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Me rastin e 50 vjetorit të diplomimit të brezit të parë të stomatologëve shqiptarë
dhe me kërkesë të pedagogëve dhe ish studentëve të kësaj gjenerate;
Shoqata Dentare Shqiptare dha mbështetjen e saj në përmbledhjen e numrave
të buletinit stomatologjik nga viti 1973-1983 si një vlerë e shtuar në historikun e
shërbimit stomatologjik në Shqipëri.
Shoqata Dentare Shqiptare
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NJË SUKSES I RI PËR STOMATOLOGJINË TONË
Dr. Çerçiz MINGOMATAJ
Dr. Ago SHAMATAJ
Punonjësit e shëndetësisë i kanë kryer gjithmonë me sukses detyrat për mbrojtjen e forcimin
e shëndetit të popullit. Këtij qëllimi të lartë i kanë shërbyer përpjekjet e mëdha të punonjësve të
stomatologjisë sonë.
Dalja e numrit të parë të këtij buletini është fillimi i një pune të gjatë që do të bëjë ky organ i
stomatologjise shqiptare, për propagandimin e fjalës shkencore dhe përhapjen e përvojës së përparuar
të specialistëve dhe punonjësve të stomatologjisë. Ai padyshim do të jetë një ndihmës i çmuar në
punën e përditshme të kuadrove të mesme e të larta të stomatologjisë sonë, për të rritur e çuar më tej
njohuritë e tyre profesionale dhe për t’i vënë ato sa më mirë në shërbim të kapitalit më të çmueshëm,
njeriut.
Përgatitja e buletinit stomatologjik, e kësaj tribune të mendimit teorik e praktik shkencor
është nje detyrë e rëndësishme për kuadrot e sektorit të stomatologjisë, të cilët me shkrimet dhe
mendimet e tyre do të ndihmojnë për të thelluar më tej revolucionin tekniko-shkencor në lëmin e
stomatologjisë sonë.
Përparimet që ka bërë shërbimi mjekësor dhe, në këtë kuadër dhe shërbimi ynë stomatologjik
janë të mëdha, të pakrahasueshme me të gjitha ato të para çlirimit të vendit. Në këto 29 vjet të
pushtetit popullor, është zgjeruar dhe forcuar me ritme shumë të shpejta shërbimi shëndetësor. Mbi
këto baza u rrit dhe po zhvillohet edhe stomatologjia jonë.
Në të kaluarën vendi ynë nuk kishte shërbim stomatologjik, veçse në disa qytete kryesore,
ku u shërbehej klasave të privilegjuara. Shërbimi dentar ishte tepër i shtrenjtë. Duke ju nënshtruar
tërësisht interesave klasore të atëhershme edhe veprimtaria mjekësore e paraçlirimit ruante karakterin
e klasës në fuqi duke u mbështetur mbi parime reaksionare, antipopullore. Kështu para çlirimit
shërbimi stomatologjik kryhej nga disa mjekë dhe praktikantë. Për popullin reduktohej ky shërbim
vetëm në disa ekstraksione, të cilat kryheshin në mënyrat më primitive. Vetëm pushteti popullor
krijoi premisat e nevojshme për mbrojtjen e shëndetit të popullit. Këto kushte sollën ndryshimin
e përmbajtjes së shëndetësisë sonë. Shëndetësia jonë organizohet nga shteti ynë dhe ky karakter
shtetëror dallohet në mënyrë esenciale nga shëndetësia në botën e kapitalit, ku mjekësia konsiderohet
si një profesion i zgjedhur për të plotësuar shfrytëzimin sistematik të popullit. Kështu u ngrit, u
zgjerua më me shpejtësi ky shërbim tek ne. U përgatitën kuadrot e nevojshme me kuadro e shkolla,
duke u hedhur bazat e një pune të planifikuar dhe me perspektivë. Sot ky shërbim është tek ne falas
ashtu si gjithë shërbimi ynë mjekësor duke përjashtuar nga kjo vetëm një pagesë simbolike që bëhet
për vënie dhëmbësh.
Investimet e mëdha shtetërore, ritmet e larta të formimit të kuadrit të mesëm dhe te lartë,
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shtrirja e këtij shërbimi në gjithë territorin e Republikës sonë deri në zonat më të thella të vendit,
flasin qartë për karakterin thellësisht klasor të këtij shërbimi. Natyrisht kjo përbën një nga hallkat e
shumta të një qëllimi të vetëm, atij të “zgjatjes së jetës së njeriut dhe ruajtjes së shëndetit të tij”.
Filluar nga hiçi sot në këtë sektor shëndetësor aktivizohen me sukses qindra kuadro të mesme
dhe te larta që kanë në dispozicion medikamente, vegla e aparatura nga më të thjeshtat deri në më
modernet.
Në formimin e këtij kuadri dha dhe jep një ndihmë të madhe Dega e Stomatologjisë e
themeluar disa vjet më parë pranë Fakultetit të Mjekësisë. Megjithë moshën relativisht të re, ky
institucion përgatiti në auditorët e tij qindra stomatologë të aftë plotësisht, që punojnë tej e mbanë
atdheut tonë socialist, duke i shërbyer popullit .
Krahas këtij institucioni funksionojnë dhe një sërë shkollash të mesme profesionale dentare
si ajo e Vlorës, Korçës, Shkodrës, Elbasanit si dhe shkolla 2 vjeçare e laborantëve në Tiranë.
Pranë degës Stomatologjike në Tiranë kualifikohen dhe perfeksionohen me dhjetra mjekë
të ardhur nga rrethet e vendit, të cilët njihen me të rejat e shkencës dhe metodat më të përparuara
të mjekimit. Në një perspektivë të afërt do të fillojë nga funksioni dhe kualifikimi e perfeksionimi i
laboranteve të sektorit stomatologjik.
Parimet bazë për shëndetësinë siç janë: ngushtimi sa më i madh i dallimit fshat – qytet,
shtrirja e shërbimit shëndetësor sa më gjerë dhe çuarja e tij sa më afër popullit dhe orientimi i saj
mbi bazë profilaktike, kërkojnë një punë shumë të madhe dhe kualifikim të vazhdueshëm nga ana e
punonjësve tanë.
Akoma më e nevojshme bëhet kjo deri në fundit të vitit 1975 pasi në çdo kooperativë bujqësore
të bashkuar duhet të ketë një mjek ose nd/mjek stomatolog. Përgatitja e mbi 800 kuadrove të larta dhe
të mesme deri ne fund të këtij pesëvjeçari i ngarkon me detyra shumë të rëndësishme punonjësit dhe
kuadrot drejtuese të këtij shërbimi. Këto detyra nuk konsistojnë vetëm në sigurimin e aparaturave
dhe medikamenteve të nevojshme gjithmonë në rritje, sepse këto gërshetohen ngushtësisht me planet
e shtetit dhe për sigurimin e tyre janë marrë të gjitha masat e duhura. Kuptohet se shtrirja e shërbimit
stomatologjik në sa më shumë fshatra lidhet ngushtë me ngritjen dhe pajisjen e kabineteve përkatëse
me të gjitha kushtet për të kryer një punë normale dhe të frutshme. U del detyrë shumë e ngutshme
komiteteve ekzekutive, seksioneve të shëndetësisë si dhe drejtorive të shërbimit stomatologjik në
rrethe, që të planifikojnë me kohë vendin e punës së këtyre kuadrove, të cilët do të mbarojnë shkollat
e mesme dhe të larta. Rëndësi e veçantë dhe e dorës së parë duhet t’i jepet ndërtimeve të lokaleve të
destinuara për këtë qëllim. Në këtë drejtim në ngritjen e lokaleve duhet të mbahen parasysh (drita e
bollshme dhe ajo natyrale, uji, instalimet elektrike si dhe pajisja e kabineteve me orendi të thjeshta
por të domosdoshme), në të njëjtën kohë nuk duhen harruar dhe kërkesat e perspektivës, në mënyrë
që të bëhet sa më efikas shërbimi i punonjësve të stomatologjisë.
Rëndësi të veçantë duhet që t’i kushtohet profilaksisë në stomatologji. Kjo duhet të fillohet që
në jetën intrauterine, pra të kujdesemi për gruan shtatzënë qysh në muajt e parë të gravidancës. Në të
njëjtën kohë sanacioni i planifikuar duhet të organizohet dhe forcohet akoma më shumë, të fillohet
në kopshtet e të vazhdojë deri në mbarim të shkollës. Në rradhë të parë duhen mjekuar format e
hershme të sëmundjes karioze, pa u shkëputur nga mjekimi e propagandimi i ruajtjes së shëndoshë
të dhëmbëve, duhet të përdorim edhe masat e tjera profilaktike, siç është përdorimi i fluorit dhe i
kriperave të tij. Marrja e dozave të nevojshme të fluorit qysh në moshën e formimit të folikulave të
dhëmbit, gjatë mineralizimit duke e vazhduar atë për disa vjet me rradhë, ka mjaft rezultate pozitive
në prevenimin e sëmundjes karioze. Përdorimi I fluorit në sektorin stomatologjik, kërkon, përveç
njohurive dhe një organizim e disiplinë të përsorur. Në drejtim të zbatimit të profilaksisë së hershme
në kopshte e shkolla duhet që të kemi një bashkëpunim të ngushtë me seksionet e arsim – kulturës
8
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si dhe drejtoritë e këtyre institucioneve në rrethe. Nga ana tjetër duhet të përkrahen ato rrethe, të
cilat mjekimin e fëmijëve dhe të nxënësve e bëjnë direkt në shkollë. Rezultatet në këtë drejtim janë
mjaft të mira. Del e nevojshme që edhe Ministria e Arsimit dhe Kulturës të ketë parasysh ndërtimin e
kabinetit stomatologjik në shkollat e mëdha qe do të kenë në ndërtim për të ardhmen. Duke mjekuar
pacientin e vogël me kohë, kemi bërë një profilaksi të mençur për të ardhmen e vendit dhe kështu
kontribuojmë direkt në mbrojtjen e shëndetit të punonjësve tanë, në ekonominë e vendit, duke mos
u larguar me ditë e javë punonjësit nga frontet e punës.
Duke u shërbyer punonjësve të qytetit e të fshatit në çdo kohë e me cilësi sa më të mirë, ne i
bëjmë ata të aftë për të punuar e ndërtuar vendin tone.
Natyrisht kryerja sa më mirë e detyrës së stomatologut ndaj popullit nuk mund të kuptohet,
veçanërisht për qytetet, pa vendosjen e një orari të zgjatur bazë dy turnesh, në mënyrë që punonjësi
të paraqitet në klinikë gjatë kohës së tij të lirë.
Një rëndësi gjithashtu të madhe kanë edhe problemi i mjekimit të paradontozës, të endodontisë
dhe proçedurave laboratorike duke marrë për bazë metodat më të përparuara të mundshme për
kushtet dhe kuadrin tonë. Duke qënë se kuadri ynë në shumicën dërmuese është dhe do të jetë i
ri në detyrë, del e domosdoshme ngritja e vazhdueshme tekniko – profesionale e tij, e cila duhet të
jetë e programuar nga çdo institucion dhe të ndiqet rigorozisht nga organizata profesionale dhe nga
drejtuesit. Vetëm kështu krijohet baza e domosdoshme për ngritjen e nivelit të cilësisë së terapisë dhe
të punimeve laboratorike.
Shume aktual bëhet edhe problem i profilizimit të kuadrit në nënspecialitetet e protetikës,
terapisë, pedodontisë dhe në disa qytete kryesore të ortodontisë e kirurgjisë stomatologjike. Është e
qartë se filli i kuq i gjithë veprimtarisë sonë do të jetë ngritja e vazhdueshme ideopolitike e punonjësve.
Vetëm duke vënë politikën në plan të parë do të kemi mundësi të përpunojmë intensivisht
dhe vazhdimisht ndërgjegjen profesionale dhe të ruajmë pastër dhe moralin e mjekësisë.
Për kryerjen e detyrave tona, një ndihmë të mirë kanë dhënë edhe botimet e bëra nga
kuadrot e sektorit të stomatologjisë sonë, librat e tekstet, artikujt e ndryshëm të shkruara në revistën
“Shëndetësia Popullore”, në “Buletinin e Shkencave Mjekësore”, “Shëndeti”, si dhe ato që janë shkruar
në shtypin e përditshëm dhe atë periodik.
Këtij qëllimi do t’i shërbejë edhe botimi i buletinit që do të jetë organi i punonjësve të
stomatologjisë sonë.
Për të bërë buletinin një tribunë të fortë të mendimit stomatologjik, kërkohet nga të gjithë
punonjësit një bashkëpunim i ngushtë me anë të artikujve, studimeve shkencore, përvojës së
përparuar, etj.
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FREKUENCA HIPOPLAZIKE NË FËMIJËT E DISA SHKOLLAVE
TË TIRANËS
Dr. Pavli KONGO
Katedra e Terapisë Stomatologjike
Shef Doc. Xhevdet ASLLANI
Hipoplazitë bëjnë pjesë në grupin e displazive të dhëmbëve, që përfaqësojnë anomali të
strukturës së dhëmbëve. Duke u nisur nga kjo disa autorë mendojnë që nuk duhet të përdoret termi
“hipoplazi e smaltit” sepse kjo vihet re klinikisht, ndërsa në preparatet shihet edhe ndryshimi në
dentinë prandaj më e drejtë do të ishte që të përdorej termi “hipoplazi e dhëmbit”.
Hipoplazia në dallim nga displazitë e tjera karakterizohet me prekjen simetrike të dhëmbëve
të të njëjtit grup dhe që kanë periudha formimi e zhvillimi të indeve të forta të njëjtë.
Sot ende diskutohet patogeneza e hipoplazisë nëse kemi të bëjme me defekt të formimit të
smaltit apo kalcifikimit të dobët të tij. Përfundimi i të dy këtyre proçeseve është ndërprerja e formimit
të smaltit nga ana e adamantoblasteve.
Lidhur me këtë ekzistojnë edhe teori të ndryshme ndër to:
Teoria celulare: Kapdepont, sipas tij kalcifikimi është rezultat i sekretimit të adamantoblasteve
dhe odontoblasteve i cili bëhet duke filluar nga kufiri smalt – dentinë në mënyrë centrifugale per
smaltin dhe centrifugale per dentinën. Semundjet e ndryshme prishin funksionin e këtyre celulave
dhe si rezultat shfaqet hipoplazia.
Teoria hormonale: Ajo paraqitet në dy aspekte pra çrregullimi mund të jetë lokal ose i
përgjithshëm.
Sëmundja mund të prekë direkt folikulin duke dhënë çrregullime muskulare, te cilat
shkaktojnë fiksim difektoz të kalciumit edhe sikur metabolizmi i tij të jetë normal. Sipas Frei mund
të ketë çrregullime lokale të kalciumit, pamjaftueshmëri të kalcifikimit në nivelin e hipoplazisë dhe
shtim të tij në dentinë prej nga vjen edhe pamja e saj glukoze (në të bardhë).
Metabolizmi i kalciumit mund të çrregullohet dhe substanca proteinike e indit (smaltit)
nuk mund të fiksojë kalciumin, kjo kryhet nën aksionin e çrregullimeve endokrine (parathiroide,
thyroide, tymus etj.).
Faktorët etiologjik të hipoplazive janë të shumta. Përmendim intoksikacionet e ndryshme,
toksikoinfeksionet akute bruske që zgjasin jo një kohë të gjatë, sëmundjet e fëmijërisë së hershme që
influencojnë mbi ushqyerjen e fëmijës (skarlatina, kolla e mirë, fruthi etj.).
Sipas Firu në fëmijët rakitikë gjejmë deri në 18 % hipoplazi, sipas Moioral në fëmijët e ushqyer
artificialisht .
Të gjithë këta faktorë veprojnë në mënyrë të ndryshme mbi mekanizmat rregullatorë të
metabolizmit në tërësi dhe të atij mineral në veçanti.
10
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Në këtë studim kliniko-statistikor ne jemi munduar të përcaktojmë frekuencën e hipoplazive
në fëmijët e disa shkollave të Tiranës për të parë se cilat shkaqe dominojnë në mënyrë që të nxjerrim
konkluzionet e nevojshme për të punuar në drejtim të profilaksisë së hershme të këtyre anomalive.
Nga ana tjetër sipas të dhënave të literaturës femijet me hipoplazi janë të predispozuar ndaj kariesit,
prandaj do të fillojmë dispancerizimin e këtyre fëmijëve. Fillimisht në disa kemi bërë mjekimin e
karieseve dhe kemi dhënë tablet fluori, në disa të tjerë kemi bërë fluorizime lokale.
Për fëmijët me hipoplazi kemi përgatitur një fletë – anketë në të cilën kemi kërkuar moshën
e fëmijës, gjendjen shëndetësore të nënës gjate gravidancës, mënyrën e ushqyerjes, kohën e daljes së
dhëmbëve, sëmundjet e kaluara në fëmijëri etj.
Ne kemi vizituar rreth 3970 fëmijë: 2016 meshkuj e 1864 femra kryesisht te moshave 6-15
vjeç, kemi gjetur 251 raste me hipoplazi ose 6.72 %, shifër që përputhet me të dhënat e literaturës:
sipas Novik 3.5%, Levi 3 – 11 % e sipas disa të tjerëve arrin deri në 20 %.
Nga 251 rastet, 122 janë djem dhe 129 vajza, diferenca të mëdha midis dy sekseve nuk ka.
Janë marrë fletë – anketa nga 194 fëmijë me hipoplazi nga këta 94 janë djem dhe 100 vajza.
Datëlindja ekzakte është dhënë në 91 fletë – anketa, sipas muajve të lindjes shpërndahen në
këtë mënyrë:
Janar 10, Shkurt 13, Mars 13, Prill 4, Maj 13, Qershor 8, Korrik 10, Gusht 5, Shtator 3, Tetor
2, Nëntor 3, Dhjetor 7.
Muaji i lindjes nuk ka shumë rëndësi sepse në gjithë muajt kemi fëmijë të lindur.
Fëmijët hipoplazik janë të barrës së parë 18, të dytë 23, të tretë 13, të katërt 20, të pestë 6, të
gjashtë 5, të shtatë 2, të tetë 3.
Konkluzione përgjithësisht në këtë numër të pakët nuk mund të bëhen, megjithëse të barrës
së dytë janë më shumë.
Shumica dërmuese e fëmijëve janë ushqyer me gji: mbi 9 – 12 muaj 105, deri në 5 – 6 muaj
43 dhe të ushqyer artificialisht janë 41 fëmijë (një pjesë e mirë e të cilëve që javët e para pas lindjes).
Në shtëpi janë rritur 118, ndërsa në çerdhe 64.
Dalja e dhëmbëve: për pjesën dërmuese dalja e dhëmbëve është bërë brenda normës dmth.
rreth muajit 8 – 9, në 7 raste kanë filluar të dalin rreth muajit 3 – 4, ndërsa në 34 fëmijë dhëmbët e
qumështit kanë filluar të dalin mbi 1 vit.
Përdorimi i sheqerit: E përdorin shumë sheqerin 97 fëmijë, pak 42, normalisht 20, nuk janë
përgjigjur 35 fëmijë.
Sëmundjet e kaluara nga nëna gjatë gravidancës luajnë rol në shfaqjen e hipoplazive. Sipas
Dëshom, sëmundjet kronike me puse akute, në rastet tona në një numër të vogël 14, kemi sëmundje
gjatë barrës, si të vjella për një kohë të gjatë (3) albumlinuri e nefropati (5), sëmundje të aparatit
respirator (2) heparit, tiroides, Botkin, Insuficencë mitrale nga (1).
Përsa i përket sëmundjeve të kaluara nga fëmijët në vitet e para të jetës ato janë të shumta e
të ndryshme.
Vetëm më një sëmundje
76
Kompleks sëmundjesh
33
Të ushqyer artificialisht
28
Nuk japin të dhëna
47
Sëmundjet e aparatit respirator:
Bronkopneumoni të shpeshta
Bronkit azmatik
Kompleks primar (bronk.adenit)

28
18
5
11
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Sëmundje infektive akute:
Skarlatinë
Pertusis
Fruth

15
32
4

Sëmundje infektive:
Dizanteri
Botkin

17
8

Distrofik:
Distrofi plus sëmundje te tjera
Çrregullime renale
Dispepsi toksike
Epilepsi
Tetani
Poliomielit

11
6
7
6
2
1

Të ushqyer artificialisht:
Ushqim artificial pa të dhëna të tjera
Ushqyer artificialisht dhe sëmundje të tjera

28 fëmijë
11 fëmije
39 fëmijë
Gjithsej 39 fëmijë, nga keta janë rritur në shtëpi 22 dhe çerdhe 17.
Shumica dërmuese janë ushqyer me lugë dhe jo me biberon, si rezultat një pjesë e tyre aparatin
përtypës dhe muskulaturën përtypëse nuk e kanë të zhvilluar mirë.
Nga ana tjetër për këta fëmijë mungesa e gjirit nuk është kompensuar me kripëra kalciumi
për të plotësuar deficitin e tyre.
Nga numri i përgjithshëm nuk japin asnjë të dhënë ne anketë për sëmundje të kaluara 47
fëmijë ose 24.2. %. Padyshim në këta ka influencuar plotësimi i flet – anketës, nga ana e prindërve
që lë shteg për paqartësi të tilla. Ndërsa Novik për sëmundje të papërcaktuara ka 25 % të rasteve me
hipoplazi.
Në të anketuarit tanë kemi gjatur hipoplazi të molarëve të parë në 44 raste ose 20 % të
numrit të përgjithshëm dhe të kombinuar me atë të frontaleve në 130 raste ose në 80% të numrit të
përgjithshëm.
Në 7 fëmijë kemi gjetur hipoplazi të inciziveve, ndërsa në 6 të tjerë hipoplazi vetëm të molareve
të dytë, në dy raste hipoplazi të

4+4
4+4

prej të cilave njëri me meningit të moshës 3 – 4 vjeçare dhe

tjetri me osteomielit, mjekuar për një kohë të gjatë në spital me tetraciklinë, dhe në pesë raste me
hipoplazi të dhëmbëve të qumështit kryesisht të molareve të dytë të qumështit.
Mendohet se dhëmbët e prekur nga hipoplazia preken më shumë se dhëmbët e tjerë nga
kariesi, për këtë qëllim në fëmijët tanë të anketuar ne jemi munduar të përcaktojmë edhe frekuencën
e intensitetin e kariesit.
Në grupin e parë, fëmijët deri në 7 – 8 vjeç gjithsej 40, me karies janë 29 fëmijë ose 72.5 %,
kemi gjatur 65 molare karioz ose 56 % të numrit të molareve dmth. 2 molare karioz për femijë.
Në grupin e dytë, 8 vjeç e lart, 134 fëmijë. Me karies 107 ose 79.82 %, pa karies 27 ose 20.18 %.
12
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Këtu kemi gjatur 251 molar me karies dhe 63 molare te parë të hequr ose 73.3 % të molareve
dhe humbja e molareve 14.7 %. Mesatarisht i takon 3 molare karioz për fëmijë.
Me gjithë frekuencën e lartë të kariesit në dhëmbët hipoplazikë në dhëmbët që nuk preken
nga kariesi dentina sekondare është e aftë që të mbrojë dhëmbët nga ngacmimet lokale.

