaktuara në tabelën 3 - 1 u zhvillua duke respektuar 
të njëjtën linjë me analizën e urinës së kryer për përcaktimin e infeksionit urinar. Në 
këtë analizë përfshihen këto ndarje: 
 
1.   Analiza klinike e urinës  
2.   Urokultura si dhe 
3.   Antibiograma 
 

Në secilën prej ndarjeve janë realizuar nën-ndarje, në mënyrë të tillë që të kryej sa më 
mirë analiza e të dhënave.  
 

3.1.  Analiza klinike e urinës  
 

Analiza klinike është realizuar duke e grupuar në katër grupe kryesore. Në këtë 
analizë përfshihen këto grupe: 

1.  Analiza e klinike në zonat e ndryshme, ku për secilën zonë janë realizuar 

krahasimet përkatëse midis grupit të shqetësimeve dhe grupit të kontrollit.  

2.  Analiza klinike e urinës midis tre zonave të marra në studim 

3.  Analiza e urinës e grave shtatzëna, ku janë realizuar analizat e parametrave të 

ndryshëm urinar. 

4.  Analiza midis grave shtatzëna dhe joshtatzëna, ku janë realizuar krahasimet 

ndërmjet parametrave urinar midis grave joshtatzëna dhe grave shtatzëna. 

 

3.1.1. Analiza klinike e urinës në zonat e ndryshme. 

 

Në mënyrë të tillë që të realizojmë një analizim sa më të detajuar të parametrave  
urinar i ndajmë në tre kategori kryesore ekzaminimi siç paraqiten në tabelën 3 – 2. 
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Tabela 3-2.   Kategorizimi i parametrave urinar 

Ekzaminimi fizik 
 

Ekzaminimi bio - 
kimik 
 

Ekzaminimi 
mikroskopik 
 

Ngjyra pH Eritrocite 

Pamja Urobilinogjen Leukocite 
Pesha specifike Nitrite Qeliza epiteliale 

 Albumin Kristale 

 Bilirubin Kripëra 

 Ketone Mikroorganizma 

 Glukozë  

 Hemoglobinë   

 Acid askorbik  

 
 

3.1.1.1. Analiza klinike e urinës për zonën e parë  

 

Në këtë zonë janë marë 1000 mostra me shqetësime si dhe 1000 mostra kontrolli. 
Përqindja e femrave dhe e meshkujve është respektivisht: 54.8% femra dhe 45.2 % 
meshkuj për shqetësimet dhe 51.6 % femra dhe 48.4 % meshkuj për kontrollin.  
 
Përqindjet respektive të femrave dhe meshkujve detajohen në figurën 3 - 1. Vihet re 
një përqindje më e lartë e femrave në krahasim me meshkujt si në zonën e 
shqetësimeve dhe në atë të kontrollit. Përqindja më e lartë e femrave lidhet me faktin 
se kjo gjini për vetë ndërtimit e traktit urinar është më e predispozuar të shfaq 
shqetësime.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1.   Përqindjet e femrave dhe meshkujve në zonën 1 

 

Në analizën e grupmoshave të zonës së parë (Figura 3 - 2), vihet re se grupmosha që 
paraqet më shumë shqetësime është grupmosha 61 – 75 përkatësisht me 31.8 % për 
grupin e shqetësimeve dhe 31.54 % për grupin e kontrollit. Vihet re një rritje e rasteve 
të infeksionit në këtë grup moshë për të dyja gjinitë. 
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Figura 3-2.   Frekuenca e analizave të urinës sipas grupmoshave në total për zonën e parë 

 
Shpërndarja e grupmoshave në bazë të gjinive e paraqitur në figurën 3 – 3, vihet re se 
femrat kanë një përqindje më të lartë në grupmoshat 46 – 60  si dhe 61 – 75 si për 
grupin e shqetësimeve ashtu edhe për atë të kontrollit.  
Përqindjet për grupmoshën 46 - 60 janë përkatësisht 24.31% për grupin e 
shqetësimëve dhe 25.71% për grupin e kontrollit. Përqindjet për grupmoshë 61 - 75 
janë përkatësisht 21.57% për grupin e shqetësimëve dhe 23.26% për grupin e 
kontrollit. 
 

 

 

 

 

 

Figura 3- 3. Shpërndarja e grupmoshave në bazë të gjinisë për zonën 1 

 

Figura 3-3.   Frekuenca e grupmoshave sipas gjnive për zonën e pare 

Shpërndarja për meshkujt ka një ndryshim nga ajo e femrave pasi vihet re një 
përqindje e lartë në grupmoshën 61 – 75 në krahasim me grupmoshat e tjera. 
Përqindjet për këtë grupmosh janë përkatësisht 44.03 % për grupin e shqetësimëve e 
40.29 % për grupin e kontrollit.  

Një përqindje e lartë vihet re edhe në grupmoshën 1 – 15 ku respektivisht kemi 
16.15% për grupin e shqetësimëve dhe 16.32% për grupin e kontrollit. Adoleshentët 
kanë frekuencën më të ulët 12.25% për femrat dhe 12.6% për meshkujt. Të dhënat 
tona janë të njëjta me ato të studimeve të tjera ( Linhares et al., 2013; Pallet dhe Hand, 
2010; Wagenlehner, et al., 2005).  
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Ekzaminimi fizik 

Në tabelën 3 - 3 paraqitet frekuenca e ngjyrave të urinës në zonën e parë. Ngjyra e 
verdhë e kashtë, predominon ndaj ngjyrave të tjera me një përqindje respektivisht 
91.5 % për shqetësimet dhe 93.2 % për kontrollin. Bazuar në faktin se kjo ngjyrë 
është ngjyra normale e urinës, mund të themi se përqindja e individëve që shfaqin 
probleme të traktit urinar është e ulët. 

Tabela 3-3.   Frekuenca e ngjyrave të urinës në zonën e parë 

Grupi Ngjyra  Frequenca Përqindje Përqindje 
Kumulative 

S
h

q
etësim

e 

E kuqerremte 59 5.90% 5.90% 

E verdhe  18 1.80% 7.70% 

E verdhe kashte  915 91.50% 99.20% 

Kafe 8 0.80% 100.00% 

K
on

tro
ll 

E kuqerremte 30 3.00% 3.00% 

E verdhe  28 2.80% 5.80% 

E verdhe kashte  932 93.20% 99.00% 

Kafe 10 1.00% 100.00% 

 
Nga një vëzhgim i detajuar i të dhënave të tabeles 3 – 4 shohim se pamja e qartë 
predominon ndaj pamjeve të turbullta dhe të mjegullta.  
 

Tabela 3-4.   Frekuenca e pamjes së urinës në zonën parë 

Grupi Pamja  Frequenca Përqindje Përqindje 
Kumulative 

S
h

q
etësim

e 

E mjegullt 64 6.40% 6.40% 

E qartë  686 68.60% 75.00% 

E turbullt  250 25.00% 100.00% 

K
on

troll 

E mjegullt 72 7.20% 7.20% 

E qartë  746 74.60% 81.80% 

E turbullt  182 18.20% 100.00% 

 
Pamja e turbullt, tregon për praninë e elementeve të tilla si epitele, kripëra, kristale 
dhe mikroorganiza. Fakti që pamja e qartë predominon, tregon se dhe restet 
problematike janë më të pakta në numër në krahasim me rastet negative.  
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Figura 3-4.   Frekuenca e peshës specifike të urinës në zonën e parë 

Figura 3 – 4 paraqet analizën e peshës specifike, ndërmjet grupit të shqetësimeve dhe 
grupit të kontrollit. Pesha specifike paraqet përqindje të lartë në dy vlera të saj: në 
vlerën 1025 si dhe në vlerën 1020. Këto vlera paraqesin përqindje të lartë në të dy 
grupet respektivisht me: 26.4 % dhe 23.6% për grupin e shqetësimeve si dhe 27.1% 
dhe 24.2% për grupin e kontrollit. 

 

Ekzaminimi bio - kimik 

Në këtë ekzaminim kemi realizuar analizën e parametrave në bazë të gjinive dhe 
njëkohësisht krahasimin e tyre midis grupit të shqetësimeve dhe atij të kontrollit për 
zonën e parë.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5.   Frekuenca e albuminës në bazë të gjinive për zonën e parë 

Në figurën 3 – 5, paraqiten të detajuara vlerat e albuminës për zonën e parë. Në 
figurën 3 - 5 vëmë re se vlerat e albuminës, janë më të larta tek femrat në krahasim 
me meshkujt. Grupi i shqetësimeve, paraqet një përqindje më të lartë të secilës vlerë 
të parametrit në fjalë në krahasim me grupin e kontrollit.  
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Ndryshimi i vlerave midis shqetësimeve dhe kontrollit, evidentohet edhe në 
përqindjen e vlerave negative të cilat respektivisht janë: 88.11 % për shqetësimet dhe 
90.92% për grupin e kontrollit. 

 

Figura 3-6.   Frekuenca e bilirubinës në bazë të gjinive për zonën e parë 

 
Vlerat e bilirubinës për zonën e parë, paraqiten të detajuara në figurën 3 - 6. Vëmë re 
se, vlerat e bilirubinës janë më të larta tek femrat në krahasim me meshkujt. Grupi i 
shqetësimeve, paraqet një përqindje më të lartë të secilës vlerë të parametrit në fjalë, 
në krahasim me grupin e kontrollit. Ndryshimi i vlerave midis shqetësimeve dhe 
kontrollit, evidentohet edhe në përqindjen e vlerave negative të cilat respektivisht 
janë: 90.86 % për shqetësimet dhe 91.71% për grupin e kontrollit. 
 

 

Figura 3-7.   Frekuenca e glukozës në bazë të gjinive për zonën e parë 
 

Analiza e glukozës, në bazë të gjinive për zonën e parë (Fig. 3 - 7) paraqet të njëjtën 
situat me parametrat e më sipërm. Vlerat më të larta të glukozës, paraqiten tek femrat 
në krahasim me meshkujt. Grupi i shqetësimeve, paraqet një përqindje më të lartë, të 
vlerave të parametrit në fjalë në krahasim me grupin e kontrollit. Ndryshimi i vlerave 
midis shqetësimeve dhe kontrollit, evidentohet edhe në përqindjen e vlerave negative 
të cilat respektivisht janë: 88.71 % për shqetësimet dhe 88.06% për grupin e 
kontrollit. 
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Figura 3-8.   Frekuenca e hemoglobinës dhe ketoneve në bazë të gjinive për zonën e parë 

 
Figura 3 - 8 paraqet të detajuara vlerat e hemoglobinës dhe ketoneve për zonën e parë. 
Një vështrim i detajuar i kësaj figure, nxjerr si konkluzion se të dy parametrat e 
analizuar, kanë një përqindje lehtësisht më të lartë në gjininë femërore në krahasim 
me atë mashkullore.  
Vlerat negative, të parametrave të analizuar vërtetojnë diferencën midis grupit të 
shqetësimeve dhe atij të kontrollit. Konkretisht, vlerat negative për hemoglobinën janë 
respektivisht 89.7% për grupin e shqetësimeve dhe 92.42% për grupin e kontrollit. 
Vlerat negative të ketoneve, janë respektivisht 95.23% për grupin e shqetësimeve dhe 
96.21% për grupin e kontrollit 

 

 
Figura 3-9.   Frekuenca e nitriteve dhe acidit askorbik në bazë të gjinisë për zonën e pare 

 

Prania e nitriteve në analizë, është një faktor tregues për praninë e baktereve Gram 
negative. Analiza e nitriteve, midis femrave dhe meshkujve (Fig 3 - 9) evidenton vlera 
më të larta tek femrat në krahasim me meshkujt. Në grupin e shqetësimeve vëmë re 
përkatësisht këto vlera 23.72% për femrat dhe 20.80% për meshkujt ndërsa në grupin 
e kontrollit vëmë re përkatësisht këto vlera 20.93% për femrat si dhe 10.54% për 
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meshkujt. Vlerat e mësipërme paraqesin qartësisht një vlerë më të ulët në grupin e 
kontrollit në krahasim me grupin e shqetësimeve.  

Vlerat e ulta të acidit askorbik, të detajuara në figurën 3 - 9 janë shumë të 
rëndësishme në përcaktimin e saktësis së matjes së parametrave në analizën e urinës. 
  

Ekzaminimi mikroskopik 
 

Në këtë ekzaminim, kemi realizuar analizën e parametrave në bazë të gjinive dhe 
njëkohësisht krahasimin e tyre midis grupit të shqetësimeve dhe atij të kontrollit 
zonën e parë. 
 

 

Figura 3-10.   Frekuenca e epiteleve dhe mikroorganizmave në bazë të gjinive për zonën e parë 
 

Përveç përqindjes së lartë të rezultateve negative, për të dy parametrat vihet re se në 
grupin e kontrollit, përqindja e përgjigjeve negative është më e lartë për të dyja 
gjinitë. Përsa i përket rasteve pozitve, të dy parametrat përqindjen më të lartë e kanë 
në grupin e kontrollit.  

Përqindjet për qelizat epiteliale, janë 36.2% për grupin e shqetësimeve dhe 33.2% për 
grupin e kontrollit. Frekuenca për mikroorganizmat, është respektivisht 28.4% për 
grupin e shqetësimeve si dhe 20.6% për grupin e kontrollit. 

Figura 3 – 11 paraqet eritrocitet, në analizën e urinës të krahasuara ndërmjet grupeve 
të shqetësimeve dhe kontrollit. Prezenca e eritrociteve, në urinë është një tregues i 
dëmtimit të epitelit të traktit urinar. Mund të themi se, vihet re një përqindje e larë e 
përgjigjeve negative në të dy grupet për të dyja gjinitë.  
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Figura 3-11.   Frekuenca e eritrociteve në bazë të gjinive për zonën e parë 
 

Në përgjigjet e analizave, vlerat më të vogla se 4 konsiderohet si normale. Si në 
grupin e shqetësimeve ashtu edhe në atë të kontrollit, vlerat më të vogla se 4 kanë një 
frekuencë të lartë. Përqindja e lartë e përgjigjeve negative dhe normale së bashku, 
dëshmon për një përqindje të vogël të përgjigjeve positive. Njëkohësisht mund të 
përcaktojmë, se përqindja e përgjigjeve positive është më e ulët tek meshkujt sesa tek 
femrat. Kjo dëshmon se, femrat kanë një predispozitë më të lartë se meshkujt, për të 
pasur problem të traktit urinar. 