K O N K L U Z I O N
1- Hipoplazia është relativisht e përhapur në fëmijët e moshave të ndryshme 6.72 %, Prek njëlloj
të dy sekset.
2- Shkaktarët etiologjikë janë të shumtë e të ndryshëm.
3- Fëmijët që kalojnë sëmundje të ndryshme, krahas mjekimit të sëmundjes së përgjithshme,
duhet t’i nënshtrohen një regjimi të pasur ushqimor si dhe nje terapie vitamin – kalcike me
anë të preparateve ta kalciumit dhe fosforit, dy element të domosdoshëm për kalcifikimin e
koronareve të dhëmbëve gjatë zhvillimit të tyre embrional.
4- Fëmijët që ushqehen me ushqim artificial duhet ta marrin atë me biberon dhe t’u shtohen
vitamina e preparate kalciumi e fosfori për të kompensuar mungesën e qumështit të nënës.
5- Fëmijët me hipoplazi duhet të dispanserizohen e që në moshat 6 – 7 vjeçare të jenë nën
kontrollin e mjekut stomatolog. të gjithë pa përjashtim duhet t’i nënshtrohen fluorizimit,
qoftë lokal qoftë me anë të tabletave. Njëkohësisht duke ditur rolin negativ që luan sheqeri
duhet ta kufizojmë atë, higjiena e gojës duhet të jetë në lartësina e duhur.
6- Nga që në molaret hipoplazik të prekur nga kariesi dhe të pa mjekuar ose në raste të avancuara
mbushjet nuk qëndrojnë, për të siguruar qëndrimin e tyre në gojë duhet të aplikohen korona
sipas rastit.

B I B L I O G R A F I A
1-DECHAUME: Precis de stomatologie - Paris 1966
2-I.HESS:

Endodontia - Paris 1971

3-FIRU: Stomatologji Rumune 2/1965
4-NOVIK:

Bolezni zubov u detei Kiev 1971

5-STRANSKI:

Detska stomatologia Sofje 1958

6-KOSTIC:

Stomatologjia Bullgare 6/1972.
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FLUORIZIMI, MASË PROFILAKSIE KUNDËR PRISHJES SË DHËMBËVE
Dr. Qemal JASHARI
Katedra e Terapisë Stomatologjike
Shef doc. Xhevdet ASLLANI
Fluori si element profilaktik kundër prishjes së dhëmbëve, ka filluar të studiohet kur shumë
autorë kanë vërtetuar se krahina ku uji i pijshëm ka përmbajtje të lartë fluori, popullsia ka më pak
prishje të dhëmbëve.
Fluori në natyrë nuk gjendet i lirë, por i bashkuar me element të tjerë. Në ujrat e pijshëm
fluorin e çlirojnë bashkime minerale si fluoritet (CaF2), kariolitet (Na2 AlF6) dhe apatitet (Ca5/Po4/
CLFOH). Në ujrat e detit dhe në ato minerale fluori gjëndet edhe në formë fosfatesh dhe silikatesh.
Përmbajtja e fluorit në ujin e pijshëm lëviz nga gjurma, si psh. në vendin tonë, deri në 4 – 5 mg/
litër. Ka vende ku fluori gjëndet deri 7 mg/litër dhe bile në disa vende të tjera arrin 15 – 20 mg/litër.
Është konstatuar se uji i pijshëm i cili përmban fluor rrit rezistencën ndaj kariesit të dhëmbëve,
por koncentrimet e larta krahas uljes së prishjes së dhëmbëve shkaktojnë edhe një sëmundje te smaltit
e cila njihet me emrin “fluorosis” ose “njolla e smaltit”.
Gjithashtu është vërtetuar se uji i fluorizuar me mënyra artificial ka po atë efekt që ka dhe uji
i fluorizuar në natyrë. Ka shume vite që në disa vende aplikohet fluorizimi artificial i ujit të pijshëm
si masë profilaktike kundër prishjes së dhëmbëve. Në këto raste janë përdorur bashkime të fluorit që
treten lehtë në ujë, si psh. natrium fluoratum (NaF), natrium – siliko – fluoratum (NaSi6 Fe2), acidi
siliko - fluorit (H2 Si F6) dhe acidi fluoroz (HF). Më shpesh përdoret natriumi fluoratum.
Tani në shumë vende të botës fluorizohet uji i pijshëm.
Shumë studime konstatojnë se fluori vepron vetëm në periudhën e zhvillimit dhe të kalcifikimit
të dhëmbëve, prandaj në mosha më të mëdha se 18 vjeç pamvarësisht në se uji përmban ose jo fluor,
prishja e dhëmbëve nuk ndalohet as nuk konstatohet fluoroza e smaltit.
Përsa u takon rezultateve të fluorizimit të ujit të pijshëm, efekti është gjithnjë pozitiv,
megjithëse të dhënat janë të ndryshme. Sipas Alder sasia e fluorit nga 0.5 – 1.5 mg/litër pakëson
kariesin deri 46.9 %. Nikollojeve vëren se 1 mg fluor për litër në ujë e pakëson kariesin 55 %. Sipas
Held 1.2 mg fluor për litër e zbret prishjen e dhëmbëve në fëmijë nga 27 deri në 78 %.
Në ato vende ku uji i pijshëm nuk ka koncentrime të mjaftueshme fluori, ose nuk ka mundësi
për të bërë fluorizim të ujit, janë përdorur tablet me përmbajtje fluori. Më shumë janë aplikuar
tabletat me përbërje të natriumit fluoratum. Përdorimi i tabletave është një nga metodan endogjene
të dhënies së fluorit ashtu siç është edhe fluorizimi i ujit.
Në vendin tonë për një periudhë 5 – 6 vjeçare janë aplikuar tabletat e natriumit fluoratum dhe
fluorizimit i janë nënshtruar një numërmjaft i madh fëmijësh, rreth 23.000 fëmijë dhe nxënës. Më vonë
ky numër u reduktua në rreth 10.000 fëmije, kurse kohët e fundit kjo masë profilaktike është pezulluar.
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Ana pozitive e përdorimit të tabletave është mundësia e dozimit të saktë të fluorit në raport
me moshën, gjëndjen shëndetësore, nivelin e fluorit në ujin e pijshëm dhe e aplikimit atje ku nuk ka
rrjet ujor qendror. Pikërisht një metodë e tillë duhet të vlerësohet si më e mira në kushtet e vendit
tonë. Rezultatet e fluorizimit në vendin tonë nuk janë përfunduar me përjashtim të qytetit të Tiranës.
Sipas studimit të I. Dibrës fluorizimi i fëmijëve të kopshteve nga mosha 3 deri 6 vjeç e ka pakësuar
prishjen e dhëmbëve 22.6 %. Gjatë periudhës së fluorizimit, në vendin tonë, nuk janë konstatuar
veprime anësore të fluorit me efekt negative. Disa raste me diare, të cilat u shfaqën në fillim në rrethin
e Durrësit, rezultuan se nuk kishin lidhje me fluorizimin.
Përsa i takon përdorimit lokal të fluorit edhe kjo metodë jep rezultate, por lot një rol më të
vogël në profilaksinë e kariesit se sa aplikimi endogjen. Lokalisht fluori përdoret në formë pastash,
solucionesh etj. Me koncentrime dhe përbërje të ndryshme. Edhe kjo metodë fluorizimi është
aplikuar në vendin tonë nga klinikat kryesore. Fluorizimi lokal ka efekt më të pakët sepse veprimi
mbrojtës zgjat 3 – 4 vjet e pastaj duhet përsëritur. Ana tjetër negative e kësaj metode është koha që
kërkohet për florizimin e një personi.
Në literaturë ka të dhëna që solucioni 2 % i fluorit të zinkut e zbret kariesin në fëmijë 6 – 15
vjeç në 84 %, kurse solucioni i natriumit floratum 2%, vetëm në 23 %.
Fluori është përdorur dhe përdoret edhe në formë lyerje, shpërlarje, larje me furçë etj. por
rezultatet janë më të pakta.
Nga të dhënat statistikore të shumë vendeve, ku profilaksia fluorizuese është aplikuar prej
shumë vitesh, rezulton që fluorizimi lokal ekzogjen, me anë kontakti ze rreth 40 %.
Me qëllim që të informojmë rreth konkluzioneve të arritura deri tani, në profilaksinë e
kariesit të dhëmbëve, duke përdorur metoda të ndryshme fluorizimi, rezultatet kërkimore mund të
përmblidhen si më poshtë:
1. Fluori është mikroelement i cili merr pjesë në përbërjen e indeve dhe të lëngjeve të
organizmit, por gjindet kryesisht në përbërjen e kockave, të indeve të forta të dhëmbit dhe në
të ashtëquajturat “plaques” të cilat në i njohim si “cipa të dhëmbëve”.
2. Kur koncentrimi i fluorit kalon 1.5 mg për litër uji, shfaqet fluorozë lokale e cila manifestohet
në formën e njollave të smaltit.
3. Në rast se në ujin e pijshëm ka një sasi më të madhe fluori se ajo optimale, ose kur punëtorët e
disa industrive janë në kontakt për një kohë të gjatë dhe me koncentrime të larta fluori (fabrika
alumini, miniera krioliti etj.) atëherë shfaqet fluorozë kronike me karakter të përgjithshëm e
cila manifestohet kryesisht me ndryshime në kocka dhe artikulacione.
4. Në doza profilaktike fluori nuk dëmton filtrimin e veshkave, nuk vepron mbi metabolizmin e
kalciumit dhe nuk shkakton tireotoksikozë.
Profilaksia e kariesit të dhëmbëve me anë të fluorizimit e aplikuar njëkohësisht me profilaksinë
e jodit në tireotoksikozë nuk shkakton antagonizëm floro – jodik (Wordl Health org.Tect.
Rep.Ser.1958, 14).
5. Fluroi i përdorur në doza optimale në ujë ose në ushqime në periudhën e zhvillimit të
embrioneve të dhëmbëve shkakton uljë të përqindjes së kariesit në dhëmbët e qumështit dhe
në ato të përhershëm nga 30 – 75 % pavarësisht nga metoda e përdorur, gjendja shëndetësore
dhe konditat e ambientit lokal.
Sipas Baum, nën inlufiencën e fluorizimit endogjen rritet numri i fëmijëve pa karies nga 1
% deri 22 %. Gjithashtu ndryshon paraqitja e dhëmbëve të cilët bëhen më të mëdhenj, me
shtresë zmalti më të trashë dhe me fisura më të sheshta në sipërfaqet përtypëse.
6. Kur fluori përdoret për shumë vjet në fëmijët mbi 6 vjeç, prishja e dhëmbëve pakësohet vetëm
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në dhëmbët e përhershëm. Molaret e parë nuk mbrohen, sepse në këtë periudhë ata tashmë
janë të mineralizuar.
7. Fluori qe përdoret gjatë gjithë jetës në ujin e pijshëm, në doza optimale ose pak me të larta
nuk shkakton asnjë çrregullim në organizëm. Këtë e vërteton fakti që miliona njerëz në botë,
brez pas brezi kanë marrë ujë natyral me përmbajtje fluori deri 8 mg/l dhe e vetmja lëkundje
nga norma është konstatimi i “njollave të smaltit” (Senior, Wordl Health). Kontrolle të
gjithanshme mjekësore – pediatrike të popullsisë së qyteteve, ku uji natyral me koncentrime
optimale dhe bile më të larta si edhe uji i fluorizuar artificialisht, kanë treguar se zhvillimi
somatik dhe psikik i fëmijëve është normal, gjithashtu nuk ndryshon norma e jetës, e vdekjes,
sëmundjet ndaj tumoreve, sëmundjet e metabolizmit, të qarkullimit, të sistemit nervor etj.
(Armold, Backer, Dirks, Cox G.Y.).
8. Uji i fluorizuar artificialisht vepron kundra prishjes së dhëmbëve po në atë masë që vepron
edhe uji natyral me koncentrime optimal.
9. Fluorizimi i ujit është metoda e thjeshtë dhe e lirë njëlloj si klorizimi.
10. Në vende të ftohta ku uji përdoret në sasi të vogël, koncentrimi i fluorit në ujë duhet të jetë
më i lartë, se sa në vende të ngrohta ku rritet nevoja e perdorimit të ujit. Konceptrimi i fluorit
nuk duhet të kalojë 0.8 mg për litër në vende të ngrohta.
11. Sasia e fluorit në indet e forta të dhëmbit shtohet së bashku më moshën e njeriut. Si rrjedhim
nën influencën e fluorizimit endogjen ose edhe të atij eksogjen, përmbajtja e fluorit rritet
shumë më shpejt.
12. Deri tani janë shpjeguar këto mekanizma të veprimit të fluorit kundra prishjes së dhëmbëve.
a) Veprimi endogjen: Në periudhën e zhvillimit të embrioneve të dhëmbëve fluori siguron
mineralizim optimal të tyre. Mendohet se këtë process e realizojnë enzimat gjatë
metabolizmit fluoro - magnezik, i cili lehtëson veprimin normal të fosfatazës. Ky fenomen
mund të ndodhë edhe me metabolizmin kalcium fosfor.
b) Veprimi ekzogjen: Duke vepruar direkt mbi dhëmb me fluor, pakësohet deklacifikimi
(tretja) e smaltit gjatë veprimit të acideve. Kjo ndodh për arsye të shdërrimit të
hydroksidapatitit të kalciumit në fluoropatit. Nga ana tjetër fluori bashkëvepron në
trashjen e smaltit (Erikson J). Është konstatuar se smalti i fluorizuar i nënshtrohet shumë
pak dekalcifikimit nga kaliumi se sa smalti i pa fluorizuar (Eggers Laura H., Schatz. A.,
Martin J).
c) Veprimi ekzogjen indirekt: Ky lloj mekanizmi pranon fermentimin e karbohydrateve për
arsye të moskaitivizimit të enolazës, e cila gjëndet në pështymë. Sipas Jeanneret kjo mund të
ndodhë sepse bashkimi fluor – magneziumi gjëndet në këtë enzimë.
13. Fluorizimi i ujit është metodë profilaktike pasive sepse nuk kërkon bashkëveprim të njeriut.
Është metoda biologjike më e thjeshta dhe më efikasja në kondita të caktuara. Kur kjo metoda
nuk mund të aplikohet për arsye të mungesës së rrjetit ujor etj. duhen përdorur metoda
endogjene alternative dhe në mes të tyre ajo me tableta.
14. Profilaksia me tableta lejon dozim të fluorit sipas moshës, peshës së fëmijës në vartësi nga
gjendja fiziologjike e organizmit, psh. gjatë periudhës së barrës. Profilaksia me tableta ka
efikasitet të afërt me atë të ujit të fluorizuar. Po të fillojë dhënia e tabletave me përmbajtja
fluori pas moshës 7 vjeç pakësohet efikasiteti antikarioz. Profilaksia me tableta është profilaksi
aktive dhe vështirësia e aplikimit të saj konsiston në dhënien rregullisht të tabletave për shumë
vjet me rradhë.
15. Metodat e tjera endogjene si fluorizimi i kripës dhe i qumështit kanë gjithashtu veprim
antikarioz, por në përgjithësi vlerësohen për efikasitet shumë më të pakët në krahasim me
ujin e fluorizuar.
16. Metodat ekzogjene. Në këtë rast kemi të bëjmë me një fluorizim me anë kontakti. Është
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pranuar se veprimi mbrojtës arrin nga 15 % deri 30 %. Këto metoda kërkojnë shumë punë,
por duke patur arasysh se fluorizimi me anë kontakti mbron si dhëmbët e fëmijëve ashtu
edhe ato të të rinjve deri në moshën 18 vjeç, nuk duhet nënvleftësuar si masë profilaktike
dhe plotësuese. Edhe metodat ekzogjene kanë ardhur duke u përmirësuar vazhdimisht. Tani
përdoret me sukses fluoruri i zinkut, i cili bën një mbrojtje shumë të madhe kundra prishjes
së dhëmbëve duke shpënzuar edhe kohë më pak.
Metodat e tjera të fluorizimit lokal si psh. pulverizimi me solucion 2 % të natriumit fluoratum,
shpërlarja e gojës po me këtë solucion, ose fërkim i dhëmbëve në nxënës po me këtë solucion por 1
%, janë të gjitha me vlerë më të vogël. Duke qënë se këto metoda realizohen në kohë të shkurtër, në
rrethana të caktuara ku nevojitet profilaksia komplekse, edhe këto mund të japin njëfarë rezultati.
Pastat e dhëmbëve ose mastikat përtypëse, të cilat përmbajnë sasi të vogla fluori nuk kanë
dhënë ndonjë efekt që duhet vlerësuar. Duke theksuar se pas shumë studimesh dhe kërkimesh që janë
bërë deri tani në lidhje me profilaksinë e fluorit kundër prishjes së dhëmbëve, asnjë metodë tjetër e
profilaksisë masive nuk ka qënë kaq e gjithanshme dhe e përpunuar si kjo dhe jo vetëm nuk ka asnje
argument shkencor kundër përdorimit të fluorit, por ekzistojnë të gjithë të dhënat për aplikim në
shkallë masive. Në këtë përfundim është arritur në vitin 1957 në Gjenevë nga Komisioni i Ekspertëve
pranë O.M.S-it, në vitin 1960 nga F.D.I. në Dublin, në vitin 1960 në Getaborg në simpoziumin e
organizuar nga Byroja e OMS-it si edhe në seminare të organizuara në Angli në vitet 1961 dhe 1962
dhe të tjera seminare, konferenca e kongrese deri në vitin 1972.
Fluori nuk është faktori vendimtar i cili mbron nga kariesi, prandaj duhet përdorur krahas
metodave të tjera profilaktike me karakter individual. Ketu bëjnë pjesë: mjekimi i hershëm i kariesit,
kufizimi i karbohidrateve të përpunuara në ushqime dhe koha e ngrënies së tyre, higjiena e kavitetit
të gojës dhe e dhëmbëve, përdorimi i ushqimeve të forta, veçarërisht i pemëve, dietë e përshtatshme
sidomos nga gratë shtatzëna dhe fëmijët e cila duhet të jeta e pasur me kripra minerale, sidomos
fosfate, vitamina etj.
Në përfundim duhet thënë se fluorizimi nuk përkrahet nga e gjithë bota mjekësore. Fluori
si element toksik, sipas disa autorëve shakakton sëmundje të sistemit nervor, dëmtime në organet
e brendshme, çrregullime të metabolizmit dhe predispozicion për çdo sëmundje në të moshuarit.
Por, fluorizimin e përkrahin shumë organizata ndërkombëtare dhe kombëtare serioze të cilat kanë
realizuar mijra studime të gjera shkencore. Është e vërtetë që fluori është element toksik shume i
fortë, ashtu siç janë dhe shumë elemente të tjerë që futen në medikamente të ndryshme të cilat po
të përdoren me mbidozë mund të kenë përfundime letale, kurse në doza të caktuara edhe fluori ka
efektin e tij si elementet e tjerë. Fluorizimi nuk është mjekim masiv, por profilaksi masive kundër
prishjes së dhëmbëve.
Vrojtimet qe i janë bërë popullsisë të cilat jetojnë që me dhjetra vjet në krahina të cilët përdorin
ujë me përmbajtje të lartë fluori (1.3 deri 6 mg/l) nuk kanë treguar pasnjë ndryshim pathollogjik në
organet e brendshme. Bile edhe frakturat e kockave që janë takuar në njerëz të moshuar nuk janë
shfaqje në banorët e këtyre krahinave.
Sipas Hodge dhe Smith doza vdekjeprurëse e fluorit është 5 -10 gr, pengesë rritje shfaqet kur
jepen 50 mg në ditë, osteoskleroza shfaqet kur merren 8 – 20 mg ose më shumë në ditë, kurse njollat
e smaltit shfaqen kur merren 2 – 8 ose më shumë mg në ditë.
Në vendin tonë akoma është shpejt për të folur për fluorizim të ujit të pijshëm, por fluorizimi
me tableta si masë profilaktike masive, duke korigjuar njëkohësisht edhe gabimet e fluorizimit të
kaluar, duhet rishikuar për të rifilluar. Krahas fluorizimit me tableta duhen përdorur edhe mënyrat
e tjera të fluorizimit lokal, mbasi pavarësisht nga studimet tona të pakta dhe të thjeshta këto masa
profilaktike aplikohen gjithandej.
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PSIKOPROFILAKSIA DHE ROLI I STOMATOLOGJISË NË PEDODONTI
Doc. Xhevdet ASLLANI
Shef i Katedrës Terapisë Stomatologjike
Doc. Xhevdet ASLLANI
Pedodontia ose mjekimi i dhëmbëve dhe gojës tek fëmijët e cila është lënë mbas dore në
regjistrimet e kaluara, i kushton kujdes të madh ruajtjes së shëndetit të fëmijëve. Në kuadrin e
shëndetësisë një vend kryesor zë profilaksia. Të ruhet populli nga sëmundjet në vend që të mjekohet
nga to, është një nga detyrat e çdo punonjësi të shëndetësisë. Suksesi në këto raste mund të arrihet në
qoftë se këto masa merren që në moshat e njoma, qysh në fëmijëri. Kështu është garantuar për fëmijët
kontrolli i gojës dhe dhëmbëve i vazhduëshm dhe gratis.
Mjekja pedodonte që merret me fëmijët, këto organizma të vogla në evolucion të vazhdueshëm,
në periodat e ndryshme të ekzistencës së tyre mbajnë një qëndrim fizik dhe intelektual që nuk
krahasohet në asnjë raport me qëndrimin e të rriturve.
Gjithë bota është dakord se stomatologu pedodont duhet të ketë një sjellje të mirë me fëmijët
gjatë mjekimit.
Zhvillimi fizik dhe psikologjik i fëmijës eshtë rezultat i një numëri faktorësh të jashtëm
(prindër, shkolla) dhe faktorësh të brendshëm (trashëgimia, konstitucioni).
Influenca e prindërve është determinues ndaj sjelljes tek fëmijët përballë mjekimeve të
dhëmbëve, mbasi pikerisht në shtëpi fëmijët për herë të parë dëgjojnë të flitet për doktorin e dhëmbëve
dbe dhimbjet.
Kemi zgjedhur këtë subjekt diskutimi duke menduar se kjo do t’i japë një ndihmë të madhe
grave stomatologe që do të specializohen në pedodonti, ose atyre që gjatë jetës së praktikës së tyre
të përditshme do të merren edhe me pedodontinë që është në rritje të vazhdueshme dhe të shpejtë.
Sot pjesëmarrja e femrës sbqiptare në ndertimin socialist është e madhe dhe e gjithanshme.
Partia dhe Pushteti popullor i krijuan asaj mundësinë e ligjshme për të ecur krah për krah me burrin
në të gjitha fushat e jetës dhe në veçanti në pedodonti ku, për karakteristikat e saja të veçanta është
me e përshtatshme për këtë degë mjekimi.
Para se të fillohen mjekimet pedodontike është e qartë se duhet të njihen fëmijët. Diplomanteve
të reja që natyrisht do të kenë të bëjnë edhe me fëmijët, do të mundohemi që në këtë studim t’ua
bëjmë më të lehtë kontaktin dhe ndërhyrjet stomatologjike në këtë terren të ri, në të cilën natyra vetë
i shtyn dbh i drejton ato si femra, te jene me te aferta me femijet, si dhe fëmijët me to.
Të gjitha ato stomatologe të reja që janë ngarkuar me mjekimin e fëmijëve në fillim nuk dine
se si të veprojne me një fëmijë nervoz, që qan dhe nuk do në asnjë mënyrë të hapë gojën. Sbpesh
herë aftësia dbe vullneti i mirë i sajë, për ta bindur fëmijën janë pa rezultat. E pse ngjet kjo? Per
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arsye se stomatologia ka ide të pa qarta ose të gabuara mbi mënyrën se si duhet të fitojë besimin e
fëmijës. Studimet dhe praktika që marrin në pedodonti gjatë jetës shkollore i japin asaj njohuri të
përgjithshme në këtë degë mjekimi.
Për t’ia arritur qëllimit përveç durimit dhe urtësisë duhet të merren në konsideratë disa
momente psikologjike që të mund të arrihet një unifikim mes psikologjisë së fëmijëve nga njëra anë
dhe, asaj të femrës stomatologe nga ana tjetër. Ky studim paraqet interes sepse çështja e mjekimit të
dhëmbëve të fëmijëve përbën objektin e studimeve të zgjeruara dhe të plota në stomatologji.
Po rikujtojmë psikologjinë e fëmijës. Tek fëmija në radhë të parë mbizotëron përfytyrimi
dhe sbpesh ajo vepron simbas tij, ai ngatërron në mendjen e tij sendet që i paraqiten të lidhura
bashkërisht. Ka një fuqi të mrekullueshme që çdo gjë ta transformojë dhe ta dramatizojë.
Përfytyrimi për stomatologen, nga ana e fëmijës përforcohet me opinione të paragjykuara të
marra nga bisedimet e të rriturve. Femija sendet i interpreton në mënyrën e vet dhe, duhet ta
themi, se aparatet e kabinetit, plotësojnë në kokën e saj idetë e paramenduara. Ajo tmerrohet
nga numri i madh i aparateve hijerëndë që nuk janë të familjarizuara dhe që, sipas gjykimit të
saj, janë destinuar të bëjnë atë të vuajë. Memorja e fëmijës është gjithashtu një faktor me rëndësi.
Memorja shpesh herë është e jashtëzakonshme tek ajo dhe, duhet të kemi mirë parasysh, se
në qoftë se ajo ka një mbresë të mirë nga vizita e parë tek stomatologu, ne do të kemi fituar
besimin e saj.
Një gjë me rëndësi që duhet vrojtuar tek fëmija, është sensibiliteti dhe grada e frikës. Frika
është një gjendje alarmi, një gjendje gadishmërie dhe një reaksion mbrojtjeje përballë një situate
të huaj. Ankimi dhe frika janë fenomene tronditëse të cilat duken që nga fillimi i jetës së saj. Gjatë
jetës së tyre fëmijët kalojnë faza ankthi dhe frike. Në vete, gjatë edukimit e përdorim këtë nocion
për t’i mësuar fëmijës ndjenjën e rrezikut. Këtu qëndron gjithë vështirësia, që t’i bëhet e kuptueshme
fëmijës se cilat janë situatat e rrezikshme dhe të kuptojë që disa ngjarje, megjithse të huaja për jetën
e saj të përditshme, nuk paraqitin asnjë rrezik për të.
Duhen marrë parasysh dy tipa frike:
Frika objektive ose tronditja e shkaktuar nga një ngacmues fizik i organeve të ndjenjave ose
një frikë e motivuar dhe, frika subjektive që shpesh herë është rezultat ose i eksperiencës personale
ose nga të thënat e të tjerëve.
Frika objektive mundet të konsiderobet si një frikë biologjike e fituar nga instinktet e
bisedimit, pra reaksioni normal nga një ngacmim i integritetit të organizmit dhe frika subjektive
si nje frikë psikologjike ose ekzagjerimi i një gjëndjeje emotive. Para se gjithash fëmija ka frikë nga
i panjohuri. Stomatologu paraqitet tek ajo si një i huaj aq më tepër ajo largohet nga ai nga veshja e
bluzës së bardhë, që për fëmijën karakterizon të panjohurin.
Frika mund të lindë gjithashtu nga bashkim idesh. Fëmija e gjendur në një situatë të re, në
kabinetin stomatologjik, i afrohet dhe kërkon ndihmën e shoqëruesit, që mund të jetë mema ose
ndonjë shoqërues tjetër i njohur prej saj. Mjafton që në fytyrën e shoqëruesit të konstatojë një ndjenjë
frike që tek fëmija të krijohen një numër reaksionesh psikologjike dhe këto të pasohen nga reaksione
fizike më të rendesishme. Këto janë shkaqe që shpesh herë frika subjektive të tejkalojë nga intensiteti
frikën objektive që pastaj manifestohet në mënyrë krejt të pagjykueshme. Kjo frikë subjektive me
shpesh është frut i përfytyrimit. Sa më shumë të zhvillohet ky përfytyrim, aq më shumë mjeku duhet
të dijë të luftojë kundra këtyre ndikimeve të jashtme.
Frika natyrisht evoluon me moshën e fëmijës. Faktori tronditës varet nga maturiteti i fëmijës.
Në moshën 3 vjeç fëmija bën shumë mbas nënës. Ajo tmerrohet nga çdo send i panjohur duke
patur përshtypjen e ndarjes nga mëma kur shkon tek stomatologu. Stomatologu nuk duhet të kërkojë
shumë nga fëmija në këtë moshë. Është e pamundur që të bësh të gjykojë fëmijën në këtë moshë duke
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ditur se fëmija nuk është aq i zbvilluar për të mundur t’i mbushësh mendjen, përkundrazi fëmija
duhet lënë në kohën e vizitës tek stomatologu, sa vullnetarisht të kërkojë të ulet në poltron dhe nga
kjo mënyrëe veprimi mjeku të mund të përfitojë.
Në moshën 4 vjeçe ajo ka më pak frikë nga njerëzit e huaj. Në këtë moshë ajo frekuenton
kopshtet dhe bota e saj nuk është e kufizuar vetëm me familjen, mbasi këtu ambientohet me shokët,
me edukatoret etj. Ky kalim nga familja në kopsht i shkakton asaj një farë ankthi mbasi e ndjen vehten
larg familjes. Duhet menjanuar rikrijimi i këtij ankthi duke u munduar me aq sa është e mundur të
largohen prindërit gjatë mjekimeve te dhëmbëve. Mirë është që fëmija të shoqërohet nga edukatorja
ose me një shoqe tjetër gjatë mjekimit.
Nga pikpamja psikologjike kjo moshe eshte kryesisht e karakterizuar nga një spontanitet
më i madh dhe nga shija e fantazisë. Fëmija shpik shokë të përfytyruar njerëzish. Vokabulari i saj
zhvillohet, kërkon të shpjegohet, të kuptojë, të gjykojë.
Prej 4 deri 6 vjet fëmija e kalon stadin e komplikuar të tronditjeve. Ajo ndodhet nëpërmjet dy
deshirash, asaj te sedres se autoritetit te saj dhe asaj të sjelljes në ambientin dhe botën që e rrethon.
Në moshën 6 - 7 vjeç shënohet etapa e një ekzistence të lirë. Ajo i nënshtrohet orarit të shkollës,
bërjes së detyrave, ajo mund të kuptojë tashti dhe t’i kapë të gjitha. Në këtë moshë ajo gjykon dhe
mundet t’i shpjegohen ndërhyrjet mbi dhëmbët. Prej moshës 8 - 14 vjet fëmija është e aftë të durojë
situatat e vështira dhe ata vetë deshirojnë mjekimet e dhëmbëve.
Përveç faktorëve prindër, shkollë, personalitet për të kuptuar më mirë sjelljen e fëmijeve gjatë
mjekimit të dhëmbëve, është e rëndësishme të dihet se si paraqitet situata dhe ambienti para syve
të saj. Fëmija në kabinetin stomatologjik gjëndet përballë një situate të re. Ajo jo vetëm që sheh dhe
dëgjon por edhe shija, erërat e medikamenteve, prekja, i shkaktojnë asaj një farë ankthi. Në kabinetin
stomatologjik elementet negative janë të shumtë.
Pamja. Faktori traumatizues është në fillim instalimi i kabinetit, instrumentat e shumta që e
tmerrojnë dhe reflektori që i drejtohet në fytyrë dhe sy.
Erërat e medikamenteve. Të gjithë e dimë se në kabinetin stomatologjik ka një erë speciale.
Fëmijët duke e pasur ndjenjën e erërave shumë të theksuar, pikerisht ky fenomen mund t’i shkaktojë
një stres intensiv.
Shija. Disa solucione dizinfektuese ose disa pasta për mbushje provizore (me bazë eugenoli)
kanë një shije jo të këndshme për të.
Ndigjimi. Fëmija nuk ka qef të dëgjojë zburmën e trapanos ose të turbinës, këtë zhurmë ajo
e lidh me ndjeshmerinë e shpejtësisë dhe të frikës.
Prekja. Fëmija trëmbet nga prekjet mbi lëkurë ose mbi mukozën sidomos ajo ka frikë
gjatë përgatitjeve të kaviteteve për mbushje, nga injeksionet me solucion anestezik etj. Pra të gjitha
këto elemente të ndjeshëm negative, në qoftë se nuk mund të eliminohen krejtësisht të paktën të
pakësohen,për këtë duhet vepruar në këtë mënyrë:
Me fjalë të thjeshta dhe me gjuhën e fëmijës duhet biseduar me fëmijën për t’i bërë të qartë
nevojën e mjekimit të dhëmbit. Eshtë mirë disa herë t’i shpjegohen fëmijës motivet për atë që do t’i
behet që të mund të heqë dorë nga kapriçot dhe të ketë qejf për aktet e ndërhyrjes dhe mjekimet.
Femija deri në njëfarë moshe ka aq gjykim të shëndoshë që të kuptojë se këto mjekime bëhen për të
mirën e saj, në qoftë se ne do të dimë mënyrat e shpjegimit dhe të paraqitjes së ndërhyrjeve. Edhe tek
i frikshmi mund të ndikojmë duke i treguar qartë një bisturi të vërtetë me figura e skica mbi vuajtjet
nga dhëmbët dhe t’i shpjegohet që është më mirë të durojë disa ndërhyrje se sa të vuajë me ditë të
tëra ashtu siç vazhdon të vuajë.
Sedra tek fëmija duhet të studjohet mirë dhe jo kalimthi. Ndër disa fëmijë, sedra eshtë mjaft
e zvilluar dhe kjo na vlen neve.
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Fëmijët ndërmjet tyre tregojnë mburrje, kështu që bëhen kurajozë përpara shokut të tyre dhe
lënë të mjekohen. Duke nxitur këto instikte shpesh herë ja kemi arritur qëllimit.
Tani po ekzaminojmë psikologjinë e gruas që do të merret me pedodonti.
Gruaja për cilësitë e saja karakteristike të lindura ka një njohuri intuitive për fëmijët që i
drejton disa herë më mirë se llogjika rigoroze. Ajo tek fëmija hyn në brendësi të gjendjes së saj si
një psikologe e mirë. Gruaja nga natyra e saj është gjithnjë grua për fëmijën, nënë nga shpirti, nga
instikti prej nëne. Natyrisht edhe fëmija afrohet tek ajo mbasi tek gruaja ajo ndjen diçka prej nëne.
Këto cilësi natyrisht që i janë dhuruar asaj ja lehtësojnë detyrën si pedodonte. Megjithatë ajo në fillim
nuk ka besim në vetvete. Me kohë vjen dhe perfeksionimi, kështu ecin paralel maturiteti i fëmijës dhe
eksperienca e stomatologes.
Stomatologia me të gjitha mënyrat duhet të mundohet të simpatizojë fëmijët, ajo duhet të
bëhet një shoqe e fëmijës dhe jo një kundërshtare. Në mënyrën e saj të sjelljes duhet të veprojë si një
nënë, të jetë e durueshme, e qeshur, një mikeshë e mirë me ta, por në një kohë të jetë edhe e pjekur
që t’i kapë menjëherë situatat e vështira të fëmijës.
Nga ana tjetër përveç cilësive natyrale si grua, stomatologia e mirë duhet të zhvillojë dhe të
përvetësojë, urtësinë, butësinë, autoritetin dhe vendosmërinë. Si princip të kemi: po t’i duam fëmijët
edhe ata do të na duan. Të jemi të butë me ta, t’i lëmë të veprojnë sipas gjëndjes së tyre natyrale,
për t’i njohur më mirë dhe më thellë. Kur stomatologia të sigurohet se besimi saj u fitua nga fëmija,
nëpërmjet sjelljes së saj të mirë, atëherë ata nuk do të kenë më frikë.
Në akord me njohuritë psikologjike të studjuara më lart do të përcaktojmë rolin që do të
plotësojë specialistja përballë pacientit të vogël. Dhe si duhet të sillet për të fituar besimin e fëmijës.
Duhet të ritheksojmë se stomatologia gjatë kontaktit me fëmijën, do të ndeshët në fillim me
përfytyrimet e gabuara të të vëgjelve. Është ajo që do t’i transformojë këto përfytyrime të tmerrshme
në figura të këndshme.
Fëmija në vizitën e parë vjen të konsultohet sepse ajo vuan nga dhimbjet. Paraqiten dy
mundësi, ose fëmija është i parapërgatitur nga prindër të kulturuar dhe ulet e mjekohet pa frikë, ose
është i tmerruar nga bisedimet e prindërve në prezencë të tij, për dhimbjet që kanë pasur ata vetë
gjatë ndërhyrjeve nga specialisti.
Në të dyja rastet përshtypja qe duhet t’i japim të sëmurit të vogël është e njëjtë dhe përmblidhet
në buzëqeshje, durim, qetësi, dashuri dhe butësi. Në insistojmë më këtë pikë mbasi stomaotologia e
re që do të merret me fëmijët duhet te jetë shume e qetë. Ajo gjithnjë duhet të ndjejë veten përgjegjëse
dhe duhet të ketë parasysh principet e mëposhtme: pak fjalë me të sëmurët e vegjël, mundësisht sa
më pak gjeste, disa fjalë duhet të hiqen nga fjalori i pedodontistit (si çpuarja, dhimbja, anestezia etj.)
dhe nuk duhet t’i tregohen fëmijës demostrime të ekzagjeruara. Vetëm mbasi arrihet në përfundimin
se përshtypjet e para të mira të fëmijës ndaj mjekut u vendosën, arrijmë në një efekt pak a shumë të
stabilizuar.
Po ekzaminojmë tani se si duhet të pritet fëmija në kabinet. Fëmija nuk duhet të thirret për
mjekim mbas mbarimit të mësimeve të ditës. Preferohet që konsultimi më mirë të bëhet më mëngjez
se fëmijët janë më të gatshëm dhe stomatologia gjithashtu është më pak e lodhur. Në sallonin e pritjes
është mirë të kihen sende zbavitëse për ta, si revista etj. Shumë fëmijë duke qënë në sallon dhe duke
biseduar e luajtur së bashku, harrojnë motivin e vizitës. Një pjesë nga këta mjekohen lehtë dhe pa
zhurmë. Mund të futen së bashku disa fëmijë ne kabinet.
Nëqoftëse parashikohet se një fëmijë është i frikshëm dhe i vështirë për t’u mjekuar më mirë
është të futet vetëm ajo dhe të tjerët të presin jashtë. Fëmija duhet të futet në kabinetin stomatologjik
vetë. Shpesh herë kjo është më e preferuar në pamundësi shoqërimi nga prindërit e vet. Duhet
të studjohet me shumë kujdes sjellja e prindërve ndaj fëmijës dhe reciprokisht, duhet të dimë të
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zbulojmë se cilës kategori fëmijësh i përket ky subjekt. Ky klasifikim na ndihmon të sigurojmë një
pjesë të suksesit. Menjëherë do të kuptohet nëqoftëse fëmija është i edukuar mirë ose keq, do të
formohet idea e gradës së saj të zgjuarsisë, do të studjohen shkaqet e emocioneve të saj, do të kuptohet
nëqoftëse kemi të bëjmë me një nervoz, një të frikshëm, një të zymtë, një kokëfortë, ose përkundrazi
kemi të bëjmë me nje psikopat, një histerik, epileptik etj.
Një rol të madh në këtë drejtim lozin prindërit. Mbas studimit psikologjik të fëmijës duhet të
studjohen edhe prindërit. Mjeku nuk duhet të njohë çdo familje nga çdo pikëpamje, por me ta duhet
të krijojë një kontakt, sepse për fëmijën familja është kryesorja.
Raportet prindër – fëmijë mund të kalojnë nga një ekstrem në tjetrën, nga rigoroziteti më i
fortë mbi fëmijën në mos interesimin më të madh. Një numër sentimentesh mund të konstatohen
tek prindërit.
Mbimbrojtja: Prindërit duke dëshiruar të mënjanojnë tek fëmija çdo lloj vështirësie e ndalojnë
nga çdo lloj inisiative personale. Mbrojtja e theksuar ose supermbrojtja vërehet tek ata prindër që
fëmijën e kanë pasur me shumë vonesë, ose tek gjyshërit. Kjo supermbrojtje sjell si rrjedhim ose
ashpërinë ekstreme të sjelljes si prindër ndaj fëmijës ose butësinë e ekzagjeruar. Në rastin e ashpërsisë
së theksuar, fëmija është i zbehtë, i pa formuar mirë, pa entuziazëm dhe jo agresiv. Në rastin e butësisë
së ekzagjeruar fëmija zhvillon një sentiment të theksuar dhe ajo do gjithnjë të bëhet e saja. Kjo butësi
ndjehet shpesh herë tek prindër të urtë që nuk i refuzojnë asgjë fëmijës.
Indiferentizmi: Ka prindër që për shkaqe të ndryshme interesohen pak për fëmijët. Nga ky
mos interesim fëmija vuan shpirtërisht. Duke mos ndjerë vehten të mbrojtur në familje bëhet agresiv,
hakmarrës dhe i pasjellshëm.
Ankthi: Ky sentiment vërehet në shumicën e rasteve tek prindër që kanë frikë humbjen e
fëmijës nga ndërhyrjet. Nga ky shkak rezulton një ankth i ekzagjeruar duke u bërë shumë të butë dhe
supermbrojttës për fëmijën.
Sundimi: prindërit i kërkojnë disa herë fëmijës më shumë se çmund të bëjë. Ata nuk janë të
kënaqur nga fëmija, nga ato që mund të bëjë, por e vënë vazhdimisht në balancë me këtë ose me atë
fëmijë. Fëmija nga ky fakt zhvillon një sentiment kundra autoritetit të vet dhe reagon me fantazira të
ndryshme.
Indentifikimi: Disa prindër e detyrojnë fëmijën të reagojë sipas urdhërave të tyre.
Mbas këtij ekzaminimi të imtë të fëmijës ai ulet na karrige. Është mirë që fëmija të mësohet të
ulet vetë në karrige. Megjithatë kur akoma nuk është 4 vjeç mëma mund të ulet vetë në karrige dhe të
mbajë fëmijën në prehër.Në këta fëmijë shumë të vegjël duhet reaguar me shumë kujdes.
Në fëmijën pak më të madh mund të lëmë mëmën të qëndrojë afër fëmijës së ulur në karrige,
në mënyrë që të mund të kapë mëmën për dore për të larguar frikën, por kjo është e lejueshme
atëherë kur mëma ka autoritetin normal tek fëmija. Të shoqërohen mjekimet e dhëmbëve me historia
të këndshme, zbavitëse për të hequr vëmendjen e fëmijës nga frika e ndërhyrjeve. Fëmija të trajtohet
si person i rritur, kjo proçedurë atë e lajkaton, në këtë mënyrë kërkon edhe bashkëpunimin fëmijë –
mjek që është i nevojshëm. T’i shpjegohet fëmijës çfarë do t’i bëhet. Ti bëhen mjekime të shkurtra. Të
qeshim me ta, por asnjeherë të mos qeshim me tallje.
Fëmija që frekuenton shkollën është më lehtë që të mjekohet sepse ai tashti nuk ka më frikë
dhe mjeku nuk i duket si i panjohur.
Veglat duhet të jenë përgatitur më parë për të fituar kohë, që të mos e lëmë të humbë durimin
pacienti i vogël, t’i shpjegohet përdorimi i pasqyrës, ose se eskavatorët janë lugëza të vogla për të
hequr njollat e zeza të dhëmbëve. Të provohet freza mbi majën e gishtit të pacientit të vogël duke i
thënë se kjo vegël do të pastrojë dhëmbin duke bërë pak zhurmë. Nuk duhet ta sigurojmë fëmijën se
mjekimi nuk ndihet fare, por t’i shpjegojmë se kur ndjen bezdi ose është i lodhur të ngrerë dorën e
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majtë pa bërë lëvizje dhe ne menjëherë do të ndërpresim ndërhyrjen. Të mënjanohen dritat e forta
të reflektuara mbi fytyrë dhe sy.
Në vizitën e parë ose të dytë diagnoza duhet të jetë e stabilizuar patjetër. Përsa u përket
ndërhyrjeve ato duhet të bëhen dalëngadalë duke fituar kështu besimin e tyre. Ekzaminimi duhet
të bëhet sa më i plotë, edhe indet e buta të gojës do të inspektohen ashtu si dhe dhëmbët. Të gjitha
këto do të shënohen në kartelë, gjithashtu do të merret në konsideratë edhe gjendja fizike tyre.
Kartelat do të mbajnë indikacionet relative të gjendjes së gojës dhe të përgjithshme dhe gjatë vizitave
do të shënohen të dhënat e mjekimeve dhe operacionet e përfunduara. Duke përfunduar detyra e
pedodontes do të jetë si vijon: nga pikëpamja profilaktike t’i imponojë fëmijëve një regjim të përsosur,
të krijojë një përtypje të përsosur të ushqimeve, të këshillojë pastrim të mirë të dhëmbëve me furçë
dhëmbësh, të bëjë ekzaminim periodik të gojës nga pikëpamja terapeutike, të aplikojë mjekime të
mira, të shpjegojë se dhëmbët e qumështit duhen mjekuar për të prevenuar vuajtjet, për të siguruar
një përtypje të mirë, për mënjanimin e sëmundjeve, për mënjanimin e okluzioneve të këqia. Kjo
është një detyrë shoqërore e madhe për të, mbasi me këtë mënyrë përgatit njerëz të shëndoshë dhe
nga pikpamja shoqërore plotëson rolin e saj me efektshmëri.
Këto mundësi janë vlerësuar drejt në vendin tonë. Kjo krijon mundësi që fëmijët paralelisht
me edukimin dbe diturinë që marrin në shkollë të dalin në jetë me dhëmbë dhe gingiva të mjekuara.
Fëmijët janë e ardhmja e çdo kombi. Nga edukimi i rinisë, nga përgatitja e saj fizike dhe
morale varet kultura, forca dhe niveli i zbvillimit shoqëror të një kombi të caktuar.
Rinia e fortë dhe e kulturuar është kapitali i popullit tonë i udhëhequr nga P.P.SH.