Eritrocitet e lizuara, vihen re në një pH të lartë ose kur pasha specifike është e larë. 
Disa nga bakteret që vihen re në pH të lartë janë Pseudomonas aeruginosa si dhe 
Proteus spp., ndaj mund të përcaktojmë se në zonën e shqetësimeve, kemi një 
përqindje më të lartë të këtyra baktereve në grupin e shqetësimeve në krahasim me 
grupin e kontrollit. 

 

Figura 3-12.   Frekuenca e leukociteve në bazë të gjinive për zonën e parë 
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Prania e leukociteve, në analizën e urinës është një tregues i rëndësishëm për 
përcaktimin e pranisë së infeksionit në traktin urinar. Vëzhgimi i figurës 3 – 12 
tregon se përqindja e leukociteve, në grupin e shqetësimeve është më e lartë (28.4%) 
krahasuar me grupin e kontrollit (24.1%).  
 
Në krahasimin midis gjinive, vihet re se gjinia femërore 30.84% për grupin e 
shqetësimeve dhe 23.65% për grupin e kontrollit, paraqet vlera më të larta të 
leukociteve ndaj gjinisë mashkullore 25.36% për grupin e shqetësimeve dhe 24.58% 
për grupin e kontrollit.  
 
Vlerat e larta të pranisë së leukociteve në urinë, dëshmojnë se grupi i shqetësimeve si 
dhe gjinia femërore paraqesin frekuencë më të lartë infeksioni krahasuar me grupin e 
kontrollit si dhe gjinin mashkullore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-13.   Shpërndarja e mikroorganizmave në bazë të stinëve për zonën e parë 

  
Në analizën e realizuar për shëprndarjen e mikroorganizmave në stinë të ndryshme 
(figura 3 - 13), vëmë re se në stinën e verës kemi një përqindje më të lartë, pasuar nga 
stina e vjeshtës.  
Frekuenca e mikroorganizmave, është e lartë për të njëjtat stinë si për grupin e 
shqetësimeve edhe për grupin e kontrollit. Përqindjet për stinën e verës, janë 
përkatësisht 30.42% (të rralla) dhe 31.65% (me shumicë) për grupin e shqetësimeve si 
dhe 15.3% (të rralla) dhe 14.42% (me shumicë) për grupin e kontrollit.  
Përqindjet për stinën e vjeshtës, rezultojnë në  26.61% (të rralla) dhe 27.22% (me 
shumicë)  për grupin e shqetësimeve dhe 10.86% (të rralla) dhe 13.83% (me shumicë)  
për grupin e kontrollit (figura 3 - 13).  

Analiza statistikore midis stinëve dhe mikroorganizmave tregon se midis parametrave 

ka lidhje sinjifikative (χ2 
(6) = 19.136871; p = 0.004). 

Analiza e shpërndarjes së kripërave në urinë, paraqitet në figurën 3 – 14. Vlerat më të 
larta i shohim në stinën e verës, si për grupin e shqetësimeve dhe për grupin e 
kontrollit.  
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Figura 3-14.   Shpërndarja e kripërave dhe kristaleve në bazë të stinëve për zonën e parë 

 

Përqindjet për stinën e verës, janë përkatësisht  10.05% (kripëra) dhe 15.07% 
(kristale) për grupin e shqetësimeve dhe 9.7% (kripëra) dhe 16.44% (kristale) për 
grupin e kontrollit. Përqindjet për stinën e vjeshtës, rezultojnë në 9.61% (kripëra) dhe 
13.78% (kristale) për grupin e shqetësimeve dhe 8.51% (kripëra) dhe 12.23% 
(kristale) për grupin e kontrollit.  
 

 

3.1.1.2. Analiza e klinike e urinës për zonën e dytë 

 

Në këtë zonë, janë marë 1000 mostra me shqetësime si dhe 1000 mostra kontrolli. 
Përqindja e femrave dhe e meshkujve, është respektivisht: 54.8% femra dhe 45.2 % 
meshkuj për shqetësimet dhe 51.6 % femra dhe 48.4 % meshkuj. Përqindjet 
respektive, të femrave dhe meshkujve detajohen në figurën 3 – 15. 

 

 

Figura 3-15.   Përqindjet e femrave dhe meshkujve në zonën e dytë 
 
 

Ndërtimi i traktit urinar tek femrat, jep një predispozitë të lartë për shfaqjen e 
infeksioneve, ndaj dhe frekuenca e femrave është më e lartë krahasuar me atë të 
meshkujve. 
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Në analizën e grupmosha të zonës së dytë (Figura 3 - 16), vihet re se grupmosha që 
paraqet më shumë shqetësime është grupmoshat 61 – 75 përkatësisht me 31.7 % për 
grupin e shqetësimeve dhe 29.4 % për grupin e kontrollit. Të dhënat tona, përputhen 
me ato të studimeve të tjera (Linhares et al., 2013; Pallet dhe Hand, 2010; 
Wagenlehner, et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-16.   Frekuenca e analizave të urinës sipas grupmoshave në total për zonën e dytë 
 

 
Ekzaminimi fizik 

 

Në tabelën 3 - 5, paraqitet frekuenca e ngjyrave të urinës në zonën e dytë. Ngjyra e 
verdhe e kashtë, predominon ndaj ngjyrave të tjera, me një përqindje respektivisht 
87.8 % për shqetësimet dhe 90.9 % për kontrollin. Bazuar në faktin se, kjo ngjyrë 
është ngjyra normale e urinës, mund të themi se përqindja e individëve që shfaqin 
probleme të traktit urinar është e ulët. 

Tabela 3-5.   Frekuenca e ngjyrave të urinës në zonën e dytë 
 

Grupi Ngjyra  Frequenca Përqindje Përqindje 
Kumulative 

S
h

q
etësim

e 

E kuqerremte 60 6.00% 6.00% 

E verdhe  50 5.00% 11.00% 

E verdhe kashte  878 87.80% 98.80% 

Kafe 12 1.20% 100.00% 

K
on

troll 

E kuqerremte 31 3.10% 3.10% 

E verdhe  51 5.10% 8.20% 

E verdhe kashte  909 90.90% 99.10% 

Kafe 9 0.90% 100.00% 
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Nga një vëzhgim i detajuar i të dhënave, të tabeles 3 – 6 shohim se pamja e qartë 
66.1% për grupin e shqetësimeve dhe 72.2% për grupin e kontrollit, predominon ndaj 
pamjeve të turbullta dhe të mjegullta. Pamja e turbullt, tregon për praninë e 
elementeve të tilla si epitele, kripëra, kristale dhe mikroorganiza. Predominimi i 
pamjes së qartë, tregon se dhe përgjigjet pozitive për ITU janë më të pakta në numër 
në krahasim me përgjigjet negative. 

Tabela 3- 6. Frekuenca e pamjes së urinës në zonën dytë 

Grupi Pamja  Frequenca Përqindje Përqindje 
Kumulative 

S
h

q
etësim

e 

E mjegullt 77 7.70% 7.70% 

E qartë  661 66.10% 73.80% 

E turbullt  262 26.20% 100.00% 

K
on

troll 

E mjegullt 74 7.40% 7.40% 

E qartë  722 72.20% 79.6% 

E turbullt  204 20.40% 100.00% 

 
Në tabelën e mësipërme, konstatojmë se 26.2% e mostrave paraqesin pamje të 
trubullt, për grupin e shqetësimeve krahasuar me 20.4% për grupin e kontrollit. 
Bazuar në këtë konstatim, mund të themi se niveli i infeksionit është më i lartë në 
grupin e shqetësimeve, krahasuar me grupin e kontrollit. 
 

 

Figura 3-17.   Frekuenca e peshës specifike të urinës në zonën e dytë 

 
Figura 3 – 17, paraqet analizën e peshës specifike, ndërmjet grupit të shqetësimeve 
dhe grupit të kontrollit. Pesha specifike, shfaq përqindje të lartë në dy vlera të saj: në 
vlerën 1025 si dhe në vlerën 1020. Këto vlera, paraqesin përqindje të lartë në të dy 
grupet respektivisht me: 27.9 % dhe 23.4% për grupin e shqetësimeve si dhe 26.3% 
dhe 23.7% për grupin e kontrollit. 
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Ekzaminimi bio - kimik 

 
Në këtë ekzaminim, kemi realizuar analizën e parametrave bio - kimik për zonën e 
dytë. Në tabelën 3 - 7, paraqiten statistikat për të gjithë parametrat kimik të analizuar. 
Bazuar në qëllimin e studimit, për analizimin e infeksionit, do të ndalemi në analizën 
e parametrave kimik të cilët kanë një lidhje të drejtpërdrejtë me infeksionin. 

Tabela 3-7.   Statistika e zonës së dytë për ekzaminimin kimik 

Statistika për ekzaminimin bio - kimik 

  Albumin Bilirubin Glukoz Hemoglobin Ketone Nitrite Ac. 
askorbik 

Urobilinogjen pH 

N Të 
vlefshme 

1000 1000 1000 1000 1000 100
0 

1000 1000 1000 

Mungoj
në 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Mesore 2.04 2.00 2.04 1.96 2.00 1.76 1.99 2.91 2.84 

D. Standart .346 .247 .413 .251 .184 .429 .122 .966 1.32
6 

 

Në figurën 3 - 18, paraqiten frekuencat e nitriteve dhe acidit askorbik për zonën e 
dytë. Vehet re se, frekuenca e acidit akorbik është tepër e ulët si për grupin e 
shqetësimeve, ashtu edhe për grupin e kontrollit.  
Frekuenca e acidit askorbik, ndikon drejtpërdrejt në rezultatin e analizës, pra kur 
frekuenca e acidit askorbik është e lartë, besueshmëria e rezultateve është e ulët. 
Bazuar në sa më sipër, mund të themi se besueshmëria e rezultateve tona është e lartë, 
si për grupin e shqetësimeve ashtu edhe për grupin e kontrollit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-18.   Frekuencat e nitriteve dhe acidit askorbik të urinës në zonën e dytë 
 

Bazuar në të dhënat e figurës 3 - 18, mund të përcaktojmë se frekuenca e nitriteve, 
është më e lartë tek femrat, sesa tek meshkujt si për grupin e shqetësimeve ashtu edhe 
për grupin e kontrollit. Frekuenca tek, femrat është përkatësisht 26.34% për grupin e 
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shqetësimeve dhe 22.7% për grupin e kontrollit. Frekuenca e meshkujve është 
përkatësisht 22.04%, për grupin e shqetësimeve dhe 8.57% për grupin e kontrollit.  
 
Kjo frekuencë e lartë e femrave, ndaj meshkujve mbështet idenë se femrat, kanë një 
predispozicion më të lartë për të shfaqur ITU në krahasim me meshkujt (Dipiro, et al., 
2011; Fauci, et al., 2008; Akinkugbe, et al., 1973; Griebling, et al., 2007).  
 
Vlera e larta të nitriteve, i vëmë re në grupin e shqetësimëve 48.38%, në krahasim me 
grupin e kontrollit 31.27%. Ky fakt, vërteton se niveli i ITU, në grupin e shqetësimeve 
është relativisht më i lartë krahasuar me atë të kontrollit. 
 
 

Ekzaminimi mikroskopik 
 

Në këtë ekzaminim kemi realizuar analizën e parametrave, në bazë të gjinive dhe 

njëkohësisht krahasimin e tyre, midis grupit të shqetësimeve dhe atij të kontrollit për 

zonën e dytë. Në tabelën 3 - 8 paraqiten statistikat e zonës së dytë për ekzaminimin 

mikroskopik. 

Tabela 3-8.   Statistika e zonës së dytë për ekzaminimin mikroskopik 

Statistika për ekzaminimin mikroskopik 

  Epitele Eritrocite Leukocite Kripëra Mikroorganizm
a 

N Të 
vlefshm
e 

1000 1000 1000 1000 1000 

Mungoj
në 

0 0 0 0 0 

Mesore 2.20 1.83 2.05 2.17 2.01 

D. Standart .996 .940 1.764 .703 .552 

 

Në figurën 3 - 19, paraqitet frekuenca e leukociteve 17.31%, tek femrat dhe 15.63% 
tek meshkujt, për grupin e shqetësimeve si dhe 15.57% tek femrat dhe 15.42% tek 
meshkujt, për grupin e kontrollit. 

Bazuar në këto vlera, mund të përcaktojmë se gjinia femërore, në të dyja grupet ka një 
frekuencë më të lartë, të leukociteve dhe për pasojë të ITU në krahasim me meshkujt. 
Gjithashtu mund të themi, se grupi i shqetësimeve paraqet një prevalencë më të lartë, 
të leukociteve dhe për pasojë të ITU krahasuar me grupin e kontrollit. 
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Figura 3-19.   Frekuenca e e leukociteve në bazë të gjinisë për zonën e dytë 

 
Në analizën e realizuar për shëprndarjen e mikroorganizmave, në stinë të ndryshme 
(figura 3 - 20) vëmë re se në stinën e verës, kemi një përqindje më të lartë, e më pas 
në stinën e vjeshtës. Frekuenca, e mikroorganizmave është e lartë për të njëjtat stinë, 
si për grupin e shqetësimeve edhe për grupin e kontrollit.  
 
Përqindjet, për stinën e verës janë përkatësisht 28.81% (të rralla) dhe 32.65% (me 
shumicë), për grupin e shqetësimeve si dhe 13.3% (të rralla) dhe 14.42% (me 
shumicë), për grupin e kontrollit. Përqindjet për stinën e vjeshtës, rezultojnë në 
24.42% (të rralla) dhe 27.22% (me shumicë), për grupin e shqetësimeve dhe 11.86% 
(të rralla) dhe 13.83% (me shumicë), për grupin e kontrollit.  
 

 

Figura 3-20.   Shpërndarja e mikroorganizmave në bazë të stinëve për zonën e dytë 

 
Analiza statistikore, midis stinëve dhe mikroorganizmave, tregon se midis 
parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 

(6) = 50.218539; p < 0.0005). 
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Figura 3-21.   Shpërndarja e kripërave dhe kristaleve në bazë të stinëve për zonën e dytë 

 
Analiza e shpërndarjes së kripërave në urinë, paraqitet në figurën 3 – 21. Vlerat më të 
larta, i shohim në stinën e verës, si për grupin e shqetësimeve dhe për grupin e 
kontrollit.  
Përqindjet për stinën e verës, janë përkatësisht 12.05% (kripëra) dhe 18.44% 
(kristale), për grupin e shqetësimeve dhe 10.7% (kripëra) dhe 16.07% (kristale), për 
grupin e kontrollit. Përqindjet për stinën e vjeshtës, rezultojnë në 8.61% (kripëra) dhe 
11.78% (kristale), për grupin e shqetësimeve dhe 9.23% (kripëra) dhe 11.57% 
(kristale), për grupin e kontrollit.  
 