P Ë R M B L E D H J E
Psikoprofilaksia në pedodonti ka për qëllim të vërë në dukje të gjithë faktorët që mund të
influencojnë sjelljen e femijes përballë kësaj eksperience të re për të, që janë mjekimet e para të
dhëmëeve.
Stomatologu gjatë vizitave të para do të studjojë dhe të analizojë faktorët e ndryshëm që të
mund t’i pershtate çdo rasti në veçanti me qëndrimin që do t’i duket me i favorshëm.
Në këtë analizë del nevoja të përdoren cilësitë karakteristike natyrale dhe edukimi profesional
i femrës stomatologe me nje studim special.
Psikologjia e fëmijës nga një anë dhe ajo e femrës nga ana tjetër duhet të studiohen. Për
diplomanten e re njohuritë e saja psikologjike janë të domosdoshme në të njëjtën nivel me njohuritë
teknike.

B I B L I O G R A F I A
1-Deman C: La psycoprophylaxie en pedodontii. Revue française d’odonto stomatologie. Nr.4, Paris 1970.
2-Encyclopedie medico Stomatologia Paris 1952.
3-KONGO P.: Terapia stomatologjike e fëmijëve. Tiranë 1971.
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STUDIM KLINIKO-STATISTIKOR I FREKUENCËS DHE INTENSITETIT
TE KARIESIT DENTAR NË FËMIJËT PARASHKOLLOR DHE NXËNËSIT
E SHKOLLAVE TË QYTETIT TË TIRANËS
Dr. Ibrahim DIBRA
Klinika dentare Nr. 2, Tiranë
Shef Dr. Ibrahim DIBRA
Duke u nisur nga konstatimet tona klinike shumë vjeçare dhe të dhënat e literaturës, të
bazuara në studimet shkencore të autorëve të ndryshëm të botës, rezulton se sëmundja a kariesit
dentar përbën një rrezik serioz për shëndetin e njeriut; është e përhapur në masë dhe prek të gjitha
shtresat e ndryshme të popullsisë.
Duke pasur parasysh këto të dhëna dhe faktet tona konkrete klinike, e kam parë të arsyeshme
të merrem me këto studime. Qëllimi i këtij studimi nuk është vetëm të nxjerrë thjesht një pasqyrë
statistikore të indeksit të sëmundjes së kariesit. Kryesorja eshtë që në një të ardhme te afërt të merren
masa efektive për t’i prerë hovin përhapjes së sëmundjes, duke i planifikuar me kujdes masat që
duhen marrë si nga ana profilaktike ashtu dhe nga ana terapeutike, pa lënë mbas dore përgatitjen e
nevojshme të kuadrit teknik.
Përqindja e lartë e sëmundjes së kariesit dentar dhe zhvillimi i saj i vrullshëm gjatë shekujve
të fundit, jo vetëm qe janë dëshmi e gjallë që sëmundja në fjalë ka bërë një rrugë pothuajse paralele
me atë të qytetërimit, por njëkkohësisht kanë vënë para përgjegjësisë në rradhë të parë njerëzit e
stomato1ogjisë të cilet duhet te merren me studimin e këtij problemi në thel1ësi.
Në vendin tonë ka më se 17 vjet që është organizuar shërbimi i asistencës stomatologjike
për mjekimin e fëmijëve prashkollorë dhe nxënësit e shkollave në mënyrë të organizuar (sanacioni i
planifikuar), për të luftuar sëmundjen e kariesit nga ana kliniko-terapeutike.
Duke pasur këto pikënisje, si një bazë të shëndoshë, mund të mbështesim studimet tona
që mund të bëhen në periudha kohe të ndryshme mbi përqindjen e morbozitetit të sëmundjes së
kariesit dentar, mbi masat e përshtatshme profilaktike që duhen marrë në vendin tonë, mbi shkaqet
determinuese të prejardhjes së sëmundjes së kariesit.
Për të pasqyruar tendencën e rritjes së sëmundjes së kariesit në vendin tonë do
të krahasojmë studimin e përqindjes të sëmundjes së kariesit të bërë para dhjet vjetësh, me
përqindjen e indeksit të sëmundjes së kariesit, nxjerrë nga ky studim. Rezultatet e pasqyruara
me anë të grafikëve tregojnë qartë, në mënyrë konkrete, ndryshimin e përqindjes nga një
dhjetëvjeçar në tjetrin.
Studimi statistikor periodik jo vetëm bën të mundur për të parë qartë tendencën e
rritjes së përqindjes së sëmundjes së kariesit nga një periuddë në tjetrën, por njëkohësisht na
vë para përgjegjësisë për të bërë përpjekje të gjithanshme dhe të vazhdueshme, për të kërkuar
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rrugë më të përshtatshme e më të sigurta, për të luftuar hovin e vrullshëm të zhvillimit të kësaj
sëmundjeje.
Studimi që po paraqesim është bërë në fëmijët parashkollorë dhe nxënësit e shkollave nga
mosha 4 - 18 vjeç të qytetit të Tiranës. Numuri i fëmijëve dhe i nxënësve të ekzaminuar përbëhet
prej 20.926, prej të cilëve 10.459 janë djem dhe 10.467 vajza. Për ekzaminimin e fëmijëve dhe
nxënësve në fjalë, kemi përdorur indeksin c.e.r. për dhëmbët e qumështit dhe C.E.R. për dhëmbët
e përhershëm, e ci1a njihet nga të gjithë stomatologët. Nga përvoja jonë klinike shumëvjeçare
këmi zbuluar se çdo moshë ka veçorite e saja stomatologjike. Që të jemi të saktë në studimin
mbi zhvillimin e kariesit, të paradontopative dhe anomalive, dhe për të bërë krahasime të sakta
ndërmjet moshave dhe grupmoshave këmi bërë grupimin sipas moshave në përgjithësi dhe sipas
grupmoshave në veçanti.
Përqindja e frekuencës dhe intensitetit të kariesit dhe, përqindja e frekuencës së paradontopative
dhe anomalive, paraqesin shumë ndryshime sipas moshave dhe grupmoshave, të cilat do t’i shohim
më poshtë.
Nga studimi del se mesatarja e frekuencës së kariesit nga mosha 4 - 18 vjeç është 79,63%. Në
grupmoshën e parë nga 4 - 7 vjeç, mesatarja e frekuencës së kariesit arrin 60,76%. Në grupumoshën
e dytë mosba 8 - 14 vjeç mesatarja e frekuencës arrin 84.44%. Në grupmoshën e tretë 15 - 18 vjeç
mesatarja e frekuencës arrin 89,71% (shih grafikun Nr.l).

Vëmë re ndryshime dhe në intensitetin e kariesit si në përqindje ashtu dhe në numër dhëmbësh,
në mes moshave dhe grupmoshave të ndryshme. Mesatarja e përgjithshme e përqindjes së intensitetit
të sëmundjes së kariesit, nga mosha 4 – 18 vjeç është 16,03 % ndërsa si numër dhëmbësh 3,89.
Në grupmoshën a parë 4 - 7 vjeç mesatarja e intensitetit të kariesit arrin 14,56%, si numeër
dhëmbësh 3,05. Në grupmoshën e dytë 8 - 14 vjeç mesatarja intensitetit arrin 15,80%, si numër
dhëmësh 3,71. Në grupmoshën e tretë 15 - 18 vjeç mesatarja e intensitetit arrin 17,91%, si numër
dhëmbësh 5,04. (shih grafikun 2 – 3)
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Të gjitha këto të dhëna të studjuara veç na japin mundësi për të parë më qartë ndryshimet e
përqindjes që qëndrojnë mes të moshave, grupmoshave dhe seksit.
Për ta konkretizuar sa më qartë tendencën që ka ngritja e përqindjes së kariesit në vendin
tonë nga një periudhë kohe në tjetrën, kemi bërë një krahasim të rezultateve të nxjerra nga studimi i
parë i bërë para 10 vjetësh, me rezultatet e këtij studimi. Nga ky krahasim, rezultojnë këto ndryshime:
në studimin e parë, mesatarja e frekuencës së kariesit nga mosha 4 - 18 vjeç ishte 75,10%, ndërsa
intensiteti, si numër dhëmbësh 2,84. Në këtë studim mesatarja e frekuencës nga mosha 4 - 18 vjeç
ka arritur 79,63%, d.m.th. 4,53% më tepër, intensiteti si numër dhëmbësh 3,89 d.mth. 1,05 më tepër
(shif grafikun 4)

Të gjitha këto të dhëna të studjuara me shumë kujdes nga ana klinike, përforcojnë
thëniet tona të mësipërme dhe njëkohësisht na vënë para përgjegjësisë, për të bërë përpjekje të
vazhdueshme për të kërkuar dhe për të vënë në jetë mjete profilaktike të përshtatshme dhe sa më
efikase për t’i prerë hovin zhvillimit që ka marrë sëmundja e kariesit në fëmijët dhe në të rinjtë
tanë.
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Në këtë punim kemi studjuar edhe përqindjen e predispozicionit karios sipas moshave
dhe grupmoshave. Perqindja mesatare më e lartë nga mosha 4 - 18 vjeç është në grupin e dytë dhe
pikerisht 29,70%, ndërsa si grupmoshë e kemi në grupmoshën e tretë që i përket moshës 15 - 18 vjeç
me 41,19% (shih grafikun 5)

Po ashtu studjuam dhe përqindjen e frekuencës së paradontopative dhe anomalive sipas
moshave dhe grupmoshave të ndryshme dhe midis sekseve. Ky studim klinik i sëmundjeve në fjalë
jo vetëm që na jep një pasqyrë konkrete të përqindjes së fëmijëve dhe të nxënësve që janë prekur
nga këto sëmundje por njëkohësisht na e bën shumë të qartë nevojën e domosdoshme të ndërhyrjes
në kohë të stomatologut për të mënjanuar rastet e rënda që mund të shkaktohen në të ardhmen nga
mjekimi. Të dhënat e këtij studimi na vënë para një përgjegjësie moralo profesionale dhe na bëjnë të
mendojmë drejtë dhe seriozisht për planifikimin e shpejtë të specializimit të kuadrit teknik në këtë
profil, me që mjekimi i këtyre sëmundjeve është po aq i rëndësishëm sa dhe mjekimi i kariesit si përsa
i përket kavitetit të gojës në veçanti dhe shëndetit të organizmit në përgjithësi.
Nga përfundimet del se mesatarja e përqindjes së frekuencës së paradontopative nga mosha
4 – 18 vjeç arrin: inflamatore 5,52%, atrofike 0,008%, ndërsa përqindja mesatare e frekuencës së
anomalive nga mosha 4 – 18 vjeç arrin: dhembi 13,19%, nofulla 20,28%.-

P Ë R F U N D I M E
Si përqindja e frekuencës ashtu edhe ajo e intensitetit të kariesit dentar tregojnë një rritje në
krahasim me dhjetëvjeçarin e kaluar, e cila është e vazhdueshme nga një periudhë kohe në tjetrën.
Kjo bën të domosdoshme marrjen e masave profilaktike.
Propagandimi i pastrimit mekanik të dhëmbëve me furçë dhe pastë, përbën një nga masat më
me rëndësi të profilaksisë lokale.
Nga studimi del se përqindja e frekuencës së anomalive të dhëmbëve e të nofullave është mjaft
e lartë dhe si rrjedhim lind nevoja e domosdoshme e mjekimit të tyre në një kohë sa më të shkurtër.
Është e domosdoshme nevoja e krijimit të specialistëve përkatës, në qytetet e vendit për të
dhënë një ndihmë të kualifikuar fëmijëve dhe nxënësve.
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FRAKTURAT E NOFULLAVE TEK FËMIJËT DHE MJEKIMI I TYRE
Doc. Dhori POJANI, Samedin GJINI
Katedra e Kirurgjisë Stomatologjike
Shef Doc. Dhori POJANI
Frakturat e nofullave tek fëmijët takohen jo rrallë në praktikën e përditshme stomatologjike
dhe kanë veçoritë e tyre, qe varen nga ndërtimi anatomo-topografik dbe funksional i regjionit maksilofacial dhe atij dentar në këtë moshë. Këtij problemi jo vetëm në literaturën tonë mjekësore nuk i është
kushtuar një vëmendje e posaçme por edhe në literaturën e huaj ka pak publikime (Stervanov, Sll.
Davidov, G. Kollarov, V.Dimitrieve, K. Anastasov, K. Georgieva) etj.
Studime me te hollesishme jane bere nga Z.N. Pomeranceva, K.A. Melnikov, I.K. Kohler, E.
Reichenbach (cituar sipas St. Ivanov).
Duke u nisur nga fakti se frakturat e nofullave në këtë moshë kanë veçori jo vetëm përsa
i përket etiopatogjenezës dhe klinikës, por sidomos edhe mjekimit, menduam që të paraqesim në
mënyrë të përmbledbur rezultatet tona në këtë fushë të kirurgjisë stomatologjike. Gjatë periudhës 10
vjeçare 1961 - 1970 në klinikën tonë janë mjekuar gjithsejt 102 raste me fraktura të nofullave, prej
të cilave 23 raste të moshës 1 - 16 vjeç. Në lidhje me frekuencën e frakturave tek femijët, të dhënat
në literaturën e huaj jane të ndryshme për arsye të ndryshimit të moshës që perfshihet në studimet
e tyre, kushteve konkrete social - ekonomike etj. Nga analiza e materialit tonë rezulton se nga 102
raste me fraktura, 23 ose 22,5% i takojnë moshës feminore. Të dhënat tona përputhen edhe me ato të
autorëve të huaj si Evdokimov 25 %, Ivanov 22,1%, V.Dmitrieva 18,9%, ndërsa autorët Sll. Davidov
dhe N. Dutesku japin përqindje më të ulta, përkatësisht 14,35% dbe 10%.
Përsa i përket lokalizimit të frakturave, ato paraqiten si më poshtë:
Fraktura të mandibulës 18, të maksillës 1, kombinuar 1, proc. alveolar 3, gjithsejt 23.
Siç shihet edhe nga tabela e më sipërme në moshën feminore predominojnë frakturat e
mandibulës, 18 raste, mandej ato të proçesit alveolar 3 (2 në nofullën e poshtme dhe 1 në nofullën e
sipërme) dhe në fund një rast me frakturë të nofullës së sipërme dhe një me frakturë të kombinuar të
të dyjave nofullave. Sipas lokalizimit, frakturat e nofullës se poshtme paraqiten:
Corpus mandibule 12, angulus mandibule 2, multiple 2, colum mandibule 2.
Po të krahasohet raporti midis frakturave të nofullës së poshtme dhe frakturave të nofullës
së sipërme në moshën e fëminisë, ai është shumë më i madh se tek të rriturit, në materialin tonë 1:
9, të dhëna këto që përputhen edhe me ato të autorëve të huaj s Sll.Davidov, Pomeranceva, Kohler,
Dmitrieva, tre të parët cituar sipas St. Ivanov.
Shpërndarja e frakturave sipas grupmoshave paraqitet,
Grupmosha
0 - 1 vjeç,
2 - 5 vjeç,
6 - 10 vjeç,
11 - 16 vjeç
Nr. frakturave
1
2
8
12
28
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Në moshën 0 - 1 vjeç ne kemi pasur një rast me frakturë të nofullës së poshtme, tek një
fëmijë 2 javësh me plagë te indeve të buta shkaktuar nga kafshimi. Me rritjen e moshës dhe numri i
frakturave rritet. Kjo shpjegohet me faktin se në atë periudhë, d.m.th. mbi moshën 6 vjeç fëmija bëhet
më i lëvizshëm dhe i ekspozohet më tepër rreziqeve të ndryshme si nga lodrat ashtu dhe nga faktorë
të tjerë traumatike (rrëzime nga pemët, katet, banesat, goditjet, aksidentet rrugore etj.). Kështu p.sh.
në moshën 6 - 16 vjeç ne kemi pasur 20 raste me fraktura, ose rreth 87% të numrit total në fëmijë.
Sipas materialit tonë, shkaqet e frakturave paraqiten si me poshtë:
Etiologjia,
Fraktura

rrezime
11

goditje
6

armë zjarri
2

transporti
1

Në tre raste nuk është shënuar shkaku nga se ka ardhur fraktura. Siç del dhe nga tabela e
mësipërme, faktorë të tillë si rrëzime dhe goditje janë shkaqe kryesore të frakturave, ndërsa frakturat
nga armë zjarri dhe transporti janë shumë të rralla.
Diagnoza e frakturave të nofullave tek fëmijët nuk paraqet vështirësi, ajo vihet duke u bazuar
në të dhënat klinike dhe ekzaminimin radiologjik, ashtu siç veprohet dhe për diagnostikimin e
frakturave për të rriturit.
Përsa i përket mjekimit të frakturave në fëmijë, problemi është më i vështirë dhe në disa raste
metodat e imobilizimit, që japin autorë të ndryshëm janë kontradiktore. Këto vështirësi janë rezultat
i denticionit të përzier tek femijët, prezencës së folikulave të dhëmbëve permanente, strukturës së
nofullave, rritjes intensive të skeletit të nofullave dhe vetë mosha e fëmijës. Duke u nisur nga fakti
se dhëmbët 6 - 10 vjeç akoma nuk kanë dalë plotësisht, metodat ortopedike te fiksimit intermaksilar
me ligaturë ose shina të ndryshme teli, që përdoren për mjekimin e frakturave të nofullës së poshtme
në të rritur nuk gjenjë aplikim të gjerë prandaj edhe ne duke pasur parasysh moshën e fëmijëve dhe
vështirësitë që hasen, në llojin e frakturës kemi përdorur metoda të ndryshme ortopedike kirurgikale për
imobilizimin e 20 rasteve me fraktura ndër fëmijë të paraqitur në klinikën tonë. Fiksimi intermaksillar
është përdorur në l1 raste të cilat 3 me shina Tigershtet dhe 8 me ligaturë teli sipas Ivi. Këta kane
qenë fëmijë me moshë mbi 10 vjeç, që kanë denticion të perzierë, ku ne kemi mundur të shfrytezojme
dhëmbët permanente të dalë dhe disa dhëmbë qumështi, që ende nuk kishin rënë por qëndronin të
fiksuar mirë në nofull. Në këto rëste është përdorur fiksimi uninaksillar duke bërë imobilizim me
durakryl dhe ligaturë cirkulare në formë skare me tel çeliku inoksidabël sipas Ponro.
Frakturat multiple nga armë zjarri tek fëmijët, sidomos nën moshën 10 vjeç, paraqesin mjaft
vështirësi për mjekimin e tyre ortopedik (me shinë, ligatura, ose aparete të tjera) sepse aty mungojnë
dhëmbët permanent të mjaftueshëm, dhëmbët e qumështit janë të dobët për të bërë fiksimin
intermaksilar të fragmenteve te dislokuara dhe duke qënë se fraktura komunikon me ambientin e
jashtëm dhe gojën, nuk rekomandohen të aplikohen aparate ortopedike, sepse fiksimi i fragmenteve,
sidomos atyre të shkëputura, nuk mund te arrihet plotësisht. Duke u ndodhur para vështirësive
që u përmendën më sipër, ne në tre raste kemi preferuar metodën kirurgjikale, ostesintezën me
ligaturë teli. Në tre femijë ku kemi përdorur metodën kirurgjikale, janë aplikuar pesë osteosinteza,
dy prej të cilave, në pacientë të ndryshëm supuruan, sepse kocka ishte e dërmuar dhe komunikonte
gjerësisht me kavitetin oral. Pas 3 – 4 javëve ligaturat e telit u hoqën, u bë kyretimi i masave granulare
dhe shërimi i metejshëm i plagës shkoi normalisht. Në dy raste me frakturë te proçesit alveolar nën
nivelin e rrënjëve të nofullës së poshtme në regjionin frontal kemi përdorur imobilizim me ligaturë
cirkulare rreth bazës së nofullës dhe bllokut të durakrylit, ndërsa në dy rastet e tjera me fraktura të
proçesit alveolar me arme zjarri ku ishte dëmtuar plotësisht shtresa alveolare e dhëmbit, jemi mjaftuar
vetëm me heqjen e mbeturinave të rrënjëve, përpunimit të proçesit alveolar dhe qepjes se plagës intra
dhe extra orale. Në një rast me frakturë të nofullës së poshtme në regjionin e këndit, shoqëruar me
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gjëndje të rëndë komatoze, imobilizimi u la për t’u bërë pasi fëmija të dilte nga kjo gjëndje, mirëpo
pas një jave ai bëri eksitus letalis.
Nga materiali ynë del se nga 23 raste frakture tek fëmijët, në 15 raste kemi përdorur metodën
ortopedike, në dy raste metodën e kombinuar ortopediko - kirurgjikale, në tre raste metodën
kirurgjikale me osteosinntezë dhe tre raste nuk kanë pasur nevojë për imobilizim.
Arsyeja që na ka shtyrë të përdorim mjekimin ortopedik në 17 raste nga 20 rastet e mjekuara
me imobilizim ka qënë se përveç anëve të tjera negative që ka osteosinteza në përgjithësi, tek fëmijët
ajo bëhet më e kufizuar për vetë faktin se gjatë aplikimit të saj dëmtohen folikulat e dhëmbëve
permanente dhe për pasojë ndikon negativisht në zhvillimin normal të skeletit të nofullës.

K O N K L U Z I O N E:
1- Frakturat e nofullave tek fëmijët takohen jo rrallë në praktikën stomatologjike, sipas materialit
tonë, ato përbëjnë 22,5% të rasteve të frakturave në përgjithësi.
2- Frakturat takohen më shpesh në nofullën e poshtme në krahasim me nofullën e sipërme sipas
materielit tonë në raportin 1: 9.
3- Mosha me frekuente është 6 - 16 vjeç. Nga 23 rastet tona, 20 ose 87% janë në moshat e
mësiperme.
4- Shkaqet kryesore në frakturat në fëmijë janë rrezimet dhe goditjet (17 nga 23 raste të
mjekuara).
5- Mjekimi i frakturave të nofullës së poshtëme në fëmijë është në disa raste i vështirë. Duhet
preferuar më tepër metoda ortopedike e mjekimit. Ne nga 23 raste, 15 i kemi mjekuar me
metodën ortopedike.
Mjekimi kirurgjikal duhet përdorur në raste të veçanta.
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PROBLEMI I PËRCAKTIMIT TË DREJTË TË LARTËSISË SË KAFSHIMIT
Dr. Osman HOXHA
Katedra e ortopedisë Stomatologjike
Shef Dr. Osman HOXHA
Ortopedia stomatologjike si çdo degë tjetër shkencore ka çështjet e saja të pa zgjidhura
plotësisht. Njëra prej tyre është problemi i përcaktimit të drejtë të lartësisë së kafshimit në pacientët
pa dhëmbë. Për këtë temë është shkruar mjaft megjithatë mund të themi se ky problem deri më sot
nuk është zgjidhur akoma në mënyrë definitive. Kjo e metë vërehet në shumë publikime special.
Vështirësia e problemit qëndron kryesisht në faktin se kërkohet diçka, që ishte përcaktuar në mënyrë
shumë të saktë në pikpamje kohe dhe moshe, e cila nga dora e njeriut mund të ndryshohet. Kthimi i
gjëndjes së mëparshme varet nga hipoteza që edhe kur pacientit t’i mungojnë të gjitha dhëmbët, që
shërbejnë edhe në ruajtjen e lartësisë së kafshimit muskujt përtypës nuk duhet të humbasin aftesinë e
tyre për të përsëritur ato reaksione fiziologjike, të cilët kanë qënë të zakonshëm për vite të tëra.
Lartësia e kafshimit është e fiksuar në pacientët me ndihmën e dhëmbëve. Kjo matet dhe
paraqitet më vonë me saktësinë e duhur. E vështirë është atëherë kur pacientit i mungojnë të gjitha
dhëmbët. Për këtë qëllim në përgatitjen e protezave totale nisemi nga parashikimi se funksioni
optimal i protezës sigurohet në qoftë se do të arrijmë të rikthejmë gjendjen origjinale të hapësirës.
Detyra e protetikës është jo vetëm zëvendësimi i thjeshtë i dhëmbëve që mungojnë por
riabilitimi i përgjithshëm i pacientit. Terapia e ortopedisë rikthen aftësinë përtypëse, rregullon
funksionin fonetik të humbur dhe në fund reabiliton edhe fizionominë e pacientit. Siç shihet
protetika lidhet në pjesë të ndryshme me patfiziologjinë, megjithëse nuk varet prej saj. Por gjatë një
eksperimentimi të thellë dallohet se kemi të bëjmë me një zinxhir mjaft të komplikuar fenomenesh.
Raportet e ngushta reciproke kanë një rëndësi aq të madhe, sa mjafton një pasaktësi sado e vogël ose
një defekt i njërës pikë që të dëmtohet dhe të mbetet e pavlefshme e gjithë puna e mëvonshme në
përgatitjen e protezës.
Një nga parashikimet më të rëndësishme për funksionimin e mirë të protezës, veçanërisht
totale, është edhe caktimi i drejtë i raporteve të nofullave midis tyre. Me raporte reciproke kuptohet
vendosja e nofullës së poshtme tek e sipërmja, në atë mënyrë siç është e fiksuar në pacientët me dhëmbë.
Nga vete lartësia e dy harqeve të dhëmbëve, me interkuspidimin e tyre reciprok dhe nga përkulja e
dhëmbëve veçanërisht e premolareve dhe e molareve sigurohet lartësia e kafshimit Në këtë mënyrë
nofullat ndodhen të lidhura njëra me tjetrën dhe të orientuara si në kuptimin horizontal (okluzion
central qendror) ashtu edhe në kuptimin vertikal (lartësia e kafshimit). Nga problemi i komplikuar i
raportit të nofullave midis tyre, ne na interesojnë kryesisht raportet vertikale, meqënëse përcaktimi i
kësaj vlere është mjaft i vështirë për pacientët pa dhëmbë. Duhet gjetur largësia (distanca) origjinale
e nofullave, e cila kufizohej nga sistemi dentar dhe të formohet hapësira adekuate midis nofullave për
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protezën e re, duke gjetur lartësinë e rregullt të kafshimit. Meqënëse kemi të bëjmë me një problem
të rëndësishëm shpesh here ndeshemi me mendime të ndryshme që lidhen me elemente të paqartë,
të cilat teorikisht nuk janë plotësisht të zgjidhura. Edhe vetë Gizi, që njihet si autor i afirmuar në
këtë drejtim dhe që e ka përpunuar teorinë e tij, kësaj çështjeje nuk i ka kushtuar rëndësinë e duhur.
Prandaj orientimet e dhëna që lartësia e kafshimit të vendoset sipas pamjes normale të pacientit dhe
shqiptimit të drejtë të fjalës nuk është shumë e plotë. Përdorimi për këtë qëllim i shenjave fizionomike
nuk është shumë i saktë, prandaj këto metoda mund të shërbejnë vetëm si metoda orientuese.
Prej metodave të tjera që lehtësojnë caktimin e lartësisë së kafshimit, duhen përmendur
shënimet para ekstraksionit, të cilat janë shumë të sakta dhe të drejta, por që në praktikën e
përditshme kjo metodë nuk përdoret, me perjashtim të rasteve kur pacientëve ju përgatisim proteza
imediate. Në klinikën tonë shumica e pacientëve paraqiten pa shënime të tilla. Një metodë tjetër, që
lehtëson gjetjen e raporteve te drejta të nofullave eshtë caktimi i lartësisë së kafshimit sipas pozicionit
të qetësisë. Ajo mbështetet në këtë princip: më përpara gjëndet pozicioni i qetësisë dhe prej tij pastaj
caktohet lartësia e kafshimit. Kjo është metodë që për një kohë të gjatë ka shërbyer si metodë kryesore
në përcaktimin e lartësisë së kafshimit, prandaj është e vlefshme edhe për ne.
Njihet një varësi e caktuar midis morfologjisë ose lartësisë fizike të kafshimit dhe pozicionit
të qetësisë. Nofulla e poshtme qendron në pozicion të qetësisë në kohën kur pacienti ndodhet i ulur
dhe i qetë duke lënë të lirë muskujt e tij përtypës aq sa të sigurohet ekuilibri midis grupit të muskujve
te hapjes dhe grupit të mbylljes së gojës. Në këtë pozicion midis dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm
mbetet një distancë. Kjo hapësirë me madhësi të ndryshme, që lind midis dhëmbëve quhet hapësirë
fiziologjike e kafshimit. Pozicioni që ndodhet nofulla e poshtme në këtë moment quhet pozicioni i
qetësisë. Nga sa theksuam më sipër del se në përcaktimin e lartësisë së kafshimit, përdoret më shumë
metoda e pozicionit të qetësisë, të cilën e përdorim në klinikën tonë dhe që ka dhënë rezultate shumë
të mira.
Metoda e pozicionit të qetësisë përdoret duke u kombinuar me metodën fonetike. Për këtë
metodë flasin edhe autorë të ndryshëm, të cilët e konsiderojnë si metodën më të përshtatshme. Ana
pozitive e kësej metode është se ajo mund të aplikohet lehtë në të gjitha klinikat tona.
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REZULTATET E MJEKIMITIT NË DISA TË SËMURË ME DIASTEMË
Dr. Dhimitra LIRA
Katedra e Ortopedisë
Shef. Dr. Osman HOXHA
Në anomalitë dento-maxillo-faciale një vend me rëndësi zë dhe diastema, e cila karakterizohet
me një hapësirë midis incizivëve qendrore të nofullës së siperme ose të nofullës së poshtme.
Në literaturë përshkruhet që përmasa e kësaj hapësire varion nga 2 - 8 milimetra (Davidov).
Në klinikën tonë na janë paraqitur raste nga 2 - 10 mm.
Kjo anomali sipas Fradze P. N. dhe Poljokova A.T. takohet në 10 – 19 % të rasteve me anomali,
kurse nga të dhënat e klinikës sonë kjo anomali takohet në 5,8 % të anomalive dento – maxillo faciale; duke studjuar pacientët nga mosha 7 - 15 vjeç dhe vetëm dy pacienta te moshës njëri 19 vjeç
e tjetri 28 vjeç.
Përsa i përket seksit, shifrat janë të përafërta, por vërehet një prirje tek femrat. Kështu ato
përfaqësojnë 3,3 % të anomalive dento – maxilla - faciale ose 56,9 % të rasteve me diastemë. Ndërsa
në seksin mashkull respektivisht janë takuar 2,5 % ose 43,1 %. Mendojmë që ky tregues është më i
lartë në seksin femër për shkak të preokupacionit më të madh që tregojnë prindërit ndaj vajzave si
dhe vetë fëmijët e këtij seksi për anën estetike.
Tabela nr. 1
Përqindja e diastemës në anomalië dento – maxilla - faciale
Viti

Anomalitë dento - maxillo - faciale

Femra

Meshkuj

23

13

10

5,6 %

56,9 % (3,3)

43,1 % (2,5)

Gjithsej

Nga këto me diasteme

1963 - 1969

396

%

100

Kjo anomali takohet më shpesh në sistemin dentar të përzjerë dhe pas moshës 30 vjeç (Cenko
Milov).
Nga konstatimet tona rezulton se 87 % të rasteve diastema lokalzohet në maksile dhe 13 %
lokalizohet në mandibul. Ky fenomen shpjegohet nga rrethanat strukturale lokale në këtë region si
dhe nga ndikimi i faktorëve të ndryshëm endo dhe ekzogenë.
Diagnostikimi i kësaj anomalie është i thjeshtë dhe bëhet pa vëstirësi, shpesh herë pacientët
përcaktojnë ekzistencën e diastemës, ata shqetësohen për difektin që kanë në të folurit sidomos në
shqiptimin e kombinacioneve të bashkëtingëlloreve si p.sh. sh.zh. duke i shqiptuar si s. z. Përveç
kësaj diastema ndikon edhe në paraqitjen jo estetike të sistemit dentar frontal dhe në tërësi në fytyrën
e pacientit.
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Për të patur rezultat të mirë e të qëndrueshëm në mjekimin e diastemës, rëndësi të dorës së
parë ka përcaktimi i formës klinike dhe eliminimi i shkakut.
Në periudhën e fillimit të sistemit dentar të përzjerë diastema rregullohet në mënyrë
spontane, por natyrisht kjo varet nga faktorët etiologjikë dhe grada e madhësisë së diastemës. Në rast
se diastema ka përmasa nën 3 mm. ajo vetërregullohet (Mallokova).
Tabela Nr. 2
Forma klinike e diastemës
Gjithsej