3.1.1.3. Analiza klinike e urinës për zonën e tretë 

 

Duke pasur parasysh se, vlerat e parametrave të anlizuar në këtë zonë, janë pothuajse 
të përafërta, vendosëm të mos i ripërsërisim. Në këtë zonë janë marë 1000 mostra, 
me shqetësime si dhe 1000 mostra kontrolli. Përqindja e femrave dhe e meshkujve 
është respektivisht: 53.8% femra dhe 46.2 % meshkuj, për shqetësimet dhe 57.6 % 
femra dhe 42.4 % meshkuj. Përqindjet respektive, të femrave dhe meshkujve 
detajohen në figurën 3 - 22. 
 

 

Figura 3-22.   Përqindjet e femrave dhe meshkujve në zonën e tretë 
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Në figurën 3 - 23, paraqitet frekuenca e grup moshës, krahasuar midis grupit të 
shqetësimeve dhe atij të kontrollit. Vihet re se, si në grupin e shqetësimeve, ashtu 
edhe në grupin e kontrollit kemi frekuencë të lartë në të njëjtat grupmosha. 
 

 

Figura 3-23.   Frekuenca e grupmoshave për zonën e tretë 

 
Përkatësisht 32.3%,  në grupin e shqetësimeve dhe 30.4% në grupin e kontrollit, për 
grupmoshën 61 - 75 vjeç. Grupmosha 46 - 60 vjeç, paraqitet e dyta në radhë me 
21.9% në grupin e shqetësimeve dhe 30.4% në grupin e kontrollit. Një frekuencë të 
lartë, paraqet edhe grupmosha 1 - 15 vjeç me këto përqindje 20.6% si dhe 20.7% 
përkatësisht, për grupin e shqetësimeve dhe grupin e kontrollit. 

 
 

Ekzaminimi fizik 
 

Në Tabelën 3 - 9, paraqitet frekuenca e ngjyrave të urinës në zonën e tretë. Ngjyra e 
verdhe e kashtë, predominon ndaj ngjyrave të tjera me një përqindje respektivisht 86.2 
%  për shqetësimet dhe 90 % për kontrollin.  

Tabela 3-9.   Frekuenca e ngjyrave të urinës në zonën e tretë 

Grupi Ngjyra  Frequenca Përqindje Përqindje 
Kumulative 

S
h

q
etësim

e 

E kuqerremtë 57 5.70% 5.70% 

E verdhë  68 6.80% 12.50% 

E verdhë e kashtë  862 86.20% 98.70% 

Kafe 13 1.30% 100.00% 

K
on

troll 

E kuqerremtë 40 4.00% 4.00% 

E verdhë  50 5.00% 9.00% 

E verdhë e kashtë  900 90.00% 99.00% 

Kafe 10 1.00% 100.00% 
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Bazuar në faktin se, kjo ngjyrë është ngjyra normale e urinës, mund të themi se 
përqindja e individëve që shfaqin probleme të traktit urinar është e ulët. Përqindjen 
më të lartë të vlerave negative, e shfaq zona e kontrollit e për pasojë, kjo zonë ka 
përqindjen më të ulët të vlerave pozitive të parametrit në fjalë.  

Nga një vëzhgim i detajuar i të dhënave, të tabeles 3 – 10 shohim se pamja e qartë 

predominon ndaj pamjeve të turbullta dhe të mjegullta.  

Tabela 3-10.   Frekuenca e pamjes së urinës në zonën tretë 

Grupi Pamja  Frequenca Përqindje Përqindje 
Kumulative 

S
h

q
etësim

e 

E mjegullt 93 9.30% 9.30% 

E qartë  618 61.80% 71.10% 

E turbullt  289 28.9% 100.00% 

K
on

tro
ll 

E mjegullt 79 7.90% 7.90% 

E qartë  698 69.80% 77.70% 

E turbullt  223 22.30% 100.00% 
 

Predominanca e pamje së qartë, vihet re më e lartë 69.8% në grupin e kontrollit, 
krahasuar me grupin e shqetësimeve 61.8%. Ndërsa, frekuenca e pamjes së turbullt 
është më e lartë 28.9% në grupin e shqetësimeve, krahasuar me grupin e kontrollit 
22.3%. Bazuar në këto fakte, mund të përcaktojmë se infeksioni, ka një prevalencë më 
të lartë në grupin e shqetësimeve, krahasuar me atë të kontrollit. 

 

Figura 3-24.   Frekuenca e peshës specifike të urinës në zonën e tretë 

 

Figura 3 – 24, paraqet analizën e peshës specifike, ndërmjet grupit të shqetësimeve 
dhe grupit të kontrollit. Pesha specifike, paraqet përqindje të lartë në dy vlera të saj: 
në vlerën 1025 si dhe në vlerën 1020. Këto vlera paraqesin përqindje të lartë,  në të dy 
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grupet respektivisht me: 26.9 % dhe 23.7% për grupin e shqetësimeve si dhe 25.5% 
dhe 22.8% për grupin e kontrollit. 

 
Ekzaminimi bio – kimik 

 
Në këtë ekzaminim, kemi realizuar analizën e parametrave bio - kimik, për zonaën e 
tretë. Në tabelën 3 - 11, paraqiten statistikat, për të gjithë parametrat bio - kimik të 
analizuar.  

Tabela 3-11.   Statistika e zonës së tretë për ekzaminimin bio - kimik 

Statistika për ekzaminimin bio - kimik 

  Albumin Bilirubin Glukoz Hemoglobin Ketone Nitrite Ac. 
askorbik 

Urobilinogjen pH 

N Të vle-
fshme 

1000 1000 1000 1000 1000 100
0 

1000 1000 1000 

Mungo
-jnë 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Mesore 2.04 2.00 2.04 1.96 2.00 1.76 1.99 2.94 2.89 

D. 
Standart 

.399 .247 .397 .254 .205 .429 .118 .953 1.31
2 

 

Bazuar në qëllimin e studimit, për analizimin e infeksionit, do të ndalemi në analizën 
e parametrave bio - kimik, të cilët kanë një lidhje të drejtpërdrejtë me infeksionin. 

Figura 3 – 25, paraqet frekuencën e nitriteve dhe acidit askorbik për zonën e tretë. 
Vihet re se, vlerat e acidit askorbik janë shumë të ulta, ashtu si kundër edhe në zonën 
e parë dhe në zonën e dytë. 

 
 

Figura 3-25.   Frekuencat e nitriteve dhe acidit askorbik për zonën e tretë 
 

Kjo frekuencë e ulët, dëshmon për saktësinë e realizimit të analizave dhe në të 
njëjtën kohë rrit besueshmërinë e tyre. 
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Bazuar në frekuencën e nitriteve, mund të themi se na paraqitet një situatë e 
ngjashme, me dy zonat e para. Grupi i shqetësimeve, paraqet një frekuencë më të 
lartë, të nitriteve 53.58% dhe për pasojë, një prevalencë më të lartë, ndaj ITU 
krahasuar me grupin e kontrollit 36.06%. 
 

Ekzaminimi mikroskopik 
 
 

Në tabelën 3 - 12, paraqiten statistikat, për parametrat e analizuar në zonën e tretë. 
Bazuar në qëllimin e studimit, do të detajojmë analizën në parametrat mikroskopik, 
që lidhin analizën klinike me urokulturën. Në këtë mënyrë, do të mund të japim një 
kuadër, më të gjerë të ITU. 
 

Tabela 3-62.   Statistika e zonës së tretë për ekzaminimin mikroskopik 

Statistika për ekzaminimin mikroskopik 

  Epitele Eritrocite Leukocite Kripëra Mikroorganizm
a 

N Të vlefshme 1000 1000 1000 1000 1000 

Mungojnë 0 0 0 0 0 

Mesore 2.18 1.77 2.13 2.19 1.98 

D. Standart .973 1.027 1.820 .789 .578 

 

Figura 3 - 26, paraqet frekuencën e leukociteve, në bazë të gjinive. Dallohen, qartë dy 
fakte kryesore. Së pari, femrat paraqesin një prevalenvcë 36.96% si dhe 28.58% më të 
lartë të leukociteve, krahasuar me meshkujt 30.97% dhe 24.82%, si për grupin e 
shqetësimeve, ashtu edhe për atë të kontrollit. Së dyti, në grupin e shqetësimeve, 
përqindja e leukociteve është më e lartë 
 

 

Figura 3-26.   Frekuenca e leukociteve në bazë të gjinive për zonën e tretë 
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Figura 3-27.   Frekuenca e mikroorganizmave në bazë të stinëve për zonën e tretë 

 

Bazuar në figurën 3 - 27, mund të themi se në stinën e verës, kemi një përqindje më të 
lartë 47.17%, për grupin e shqetësimeve si dhe 34.21%, për grupin e kontrollit 
krahasuar me stinët e tjera. Stina e dytë është stinë e vjeshtës, me 38.56% për grupin e 
shqetësimeve dhe 31.58 për grupin e kontrollit. Frekuenca e mikroorganizmave, është 
e lartë për të njëjtat stinë, si për grupin e shqetësimeve edhe për grupin e kontrollit.  

 

3.1.2. Analiza e klinike e urinës midis tre zonave të marra në studim 
 
 
Krahasimi midis të treja zonave, do të bazohet në ndryshimet e vërejtura, të 
parametrave, të cilët janë tregues të infeksioneve të traktit urinar. Frekuenca e gjinive, 
në të treja zonat e marra në studim, paraqitet në figurën 3 - 28. Dallohet qartë se, 
femrat përbëjnë një përqindje më të lartë, krahasuar me meshkujt 
 

 

Figura 3-28.   Frekuenca e gjinive në të treja zonat e marra në studim 

 

Frekuencat e femrave, për të treja zonat e marra në studim janë përkatësisht 54.8%, 
52% si dhe 53.8%. Ndërsa frekuencat e meshkujve janë 45.2% për zonën e parë, 48% 
për zonën e dytë si dhe 46.2% për zonën e tretë. 
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Në figurën 3 - 29, paraqitet frekuenca e nitriteve, në të treja zonat e marra në studim. 
Vihet re shumë qartë se zona e tretë, paraqet një përqindje 53.58% më të lartë se dy 
zonat e tjera përkatësisht 44.52% dhe 48.38%. Ky fakt, tregon se zona e tretë, paraqet 
një prevalencë më të lartë, të infeksionit krahasuar me dy zonat e tjera. 
 

 

Figura 3-29.    Frekuenca e nitriteve në të treja zonat e marra në studim 
 

Frekuenca e leukociteve, në të treja zonat e marra në studim, paraqitet në figurën 3 - 
31. Bazuar në të dhënat e figurës 3 - 30, konstatojmë se gjinia femërore, ka një 
prevalencë më të lartë, se ajo mashkullore për të treja zonat e marra në studim. 
Përqindjet për gjinin femërore, janë përkatësisht 32.49% për zonën e parë, 35.88% për 
zonën e dytë si dhe 38.26% për zonën e tretë.  
 

 

Figura 3-30.   Frekuenca e leukociteve në të treja zonat e marra në studim 

 

Duke vërejtur këto të dhëna, konstatojmë se në zonën e tretë, përqindja leukociteve të 
pranishme, në mostrat e femrave është më e lartë në krahasim me zonat e tjera. Nisur 
nga fakti se, leukocitet janë një tregues i rëndësishëm i infeksionit, mund të themi se 
prevalenca e infeksionit, për gjininë femërore është më e lartë në zonën e tretë  
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Një rezultat të ngjashëm, kemi edhe për gjinin mashkullore. Konkretisht frekuencat e 
meshkujve, për të treja zonat janë përkatësisht 24.33% për zonën e parë, 29.6 % për 
zonën e dytë si dhe 31.4% për zonën e tretë.  
Frekuencë më të lartë të leukociteve, zona e tretë e paraqet si për meshkuj 31.4% dhe 
për femrat 38.26%. Në total zona e tretë paraqet një prevalencë 69.66%, lehtësisht më 
të lartë, krahasuar me zonën e dytë 65.48%. Zona e parë, paraqet prevalencën më të 
ulët, të leukociteve në urinë e për pasojë, prevalencë më të ulët të infeksionit 56.82% 
krahasuar me dy zonat e tjera. 
  

 

Figura 3-31.   Frekuenca e mikroorganizmave në të treja zonat e marra në studim 

 

Në figurën 3 – 31, paraqiten frekuencat e mikroorganizmave, në të treja zonat e marra në 
studim. Në këtë rast, shohim të njëjtën pamje, si edhe për leukocitet e pranishme në analizë. 
Konkretisht, femrat kanë një prevalencë më të lartë infeksioni (29.19% në zonën e parë, 
31.54% në zonën e dytë si dhe 35.35% në zonën e tretë),,në krahasim me meshkujt (27.44% 
në zonën e parë, 29.38% në zonën e dytë si dhe 31.26 në zonën e tretë).  
Në përputhje me rezultatet e marra, nga nitritet dhe leukocitet, themi se zona e tretë ka një 
prevalencë më të lartë 66.61%, në krahasim me zonën e dytë 60.92% dhe zonën e parë 
56.63%. 
 

 

Figura 3-32.   Frekuenca e mikroorganizmave në bazë të stinëve 
në të treja zonat e marra në studim 
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Në figurën 3 – 32, paraqitet shpërndarja e mikroorganizmave, në bazë të stinëve. 
Vihet re se, në të treja zonat, piku përkon në zonën e verës, përkatësisht 47.17% për 
zonën e parë, 60. 46% për zonën e dytë si dhe 62.07% për zonën e tretë. 
Frekuencë të lartë, pas stinës së verës, paraqet stina e vjeshtës (38.56% për zonën e 
parë, 51.64% për zonën e dytë si dhe 53.83% për zonën e tretë); si dhe stina e 
pranverës (26.7% për zonën e parë, 51.29% për zonën e dytë si dhe 50.49% për zonën 
e tretë). 
 