Mandibula

Maksilla

Forma I-rë

Forma II-të

Forma IV-ët

23

3

20

7

11

5

%

13%

87%

30,5%

47,8 %

21,7 %

Vetë rregullimi i anomalive të dhëmbëve dhe nofullave nga njëra anë ka rëndësi teorike.
kurse nga ana tjetër ka rëndësi të madhe praktike, sepse na orienton si për indikacionin aq edhe për
kondraindikacionin e mjekimit ortodontik sidomos në stadet e hershme të zhvillimit të anomalisë.
Me qëllim që proçesi i vetë rregullimit të diastemës të përfundojë, krahas daljes së lateraleve,
duhen marrë disa masa profilaktike gjatë periudhës së ndërrimit të dhëmbëve, si psh. mënjanimi
i veseve, operimi i frenulum labi superior ose inferior në rast se ka indikacion për këtë. Thoma
rekomandon që frenulumi te incizohet në periudhën e daljes së inciziveve laterale.
Për mjekimin e diastemës ne kemi pasur parasysh veçoritë individuale të ndryshimeve
morfologjike që janë dukur në këtë, ose atë rast.
Në 30,3 % të të gjitha rasteve me diastemë të formës I-rë u përdorën aparate fikse në 4 pacientë
dhe aparate të levizëshme me kroshe shtypëse në tre pacienta, me qellim që forcat të ushtrojnë presion
në koronat e dhëmbëve dhe të mezializohen dhe ato sikurse rrënjët. Rezultatet kanë qënë të mira.
Indet e buta rreth dhëmbëve nuk janë traumatizuar, dmth. kemi të njëjtin konstatim me autorin
Betelman. Po japim një shembull:
Pacientja A.B. vjeç 9 me numër kartele 52, u paraqit për ndihmë ortodontike me 10.10.1963, e
shqetësuar për hapësirën që kish midis dy inciziveve qendror sipër. Në ekzaminimin objektiv që ju bë
u konstatua diastemë superiore me përmasa 4 mm. Në ekzaminimin rentgenologjik të këtij regioni
rezultoi diastemë e formës së parë, dhe anodonci të inciziveve, kështu që ne menjeherë pa humbur
kohë e morëm në kure duke i aplikuar aparat fiks (aparati përbëhej nga dy unaza ortodontike të
cilat në anën vestibulare kishin të salduara kanyla horizontale). Pasi u çimentuan në të dy centralet
nëpër kanylat u vendos një konstruksion teli që do të pengonte rrotullimin e dhëmbëve nga tërheqja
e unazës së gomës që do të vendoset midis dy unazave ortodontike. Unazat e gomës që përdoren në
fillim kishin përmasa më të mëdha dhe gradualisht u ndërruan në çdo 7 ditë me përmasa më të vogla.
Më 20 prill të 1964 në rikontrollin që ju bë pacientes u konstatua zhdukja e plotë e diastemës,
për këtë arsye aparati u hoq dhe me qëllim që të ruhej rezultati i arritur, iu vendos një ligaturë teli, të
cilin e mbajti për një vit, më vonë ju hoq ligatura, u rikontrollua pacientja pas një jave dhe një muaj,
u pa që rezultati ishte i qëndrueshëm, gjëndja ishte stabilizuar.
Ne rikontrollin që iu bë në datën 18.11.1969, me qëllim që të verifikohej dhe një herë
qëndrueshmëria e rezultatit, u pa se gjëndja ishte e njëjtë me rezultatin përfundimtar.
Theksojmë që në rezultatin e arritur, nuk kanë ndikuar faktorë të tjerë për mbajtjen e tij,
sikurse mendohet nga autorët se ky rezultat qëndron nga dalja e incizivave laterale. Në rastin e
mësipërm pacientja ka pasur anodonci te 2/2 dhe midis incizivave qendrore e kanineve ekzistojnë
trema megjithatë rezultati eshtë shumë i mirë.
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Në mjekimin e rasteve të formës së dytë të diastemës, duke u bazuar dhe në faktorët etiologjikë
që e kishin shkaktuar janë përdorur metoda të ndryshme ortodontike, kirurgjikale - ortodontike dhe
protetike.
Si metoda ortodontike kemi aplikuar në 5 raste aparate të palëvizëshme dhe 3 të lëvizëshme
kurse në dy raste ju është aplikuar nga një ligaturë teli - ndërdhambore dhe një rast këllëf rezine.
Nga pesë rastet që kanë përdorur aparate ortodontike të palëvizshme, 3 rasteve ju është bërë
mjekim i kombinuar kirurgjikal ortodontik, duke ju bërë në fillim operimi i frenulumit dhe pas një
jave aplikimi i aparatit.
Metodat e përmendura më sipër janë përdorur në 47,8 % raste. Të gjithë pacientët që kanë
ndjekur rregullisht proçedurat e aktivizimit të apareteve të ndryshme, pas një kohe prej 3 - 6 muaj
është arritur zhdukja e diastemës. Vetëm në dy raste me moshë 13 dhe tjerta 15 vjeç, rezultati mbeti i
përkohshëm, pasi këto pacientë u kënaqën me rezultatin e arritur dhe e hoqën aparatin, ndërsa gjithë
të tjerëve diastema iu zhduk përfundimisht.
Nga pacientët e kuruar me aparat të palëvizshëm po paraqesim një rast.
Pacienti A. S. vjeç 9 me numër kartele 9, paraqitet për ndihmë ortodontike me datën 5.2.1966
i shoqëruar nga prindërit të cilët ishin të preokupuar për hapësirën që kishte fëmija midis dy
dhëmbëve frotalë.
Në ekzaminimin klinik e rontgenolohjik, rezultoi diastema e formës së dytë në përmasa 4 ½
mm kurse incizivet laterale kishin dalë me mezio rotacion.
Në datën 15.2.1966, ju aplikua aparati ortodontik i përbërë nga dy unaza në faqen vestibulare
të cilave u ishte salduar një konstruksion teli në formë të gërmës M në drejtim vertikal në të cilën
vendoset një unazë gome për afrimin e inciziveve qendrore ne drejtim median.
Me qëllim që afrimi i inciziveve të bëhej gradualisht dhe në mënyrë progresive, unazat e
gomës, ndërroheshin në çdo javë me dimension më të vogël. Pas disa proçedurave të tilla unaza
e gomës u zëvendësua me ligature teli e cila shtrëngohej një herë në javë. Zëvendësimi i unazave
të gomës me telin e ligaturës u bë për arsye sepse ato trasheshin sbumë nga ngopja e sekrecione të
kavitetit oral dhe traumatizonin indet e buta të buzës së sipërme. Krahas shtrëngimit të ligaturës
behej edhe afrimi i konstruksionit të telit në formë M. Aktivizimi i aparatit vazhdoi deri në 30.7.1966.
Në këtë gjëndje u la deri m1 15.1.1966. në rikontrollin e bërë në këtë datë u konstatua se dhëmbët
qëndronin afër njëri – tjetrit. Me qëllim që të ruhej rezultati i arritur ju aplikua ligature teli.
Në qershor të vitit 1967, pacienti u paraqit përsëri për rikontroll, rezultati ishte i njëjtë si më
përpara; për këtë arsye ligatura u hoq. Në datën 20.11.1969 u thirr për kontroll dhe u konstatua se
rezultati ishte i qëndrueshëm.
Nga rezultatet e kuruara me medota kirurgjikale ortodontike po paraqesim një prej tyre.
Pacientja Z.L. vjeç 8 e gjysëm, me numër kartele 374 me datë 10.5.1969 paraqitet në klinikë e
shoqëruar nga prindët, të cilët ankohen se vajza e tyre nuk shqiptonte mirë disa fjalë dhe paraqiste një
hapësirë midis dhëmbëve përpara. Në ekzaminimin klinik e rontgenologjik, u konstatua çvendosja e
incizivave qendrore superior me 4 mm. dhe në hapësirën e krijuar kalonte frenulum labii superior i
hipertorfizuar që inserohej deri në papilën incisive palatine.
Mjekimi filloi me përgatitjen e aparatit ortodontik dhe më vonë u krye ndërhyrje kirurgjikale.
Aparati ortodontik përbëhej nga dy këllëfë, të cilave në faqen vestibulare në afërsi të margos
mediane ju saldua nga një konstruksion teli në drejtim vertikal, mbarimet dhe fillimi i tyre kishin
formë grepi me hapje në drejtim lateral.
Në datën 23.5.1969 u bë ndërhyrja kirurgjikale, pas 4 ditëve u vendos ligature e telit, e cila
aktivizohej një herë në javë për disa seanca. Më vonë pacientja nuk u paraqit për kontroll. Në muajin
nëntor u konstatua se incizivet qendrore ishin afruar dhe kishin dalë incizive lateral, për këtë arsye
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aparati ju hoq. Më vonë ju bënë dhe dy rikontrolle, në të cilat nuk u konstatua recidive.
Për mjekimin e formës se tretë, e cila në studimin tonë përfaqëson 21,7 % të të gjithë rasteve;
kemi përdorur në tre raste metoda kirurgjikale ortodontike, në një ndërhyrje ortodontike dhe një
rast me ndërhyrje protetike. Po paraqesim një rast tipik i cili na u paraqit më 23.12.1967, pacienti
M.A. vjeç 28. Nga ekzaminimi klinik e radiologjik rezultoi diasteme me përmasë 6 mm. Në konsultë
me kirurgët u vendos septektomi inter incizivale, njekohësisht ju përgatit dhe aparati ortodontik i
njëjtë sikurse është përmendur për korigjimin e formës së dytë me ndryshim që konstruksioni i telit
në formë grepi u saldua sa më afër margos gingivale të unazës ortodontike, me qëllim, që forcat të
vepronin sa më aktivisht mbi rrënjën e dhëmbit.
Koha e mjekimit të rasteve të formës së tretë të diastemës ka qënë 6 - 8 muaj, duke aktivizuar
aparatin për çdo javë me anën e unazave të gomës ose me ligaturë teli.
Pas arritjes së rezultatit aparati u hoq, dhe me qëllim që të ruhej rezultati i arritur ju aplikua
një tel ligature, i cili u mbajt për dyfishin e kohës së kurës.
Ligatura e telit nuk ka asnjë veprim negativ, përkundrazi ndikon pozitivisht në ruajtjen e
rezultatit përfundimtar, vetëm se pacientit gjithmonë i këshillohet ta mbajë në lartësinë e duhur
higjenën e kavitetit të gojës.