3.2.  Analiza e parametrave urinar të grave shtatzëna 
 

Grupi i grave shtatzëna, përbëhet nga 435 mostra. Analiza e mostrave, është bazuar në 
evidentimin e parametrave, të cilët kanë lidhje sinjifikative. Parametrat urinar, u 
analizuan statistikisht dhe u përpiluan tabelat përkatëse. Në tabelën 3 - 13, paraqiten 
të detajuara statistikat e përgjithshme të grave shtatzëna. 

Tabela 3-13.   Statistika e përgjithshme e grave shtatzëna 
 

  

 

 

 

Në figurën 3 - 33, paraqitet frekuenca e bazuar në grup moshën e grave shtatzëna. 
Vihet re se, në grup moshat 21 - 25 dhe 26 - 30, kemi një frekuencë më të lartë të 
shtatzanive, krahasuar me grup moshat e tjera. Njëkohësisht, në grup moshën 15 - 20, 
shohim frekuencën më të ulët të shtatzanive.  

 

Figura 3-33.   Frekuenca e grup moshës në bazë të numrit të shtatzanisë 
 

Shtatzania e dytë, ka një frekuencë më të lartë në grup moshën 26 - 30, ndërsa 
shtatzania e katërt, mungon në grupmoshën 12 - 25. Analiza statistikore, midis grup 
moshës dhe numrit të shtatëzanisë, tregon se midis parametrave ka lidhje sinjifikative 
(χ2 

(12) = 216.228; p<0.0005). 

Statistika të përgjithshme 

  Grup mosha Tremujori Nr. i 
shtatzanisë 

N Të vlefshme 435 435 435 
Mungojnë 0 0 0 

Mesore 2.91 2.01 2.0230 

D. Standart 0.963 0.856 0.77663 
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Ekzaminimi fizik i mostrave të grave shtatzëna, përfshin tre parametrat e analizuar në 
tabelën 3- 14. Në këtë tabelë, paraqiten të detajuara statistikat e përgjithshme të grave 
shtatzëna 

Tabela 3-74.   Statistika për ekzaminimin fizik e grave shtatzëna 

Statistika për ekzaminimin fizik 
  Ngjyra Pamja Pesha 

Specifike 

N Të vlefshme 435 435 435 
Mungojnë 0 0 0 

Mesore 1.24 1.32 1.469 

D. Standart 0.684 0.576 0.6446 
 

Ekzaminimi bio - kimik, i mostrave të grave shtatzëna, përfshin parametrat e analizuar 
statistikisht në tabelën 3- 15.  

Tabela 3-85.   Statistika e grave shtatzëna për ekzaminimin bio - kimik 

Statistika për ekzaminimin bio - kimik 

  Albumin Bilirubin Glukoz Hemoglobin Ketone Nitrite Ac. 
askorbik 

Urobilinogjen pH 

N Të 
vlefshm
e 

435 435 435 435 435 433 435 435 435 

Mungoj
në 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Mesore 2.18 2.01 2.01 1.97 1.99 1.69 1.98 2.86 2.83 

D. 
Standart 

.721 .343 .311 .290 .230 .465 .135 .967 1.34
6 

 

Në figurën 3 - 34, paraqiten vlerate albuminës, në tremujoret e ndryshëm të 

shtatzënisë. Vihet re se, rastet me albuminë, rriten nga një tremujor në tjetrin. Vlerat 

më të larta, vihen re në tremujorin e tretë.  

 

Figura 3-34.   Frekuenca e albuminës në bazë të tremujorit të shtatzanisë 
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Përqindjet, për vlerat e larta të tremujorit të tretë, janë përkatësisht 1.37% (për vlerën 
5), 2.76% (për vlerën 10), 1.6% (për vlerën 15) si dhe 1.37% (për vlerën 20). 
Tremujori i parë, paraqet vlera më të ulta, krahasuar me tremujorët e tjerë.  
 

 

Figura 3-35.   Frekuenca e glukozës në bazë të tremujorit të shtatzanisë 

 

Analiza e rasteve me glukozë në urinë, në bazë të tremujorit paraqitet në figurën 3 - 
35. Midis tremujoreve, vëmë re se i pari, paraqet vlera më të ulta, në krahasim me dy 
tremujoret e tjerë. Tremujori i tretë, shfaq vlera më të larta se të tjerët, përkatësisht 
1.6% (për vlerën 100), 1.12% (për vlerën 250) si dhe 0.92% (për vlerën 500). 
 

 

Figura 3-36.   Frekuenca e nitriteve në bazë të tremujorit të shtatzanisë 

 
Prania e nitriteve, në analizë është një faktor tregues, për praninë e disa baktereve 
Gram negative (figura 3 - 36). Vihet re se, gjatë kalimit nga tremujori i parë, deri në të 
fundit, rritet predispozicioni i grave shtatzëna për të shfaqur infeksion. 
Vlerat e nitriteve, në secilin prej tremujoreve janë si vijon: 7.13% për tremujorin e 
parë, 10.57% për tremujorin e dytë dhe 14.02% për tremujorin e tretë.  

Analiza statistikore, midis nitriteve dhe tremujorit të shtatëzanisë, tregon se midis 
parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 

(2) = 15.253; p<0.0005). 
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Ekzaminimi mikroskopik, i mostrave të grave shtatzëna përfshin parametrat e 
analizuar statistikisht në tabelën 3- 16.  

Tabela 3-96.   Statistika e grave shtatzëna për ekzaminimin mikroskopik 

Statistika për ekzaminimin mikroskopik 

  Epitele Eritrocite Leukocite Kristale Kripëra Mikroorganizma 

N Të 
vlefshm
e 

435 435 434 432 435 435 

Mungoj
në 

0 0 1 3 0 0 

Mesore 2.26 1.94 2.13 2.28 2.14 2.02 

D. Standart .992 1.070 1.623 1.279 .611 .610 

 

Në figurën 3 - 37, paraqitet frekuenca e eritrociteve në bazë të tremujorit të 
shtatzanisë. Prezenca e eritrociteve në urinë, është një tregues i dëmtimit të epitelit të 
traktit urinar. Në përgjigjet e analizave, vlera më të vogla se 4, konsiderohet si 
normale. 

Përqindja e lartë, e përgjigjeve negative dhe normale së bashku, dëshmon për një 
përqindje të vogël të përgjigjeve positive. Njëkohësisht, mund të përcaktojmë se, 
përqindja e përgjigjeve positive, është më e ulët 3.67 % në tremujorin e parë, në 
krahasim me 6.19% të tremujorit të dytë dhe 8.97% të tremujorit të tretë.  

Analiza statistikore, midis eritrociteve dhe tremujorit të shtatëzanisë, tregon se midis 
parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 

(8) = 16.370; p=0.37). 

 

Figura 3-37.   Frekuenca e eritrociteve në bazë të tremujorit të shtatzanisë 

 

Eritrocitet e lizuara, vihen re në një pH të lartë ose kur pasha specifike është e larë. 
Disa nga bakteret, që vihen re në pH të lartë, janë Pseudomonas aeruginosa si dhe 
Proteus spp., ndaj mund të përcaktojmë se, në tremujorin e tretë kemi një përqindje 
më të lartë të këtra baktereve, në krahasim me tremujorët e tjerë. Kur ndryshon pH, 
rritet mundësia e prekjes nga organizma të ndryshëm. 
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Figura 3-38.   Frekuenca e mikroorganizmave në bazë të tremujorit të shtatzanisë 

 
Analiza e mikroorganizmave, në bazë të tremujrori të shtatzanisë (figura 3 - 38), 
tregon se, duke kaluar nga tremujori i parë deri tek i treti, rritet përqindja e rasteve me 
mikroorganizma midis femrave shtatzëna. Vlerat totale të rasteve pozitive, për secilin 
tremujor janë si vijon: 8.74% për tremujorin e parë, 11.26% për tremujorin e dytë si 
dhe 17% për tremujorin e tretë. 
Analiza statistikore, midis eritrociteve dhe tremujorit të shtatëzanisë, tregon se midis 

parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 
(4) = 18.435; p=0.001). 

 

Figura 3-39.   Frekuenca e mikroorganizmave në bazë të grup moshës së grave shtatzanë 
 

Figura 3 - 39, tregon analizën e mikroorganizmave, në bazë të grup moshës së grave 

shtatzëna. Vihet re se, grupmoshat më të prekura janë grup moshat 26 - 30 me 14% si 

dhe grup mosha 21 - 25 me 9.64%. Këto grup mosha, kishin përqindjen më të madhe 

të grave shtatzëna. Analiza statistikore, midis mikroorganizmave dhe grup moshes së 

grave shtatzëna, tregon se midis parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 
(8) = 18.096; 

p=0.021). 
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3.3.  Analiza e parametrave urinar midis grave joshtatzëna dhe shtatzëna 
 
 
Në këtë analizë, përfshihen dy grupe. Grupi i parë i grave joshtatzëna, përbëhet nga 
565 mostra ndërsa grupi i dytë i grave shtatzëna, përbëhet nga 435 mostra. Analiza 
midis grupeve, është bazuar në evidentimin e parametrave, të cilët kanë lidhje 
sinjifikative. Parametrat urinar, u analizuan statistikisht dhe u përpiluan tabelat 
përkatëse.  Në tabelën e më poshtme (tabela 3 - 17) paraqitet, statistika për parametrat 
urinar, të ekzaminimit fizik tek gratë joshtatzëna.  

Tabela 3-107.   Statistika e grave joshtatzëna për ekzaminimin fizik 

Statistika për ekzaminimin fizik 

  Grup 
mosha 

Ngjyra Pamja Pesha 
Specifike 

N Të vlefshme 565 565 565 565 

Mungojnë 0 0 0 0 

Mesore 2.13 1.14 1.32 2.58 

D. Standart 1.071 0.527 0.576 1.188 
 

Një prej parametrave të ekzaminimit fizik, është analizuar në tabelën 3 - 18. Vëmë re 
se, pamja e qartë, predominon ndaj pamjeve të turbullta dhe të mjegullta.  
Pamja e turbullt, tregon për praninë e elementeve të tilla si epitele, kripëra, kristale 
dhe mikroorganiza. Predominimi i pamjes së qartë, tregon se dhe restet problematike, 
janë më të pakta në numër në krahasim me rastet negative.  

Pamja e turbullt, ka një frekuencë (30.3%), më të lartë tek gratë shtatzëna, në 
krahasim me gratë joshtatzëna (20.7%). Kjo frekuencë e lartë, dëshmon se në 
shtatëzani, rritet predispoziteti për infeksionet urinare. 

Tabela 3-118.   Frekuenca e pamjes së urinës në mostrat e grave joshtatzëna dhe grave shtatzëna 

Grupi Pamja  Frequenca Përqindje Përqindje 
Kumulative 

Gra 
joshtatzëna 

E qarte 416 73.6 73.6 

E turbullt 117 20.7 94.3 

E 
mjegullt 

32 5.7 100.0 

Gra  
shtatzëna 

E qarte 267 61.4 61.4 

E turbullt 132 30.3 91.7 

E 
mjegullt 

36 8.3 100.0 

 
Në tabelën 3 - 19, paraqitet statistika për parametrat urinar, të ekzaminimit bio - kimik 
tek gratë joshtatzëna.  

 



Bakaj (Çizmja) A. (2015): "INCIDENCA DHE EPIDEMIOLOGJIA E 
SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE TË TRAKTIT URINAR NË NJË KAMPION 

PËRFAQËSUES TË POPULLATËS SHQIPTARE" 

  
86 

 
  

 

Tabela 3-129.   Statistika e grave joshtatzëna për ekzaminimin bio - kimik 

Statistika për ekzaminimin bio - kimik 

  Albumin Bilirubin Glukoz Hemoglobin Ketone Nitrite Ac. 
askorbik 

Urobilino
gjen 

pH 

N Të 
vlefshme 

565 565 565 565 565 565 565 565 56
5 

Mungojnë 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mesore 
 

2.18 2.10 1.99 2.00 1.99 1.99 1.83 1.96 2.7
0 

D. 
Standart 

.721 0.57 0.23 0.234 0.21 0.17 0.379 0.185 0.7 

 

Një prej parametrave, të ekzaminimit bio - kimik, është analizuar midis dy grupeve në 
studim. Në figurën 3 - 40, paraqitet frekuenca e nitriteve, midis grave shtatzëna dhe 
joshtatzëna. Vihet re se, tek gratë shtatzëna, kemi një frekuencë më të lartë, të rasteve 
pozitive (31.3%), në krahasim me gratë joshtatzëna (17%). Prania e nitriteve, në 
analizë është një faktor tregues, për praninë e disa baktereve Gram negative të tilla si 
E. coli, Proteus spp., etj.  

 

Figura 3-40.   Frekuenca e nitriteve midis grave joshtatzëna dhe grave shtatzëna 

 
Në tabelën 3 - 20, paraqiten statistikat e grave joshtatzëna për ekzaminimin 
mikroskopik. Disa prej këtyre parametrave, janë analizuar midis dy grupeve. 
 

Tabela 3-20.   Statistika e grave joshtatzëna për ekzaminimin mikroskopik 

 

Statistika për ekzaminimin mikroskopik 

  Epitele Eritrocite Leukocite Kristale Kripëra Mikroorganizma 

N Të 
vlefshme 

565 565 565 565 565 565 

Mungojnë 0 0 0 0 0 0 

Mesore 2.18 1.71 1.74 2.15 2.11 2.02 

D. Standart 0.816 0.664 1.473 1.084 0.603 0.492 
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Frekuenca e qelizave epiteliale, midis grave shtatzëna dhe joshtatzëna paraqitet në 
figurën 3 - 41. Përqindja e qelizave epiteliale, është më e lartë tek gratë shtatëzëna, në 
krahasim me gratë joshtatzëna. Prania e qelizave epiteliale, në urinë është një tregues i 
problemeve me traktin urinar.  

 

Figura 3-41.   Frekuenca e qelizave epiteliale midis grave joshtatzëna dhe grave shtatzëna 

 
Përqindjet respektive janë 18.6% për epitele të rralla, 20.9% për disa epitele dhe 2.3% 
për epitele me shumicë për gratë shtatzëna si dhe 11.9% për epitele të rralla, 14.2% 
për disa epitele dhe 1.1% për epitele me shumicë, për gratë joshtatzëna. 
 