K O N K L U Z I O N E
1- Diastema perfaqeson 5,8% të gjithë rasteve me anomali dentomaxilofaciale që janë paraqitur
në klinikën tonë. Të ndarë sipas formave: të formës së parë 30,5 %, të formës së dytë 47,8 %,
të formës së tretë 21,7 %.
2- Mjekimi i diastemes duhet bërë sipas veçorive individuale të anomalive e formës përkatëse.
3- Për të pasur rezultat duhen eliminuar faktorët etiologjikë dhe të përdoren si metodat
ortodontike ashtu edhe edhe ato kirurgjikale - ortodontike dhe ortopedike.
4- Pas arritjes së rezultatit duhet aplikuar patjetër aparat retensioni.
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INFEKSIONI FOKAL ODONTOGEN DJE DHE SOT
Infeksioni fokal kronik me prejardhje odontogene është një problem që paraqet rëndësi të
barabartë sa për stomatologjinë aq edhe për terapinë e përgjithshme dhe profilet e tjera të mjekësisë.
Ndër detyrat aktuale të shëndetësisë, lufta kundrejt portatorëve të vatrave të fshehta infeksioze
duhet të zërë vendin e parë. Profilaksia e vërtetë e shumë sëmundjeve të organeve të mbrendshme si
reumatizmi, artriti infeksioz, nefriti etj. bazohet mbi luftimin me kohë të vatrave të fshehta infeksioze
me lokalizim në kavitetin e gojës. Historikisht, nga të gjitha problemet e infeksionit fokal kronik,
çështja mbi rolin e vatrave edontogene si faktor i rëndësishëm për lindjen dhe zhvillimin e semundjeve
të përgjithshme të organizmit u nda më vehte. Shkak për këtë shërbyen veçoritë anatomo-fiziologjike
të indeve të dhëmbëve dhe në veçanti prania e te ashtu quajturave hapësira të vdekurve në to, ku
mikroflora patogene mund të qëndrojë për vite të tëra në gjëndje të fshehtë. Zhvillimi i një shkence
të re, alergologjisë ka zhvilluar njohuritë tona mbi diagnostikimin e reaksioneve alergjike, që lindin
mbi bazën e vatrave infeksioze të kavitetit të gojës.
Kryesorja, në patogenezën e infeksionit fokal kronik të kavitetit të gojës prej dhjetra vjetësh
konsiderohej mikro-flora patogene e gjetur në indet e dhëmbëve, periodont dhe xhepa gingivave
patologjike. Nga viti 1914 deri në vitin 1921 problemi i sepsisit oral u përpunua nga shkencëtarët
anglez dhe amerikanë. Këto të fundit paraqiteshin me ekstremist dhe me infeksion fokal të kavitetit
të gojës lidhur gati të gjitha sëmundjet e njeriut, deri ato psihike.
Autorët mendonin që shumë sëmundje me dekurs të zgjatur mbështeten nga një infeksion
i fshehtë i vendosur në dhëmbët e depulpuar dhe tonsilat. Në bazë të të dhënave eksperimentale
bakteriologjike Rozenow nxorri konkluzionin klinik që çdo dhëmb i depulpuar përbën burim të
paevitueshëm për sepsis. Doktrinën e sepsisit oral ai e konsideroi si të provuar plotesisht. Të dhënat
e marra në laborator u çvendosen mekanikisht në klinikë, në bazë të të cilave, në të sëmurët me
demtime të ndryshme të organeve të brendshme,bile edhe tek ato me sëmundje psihike, u krye heqja
në masë e të gjitha dhëmbëve të depulpuar. Çdo dhëmb në këllëf apo urë vlerëzohej si “mauzole i artë”
për mikrobet dhe si rezultat i kësaj sipas Rozenow, lidhja në mes të vatrave të fshehta me organizmin
ishte bakteriogene. Mekanizmin e zhvillimit të vatrave sekondare Rozenow e shpjegonte me rënien
në to të bakterieve me prejardhje nga fokuset primare. Nën dritën e një pozite të tillë organizmi
konsiderohej si një shumë mekanike organesh që lidhen në mes të tyre si pjesët e një makine.
Një konkluzion të tillë Wirhovian nuk e ngriti proçesin patologjik deri tek njeriu, por e la në
nivelin e kafshëve pa kore të trurit dhe emocione të larta.
Konkluzionet nga pozitat e patologjisë së organit përjashtuan krejtësisht nga fusha e shikimit,
një faktor kaq të rëndësishëm imuniteti, siç është reaktiviteti i organizmit të të sëmurit. Në këtë mes
u harrua roli i recensionit nervor, dmth. rëndësia e antigenit si ngacmonjës neuroreflektor. Rozenow
eksperimentet i kreu në kafshë dhe mbi to nxorri konkluzione të përgjithshme pa llogaritur veçoritë
morfologjike dhe biologjike të secilës prej tyre. Zgjidhja e gabuar e problemeve të ndërlikuara klinike,
la mbas dore nevojën e çdo lloj karakteristike apo diferencimi ndërmjet vatrave të hequra dhe kjo
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la krejtësisht të papërpunuar klinikën e sepsisit oral. Dhëmbët hiqeshin pa asnjë diagnostikim,
vetëm sipas një simptomi që ai ishte pa pulpe. Kalohej në atë periudhë një krizë e thellë për terapinë
stomatologjike, nevojat e mjekimit të dhëmbëve me pulpe të gjalla u pakësuan pa masë. Kuptimi mbi
sepsisin oral mori në atë kohë në Amerikë formë tepër të ekzagjeruar. Në saj të “biznesit” specifik që
krijoi mundësi të madhe fitimi për protezën e leverdishme, një kuptim i tillë u bë shpejt “ i modës”
dhe mori përhapje të gjerë.
Në Europë, koncepti mbi sepsisin oral hasi kritikë të rreptë nga stoatologët dhe terapeutikët.
Gabimi kryesor i Rozanowit konsistonte në faktin që mundësinë e lindjes së vatrave infeksioze
sekondare e kishte kthyer në dogmë. Në Gjermani vëmendja u drejtua në diagnostikimin e fokuseve
kronike dhe në studimin e mënyrave të reja për ruajtjen e dhëmbëve me pulpe të inflamuar. Edhe
për autorët sovjetikë problemi i infeksionit fokal dhe i sepsisit oral u bë shkak i një seri studimesh
dhe punimesh eksperimentale që nga vitet 1930 e këtej. Nën ndikimin e koncepteve amerikane mbi
sepsisin oral, terapeutët ngulnin këmbë në sanimin e të sëmurëve të tyre, ndërsa stomalogët duke
mos patur të dhëna të qarta mbi diagnostikimin dhe klinikën e infeksionit fokal shpesh nuk ishin të
këtij mendimi meqënëse nuk dëshironin të privonin kot, pa nevojë të sëmurët nga dhëmbët. Në këtë
mënyrë u krijua një situatë vërtetë e vështirë për zgjidhjen e së cilës kërkoheshin të dhëna të reja dhe
të provuara shkencore.
Persa i takon problemit të mekanizmit të ndikimit të vatrave dentare në organizëm, që u
diskutuan edhe në simpoziumin special të Badenit në 1963 nuk rezultoi një mendim unik. Tilleman
e përcakton atë si toksikoze fokale. Mirëpo koncepti toksogen pësoi kritikë serioze, meqënëse
shkaktarët e ndodhur në vatër dualën apatogen, pra që nuk mund të formojnë toksina (Bohming).
Dittmar, Zigmund e shumë të tjerë mendojnë që vatrat kronike sensibilizojnë organizmin. Rëdësi
shumë të madhe ka kompleksi, qeliza fibroze, mbaresë nervore kapilare.
Kuptimet e sotme mbi alergjinë u transformuan në një shkencë të re – alergologjia. Kohët
e fundit u perfituan fenomene alergjike duke aplikuar një rradhë objektesh kimike. Shpesh alergjia
shkaktohet edhe nga lëndët e reja medikamentoze. sidomos nga antibiotikët. Edhe infeksioni është
një predispozues për alergji. Bakteriet, me proteinat yndyrnat dhe polisaharidet e tyre, mund të jenë
gjithashtu alergjent.
Në mekanizmin e fenomeneve alergjike kane rendesi dy faktorë:
1-Llojet apatogene të bakterieve.
2-Formimi i autoalergeneve dhe autoantikorpeve, gjatë sensibilizimit dhe bashkëveprimit
me indet. Veç kësaj dallohen alergene që formohen përmes veprimit të agjenteve fizikë, kimikë dhe
infeksioze. Këto janë të ashtëquajturit endoalergen simbas A. D. Ado. Prania e vazhdueshme e vatrave
kronike të infeksionit shkakton reaksione të ndërlikuara në organizëm në të cilët bashkëveprojnë
infeksioni dhe proteinat indore. Meqënëse se i gjithë proçesi i mjekimit të sëmundjeve të dhëmbëve
bazohet në futjen e materialeve heterogene (cement, metal akrilate, medikamente etj.) në kontakt me
indet e gjalla, reaksionet alergjike në kavitetin e gojës mund të ngjasin apriori mjaft shpesh. Sanacioni
i rregullt i personave me profesione të ndryshme bëhet sot më gjerësisht se dikur ne Gjermani, B.
R. S. S. etj. Me sukses sanohen pilotet, të sëmurët gjinekologjikë, me sëmundje të syve, sëmundje
gjaku, astma bronkiale, nefrolithiaza etj. Bile sanacioni kryhet sot edhe ndër të sëmurët psihikë. Në
disertacionin e Zalad pershkruhet ndikimi i sanacionit në gjëndjet epileptike dbe psikozat. Tek këta
të sëmurë, vatrat në kokë u gjetën në stadet e hershme te skizofrenisë. Skrapeli i konsideron këto
vatra si shkak autointoksikacioni që realizohet përmes degëve ascendente të çiftit të pestë që kalojnë
në qendra të rëndësishme. Bindja mbi ndikimin toksik të vatrës u konfirmua edhe në kongresin e I-rë
ndërkombëtar të psihiatërve ne Zurih (1957).
Parodontopatia si shfaqje fokale ka tërhequr vëmendjen e shume studjuesve. Gjatë kësaj
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sëmundje rëndësinë më të madhe e ka proçesi inflamator kronik me produktet sekondare të
inflamacionit, tip nekrozive, leukotoksine etj. që kanë cilësi antigene. Rëndësinë fokale e ka jo vetëm
përmbajtja purulente e xhepave gingivale, por kryesisht dekompozimi i lëndës kockore të alveolit,
produktet e osteolizës. Problemi mbi gjëndjen e nyjeve limfatike regionare gjatë infeksionit fokal
kronik të lokalizuar në kavitetin e gojës, është ende i pa zgjidhur përfundimisht. Nyjet limfatike
dhe limfocitet e gjakut periferik në raport funksional paraqesin një te tërë, mirëpo sasia e rritur e
limfoociteve në gjakun periferik është tregues më i rëndësishëm se sa rritja e nyjeve limfatike. Ritter
konstatoi nyje limfatike te pazmadhuara atje ku rentgenograma vinte në dukje ndryshime periodontal.
Sossius mbasi ekzaminoi histologjikisht dhe bakteriologjikisht nyjet limfatike në 130 kadavra, tregoi
për infektimin e shumicës së tyre bile edhe në njerëzit pa dhëmbë, tek të cilët heqja e dhëmbëve
ishte bërë me kohë. Vetëm në 7 raste nyjet limfatike ishin sterile edhe pse rentgenologjikisht kishte
ndryshime periodontal. Ketterl gjithashtu i konsideron nyjet 1imfatike si vatra potenciale të shkallës
së dytë dhe të tretë. Ritter tregon që zmadhimi i nyjeve limfatike deri në moshat 20 vjeçare takohen
rrallë nga 20 - 40 vjeç shpesh dhe pastaj ato mbesin të rritura për gjithë jetën Pra limfadeniti si dëshmi
e infeksionit fokal ka rëndësi shumë të kufizuar. Tablloja e gjakut gjatë infeksionit fokal në kavitetin
e gojës ndryshon në varësi nga gjendja e sistemit humoral. Karakteristike janë granulocitopenija dhe
limfocitoza relative. Rëndësinë më të madhe në përcaktimin e diagnozës së fokuseve odontogene e
kanë testet e ndryshme që janë tregues për ndryshimet e iritabilitetit të sistemit nervor vegjetativ,
gjëndjes së vazomotorëve dhe premeabilitetit të kapilarëve. Disa teste kanë karakter local si ai
i histaminës që tregon për ndryshimet e çiftit të pestë të nervave cerebrale dmth. për vatrat me
lokalizim në kokë, pa detajuar ato. Ndër të tjerët vëmendja më e madhe i kushtohet jod-titronjes te
Pishingr. Gjithashtu i studjuar është testi i fibrolizinës, testi elektro-kutan i Gehlen-Stande etj.
Në bazë të infeksionit fokal kronik qëndrojnë çrregullimet funksionale të sistemit nervor
vegjetativ mbi të cilat zhvillohën edhe ndryshimet sekondare në vatrat e infeksionit. Çrregullimet
vegjetative shfaqen me dhimbje në regionin kardiak, takikardi, melankoli, dobësi, lodhje e shpejtë,
djersitje nganjëherë subfebrilitet. Vatrat në kavitetin e gojës mund të kenë karakter infeksioz dhe jo
infeksioz (fiziko - kimik).
Suksesi i sanacionit të infeksionit fokal varet jo vetëm nga heqja e shkaktarëve infeksioz por
edhe atyre fiziko - kimik. Në raste të dyshimta për infeksion fokal, duhet t’i kushtohet vëmendja
radiografive te përseritura (në projeksione të ndryshme) edhe pse të dhënat negative të tyre jo
gjithmonë dëshmojnë për gjëndje jo të mirë.
Reumatizmi është bërë këto 10 vjetët e fundit problem kliniko-serologjik. Çdo invazion i ri
ekzo-endo apo autoalergeneve shkakton kompleksin alergjik dhe paraalergjik si dhe reaksion grupor
në mes të alergeneve dhe antikorpeve. Sanacioni i gojës gjatë reumatizmit (duke përfshirë edhe heqjen
e bajameve) duhet të bëhet sa më herët, sa nuk kanë filluar ndryshimet e qëndrueshme në zemër
dhe sistemin nervor. Ai duhet të bëhet nën mbrojtjen e antibiotikëve dhe kortikosteroideve, këto të
fundit për të ngadalësuar proçeset proteolitike dhe për të vepruar mbi hialuronidazen e prodhuar
nga streptokokët. Kjo është e domosdoshme mbasi të sëmurët me reumatizëm janë shumë reaktiv
dhe nganjëherë një ndërhyrje e tillë e lehtë siç është heqja e gurzave të dhëmbëve mund të shkaktojë
ngritje të tempëraturës, akutizim dhimbjesh në artikulacion etj.
Sanacioni i gojës duhet të aplikohet gjerësisht në profesione ëe ndryshme. Wannemacher
sjell një rast ekstrasistolie të pa pritur tek një pilot 26 vjeçar. Mbas heqjes së /6, në radiografinë e së
cilës nuk kishte ndryshime të dukshme, i sëmuri u shërua. Tek një tjetër i sëmurë 35 vjeç me uretrit
aspecifik u konstatua /1 intakt por me xhep gingival të zgjeruar. Mbas heqjes së dhëmbit ai u shërua.
Sanacioni i gojes jep efekt të mirë edhe në të sëmurët gjinekologjik. Tbielemann ndër 100 të sëmurë
konstatoi 76 portatorë vatrash kronike. Tek shumica e tyre (55) predominonin vatrat dentare, ndërsa
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në 30 bajamet. Tek pjesa tjeter kishte gërshetim të vatrave në regionin e kokës. Me sukses sanohen
të sëmurët me sëmundje gjaku. Rezultate më të mira sanacioni vërehen gjatë panmielopathisë. L. Z.
Polonskij përshkoi rezultate të sukseshme të sanacionit gjatë hemofilisë.
Njihet mirë veprimi i favorshëm i sanacionit të gojës në sëmundjet e syve. Wagner sjell dy
raste iridocikliti të rënda me glaukomë sekondare që u shëruan mbas kryerjes së sanacionit. Ka
gjithashtu të dhëna që provojnë se gjatë sëmundjeve të syve vatrat infeksioze duhen kërkuar në po
atë kuadrat, dmth. në regionin e kanineve dhe dhëmbëve frontal. Është interesant fakti që sanacioni i
gojës ul presionin intra-okular. Rezultatet e largëta të marra nga Altman kanë qënë të mira.
Interesim të madh paraqet sindromi i dhimbjeve të kokës me zanafillë paradontale, përshkruar
jo shumë kohë më parë nga Gilming. Ai vrojtoi 345 të sëmurë; prej tyre 284 ose 82 % shpëtuan nga
dhimbjet e kokës si rezultat i sanacionit të kavitetit të gojës. Para sanacionit të sëmurët vuanin gjatë
20 - 30 vjetëve, shumë prej tyre të mjekuar pa sukses tek neuro-patologu.
Materiali i mësipërm tregon qarte rolin që lozin vatrat me lokalizim në dhëmbët në përfitimin
e sëmundjeve të tjera të dyta në organet në distancë, tek organizmi i njeriut. Prandaj bëhet i nevojshëm
një bashkëpunim më i ngushtë në mes terapeutikëve, specialistëve të ndryshëm të mjekësisë me ato
të stomatologjisë, në mënyrë që të sëmurëve t’u jepet ndihma e saktë, për të cilën ato kanë nevojë dhe
drejtohen tek ato.
Profilaksia e vatrave infeksioze në zanafillë nga kaviteti i gojës është profilaksia e kariesit,
Ajo duhet të fillohet që nga sanimi i nënave në periudhën e shtatzanisë, dhe që në moshat e herëta
feminore.Përkthyer nga:
Dr. Pjeter Pepa
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SIMPOZIUM
Me datën 7 maj 1973, Katedra e Kirurgjisë Stomatologjike pranë Fakultetit të Mjekësisë,
organizoi nje simpozium shkencor, ku morën pjesë përveç pedagogëve të degës së stomatologjisë
edhe shumë mjekë nga Tirana dhe rrethet e ndryshme të vendit. Në simpozium asistonte edhe
Zv.ministri i Shëndetësisë Dr. Vera Ngjela.
Tema qendrore e simpoziumit ishte “patologjia e molarit të III-të mandibular” rreth së cilës
u mbajtën katër kumtesa.
Simpoziumin e hapi Dr. Gaqo Qano, i cili ja dha fjalën shefit të Katedrës së Kirurgjisë
Stomatologjike Doc.Dhori Pojanit, që mbajti kumtesën “Etiopatogeneza dhe format klinike në
patologjinë e molarit të III-të mandibular”.
Referuesi duke u bazuar në eksperiencën e tij shumë vjeçare dhe në një material të pasur
klinik, arrin në konkluzionin se për etiologjinë e daljes me vështirësi të dhëmballës së pjekurisë dhe
komplikacionet e saj, rëndësi kanë një sërë faktorësh të marrë së bashku, por në plan të parë del mungesa
e vendit dhe pozicioni i vetë dhëmballës. Përsa i perket formave klinike të patologjisë së molarit të
tretë, autori pranon këtë klasifikim: perikoronoritis acuta serosa, pericoronaritis acuta purulenta,
pericoronritis chronica recidivans dhe pericoronaritis komplikata (ose komplikacionet që vijnë nga tre
format e para) që sipas mendimit të tij një klasifikim i tillë lehtëson punën kurative të mjekut praktik.
Në kumtesën e dytë: “Komplikacionet e daljeve me vështirësi të molarit të tretë mandibular
dhe trajtimi i tyre” mbajtur nga Dr. Isuf Kasapi flitej mbi ndërlikimet e ndryshme që mund të vijnë nga
mostrajtimi, ose trajtimi jo korekt i formave të ndryshme klinike, dhe pasojat për shëndetin e të sëmurit.
Edhe në kohën e sotme vihen re ndërlikime të tilla si: flegmone, absese, ostemielite, granuloma, migrenë
etj. të shkaktuara nga dalja me vështirësi e tetave. Referuesi vuri në dukje, se me rastin e ndërlikimeve të
ndryshme, në plan të parë del mjekimi i komplikacioneve, ndërsa trajtimi i vetë molarit kalon në plan
të dytë, por kjo nuk do të thotë që në raste të veçanta kur mjekimi nuk jep rezultate, të hiqet dhëmballa
dhe në këtë fazë sigurisht kur një ndërhyrje e tillë nuk paraqet vështirësi teknike.
Kumtesa e III-të:”Trajtimi konservativ dhe kirurgjikal i formave të ndryshme klinike të
molarit të III-të mandibular “ u mbajt nga Dr. Samedin Gjini.
Autori nxjerr në pah faktin që në materialin e marrë në studim, predominojnë format e lehta
të perikoronaritit, tregues ky që flet për shtrirjen e ndihmës stomotologjike në vendin tonë sa më afër
masave punonjese dhe kërkimit në kohë të saj nga ana e të sëmurëve.
Megjithatë fakti që akoma takohen forma të ndërlikuara të perikoronaritit, tregon se në disa
raste kjo patologji nuk vlerësohet sa duhet në praktikën e përditshme stomatologjike dhe për pasojë,
rëndohet gjëndja e të sëmurit dhe rritet paaftësia e përkohëshme në punë.
Në kumtesën e fundit mbajtur nga Dr. Gaqo Qano, flitet mbi “Teknikën kirurgjikale në
ekstraksionin e molarit te III-të mandibular”.
Sipas mendimit të autorit shumica e molareve të tretë mandibular me perikoronarit, hiqen pa
vështirësi dhe vetëm në disa raste del nevoja për ndërhyrje kirurgjikale.
Në përgatitjen e kumtesave të mësipërme kanë kontribuar edhe pedagogu Dr. Ago Shametaj
dhe ordinatoret Haxhire Vathi, Zhani Qirko dhe Zana Kapllani.
Në fund pasi i lexuan të gjitha kumtesat, pati pyetje dhe diskutime nga mjekë të ndryshëm të
cilët sollën edhe përvojën e tyre në këtë fushë të kirurgjisë stomatologjike.
Redaksia.
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TË ZBATOJMË RREPTËSISHT NORMATIVAT E MATERIALEVE
TË KONSUMIT NË STOMATOLOGJI
Stom. Çerçiz MINGOMATAJ
Insp. i stomatologjisë në Min. e Shëndetësisë
Vetëm pak kohë na ndan nga data e vendimit të Këshillit të Ministrave, dt.12.12.1973, Nr. 231
“ Mbi masat për zbatimin e një regjimi të rreptë kursimi në të gjithë sektorët ekonomikë, kulturale e
arsimor dhe të shërbimeve të tjera”
Dhe ashtu si gjithë masave tona punonjëse dhe shërbimit tonë stomatologjik i dalin shumë
detyra të ngutshme për të zbatuar deri në fund vendimin e Qeverisë.
Gjithnjë e vazhdimisht Qeveria jonë ka ngritur me të madhe problemin e kursimit në çdo
etapë te ndërtimit tonë socialist. Por në kushtet aktuale, kur bllokada e gjithanëshme imperialistrevizioniste ka arritur kulmin e egërsisë, dhe kur kontraditat ndërmjet shteteve dhe brenda shteteve
vijnë duke u rritur, problemi i kursimit merr një rëndësi te veçantë. …..
Stomatologjia jonë e re, që ka moshën e pushtetit tonë popullor, rritet në mënyrë të
vazhdueshme me kuadro të larta e të mesme, laborante dhe ndihmës.
Shtrirja e shërbimit shëndetësor sa me gjërë në popull dhe deri në skajet më të largëta të
vendit, lidhet me një sërë kushtesh si vendi i punës, aparaturat e nevojshme, materialet e konsumit
(preparate dhe materiale protetike) etj.
Hë për hë vendi ynë nuk i prodhon artikujt e nevojshëm stomatologjik dhe aparaturat e veglat
e punës, d.m.th. se stomatologjia punon me aparatura dhe materiale të sjella nga vende të huaja.
Dihet se ritmet e zhvillimit të këtij shërbimi janë të larta, d.m.th. se të larta janë edhe fondet
e akordura nga shteti si për pajisje dhe për materialet e konsumit.
Shteti ynë garanton mjekimin gratis të çdo qytetari te Republikës, vetëm për punimet protetike
paguhet një sasi minimale të hollash që mund të quhet simbolike.
Nga kjo del e domosdoshme rritja e shkallës se ndergjegjes politike dhe e qëndrimit socialist
të masave punonjëse dhe të kuadrove ndaj punës dhe pronës së përbashkët dhe forcimi i mëtejshëm
i gjithanshëm e i vazhdueshëm i regjimit të kursimit.
Ku duhet përqëndruar vëmendja jonë lidhur me Vendimin e Këshillit të Ministrave mbi
masat për kursimin?
1. Si gjithë sektorët e shërbimit edhe stomatologjia shtrihet, shtohet dhe punon në sajë te një
norme të planifikuar nga shteti.
Po në baze normativash të caktuara, të aprovuara dhe të vëna në jetë gjatë vitit 1973, bazohet aktiviteti
i këtij shërbimi dhe është bërë ligj mbi baza të studjuara konsumi i nevojshëm për proçedura të caktuara.
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Është e domosdoshme të kuptohet që zbatimi rigoroz deri në një i kësaj normative merr
për shërbimin tonë rëndësi të dorës së parë. Asnjë punonjës, asnjë drejtues nuk duhet t’i lejojë vetes
shkelje të këtyre normativave, të cilat jo vetëm dëmtojnë por edhe rrezikojnë vazhdimësinë e rregullt
të këtij shërbimi. Për asnjë moment nuk duhet harruar se materialet e përdorura shumë herë me
mendjelehtësi, gjenden me vështirësi të madhe dhe kostojnë shuma të konsiderueshme valute. Ndaj,
çdo shkelje e këtyre normativave të bëhet problem serioz i punonjësve dhe i drejtuesve të institucionit.
2. Ngritja e vazhdueshme teknike dhe perfeksionimi i kuadrit bëhet një moment tjetër i
rëndësishëm në shërbimin tonë. Kjo bëhet akoma më imperative nga mosha profesionale
relativisht e re e kuadrit tonë.
Të aplikohen metoda pune dhe mjekimi mbi baza unifikimi në gjithë rrethin me perspektivë
unifikimi në gjithë Republikën, duke zgjedhur ato më të përparuarat që japin mundësinë e rritjes së
rendimentit real per çdo punonjës teknik.
Rritja e vazhdueshme e ndërgjegjes politike dhe profesionale, krijon kushtet e domosdoshme
për ngritjen e kualitetit të punimeve protetike, që po të analizohet hollësisht nga kushdo krijon një
bazë të mirë kursimi (sepse kur punimet përsëriten, edhe në se çdëmtohen, ato konsumojnë sasi të
mira materiali).
3. Një tjetër bazë serioze kursimi përbën ruajtja si sytë e ballit e aparaturës dhe e veglave të
shumta që përdoren në stomatologji.
Dihet se mjeku ose nd/mjeku stomatolog, veç vendit të punës, ka nevojë edhe për një sasi të
madhe veglash dhe aparaturash. Duke qenë vegla të imta, shumë nga këta nga keqpërdorimi (qoftë
edhe nga mosvaisja e rregullt) dalin jashtë përdorimit.
Janë qindra krahët e trapanove, sustat, angeldruate, pjesamenat, trapanot, të nxjerra jashtë
përdorimit për gjëra shumë të vogla që si defekt bazë kanë në radhë të parë keqpërdorimin teknik.
Është e domosdoshme të ruhet vegla e punës e sjellë me valutë. T’u vihet fre këtyre keqpërdorimeve
që i kostojnë shtetit shuma të konsiderueshme vjetore, të bëhen problem i kolektivit dhe drejtorisë
dhe fajtorët të çdëmtojnë mallin, sepse si shpjegohet djegia e trapanove, veç faktit të lënies në
moto të reostatit? Përse duhet të punojnë reflektorët në çdo kohë dhe të ndizen kot? Përse të mos
zbatohet rreptësisht ½ orëshi për mirëmbajtjen e veglave 1 ose dy herë në javë? Po të zgjatim jetën e
veglave tona nga graduaret e deri tek kambajnat, do t’i kurseheshin arkës së shtetit shuma të mëdha
valute.
Prandaj drejtoritë e institucioneve kurative, t’a bëjnë plan pune të rregullt kontrollin periodik
mbi gjndjen dhe mirëmbajtjen e aparaturës dentare, duke e shqyrtuar këtë problem çdo muaj po
aq seriozisht si edhe realizimin e detyrës së punonjësve. Asnjë neglizhencë të mos ketë në këtë
drejtim, asnjë tolerim. Akoma më serioze bëhet kjo tani që në shumicën e rretheve u vu shërbimi
me turne dhe aparatura përdoret nga disa persona. Nuk ka vend mendimi që aparatura nuk rron se
ajo përdoret shumë. Kjo është e vërtetë, por nga një sondim i bërë në uzinën elektro-mjekësore del
se shumica e veglave si angeldruatë, pjesamenet, etj. janë tmerrësisht të keqpërdorura, të ndryshkura
ose të sforcuara jashtë mase.
Të marrim shembull nga klasa punëtore në gjithë vendin tonë, që nga tornitori, tezgjahisti e
deri tek kushdo që shfrytëzon makinën me turne. Mirëmbajtja e materialeve të konsumit është po aq
e rëndësishme sa edhe përdorimi i tyre racional. Dihet që përdorimi i normuar krijon bazë reale për
punë teknike të kualifikuar, sepse norma është brenda standarteve teknike.
46

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

Nga kontrollet e bëra vihet re keqpërdorimi i theksuar i materialeve si dylli, saldatura, allçia
e masës, amalgami, porcelanet në veçanti ose tirnervat, sondat Miller etj.
Nuk duhet harruar se të tilla materiale të lëna hapur, të përdorura pa arsye, pa masë, si dhe
mbajtja në vende me lagështirë e gjoja rezervë deri në skadencë nuk mund kurrsesi të justifikohen.
Shteti ynë ka sjellë dhe sjell vazhdimisht, konformë nevojave dhe mundësive, preparate dhe
material modern dhe do të sjellë gjithnjë, duke e rritur gamën e tyre.
Por kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë punë pa përgjegjësi, pa kursim dhe, pa kushte të
rrepta teknike.
Duke i prerë një herë dhe mirë rrugën të gjitha këtyre shkaqeve, ne kontribuojmë për të
vënë në jetë vendimet e Qeverisë, për të bërë punonjës të aftë, ushtarë besnikë të shëndetësisë tonë
popullore.
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25 VJET SHËRBIM STOMATOLOGJIK NË RRETHIN E SHKODRËS
Stom. Hysni NDOJA, Stom. Pjetër PEPA
Klinika Stomatologjike Shkodër
Duke e vlerësuar shëndetin e njeriut si gjënë më të çmuar, Partia dhe Pushteti Popullor bënë
të mundur që si në të gjithë sektorët e tjerë të shëndetësisë edhe në degën e stomatologjisë të arrihen
suksese të mëdha. Gjatë 25 vjetëve, stomatologjia e vendit tonë si në shkallë të sigurta u ngjit mbi
ngjarje dhe data, duke arritur në nivelin e sotëm të zhvillimit të saj. Për të parë më mirë këtë zhvillim
në rrethin e Shkodrës, mjafton të hidhet një sy mbi disa nga këto ngjarje dhe data.
Në vitin 1938 në rrethin e Shkodrës numëroheshin gjithsej 4 dentistë privat, të grumbulluar
në qendër të qytetit dhe që ishin në shërbim të shtresës së privilegjuar. Pjesa tjetër e popullatës,
meqenëse jetonte në kondita të vështira ekonomike, nuk mund të përfitonte një ndihmë të tillë. Për
nevojat e saja urgjente shërbenin xherahet, berberët e amatorë të tjerë të kësaj natyre që pa asnjë
princip higjenik, në mënyrat më primitive hiqnin dhëmbët dhe kryenin mjekime të vogla në gojë.
Në ditët e para të çlirimit, në rrethin e Shkodrës u ngritën dy reparte dentare në ndihmë të
partizanëvë të brigadave që çliruan Shkodrën.
Në vitin 1946, pranë qëndrës higjienike të qytetit, u ngrit i pari repart dentar “shkollor” që
për herë të parë, falas do te mjekojë fëmijët dhe nxënësit e qytetit. Ky ishte hapi i parë i drejtimit
profilaktik të stomatologjisë.
Dhe ja 25 Gushti i vitit 1948, me urdhrin e Këshillit të Ministrave, si në të gjithë vendin tonë
edhe në qytetin e Shkodrës u bë bashkimi i klinikave private dhe u formua klinika dentare e qytetit.
Kjo datë dhe kjo ngjarje do të mbetet në historikun e mjekësisë sonë si pikënisja e një stomatologjie
të re mbi baza shkencore.
Në vitin 1961 Partia i dhuroi stomatologjisë së rrethit godinën e re të Poliklinikës, të pajisur
me aparatura të reja për llojet e ndryshme të shërbimit stomatologjik.
Viti 1964 solli në rrethin e Shkodrës kuadrot e para të larta të përgatitura në shkollat tona.
Ne vitin 1968 u organizua sesioni i parë shkencor për problemet e stomatologjisë.
Më 1970 u hap shkolla e mesme mjekësore e profilit stomatologjik.
Më 1973 u organizua sesioni i dytë shkencor për problemet e stomatologjisë.
Ndërsa sot pranë poliklinikës stomatologjike të qytetit drejtohen dhe gjejnë ndihmën
stomatologjike rreth 50.000 banorë në vit. Kjo shifër që përbën rreth 20% të vizitave mjeksore të të
gjithë profileve të shëndetësisë, tregon punën e palodhur që kanë bërë punonjësit e këtij shërbimi,
nivelin e ngritur të kulturës mjeksore të masave.
Gjatë kësaj periudhe 25 vjeçare, stomatologjia e rrethit të Shkodrës, erdhi vazhdimisht duke
u zhvilluar dhe duke u ndarë në nëndegë të veçanta.
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Reparti i Pedodontisë qe ndër profilet e para që u nda më vehte. Ky repart duke u vlerësuar
si reparti i profilaksisë, drejtim të cilin e ka gjithë shëndetësia jonë, erdhi gjithnjë duke u rritur dhe
duke u zgjeruar. U përmirësuan metodat e organizimit dhe të mjekimit. Kështu, që t’u jepej më afër
ndihma stomatologjike fëmijëve dhe nxënësve, në vitin shkollor 1968-1969 u bë decentralizimi i
këtij reparti. Ngritja e 6 kabineteve lëvizëse krijoj mundësitë për një sanacion më të plotë të fëmijëve,
rendiment më të lartë dhe cilësi më të mirë punimesh.
Në repartet e terapisë janë bërë përpjekje në organizimin e punës dhe për të vënë në jetë
metoda të reja mjekimi si: mjekimi i pulpiteve nën anestezi me një seancë, aplikimi i antibiotikëve
në mjekimin e periodontiteve etj. Me qëllim që shërbimi t’u shkojë më afër punonjësve edhe në këtë
profil, nën dritën e vendimeve të Pleniumit XI të K.Q. të P.P.SH., u bë shpërndarja e disa kabineteve
pranë qendrave të punës dhe prodhimit.
Reparti i prototikës erdhi jo vetëm duke rritur vëllimin e tij të punës, por edhe u përpoq për
të vënë në jetë metoda të përparuara pune si përgatitja e urave dhe protezave me séanca të shkurtra,
pregatitja e parcialeve të njëanshëm me sustë etj.
U lind dhe u zhvillua profile i kirurgjisë stomatologjike. Ky profil e nisi aktivitetin e tij me
disa ndërhyrje të vogla ambulatore që më vonë u shtuan dhe u bënë gjithnjë e më të vështira. Kështu
si kontribut në lëmin e kirurgjisë stomatologjike të vendit tonë, mund të përmendim ndërhyrjet me
frakturat e nofullave, cystat dhe defektet e lindura, transplantimin nga kocka iliake etj.
Një rritje të kënaqshme ka pasur edhe puna shkencore në institute. Disa nga kuadrot tona,
duke përgjithësuar rezultatet praktike, përgatitën tema shkencore dhe morën pjesë në sesionet
shkencore në shkallë republike dhe rrethi.
Si rezultat i shtimit të pandërprerë të këtyre kuadrove, u bë e mundur organizimi i sesionit te
parë shkencor për problemet e stomatologjisë, i pari i këtij lloji në shkallë rrethi për vendin tonë, me
rastin e 20 vjetorit të shërbimit stomatologjik. Duke pasur përvojën e të parit, 5 vjet më vonë në vitin
1973, u bë dhe një sesion tjetër.
Në të dy këto sesione, problemet e trajtuara kishin karakter praktiko-shkencor dhe i shërbenin
thuajse direkt praktikës së përditshme. Duke përgjithësuar të gjithë punën shkencore të zhvilluar në
rrethin tonë, gjatë 25 vjetëve, një grup bashkpunëtorësh përgatiti nje botim të veçantë me titull “ 25
vjet shërbim stomatologjik”.
Një bilanc edhe më shprehës kemi për fshatin. Para çlirimit as që mund të bëhej fjalë për
shërbim stomatologjik në fshat. 25 vjet më parë hapet i pari repart dentar në Koplik, ndërsa sot
shërbimi stomatologjik, është futur deri në zonat më të thella në Dukagjin, Tamarë, Shllak etj.
Sot në rrethin tonë punojnë 10 reparte dentare, në të cilët 5 mjekë, 5 nd/mjekë dhe 7 laborante
që japin ndihmën stomatologjike fshatarësisë së rrethit.
Megjithatë, duke e vlerësuar realisht këtë përparim, nuk duhet të kënaqemi me ato që kemi
arritur. …..
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PROFILAKSI - PEDODONTI