Në figurën 3 - 42, paraqitet frekuenca e kripërave, midis grave joshtatzëna dhe grave 
shtatzëna. Vëmë re se, përqindja e rasteve të pranisë së kripërave, në urinë është më e 
lartë tek gratë shtatzëna 41.8%, në krahasim me gratë joshtatzëna 27.1%. Kriprat në 
urinë, përbëjnë një parametër të rëndësishëm.  

 

Figura 3-42.   Frekuenca e kriprave midis grave joshtatzëna dhe grave shtatzëna 

 
Niveli i lartë i kripëravë në traktin urinar, shkakton dëmtime të mukozës së këtij trakti 
në nivele të ndryshme, duke u bërë kështu shkak për një infeksion të mundshëm. 
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Figura 3-43.   Frekuenca e mikroorganizmave midis grave joshtatzëna dhe grave shtatzëna 

 
Në analizën për praninë e mikroorganizmave (figura 3 - 43), vihet re se përqindja e 
përgjigjes negative, është më e lartë tek gratë joshtatzëna 75. 8%, në krahasim me 
gratë shtatzëna ku kjo përqindje është 63%.  
Kjo tergon se, frekuenca e përgjigjeve pozitive, është më e lartë tek grat shtatzëna 
37%, në krahasim me 24.2 % tek grat joshtatzëna. Analiza statistikore, midis grave 
shtatzëna dhe grave joshtatzëna, tregon se midis parametrave ka lidhje sinjifikative 
(χ2 

(1) = 6.897; p = 0.009). 

 

3.4.  Urokultura 
 

Stdimi u realizua në 3 zona të ndryshme. Secila prej zonave, ka një numër të barabartë 
të dhënash (1000) si dhe një zonë kontrolli. Në analizën e urokulturës, përfshihen 
parametrat e paraqitur në tabelën 3 - 21. Në secilën prej zonave, janë analizuar disa 
prej parametrave të cilët paraqisnin sinjifikancë.    

Tabela 3-131.   Parametrat e analizuar 

Parametrat e analizuar 

1. Gurp mosha 
2. Gjinia 
3. Lloji i infeksionit 
4. Prania e leukociteve ne analizë 
5. Prania e baktereve në analizë 
6. Stina  
7. Lloji i rezultatit 
8. Lloji i sëmundjes 
9. Lloji i analizës (Ambulator/ Spitalor) 
10. Urban/ Rural 

 
Analiza e parë, paraqet llojet e ndryshme të baktereve, të përcaktuara në urokulturë 
midis grupit të shqetësimeve dhe grupit të kontrollit për zonën e parë (figura 3 - 44). 
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Infeksionet e traktit urinar (ITU), janë një nga infeksionet më të zakonshme 
bakteriale, në sistemin urinar  të njeriut.  

 

Figura 3-44.    Frekuanca e baktereve të përcaktuar në urokulturë për zonën e parë 

 
Shumica e këtyre infeksioneve, përfshijnë traktin e poshtëm urinar, domethënë 
fshikëzën e urinës dhe uretrën. Ekziston një gamë e gjerë, patogjenësh që shkaktojnë 
ITU (Bendall 1984;Fauci, et al., 2008 dhe Dipiro, et al., 2011) 
 
Escherichia coli, është shkaku më i zakonshëm i ITU të pakomplikuara dhe llogarit 
për rreth 75-95% të të gjitha infeksioneve ( Hooton dhe Stamm, 1997; Perfetto dhe 
Gondek, 2000; Nikolle 2003; Faro dhe Fenner 2003; National Institute of Health, 
2005). Krahasuar me raportimet e ndryshme, të dhënat tona paraqesin një frekuencë 
relativisht të përafërt të bakterit E. coli 75.6%. 

Të dhënat e këtij studimi, ndryshojnë nga studime të tjera, të cilat kanë raportuar E. 
coli 24% (Kebira, et al., 2009), si uropatogjenin më të shpeshtë. Ky studim, raporton 
vlera të ngjashme, me studimet e tjera, ku E. coli ishte patogjeni më i shpeshtë që 
shkakton ITU, si në një studim të  Mohammad MT (2010) ku 62,6% e baktereve të 
izoluara ishin E. coli. (Mehar, et al., 2010) dhe 66% E. coli në një studim (Naeem, et 
al., 2010), në Islamabad. 
 

Baktere të tjera Gram-negative, janë Klebsiella spp, Enterobacter spp., Pseudomonas 
aeruginosa dhe Proteus spp. Organizmat Gram pozitiv, përfshijnë Enterococcus spp, 
Staphylococcys spp.  dhe Streptococcus spp. dhe përbëjnë nga 5 deri në 15% të 
rasteve (Farhatullah, et al., 2009). Referuar artikullit të mësipërm edhe në studimin 
tonë, pas E. coli me frekuencë të lartë janë vërejtur gjithashtu edhe: Proteus spp., 
Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus grup B si dhe Pseudomonas aeruginosa 
(figura 3 - 44).  

Përqindjet respektive, të baktereve për gupin e shqetësimeve, si dhe për grupin e 
kontrollit, për të treja zonat e marra në analizë, paraqiten në tabelën 3 - 22. Të gjithë 
bakteret, paraqesin një frekuencë më të lartë, në grupin e shqetësimeve, në krahasim 
me grupin e kontrollit. Gjithashtu, vihet re se zona e tretë, paraqet një frekuencë më të 
lartë, të baktereve krahasuar me dy zonat e tjera. 
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Tabela 3-142.   Frekuencat e baktereve për të treja zonat e marra në studim 

  E. coli Proteus 
spp. 

S. 
saprophyticus 

Streptococcus 
grup B 

Klebsiella 
spp. 

P. 
aeruginosa 

Zona  
 1 

Shqetësime 75.6 12.13 6 4.67 3.33 2 

Kontrolli 74.3 11.67 4.4 3.88 1.46 1.46 

Zona  
 2 

Shqetësime 69.1 9.1 8.3 5.6 4.3 1.32 

Kontrolli 62.83 7.8 7.24 4.8 2.2 0.43 

Zona  
3 

Shqetësime 74.2 10.12 6.25 4.62 3.3 0.89 

Kontrolli 67 8.84 6.15 4.46 2.7 0.38 

 

Staphylococcus saprophyticus, është në radhë i dyti për vetëm 5 deri në 20 % e 
infeksioneve të traktit urinar. Të tjerë Enterobacteriacea, të tillë si Proteus spp. dhe 
Klebsiella spp., shkaktojnë ITU me një frekuencë më të ulët (Nicolle 2003; Perfetto 
dhe Gondek, 2000; Hooton dhe Stamm, 1997).  

Megjithse S. Saprophyticus, është më pak e zakonshme se E. coli, paraqitet më 
agresiv. Përafërsisht, gjysma e individëve të infektuar me S. Saprophyticus, paraqiten 
me përfshirjen e TUS, këta individ, gjithashtu kanë një probabilitet më të lartë për të 
pasur infeksione të përsëritura (Hooton dhe Stamm, 1997).  

Të dhënat në studimin tonë, përputhen me evidentimet e mësipërme për S. 
saprophyticus, i cili varion nga 4.4% deri në 8.3%, por nuk përputhen për Proteus 
spp. Pasi në këtë studim, vlerat e Proteus spp. janë më të larta se ato të S. 
saprophyticus (tabela 3 - 21). Në artikullin e publikuar, nga Abeje, et al., (2014), 
gjinia Proteus, rezulton në 7.79% si dhe vlerë kjo e përafërt, me vlerat e studimit tonë.  

Mikroorganizmi i tretë, më përhapura në studimin tonë, ishte S. saprophyticus, ndërsa 
në studimin e Sheikh, et al., (2005) ishte Pseudomonas aeruginosa. Bakteri 
Pseudomonas aeruginosa, po shfaqet si një oportunist patogjen i ITU, në komunitet 
dhe ka qenë lidhur 10.7 - 25% të rasteve (Hrynieëicz, et al., 2001; Francesco, et al., 
2007; Savas et al., 2006; Abubakar 2009; Marques 2005).  

Vlerat e P. aeruginosa, në studimin tonë, janë relativisht të ulta: 2%, 1.46% për zonën 
e parë, 1.32%, 0.43% për zonën e dytë, 0.89% si dhe 0.38% për zonën e tretë. Vërehet 
një mospërputhje, e vlerave me artikujt e përmendur më sipër. 

Ndërsa ITU, mund të ndikojnë në të dy gjinit, janë shumë më të përhapura në femra. 
Përafërsisht 50% e femrave, të rritura raportojnë se kanë pasur një ose më shumë ITU, 
dhe disa nga këto femra, do të zhvillojnë një histori të infeksioneve të 
përsëritura(Kunin, 1997: Neu, 1992). 

Analiza e shpërndarjes së infeksionit, në bazë të gjinive për të treja zonat e marra në 
studim, paraqitet e detajuar në tabelën 3 - 23. Në studimin tonë, vihet re se E.coli 
paraqet, një frekuencë më të lartë tek femrat 20.84%, në krahasim me meshkujt 
16.59% në zonën e parë. Kjo frekuencë e lartë, vihet re në të treja zonat e studimit. 
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Tabela 3-153.   Frekuenca e infeksionit në bazë të gjinive për të treja zonat e marra në analizë 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Lloji i infeksionit Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj 

E. coli 20.84% 16.59% 20.58% 17.50% 23.61% 21.21% 

E. coli + Proteus 
spp. 

0.18% 0.66% 0.19% 0.63% 0.19% 0.87% 

Enterococcus spp. 0.00% 1.11% 0.38% 0.83% 0.56% 0.87% 

Klebsiella spp. 0.91% 1.11% 1.88% 0.77% 0.56% 1.73% 

Klebsiella spp. + 
Proteus spp. 

0.55% 0.00% 0.38% 0.00% 0.19% 0.00% 

Negativ 70.57% 72.35% 68.46% 70.83% 65.43% 67.53% 

Proteus spp. 3.76% 2.56% 2.88% 1.88% 4.09% 2.60% 

Proteus vulgaris 0.73% 0.00% 1.67% 1.54% 0.93% 0.87% 

Pseudomonas 
aeruginosa 

0.37% 0.88% 0.19% 0.63% 0.22% 0.37% 

Staphylococcus 
aureus 

0.18% 0.22% 0.38% 0.63% 0.37% 0.65% 

Staphylococcus 
saprophyticus 

2.01% 1.55% 2.69% 1.67% 2.42% 1.73% 

Streptococcus grup 
B 

1.10% 1.77% 1.54% 1.88% 1.30% 1.73% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Megjithse E. Coli, ishte uropatogjen më i zakonshëm në të dy gjinitë, incidenca e tij 
ishte dukshëm më e lartë ket femrat (71.7%) sesa tek meshkujt (58,5%) (Linhares et 
al., 2013). Në fakt prevalenca e lartë ndaj gjinisë femërore, vihet re edhe tek bakteret 
e tjera si Klebsiella spp., Proteus spp. dhe S. Saprophyticus. 

Në ndryshim nga bakteret e mësipërm, Streptococcus grup B si dhe P. aeruginosa, 
paraqesin një prevalencë tek meshkujt, në krahasim me femrat. P. aeruginosa ishte 
një uropatogjen, më përgjegjës për dallimet mes femrave dhe meshkujve. Një rezultat 
i tillë, përputhet me përfundimet e nxjera nga Linhares et al., (2013).  
P. aeruginosa, është më i shpeshtë tek meshkujt, për shkak të karakteristikave të 
veçanta të trashëguara të pacientit, duke përfshirë gjininë, përdorimi i mëparshëm i 
antimikrobialëve, ndërhyrje të mëparshme në traktin urinar dhe individët e sëmur me 
fshikëz urinare neurogjenike (Tabibian, et al., 2008).  
 
Mostrat e marra në zonën e parë, nga femrat (54.8%) dhanë më shumë baktere, sesa 
ato të marra nga meshkujt (45.2 %), për grupin e shqetësimeve dhe 51.6 % femra dhe 
48.4 % meshkuj, për grupin e kontrollit. Shpërndarja sipas gjinisë, në femra dhe 
meshkuj, për shqetësimet e individët e sëmur në studim, ishte në përputhje me atë të 
studimeve të tjera (Abubakar, 2009; Snydman, 1991; Savas et al., 2006). 
 
Disa raporte, kanë treguar se, femrat janë më të të prirura për të pasur ITU, se 
meshkujt (Kolaëale et al., 2009), sepse uretra është më e shkurtër, tek femrat sesa tek 
meshkujt dhe është e lehtë, të përshkohet nga mikroorganizmat (Inabo dhe Obanibi, 
2006). Prirja që femrat paraqesin për të zhvilluar ITU, gjithashtu shpjegohet, në bazë 
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të disa faktorë të sjelljes, duke përfshirë vonesat në urinim, aktivitetin seksual, 
përdorimi i diafragmave dhe spermicideve të ndryshëm (të dy këta faktor kanë rritur 
kolonizimin e zonës periuretrale me baktere). Gjithashtu, gjatësia e uretrës, mjedisi i 
thatë përreth hapjes uretrale, dhe vetitë antibakteriale të lëngjeve prostatik, 
kontriubojnë në një normë më të ulët të infeksionit tek meshkujt. 
 

Tabela 3-164.   Frekuenca e sëmundjeve 

Sëmundja Frequenca Përqindje Përqindje 
Kumulative 

Cistit 103 10.3 10.3 
Negativ 722 72.2 82.5 
Pielonefrit 23 2.3 84.8 
Bakteriuri asimptomatike, diabet 21 2.1 88.0 
Pielonefrit akut 11 1.1 85.9 
Infeksion urinar i komplikuar 59 5.9 93.9 
Prostatit Bakterial 26 2.6 96.5 
Infeksion urinar i komplikuar, 
gure ne veshka 

35 3.5 100.0 

Total 1000 100.0  100.0 

 

Në analizën e sëmundjeve, të paraqitur në tabelën 3 - 24, vihet re se përqindjen më të 
lartë, e përbëjnë rastet me cistit 10.3%. Një prevalencë të lartë prej 5.9% paraqesin 
dhe rastet e infeksioneve urinare të komplikuar, e më pas edhe prezenca e gurëve në 
veshka.  
 
Femrat, të cilat mjekohen me preparate mjeksore, për diabet kanë qenë kryesisht në 
rrezik më të lartë, duke përbërë një grupim, në mes ashpërsisë së diabetit dhe rrezikut 
për të zhvilluar ITU. Rreziku i ITU, ishte i ngjashëm, pavarësisht nëse diabeti ishte i 
pranishëm për ≤10 ose më shumë se 10 vje (Boyko, et al., 2002). Duhet të presim, një 
rrezik më të lartë të ITU, me kohëzgjatje më të madhe në kohë të diabetit, siç është 
rasti me disa komplikime diabetike, të tilla si retinopatisë ose nevropatisë (Harris, et 
al., 1995). Dështimi për të zbuluar një grupim me kohëzgjatjen e diabetit, mund të jetë 
për shkak të fillimit të shpeshtë të diabetit okult të tip 2 (Harris, et al., 1992). 

Për më tepër, grupimet në mes të diabetit apo karakteristikat e diabetit dhe rreziku për 
ITU, nuk mund të shpjegohet duke u ngatërruar, për shkak të shpeshtësisë së 
marrëdhënieve seksuale, një faktori të lartë rreziku për ITU (Strom, et al., 1987), apo 
edhe historia e ITU. 
 
Analiza statistikore, midis tipit të infeksionit dhe sëmundjes tregon se midis 
parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 

(77) = 1783.024; p<0.0005). 
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Figura 3-45.   Frekuenca e rasteve ambulatore krahasuar me ato spitalore  
midis tre zonave të analizës 

 
Në analizën ambulator - spitalor midis zonave (figura 3 - 45), vëmë re se, rastet më të 
shumta janë ambulator. Ky rezultat, tregon se infeksioni, më tepër ka qënë në stade 
fillestare dhe jo problematike. Bazuar në rezultetet e paraqitura, në figurën e 
mësipërme, themi se grupi i shqetësimeve në zonën e dytë, ka paraqitur një frekuencë 
më të lartë 72.6% të rasteve ambulatore, krahasuar me dy zonat e tjera. Në rastet 
spitalore, frekuencë më të lartë 43.35%, ka paraqitur grupi i kontrollit në zonën e parë, 
krahasuar me dy zonat e tjera. 
 
Analiza urban - rural, evidenton frekuencën më të lartë, të individëve nga zona 
urbane. Ky evidentim, realizohet në bazë të një krahasimi, të mostrave në të treja 
zonat e marra në studim (figura 3 - 46).  

Bazuar në figurën 3 - 46, mund të përcaktojmë se, frekuencën më të lartë 73.77% për 
zonën urbane, e paraqet grupi i shqetësimeve në zonën e parë, krahasuar me dy zonat 
e tjera. Frekuencën më të lartë 41.3% për zonën rurale, e paraqet grupi i kontrollit në 
zonën e tretë të analizës, krahasuar me dy zonat e tjera. 

 

Figura 3-46.   Frekuenca e rasteve urbane krahasuar me ato rurale 
midis tre zonave të analizës 
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Bazuar në këtë evidentim, mund të përcakojmë se, kjo prevalencë e lartë e zonës 
urbane, në krahasim me atë rurale, nuk do të thotë detyrimisht se niveli i infeksionit 
është më i lartë në zonat urbane. Mendojmë, se kjo prevalencë e zonës urbane, ndaj 
asaj rurale lidhet me shumë faktorë.  

Dy faktorët më të rëndësishëm, janë informimi më i lartë ndaj ITU, si dhe aksesi më i 
lehtë dhe i shpejtë, në qendrat përkatëse (ambulatore apo spitalore) për kryerjen e 
analizave të urinës. 

Tabela 3-175.   Lidhja e leukociturisë me tipin e infeksionit për zonën e parë 

Tipi i infeksionit Prania e leukociteve në analizë Total 

Pozitiv Negativ 

E. coli 171 19 190 

Negativ 1 712 713 

Proteus vulgaris 4 0 4 

Staphylococcus saprophyticus 8 10 18 

Klebsiella spp 7 3 10 
Klebsiella + Proteus spp 3 0 3 

Streptococcus group B 9 5 14 
E.coli + Proteus spp 4 0 4 

Staphylococcus aureus 2 0 2 
Pseudomonas aeruginosa 5 1 6 

Proteus spp 18 13 31 

Enterococcus spp 3 2 5 

Total 235 765 1000 

 

Në tabelat 3 - 25 dhe 3 - 26, paraqitet përkatësisht lidhja midis leukociteve dhe 
infeksionit në tabelën e parë, ndërsa në tabelën e dytë paraqitet lidhja midis 
bakteriurisë dhe infeksionit. Këto tabela, i referohen vlerave, të marra nga njëra prej 
zonave të analizuara (zonës së parë).  

Tabela 3-186.  Lidhja e bakterurisë me tipin e infeksionit për zonën e parë 

Tipi i infeksionit Prania e baktereve  në analizë Total 

Pozitiv Negativ 

E. coli 184 6 190 

Negativ 1 712 713 

Proteus vulgaris 4 0 4 

Staphylococcus saprophyticus 10 8 18 

Klebsiella spp 9 1 10 
Klebsiella + Proteus spp 3 0 3 

Streptococcus group B 11 3 14 
E.coli + Proteus spp 4 0 4 

Staphylococcus aureus 2 0 2 
Pseudomonas aeruginosa 5 1 6 

Proteus spp 25 6 31 

Enterococcus spp 3 2 5 

Total 261 739 1000 

 

Nga tabelat, vëmë re se bakteriuria, është shoqëruar thuajse gjithmonë, nga leukocitet 
e përcaktuara në analiza klinike. Në vlerësimin, si pozitiv të një bakteriurie, me më 
pak se 100 000 për ml, vjen në ndihmë dhe shoqërimi i bakteriurisë me leukociturinë. 
Në shumicën e rasteve, është leukocituria që na shtyn të kërkojmë urokulturë. Vetëm 
në disa raste, gjatë antibiotiko terapisë ose pak pas kësaj ndërprerjeje, mund të kemi 
leukocituri pa bakteriuri. 
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Leukocitet, në urinë janë gjetur në rreth 31% të rasteve. Përputhshmëria e leukociteve 
të urinës me Escherichia coli është e rendit 96.83%. Nëse do t’i krahasojmë shifrat e 
bakteriurisë me leukociturinë, atëhere shohim se kemi zhvendosje të vogla dhe jo 
sinjifikative. Në qoftë se, duam të shohim nëse ka lidhje midis secilit prej baktereve 
dhe leukociturisë në urinë, realizojmë analizën statistikore χ2.  

Analiza statistikore midis tipit të infeksionit dhe leukociturisë për zonën e parë tregon 
se midis parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 

(11) = 791.745; p < 0.0005). Për zonën e 
dytë, nga analiza statistikore shohim se se midis parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 

(11) = 889.139; p < 0.0005). 

Përputhshmëria e leukociteve të urinës me Escherichia coli është e rendit 96.83%. 
Nëse do t’i krahasojmë, shifrat e bakteriurisë me leukociturinë, atëher shohim se kemi 
zhvendosje të vogla dhe jo sinjifikative.   

 

Mosha, është një faktor i rëndësishëm për të përcaktuar prevalencën e ITU. Në 
studimin tonë, mosha e individëve varionin nga 0 deri në 99 vjeç, me një moshë 
mesatare prej 54 vjeç. Për të realizuar një analizë më të saktë, i kemi grupuar në 6 
grupmosha, të cilat mund të vihen re në tabelën 3 - 27. Kjo tabelë, pasqyron gjithashtu 
frekuencën e llojeve të ndryshme të baktereve, në varësi të grupmoshave për zonën e 
parë.  

Tabela 3-197.   Frekuenca e llojeve të baktereve në varësi të grup moshës për zonën e parë 

Lloji i 
infeksionit 

Grup Mosha Total 

1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >75 

E. coli 
33 20 18 37 67 27 202 

Proteus 
vulgaris 

3 0 0 0 1 0 4 

Staphylococcus 
saprophyticus 

4 1 3 4 2 4 18 

Klebsiella spp. 0 0 0 2 6 2 10 

Klebsiella spp. 
+ Proteus spp. 

2 1 0 0 0 0 3 

Streptococcus 
group B 

1 1 2 1 4 5 14 

E.coli  + 
Proteus spp. 

2 1 0 0 1 0 4 

Staphylococcus 
aureus 

0 0 0 1 1 0 2 

Pseudomonas 
aeruginosa 

0 2 1 2 1 0 6 

Proteus spp. 10 1 7 4 6 3 31 

Enterococcus 
spp. 

0 0 0 1 3 1 5 
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E njëjta analizë, është realizuar për të treja zonat dhe rezultati është i përafërt. Vihet re 
se, grupmoshat me frekuencë më të lartë për E. coli janë 61-75 me rreth 33.12%, 46-
60 me një përqindje prej 18.32% dhe më pas grupmosha 1 - 15 me një frekuencë 
16.34%. Si përfundim, mund të themi se me rritjen e moshës prevalenca e infeksionit 
rritet. 

 

Bazuar në të dhënat e studimit (tabela 3 - 28), vihet re se për femrat grup moshat me 
një prevalencë më të lartë janë: 1 - 15, 46 - 60 si dhe 61 - 75 përkatësisht me 20.8%, 
24.31% dhe 21.57%. Pervalenca e infeksionit, tek meshkujt vihet re në këto 
grupmosha 1 - 15 vjeç, 61 - 75 vjeç si dhe mbi 76 vjeç. Adoleshentët, kanë 
frekuencën më të ulët 12.25% për femrat dhe 12.6% për meshkujt. Të dhënat tona, 
janë të njëjta me ato të studimeve të tjera (Linhares et al., 2013; Pallet dhe Hand, 
2010; Wagenlehner, et al., 2005). 

Të moshuarit, përbënin grupmoshën më të prekur nga ITU, me një frekuencë prej 
38,6% (27.3% që korrespondon me femra dhe 11.3% ndaj meshkujve të sëmurë) dhe 
adoleshentët, kishin frekuencën më të ulët të ITU (Linhares et al., 2013).  

Me përjashtim të grupit të adoleshentëve, ITU rriten me moshën (tabela 3 - 28). 
Prevalenca më e lartë e infeksioneve të traktit urinar vihet re te femrat. 

Tabela 3-208.   Frekuencae grupmoshave bazuar në gjini për zonën e parë 

Grup mosha Femra Meshkuj 

1- 15 20.84% 16.15% 

16 - 30 12.25% 12.60% 

31 - 45 14.81% 7.52% 

46 - 60 24.31% 5.53% 

61 - 75 21.57% 44.03% 

≥ 76 6.22% 14.17% 

Total 100.00% 100.00% 

 
Analiza statistikore midis tipit të infeksionit dhe grup moshës, u realizua për secilën 
prej zonave të marra në studim. Analiza për zonën e parë, tregon se midis parametrave 
ka lidhje sinjifikative (χ2 

(55) = 80.325; p=0.015). Analiza për zonën e dytë, tregon se 
midis parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 

(55) = 141.036; p < 0.0005). Analiza për 
zonën e tretë, tregon se midis parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 

(55) = 156.406; p < 
0.0005). 

Në tabelën 3 - 29, paraqitet frekuenca e llojeve të ndryshme të baktereve në varësi të 
stinëve për zonën e parë. Vihet re se stina me frekuencë më të lartë, për E. coli  është 
stina e verës, me 31.58%  dhe më pas në radhë është stina e vjeshtës me 27.89%.  

Në shpërndarjen e Proteus spp. vihen re dy kulme, në pranverë 29% si dhe në vjeshtë 
35.48%. S. saprophyticus paraqet dy kulme, në mënyrë të ngjashme me Proteus spp., 
në pranverë 33.33% dhe në vjeshtë 44%. Këto rezultate, përputhen me studime të tjera 
(Linda, et al 1995).  
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Analiza statistikore midis tipit të infeksionit dhe stinës, u realizua për secilën prej 
zonave të marra në studim. Analiza për zonën e parë, tregon se midis parametrave ka 
lidhje sinjifikative (χ2 

(33) = 59.422; p=0.003). Analiza për zonën e dytë, tregon se 
midis parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 

(33) = 81.176; p < 0.0005). Analiza për 
zonën e tretë, tregon se midis parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 

(33) = 97.405; p < 
0.0005). 

Tabela 3-219.   Frekuenca e llojeve të baktereve në varësi të stinës për zonën e parë 

 

Lloji i 
infeksionit 

Stina 

Total 
Pranverë Verë Vjeshtë Dimër 

E. coli 47 60 53 30 190 

Proteus vulgaris 2 2 0 0 4 

Staphylococcus 
saprophyticus 

6 3 8 1 18 

Klebsiella spp 2 0 3 5 10 

Klebsiella + Proteus 
spp 

0 1 2 0 3 

Streptococcus group 
B 

2 4 2 6 14 

E.coli + Proteus spp 0 1 3 0 4 

Staphylococcus 
aureus 

0 1 0 1 2 

Pseudomonas 
aeruginosa 

0 3 2 1 6 

Proteus spp 9 7 11 4 31 

Enterococcus spp 0 4 1 0 5 

 
 

3. 5.  Prevalenca e infeksionit për zonat e marra në studim 
 
Në figurën 3 - 47, paraqitet frekuenca e infeksionit për të treja zonat e marra në 
analizë. 
 
Zona e tretë, paraqet lehtësisht një nivelin më të lartë të infeksionit në krahasim me dy 
zonat e tjera. Analiza statistikore midis tre zonave dhe pranisë së baktereve, tregon se 
midis parametrave ka lidhje sinjifikative (χ2 

(2) = 338.169; p < 0.005). 
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Figura 3-47.   Frekuenca e infeksionit në të treja zonat e analizës 

 
Prevalenca e infeksionit, e llogaritur nga kampioni për të treja zonat e studimit 
paraqitet në tabelën 3 - 30. Bazuar në formulën e llogaritjes së prevalencës, kemi 
përcaktuar prevalencën, për secilën prej zonave të marra në studim. 
 

Tabela 3-30.   Prevalenca që rezulton nga kampioni për të treja zonat e marra në studim 

Zonat e analizës Prevalenca e kampionit 

Zona 1 28.7 

Zona 2 30.4 

Zona 3 29.6 
 

 Në zonën e parë, veriperendimore (rrethi i Lezhës), prevalenca e infeksionit 
rezultoi P = 28.7% (Cl – 95%: 26.96 – 30.44). 

 Në zonën e dytë, jug perendimore (rrethi i Beratit), prevalenca e infeksionit 
rezultoi P = 29.6% (Cl – 95%: 27.8 – 31.4). 

 Në zonën e tretë, qendrore (rrethet Tiranë, Durrës dhe Elbassan), prevalenca e 
infeksionit rezultoi P = 30.4% (Cl – 95%: 28.56 – 32.24). 
 

3. 6.  Llogaritja e Odss ratio 
 

Për të llogaritur odss ratio, përdoren formulat e përcaktuara tek metodat statistikore. 
Në zonën e parë: individët në grupin e ekpozuar (grupi i shqetësimeve) janë 1.5 herë 
më të riskuar për infeksione në krahasim me grupin e kontrollit (OR=1.55; CI 95%: 
1.26-1.90, p<0.0001). Në tabelën 3 - 31, paraqiten të detajuara, frekuencat e rasteve 
positive dhe negative për përllogaritjen e odss ratio në zonën e parë. 
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Në zonën e dytë rezulton se: individët në grupin e ekpozuar (grupi i shqetësimeve) 
janë 1.47 herë më të riskuar për infeksione në krahasim me grupin e kontrollit 
(OR=1.47; CI 95%: 1.20-1.79, p<0.0002). 

Tabela 3-221.   Përllogaritja e odds ratio për zonën e parë 

Llogaritja e odss ratio për zonën e parë. 

Rastet pozitive 

Numri në grupin e ekspozuar 287 a 

Numri në grupin e kontrollit 206 c 

Rastet negative 

Numri në grupin e ekspozuar 713 b 

Numri në grupin e kontrollit 794 d 

 
Në zonën e tretë rezulton se: individët në grupin e ekpozuar (grupi i shqetësimeve) 
janë 1.44 herë më të riskuar, për infeksione në krahasim me grupin e kontrollit 
(OR=1.44; CI 95%: 1.18-1.74, p<0.0002). Në tabelën 3 – 32, paraqiten të detajuara, 
frekuencat e rasteve positive dhe negative për përllogaritjen e odss ratio në të treja 
zonat. 

Tabela 3-232.    Përllogaritja e odds ratio për të treja zonat e marra në studim 

Llogaritja e odss ratio për të treja zonat e studimit 

Rastet pozitive 

Numri në grupin e ekspozuar 927 a 

Numri në grupin e kontrollit 795 c 

Rastet negative 

Numri në grupin e ekspozuar 2073 b 

Numri në grupin e kontrollit 2205 d 

 
Përllogaritja e odss ratio, për të treja zonat e studimit, rezultoi se: individët në grupin 
e ekpozuar (grupi i shqetësimeve) janë 1.24 herë më të riskuar për infeksione në 
krahasim me grupin e kontrollit (OR=1.24; CI 95%: 1.11-1.38, p<0.0002).  

 

3. 7.  Antibiograma  
 

Urokultura, për secilën nga zonat përcaktoi lloje të ndryshme infeksioni. Secila 
urokulturë pozitive, proçedoi më tej me kryerjen e antibiogramës për infeksionet të 
caktuara. Në këtë analizë, do të detajojmë antibiotikët e përdorur për lufrimin e një 
infeksionit të caktuar.  

Në tabelën 3 - 33, paraqiten infeksionet bakteriale të ndarë në dy grupe kryesore. Në 
grupin e parë, futen infeksionet me frekuencë të lartë ndërsa në grupin e dytë futen 
infeksionet me frekuencë të ulët. Ndarja e në dy grupe, u realizua në bazë të 
rezultateve të urokulturës për të treja zonat e marra në studim. 
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Tabela 3-243.    Klasifikimi i infeksioneve 

Infeksionet me frekuencë të lartë Infeksionet me frekuencë të ulët 

Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa 

Proteus spp. Enterococcus spp. 

Staphylococcus saprophyticus Staphylococcus aureus 

Streptococcus grup B Escherichia coli dhe Proteus spp. 

Klebsiella spp. Klebsiella spp. dhe Proteus spp. 

 

ITU, janë një nga arsyet më të zakonshme për administrimin e antibiotikëve dhe për 
pasojë janë një ndër drejtuesit kryesor të rezistencës ndaj antibiotikëve. Si të tillë, 
është e rëndësishme që antibiotikët, të mos përdoren në qoftë se ata nuk janë të 
nevojshëm dhe në rastet kur janë e nevojshëm, duhet të jepen antibiotikët e duhur për 
të eliminuar infeksionin e caktuar.  

 

Antibiograma e Escherichia coli 

 

Escherichia coli, është bakteri me frekuencë më të lartë në të tre grupet e popullatës 
së analizuar. Në figurën 3 - 48, paraqiten antibiotikët e përdorur për këtë bakter si dhe 
efektiviteti i tyre. E. coli, ka paraqitur një rezistencë të lartë ndaj: penicilinës, 
ampicilinës dhe cefalitinës. Shumica e studimeve, në vendet në zhvillim kanë 
sugjeruar se patogjene e traktit urinar janë shpesh rezistente ndaj antibiotikëve të tillë 
si ampicilina, cotrimoxazole dhe chloramphenicol (Jeena, Coovadia et al. 1995; Jeena, 
Coovadia et al., 1996; Rabasa dhe Shattima 2002; Wammanda dhe Ewa 2002; Musa-
Aisien, Ibadin et al., 2003).  

 

Figura 3-48.   Frekuenca antimikrobiale e ndjeshmërisë së mostrave me Escherichia coli  
ndaj antibiotikëve të ndryshme 
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Referuar raportit global, të mbikqyrjes së rezistencës antimikrobiale (Antimicrobial 
Resistance Global Report on Surveillance 2004), Escherichia coli paraqet rezistencë 
ndaj penicilinës, ampicilinës, amoksacilinës, cefalosporinave të gjeneratës së tretë dhe 
ndaj fluorokuinoloneve. 

Në krahasim me botën e zhvilluar shkalla e rezistencës së E.coli, është rritur për të 
gjitha trajtimet me antibiotik, që janë përdorur në zonën e studimit për dhjetë vitet e 
fundit në trajtimin e ITU (Antimicrobial Resistance Surveillance in Europe 2009; 
Moffett, Frazee et al., 2012 dhe Khawcharoenporn, Vasoo et al., 2012). Për shembull, 
në Evropë rezistenca ndaj amoxicillinës shkon 48% në Holandë në 60% dhe në 
Belgjikë nga 21% deri 36%, ndërsa në tonë është 90.67%. Në figurën 3 - 49, paraqitet 
frekuenca e ndjeshmërisë së antibiotikëve të përdorur ndaj Escherichia coli. 

 

Figura 3-49.   Frekuenca e ndjeshmërisë së antibiotikëve të përdorur ndaj Escherichia coli 

 
Sikundër shpjegohet në hulumtime të ndryshme, dallimi mund të rezultoj nga faktor të 
ndryshëm që lidhen me varfërinë, modeli i popullatës si edhe shkalla e përshkrimit të 
recetave gjithashtu mund të luajnë një rol vendimtar (Donk, Bovenkamp et al., 2012; 
Byarugaba 2004 dhe Nys, Terporten et al., 2008). 
Në figurën 3 - 49, paraqitet përqindja e rasteve të antibiotikëve ndaj të cilëve E. coli 
paraqet ndjeshmëri. Në rendin zbritës të ndjeshmërisë, përmendim këta antibiotikë: 
doksiciklinë (DO) 100%; levofloksacinë (LE) 100%; amikacinë (AK) 89.47%; 
nitrofurantoinë (F) 85.71% si dhe gentamicinë (CN) 81.95%. 

 

Antibiograma e Proteus spp. 

 

Në figurën 3 - 50, paraqiten antibiotikët e përdorur ndaj Proteus spp. si dhe 
efektiviteti i tyre. Rezultatet e testeve antimicrobial të  ndjeshmërisë (Figura 3 - 50), 
zbuluan se antibiotiku imipenem (IMP), ishte më efektive kundër Proteus spp. me 
përqindje 96.3% pasuar nga amikacin (AK) me përqindje 89.5%. 
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Figura 3-50.   Frekuenca antimikrobiale e ndjeshmërisë së mostrave me Proteus spp.  
ndaj antibiotikëve të ndryshëm 

 
Imipenem (Imp) dhe Amikacin (AK) u pasuan nga doksiciklin (DO) 85.4%, 
nitrofuranttoin (F) 81.82%, norfloksacin (NOR) 81.48%, perfloksacin (PEF) 77.55% 
si dhe ceftazidim (CAZ) 74%. Pjesa tjetër e antibiotikëve të provuar, kishin më pak se 
60% të modelit antimicrobial të ndjeshmërisë (figura 3 - 51).  
 
Rezultatet, kanë rekomanduar përshkrimin e recetave të antibiotikut imipenem (IMP), 
në trajtimin e Proteus spp. sepse është antibiotiku më efektive kundër Proteus spp. in 
vitro. Edhe pse Proteus spp. janë më pak të ndjeshëm ndaj antibiotikut amikacin 
(AK), është e rekomandueshme që të përshkruhet në rastin e ndjeshmërisë ndaj 
imipenem (IMP). Në rastet akute infeksionet Proteus spp. mund të kërkojë përdorimin 
e terapisë sinergjike antimikrobike të kombinuar (imipenem- amikacina). Në figurën 3 
- 51, paraqitet frekuenca e ndjeshmërisë së antibiotikëve të përdorur ndaj Proteus spp. 

 

Figura 3-51.   Frekuenca e ndjeshmërisë së antibiotikëve të përdorur ndaj Proteus spp 
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Rezultatet, treguan gjithashtu se rezistenca e Proteus spp. ishte e dukshme në vijim të 
antibiotikëve cefalitinë (KF) 95.65%, amoksiklinë (AML) 88%, ampicilinë (AP) 
73.9% dhe ceforosim (CXM) 66.67%. 

Rezistenca 77-85% e Proteus spp. kundër ampicillin, bashkë-trimoxazole, 
tetracycline, dhe chloramphenicol është raportuar nga Feglo et al. (2010). Rezultate të 
ngjashme, janë raportuar nga Newman et al. (2006). Rezistenca e lartë ndaj 
antibiotikëve e Proteus spp., mund të jetë një tregues i niveleve të rezistencës në 
mesin e Enterobacteriaceae, që administrimi i padisiplinuar i antibiotikëve jep 
presion selektiv, duke çuar në një prevalencë më të lartë të baktereve rezistente 
(Barrow dhe Felthan, 2003).  

Këto specie, janë jo vetëm shkaktarët e mundshëm të infeksioneve, por edhe 
rezervuarët e mundshëm të gjeneve të rezistencës, që mund të transferohen në 
patogjen të tjerë bakterial. Nivelet e larta të prodhimit β-laktamase dhe rezistencës 
multi-drogës e izolantëve, janë tregues të një rritjeje kërcënuese të rezistencës së 
raportuar nga shumë studime (Feglo et al., 2010). 

 

Antibiograma e Staphylococcus saprophyticus 

 

Megjithse S. Saprophyticus, është konsideruar të jetë i trajtueshëm me disa antibiotikë 
që arrijnë përqendrime të larta në urinë, të tilla si nitrofurantoin, trimetoprim apo 
kuinolonet, ky bakter i posedon të dy mekanizma e rezistencës natyrore dhe të fituar. 
S. Saprophyticus, është thelb rezistent ndaj fosfomicin dhe acidit fusidik (Shao, Wang 
dhe Li 2003; Kahlmeter 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-52.   Frekuenca antimikrobiale e ndjeshmërisë së mostrave me S. saprophyticus 
ndaj antibiotikëve të ndryshëm 
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Antibiogram e S. saprophyticus të izoluar tregon se S. saprophyticus paraqet 
ndjeshmëri më të lartë ndaj nitrofurantoin (F) 90.5%. Ndjeshmëri e lartë u vërejt edhe 
ndaj amikacin (Ak) 85.7%, ciprofloksacin (CIP) 85.7%, Cefalotinë (KF 81%), 
cefuroksionn (CRO) 71.4%, norfloksacin (NOR) 71. 4 si dhe ndaj gentamicin 66.7% 
(figura 3 - 52 dhe figura 3 - 53).  
 
Ciprofloksacin (CIP), është një nga fluorokuinolonet më shpesh të përshkruar për 
ITU, për arsye të disponueshmërisë së tij, për administrim oral dhe formulimet 
intravenoze. Ky antibiotik, paraqet një përthithje të lartë edhe në administrim oral dhe 
ekskretohet shpejt nga trupi në kushte normale (Shao, Wang dhe Li 2003; Kahlmeter 
2003). Në mënyrë të ngjashme, në studimin tonë  ciprofloksacin u gjet të jet i 
ndjeshëm ndaj 85.7%  të izolantëve. Në figurën 3 - 53, paraqitet frekuenca e 
ndjeshmërisë së antibiotikëve të përdorur ndaj Staphylococcus saprophyticus. 

 

Figura 3-53.   Frekuenca e ndjeshmërisë së antibiotikëve të përdorur ndaj S. saprophyticus 

 

Rezistenca, për të fluorokuinolonet është rritur dukshëm, nga futja e tyre për trajtim 
ndaj ITU. Shumë studime, nga bota e gjerë si dhe në Bangladesh kanë raportuar një 
rritje të qartë të rezistencës ndaj ciprofloksacin (Akhtauzzaman 2002).  
 
Rezistenca 0% e S. Saprophyticus, për të gjithë antibiotikët u shfaq në vitin 1976 
(Razzaque, Rahman 1977). 0% rezistenca ndaj Ciprofloxacin është vërejtur edhe në 
studime të tjera në Bangladesh në vitet 1992 në 1999 (Onifade, Nwobu et al., 1992; 
Sharif 1999). 
 
Rezistencë të lartë ndaj ciprofloksacin kundër S saprophyticus, është raportuar edhe 
nga autor të tjerë (Akhtauzzaman 2002). Në studimin tonë norma e rezistencës së S. 
saprophyticus ndaj ciprofloksacin është e ulët 14.3%. 
 
Norma të larta rezistence S. Saprophyticus, në këtë studim i paraqet ndaj nalidiksin 
(NA) 53.4%, ampicilin (AP) 53.4%, amoksicilin (AML) 42.8% si dhe ndaj ceftazidim 
(CAZ) 42.8% (figura 3 - 53). 
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Antibiograma e Streptococcus grup B 

 

Në figurën 3 - 54, paraqiten antibiotikët e përdorur ndaj Streptococcus grup B si dhe 
efektiviteti i tyre. Meqënëse  Streptococcus grup B, mbetet i ndjeshëm ndaj 
antibiotikut penicilin, penicilina G, konsiderohet si terapi e vetme e zgjedhur për 
trajtimin e infeksioneve të shkaktuara prej Streptococcus grup B (Jacobs, Kelly dhe 
Speck 1982; Mc. Cracken, Ginsberg 1973).  

 

Figura 3-54.   Frekuenca antimikrobiale e ndjeshmërisë së mostrave me Streptococcus grup B  
ndaj antibiotikëve të ndryshme 

 
Përparësitë kryesore, të një kombinimi ampicilin-gentamicin janë spektri i ngushtë i 
aktivitetit antimikrobial dhe një kosto më e ulët.  
 
Antibiotikët e tjerë të testuar, si alternativa të mundshme në antibiotikut penicilin, 
treguan përparësitë në lidhje me ndjashmërinë e Streptococcus grup B. Në përputhje 
me studime të tjera, të publikuara izolantët e testuar në këtë studim paraqitën 
ndjeshmëri të lartë ndaj antibiotikëve norfloksacin (NOR) 91%, ciprofloksacinë (CIP) 
91%, cefuraksion (CRO) 81,8 % si dhe penicilin (P) 80, 6% (Aroutcheva, Simoes 
2004; Pearlman, Pierson dhe Faix 1998; Betriu, Gomez, Sanchez, et al., 1994) (figura 
3 - 54 dhe figura 3 - 55). 

Në këtë studim, si dhe në studime të tjera, nuk u gjtën shtame të Streptococcus grup B 
rezistent ndaj penicilinës. Megjithatë, izolantët treguar një ndjeshmëri mesatare ndaj 
penicilinë G në 19.4% të rasteve dhe në 15.4% të rasteve për ampicilin.  

Të  dhënat e këtij studimi, janë të ngjashme me citimin e Aroutcheva, Simoes (2004) 
për sa i përket ndjeshmërisë mesatare të Streptococcus grup B, ndaj penicilinës në 
17% të rasteve, ndaj ampicilinës në 15% të rasteve. Në figurën 3 - 55, paraqitet 
frekuenca e ndjeshmërisë së antibiotikëve, të përdorur ndaj Streptococcus grup B. 
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Figura 3-55.   Frekuenca e ndjeshmërisë së antibiotikëve të përdorur ndaj Streptococcus grup B 

 
Rouse et al. raportoi se 10% dhe 8% e izolantëve të testuar, kishin ndjeshmëri 
mesatare ndaj antibiotikwve penicilin dhe ampicilin respektivisht (Rouse, Andrews, 
Lin, et al., 1998). Betriu et al. raportoi se 2% e izolantëve të Streptococcus grup B, 
kishin një ndjeshmëri mesatare, ndaj antibiotikut penicillin (Betriu, Gomez, Sanchez, 
et al., 1994). Liu et al. zbuloi se 15% e izolantëve të Streptococcus grup B, të testuar 
kishin një ndjeshmëri mesatare, ndaj antibiotikut penicillin (Liu, Wu, et al., 1997). 
 
Konstatimi i shtameve me një ndjeshmëri mesatare, ndaj antibiotikut penicillin G dhe 
ampicillin, nuk do të thotë se këto antibiotikët nuk duhet të përdoren. Megjithatë, këto 
të dhëna do të tregojnë se izolantëve të Streptococcus grup B, duhet të monitorohet 
çdo vit, për të përcaktuar nëse vihet re një rënie në ndjeshmëri, duke çuar kështu në  
rezistencës. Përdorimi i vazhdueshëm i sasive të mëdha e β-laktamëve, do të çojë në 
rezistencën njësoj si në rastin e Streptococcus pneumoniae. 

 

Antibiograma e Klebsiella spp. 

 

Klebsiella spp. një prej baktereve që shkaktojnë ITU, tregon një rritje të përgjithshme 
në rezistencën ndaj antibiotikëve dhe për pasoj, shfaqjen e shtameve me rezistencë të 
shumëfishtë,  ndaj antibiotikikëve të cilat nuk kanë qënë të rralla (Chan, Lye, et al., 
1993).  

Në krahasim me të dhënat e disponueshme të publikuara, Issack H demonstroi se të 

gjitha organizmat Klebsiella spp., ishin të ndjeshëm ndaj antibiotikut gentamicin. 

Ndërkohë 88.89% e rasteve tona, kanë qenë të ndjeshme ndaj këtij antibiotiku (Isaack, 

Mbise dhe Hirji 1992). Në kundërshtim me të dhënat tona, në studimin e realizuar nga 

Khorvash, ndjeshmëria ndaj antibiotikut gentamicinë është vetëm 19% (Khorvash, et 

al., 2008). Në figurën 3 - 56, paraqiten antibiotikët e përdorur ndaj Klebsiella spp. si 

dhe efektiviteti i tyre. 
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Figura 3-56.   Frekuenca antimikrobiale e ndjeshmërisë së mostrave me Klebsiella spp.  
ndaj antibiotikëve të ndryshëm 

 

Norma të larta ndjeshmërie Klebsiella spp., në këtë studim i paraqet ndaj antibiotikut 
ofloksacin (OFX) 100%. Ky antibiotik, pasohet nga ciprofloksacin (CIP) 88.9%, 
gentamicin (CN) 88.9%, cefuraksion (CRO) 85.72, ceftazidim (CAZ) 85.7% si dhe 
nalidiksin (NA) 77.78% të detajuara në figurën 3 - 56 dhe figurën 3 - 57. 
 
Në 2000 ciprofloksacin (CIP), rezultoi rezistent në 2.7% të izolantëve për pasojë, 
ishte një prej agjentëve më aktive kundër Klebsiella spp. (Catal et al., 2009). Norma  e 
rezistencër ndaj antibiotikut ciprofloksacin (CIP), në studimin tonë paraqitet 
relativisht më e lartë 11.11%. 

Në figurën 3 - 57, paraqitet frekuenca e ndjeshmërisë së antibiotikëve, të përdorur 
ndaj Klebsiella spp. Në studimin tonë, izolantët e Klebsiella spp. paraqesin një normë 
të lartë rezistence, ndaj antibiotikëve amikacin (AK) 100% dhe ampicilin (AP) 100%. 
Norma të larta rezistence, vihen re edhe në antibiotikët amoksiciklin (AML) 88.89% 
si dhe cefalotin (KF) 87.5%.  
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Figura 3-57.   Frekuenca e ndjeshmërisë së antibiotikëve të përdorur ndaj Klebsiella spp 

 

Krahasuar me studimin e realizuar nga Manikandan (2013), vlerat për antibiotikët 

amoksicilin (AML) dhe ampicilin (AP), janë të përafërta përkatësisht 88.9% dhe 

83.3% (Manikandan and Amsath 2013). Rezistenca e vërejtur ndaj antibiotikut 

amoksicilin (88.89%), në këtë studim është më i ulët se 97.7%, në raportimin e 

Sonavane et al., (2008). Rezistenca ndaj këtyre antibiotikëve, është raportuar edhe më 

parë, në spitale të tjera si dhe në institucione të tjera, në vende të ndryshme (Daoud et 

al., 2006; Akujobi, 2005). 
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4. PËRFUNDIME  

 

Qëllimi i punimit, për përcaktimin e shkaktarëve të infeksioneve të traktit urinar, në 
një kampion përfaqësues të popullatës shqiptare si dhe vlerësimi i incidences, 
prevalencës dhe epidemiologjisë së këtyre infeksioneve, u realizua. Prej këtij studimi 
nxorëm përfundimet e mëposhtëme:  
 
 Infeksionet e traktit urinar, janë tashmë shumë të përhapura në Shqipëri, në të 

gjitha rajonet dhe në të gjithë grupmoshat. 

 

 Nga analiza e realizuar, rezulton se zona e tretë, qendrore (rrethet Tiranë, Durrës 

dhe Elbasan), paraqet një nivel lehtësisht më të lartë të infeksionit 30.4 % 

krahasuar me zonën e dytë 29.6% dhe zonën e parë 28.7%. 

 

 Bakteret shkaktare të infeksionit, më të shpeshta janë E. coli, me frekuencën më 

të lartë 75.6% si edhe:  Proteus spp., Staphylococcus saprophyticus, 

Streptococcus grup B si dhe Pseudomonas aeruginosa. 

 

 Grup moshat, me frekuencë më të lartë rezultuan 46 - 60 vjeç (24.31%), për 

femrat dhe 61 - 75 vjeç (44.03%), për meshkujt. 

 

 Prevalenca e infeksionit është më e lartë tek femrat, krahasuar me meshkujt. 

Frekuencat e femrave, për të treja zonat e marra në studim janë përkatësisht: 

54.8%, 52% si dhe 53.8%. Ndërsa frekuencat e meshkujve janë: 45.2% për 

zonën e parë, 48% për zonën e dytë si dhe 46.2% për zonën e tretë. 

 

 Në zonën e parë, veriperendimore (rrethi i Lezhës), prevalenca e infeksionit 

rezultoi P = 28.7% (Cl – 95%: 26.96 – 30.44). 

 

 Në zonën e dytë, jug perendimore (rrethi i Beratit), prevalenca e infeksionit 

rezultoi P = 29.6% (Cl – 95%: 27.8 – 31.4). 

 

 Në zonën e tretë, qendrore (rrethet Tiranë, Durrës dhe Elbassan), prevalenca e 

infeksionit rezultoi P = 30.4% (Cl – 95%: 28.56 – 32.24). 

 

 Stina me prevalencë më të lartë ishte stina e verës  
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 Në zonën e parë, veriperendimore (rrethi i Lezhës): individët në grupin e 

ekpozuar (grupi i shqetësimeve) janë 1.5 herë më të riskuar për infeksione në 

krahasim me grupin e kontrollit (OR=1.55; CI 95%: 1.26-1.90, p<0.0001).  

 

 Në zonën e dytë, jug perendimore (rrethi i Beratit), rezulton se: OR=1.47; CI 

95%: 1.20-1.79, p<0.0002. 

 

 Në zonën e tretë, qendrore (rrethet Tiranë, Durrës dhe Elbassan), rezulton se: 

OR=1.44; CI 95%: 1.18-1.74, p<0.0002.  

 

 Odss ratio për të treja zonat e studimit, rezultoi në (OR=1.24; CI 95%: 1.11-

1.38, p<0.0002). 

 

 Ndër antibiotikët më të efektshëm për E. coli përmendim doksiciklin (DO) 

100% si dhe levofloksacin (LE) 100% 

 

 Rezultatet e testeve antimicrobial të  ndjeshmërisë zbuluan se ntibiotiku 

imipenem (IMP) ishte më efektive kundër Proteus spp. me përqindje 96.3% 

pasuar nga amikacin (AK) me përqindje 89.5%.  

 

 Antibiogram e S. saprophyticus të izoluar tregon se paraqet ndjeshmëri më të 

lartë ndaj nitrofurantoin (F) 90.5%.  

 

 Streptococcus grup B në përputhje me studime të tjera të publikuara paraqet 

ndjeshmëri të lartë ndaj antibiotikëve norfloksacin (NOR) 91%, ciprofloksacinë 

(CIP) 91%.  

 

 Norma të larta ndjeshmërie Klebsiella spp., në këtë studim i paraqet ndaj 

antibiotikut ofloksacin (OFX) 100%. 
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PËRMBLEDHJE 
 
Infeksionet e traktit urinar (ITU), u referohen inflamacioneve të traktit urinar, si 
përgjigje e pranisë të patogjenëve. Bakteret enterike (në veçanti, Escherichia coli), 
mbeten shkaku më i shpeshtë i këtyre infeksioneve, megjithëse shpërndarja e 
patogjenëve që shkaktojnë ITU- të po ndryshon. ITU-të kanë një përhapje të 
konsiderueshme në të gjitha moshat si dhe në të dyja gjinitë. Antibiotikët janë trajtimi 
standart, por njëkohësisht vihet re rritja e rezistencës ndaj disa agjentëve 
antimikrobial. Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i prevalencës dhe 
epidemiologjisë të shkaktarëve të ITU-ve në një kampion përfaqësues të popullatës 
shqiptare. Studimi u realizua në tre zona të ndryshme: zona e rrethit të Lezhës, zona e 
rrethit të Beratit dhe zona e rretheve Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Studimi u bazua në 
tre lloje të ndryshme analizash: analiza klinike e urinës, urokultura si dhe 
antibiograma. Zona e rretheve të Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit rezultoi me 
prevavencë më të lartë të infeksionit me vlerën 30.4 %. Bakteri me prevalencë më të 
lartë rezultoi Escherichia coli (75.6%). Odss ratio për të treja zonat e studimit, 
rezultoi në (OR=1.24; CI 95%: 1.11-1.38, p<0.0002). Ndër antibiotikët më të 
efektshëm për E. coli përmendim doksiciklin (DO) 100% si dhe levofloksacin (LE) 
100% 

Fjalë kyçe: ITU, antibiotik, E. coli, S. saprophyticus, Proteus spp., Streptococcus spp. 
Grup B, Klebsiella spp. 

 

ABSTRACT 
 
Urinary tract infections (UTI) refer to inflammation of the urinary tract, in response to 
the presence of pathogens. Enteric bacteria (in particular, Escherichia coli) remain the 
most frequent cause of these infections, although the distribution of pathogens that 
cause the UTI is changing. UTI have a considerably spread in all ages and in both 
genders. Antibiotics are the standard treatment, but also we noted an increase in 
resistance for certain antimicrobial agents. The purpose of this study is the evaluation 
of prevalence and epidemiology of UTI in a representative sample of the Albanian 
population. The study was conducted in three different areas: Lezha district, Berat 
district and district of Tirana, Durrës and Elbasan. The study was based on three 
different types of analysis: clinical analysis of urine, urine culture and antimicrobial 
susceptibility. The districts of Tirana, Durrës and Elbasan had the highest prevalence 
of infection with 30.4% value. The bacterium with the highest prevalence resulted 
Escherichia coli (75.6%). Odss ratio for the three areas of study, resulted in (OR = 
1.24; CI 95%: 1:11 to 1:38, p <0.0002). Among the most effective antibiotics for E. 
coli we may mention doxiciclin (DO) 100% as well as levofloxacin (LE) 100%. 

Key words: UTI, antibiotics, E. coli, S. saprophyticus, Proteus spp., Group B 
Streptococcus spp., Klebsiella spp. 
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