PROBLEME TË EPIDEMIOLOGJISË KARIOZE
NË FËMIJËT E QYTETIT TË SHKODRËS
Stom. Pjetër PEPA, Stom. Pjetër VEIZI
Klinika stomatologjike Shkodër
Kariesi i dhëmbëve (caries dentis) përbën një ndër problemet shëndetësore që intereson jo
vetëm stomatologjinë, por edhe disiplinat e tjera mjekësore dhe shoqërore.
Sot ai renditet në sëmundjet më të përhapura që prekin njeriun. Lidhur me shkaqet e zhvillimit
të kësaj “enigme” që kohët e fundit ka filluar të konsiderohet si “fleau social” numërohen rreth 400
teori, koncepte dhe pikpamje, të cilat ende nuk kanë mjaftuar per zgjidhjen e saj
Në karakterin polietiologjik të proçesit gërshetohen ndikimi i shumë faktorëve konstitucional,
hereditare, alimentare etj. Edhe veçoritë gjeografike (faktorët korografike e klimaterike), luajnë një
rol të caktuar në epidemiologjinë e sëmundjes, rol ky ende i pastudiuar përfundimisht.
Njohja e aspekteve epidemiologjike të sëmundjes në popullatë, e sidomos në fëmijët, përbën
një nevojë të çdo vendi. Por më tepër studimet e fundit mbi lidhjet patogenetike të vatrave fokale
odontogene me proçeset e tjera sekondare në organet e ndryshme të organizmit e kthejnë atë në
domosdoshmëri.
Është kjo arsyeja që problemit te epidemiologjisë së kariesit në popullatë e vaçanërisht në
fëmijët i kushtohen punimet e shumë autorëve tanë dhe të huaj (I. Dibra 1964, 1971, H.Ndoja e
bp. 1971, H. Bllaca 1969, P.Pepa 1970, 1972, Ë. Kessler 1965, E.M.Sobkowiak 1970, I.O.Novik 1961
etj). Të dhënat e literaturës mbi përhapjen e kariesit lëkunden në shifrat 90-100%. Duke iu referuar
moshave fëminore, nga burimet e literaturës mësojmë se kariesi i dhëmbëve është i perhapur: Poloni
95%, B.S. 93-96%, Zvicër 99%, Angli, Sh.B.A., Danimarkë, Norvegji 100% (të dhënat citohen nga
I.O.Novik 1961 dhe A.I.Ribakov 1967).
Këtij qëllimi, ndriçimit të disa problemeve të epidemiologjisë karioze në fëmijët e qytetit të
Shkodrës, i shërben edhe studimi ynë, i mbështetur në kontrollin stomatologjik të 6853 fëmijëve të
moshave 2-17 vjeç.
Të dhënat stomatologjike janë përpunuar sipas indeksit ndërkombëtar Baume “ C.E.R.”,
aprovuar dhe rekomanduar nga O.B.SH.
Paraqesim disa nga të dhënat epidemiologjike dhe terapeutike që rezultuan nga studimi ynë.

R E Z U L T A T E T
I. Aspekte epidemiologjike
Nga treguesit e epidemiologjisë së kariesit, ai i frekuencës dhe intensitetit kanë rëndësi të
dorës së parë, pasi përcaktojnë përhapjen e kësaj sëmundjeje në fëmijët.
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Nga kontrollet tona rezulton se që nga mosha dy vjeçare, periudhë kur ende nuk ka përfunduar
proçesi fiziologjik i daljes së dhëmbëve, ndeshet zhvillimi i proçesit karioz në 32.5% të fëmijëve me
intensitet 4.9%. Që këtej fillon ngjitja e të dy treguesve dhe siç rezulton nga paraqitja grafike, formohen
perkatësisht dy kulminantet në moshat 7 dhe 17 vjeç. Zbritja që pësojnë dy kurbat nga mosha 7-13
vjeç përkon me peridhën e ndërrimit fiziologjik të dhëmbëve të përkohshëm dhe zëvëndësimi i tyre
me të përhershmit (Tabela dhe graf.Nr. 1).
Tabela Nr. 1
Përhapja e kariesit në fëmijët e qytetit të Shkodrës
Mosha/vjet

Frekuenca ne %

Intensiteti ne %

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

32.5
57.1
64.4
78.4
91.5
95.9
95.0
93.7
93.2
91.8
91.5
91.3
90.0
90.7
94.8
95.8

4.9
11.6
14.5
18.3
24.9
27.0
22.6
21.1
17.7
16.5
16.8
17.7
17.8
17.1
19.1
21.7

Grafiku Nr. 1
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Përgjithësimi i të dhënave në bazë grup-moshe tregon:
Në grup-moshën e parë 2-5 vjeç që i korespondon denticionit të përkohshëm, kariesi i
dhëmbëve takohet në 61,7% të fëmijëve me një intensitet prej 13.5% dhëmbë karioz për fëmijë.
Në grup-moshën e dytë 6-12 vjeç, peridha e denticionit të përzier, kariesi takohet në 93.6% të
fëmijëve me intensitet 21.5% dhëmbë karioz.
Në grup-moshën e tretë 13-17 vjeç, peridha e denticionit të përhershëm, kariesi i dhëmbëve
takohet në 92.2% të fëmijëve me një intensitet mesatar prej 17.7% dhëmbë karioz për fëmijë.
Përgjithësimi i të dhënave, rezultat i kontrollit stomatologjik të 6853 fëmijëve të moshave
2-17 vjeç të qytetit të Shkodrës, tregon se 89% e fëmijëve janë të prekur nga kariesi i dhëmbëve me
një intensitet mesatar prej 19.4% ose afro 5 dhëmbë karioz për fëmijë.
Ndonjë dallim i rëndësishëm përsa i takon përhapjes së kariesit në vartësi seksi nuk rezulton.
Kjo vë në dyshim rolin e seksit në patogenezën dhe përhapjen e kariesit për të cilën edhe në literaturë
nuk është arritur ende një mendim unik. Kështu, nga të dhënat tona del se vajzat (2-17 vjeç) janë
prekur nga kariesi me frekuencë 89.5% dhe intensitet 19.7%, ndërsa djemtë me frekuencë 88.6% dhe
intensitet 19.3%.
Predispozicioni
Dihet se faktorë të ndryshëm profilaktik apo morbozë ndikojnë mbi strukturën e indeve
të forta të dhëmbëve duke i bërë ato imune apo të predispozuar ndaj zhvillimit të proçesit karioz.
Këtë e provon fakti që gjatë kontrolleve stomatologjike vërehen fëmijë që edhe pse të prekur nga
kariesi paraqesin vetëm 1-2 dhëmbë karioz, kurse të tjerë me nga 5-10 dhe disa herë edhe më shumë.
Prandaj edhe evidentimi i këtij treguesi pasqyron një indeks të rëndësishëm në përhapjen e kariesit.
Nga të dhënat tona rezulton se fëmijët e qytetit të Shkodrës (2 – 17 vjeç) paraqesin këtë ndarje sipas
predispozicionit.
Grupi I me 1 – 2
dhëmbë karioz 16.2% e fëmijëve
Grupi II me 3 – 5
dhëmbë karioz 31.9% e fëmijëve
Grupi III me 6 – 10 dhëmbë karioz 34.8% e fëmijëve
Grupi IV me 10 – 15 dhëmbë karioz 6. 1% e fëmijëve.
Fakti që mbi 40% e fëmijëve tanë kanë nga 6-17 dhëmbë të prishur tregon për një përhapje
shumë të gjërë të kësaj sëmundjeje në qytetin e Shkodrës. Ndërsa ai kontigjent fëmijësh që futet në
grupin IV të predispozicionit, me nga 10-15 dhe ndonjëherë edhe më shumë dhëmbë karioz, që
përbën më shumë se gjysmën e të gjithë dhëmbëve ekzistues, kërcënohet rëndë nga kjo patologji
edhe për dëmtime në organet e tjera të organizmit.
Koeficienti i rritjes karioze
Evidentimi i këtij treguesi na bën të ditur se në fëmijët tanë kemi një rritje të përvitshme të
sëmundjes karioze prej 1.4% (0.35) proçese karioze për fëmijë. Natyrisht në vartësi nga shkaqe të
ndryshme fiziologjike ose patologjike ky koeficient për mosha të ndryshme mund të ndryshojë.
Nga të dhënat tona ai rezulton më i lartë nga moshat 3 – 6 vjeç dhe 15 – 17 vjeç, gjë që flet për
vrullin e zhvillimit të sëmundjes në këto mosha.
Lokalizimi i kariesit
Është e qartë se si rezultat i ndikimit të shumë faktorëve konstitucional dhe të trashëguar,
ndaj zhvillimit te sëmundjes karioze paraqesin individualitet jo vetëm fëmijët, por edhe dhëmbët në
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veçanti, madje edhe faqet e tyre. Një konkluzion i tillë përforcohet edhe në praktikë, ku jo vetëm fëmijë
por edhe dhëmbë dhe faqe të tyre preken në shkallë të ndryshme nga kariesi, duke u paraqitur në
regione imune ose të predispozuara ndaj këtij proçesi. Kjo lind nevojën e përcaktimit të shpërndarjes
së kariesit edhe sipas dhëmbëve dhe faqeve të tyre.
a- Lokalizimi sipas dhëmbëve:
Zhvillimi i kariesit në arkadën e përkohëshme (2 – 5 vjeç) ngjet lehtësisht më shpesh ne
mandibul me 51.5% dhe në gjysmën e djathtë të arkadave me 51% të të gjithë proçeseve karioze.
Kryesisht preken molarët e dytë që përfshijnë 46.1% të të gjithë proçeseve karioze dhe pastaj molarët
e parë në 29.2%. Regioni incisivo-kanin preket diçka më rrallë (Tabela Nr. 2).
Tabela Nr. 2
Përhapja e kariesit sipas dhëmbëve
Perhapja e kariesit në dhëmbët e qumështit.
Materiali

Fëmijë
të vizituar

Dhëmbie
karioze

Lokalizimi I kariesit (në %)
I

II

III

IV

V

Të dhënat tona 1973

704

1587

15,5

7,3

2,9

29,2

46,1

Sipas P.Pepes 1969

510

1936

14,5

7,2

4,0

28,3

46,2

Sipas I.O.Novik 1961

695

1259

10,8

9,2

2,6

31,1

46,4

Edhe në arkadën e përhershme kariesi zhvillohet diçka më dendur në mandibul në 54.5% dhe
në gjysmën e djathtë të arkadave në 51.5% të proçeseve karioze.
Shpërndarja e kariesit në dhëmbët e përhershëm sipas grup dhëmbëve pasqyrohet në tabelën
nr. 3, ndërsa lokalizimi i tij, sipas dhëmbëve në veçanti paraqitet në pasqyrën Nr. 1.
Pasqyra Nr. 1

PËRHAPJA E KARJESIT SIPAS DHËMBËVE NË VEÇANTI
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Tabela Nr. 3
Përhapja e kariesit në dhëmbët e përhershëm
Materiali

Lokalizimi i kariesit në dhëmbët (në %)
1

2

3

4

5

6

7

Të dhënat tona 1973

5,2

3,4

0,3

2,2

2,4

59,2

28

Sipas P.Pepes 1969

3,3

2,6

0,2

2,3

2,7

63

26

Vendi kryesor i lokalizimit të proçeseve karioze qoftë për dhëmbët e përkohshëm ashtu edhe
ato të përhershëm mbeten fisurat e molare-premolareve në faqet okluzale të tyre. Më rrallë preken
faqet e tjera meziale, distal etj. (Tabela Nr. 4 pasqyra Nr. 2).
Tabela nr. 4
Lokalizimi i kariesit sipas faqeve të dhëmbëve
Faqja

Dhëmbët e përkohshëm

Dhëmbët e përhershëm

Okluzale

78.5%

77%

Meziale

7.8%

7.5%

Distale

10.5%

3.5%

Vestibulare

0.5%

4.5%

Palatinale

-

1.0%

2.5%

6.5 %

E kombinuar

Pasqyra Nr. 2

LOKALIZIMI I KARIESIT SIPAS FAQEVE
NË DHËMBËT E PËRHERSHËM (NË %)
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II. Aspekte terapeutike
Organizimi i ndihmës profilaktiko-mjekuese në stomatologji kerkon me parë njohjen dhe
përcaktimin e nivelit të kësaj ndihme. Natyrisht tek ne ndihma terapeutike që u është dhënë fëmijëve
ka ardhur gjithnjë duke u përmirësuar. Megjithatë vënia në dukje e një realiteti të tillë arrihet vetëm
nëpërmjet disa treguesve, pjesë nga të cilët do të evidentojmë edhe në këtë studim.
Intensiteti i zbërthyer
Në qoftëse zbërthehet intensiteti ne përbërësit e vet, do të mund të vërehet raporti që ekziston
në mes të ndihmës dhe nevojës terapeutike tek fëmijët tanë. Ky zbërthim në të dhënat tona tregon se
megjithë që vërehet një farë pune terapeutike, e sidomos kjo në moshat e rritura të fëmijëve (treguesi
R.), përsëri ajo qëndron akoma larg nevojës terapeutike të këtyre fëmijëve (treguesi C.).
Kështu në qoftë se në grup-moshën e parë 2-5 vjeç kariesi i dhëmbëve takohet me një intensitet
(c.c.r.) – 13.5%, 11.4% të këtij indeksi e zë treguesi “c” që është kariesi i pamjekuar; 1.5% e zenë heqjet
dhe vetëm 0.7% e përbën treguesi “r” ose mbushjet.
Për grup-moshën e dytë 6 – 12 vjeç; nga 21.5% që është intensiteti – 12.9% janë proçeset
karioze të pamjekuara, 4.4% janë heqjet dhe vetëm 4.0% mbushjet.
Në grup-moshën e tretë 13 – 17 vjeç paraqitet ky raport:
Intensiteti 17.7%; kariesi i pamjekuar 9.5%; dhëmbë të hequr 1.6% dhe dhëmbë të mjekuar
6.5%.
Përgjithësimi i të dhënave për të tre grupmoshat, tregon se në të gjithë fëmijët (2 – 17 vjeç) që
vuajnë nga kariesi i dhëmbëve me një intensitet prej 19.4% dhëmbë karioz për fëmijë, 11.6% e zënë
proçeset e pamjekuara karioz; 3.1% dhëmbë të hequr dhe vetëm 4.5% të këtij intensiteti e përbëjnë
dhëmbët e mjekuar. Pra ndihma terapeutike e deritanishme që u është dhënë fëmijëve tanë përbën
vetëm 1/3 e nevojës që ato kanë.
Në se do ta kthenim për ilustrim në një shembull konkret do të dilte: nga 10 mije fëmijëqë
përmbledh reparti ynë profilaktik mjekues dhe që vuajnë nga kariesi me intensitet prej afro 5 dhëmbë
të prishur, të hequr ose të mjekuar për shkak kariesi, do të kemi 50 mijë dhëmbë me karies të hequr
dhe të mjekuar. Nga këto afro 30 mijë do të jenë dhëmbë të pamjekuar; rreth 8000 ato të hequr dhe
11000 do te jenë dhëmbët e mjekuar. Siç shihet kjo ndihmë e cila ështe shumë e pakët në moshat
parashkollore sa vjen e bëhet më e dukshme në moshat e rritura, megjithatë ajo përsëri qëndron
ende shumë larg nevojave terapeutike të fëmijëve tanë. Më poshtë pa japim shkurtimisht analizën e
përbërësve të veçantë të intensitetit “C.E.R.”.
Indeksi “C”
Analiza në veçanti e këtij treguesi paraqet; 74% proçese karioze të reja ose të lëna pa mjekuar,
10.6% e përbën kariesi i recidivuar, 8.6 % kariesi sekondar (në mënyrë të kondicionuar kemi marrë
atë karies që lind si rezultat i moszgjerimit profilaktik të kavitetit në fisurat e molare- premolareve)
dhe 7 % kariesi i përsëritur nga rënia e mbushjeve (pasqyra Nr. 2)
Siç shihet 26.2 % e punës përsëritet për arsyet subjektive dhe objektive që sjellin lindjen
e kariesit recidiv sekondar dhe rënien e mbushjeve. Për këtë tregues të mossuksesit terapeutik
flasin edhe autorët e huaj. Kështu sipas Penneman K. 26% e mbushjeve ekzistuese kishin nevojë
për përsëritje. Nga këto 18 % për shkak të moszgjerimit të fisurave në molaret e parë e të dytë. H.
Wegner dhe E.Muller konstatuan karies sekondar në 13 % të fëmijëve; Pichler dhe Petrik në 22 % të
mbushjeve, kurse Weisloders (1940) në 8 %. Mendojmë se në konditat e sanacionit të planifikuar, një
tregues i tillë duhet të ulet, gjë kjo që arrihet përmes përmirësimit të punës terapeutike në fëmijët.
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Pasqyra Nr. 3

Treguesi “C” i zbërthyer në përgjithësi

Indeksi “E”
Gjurmimi i këtij treguesi, flet se ndonëse në raste të rralla, heqja në dhëmbët e përhershëm
vërehet që në moshën 6-vjeçare (0.06 %). Me kalimin e moshës ky tregues vjen e bëhet gjithnjë më
i rëndësishëm dhe në moshën 17 vjeçare çdo fëmije i takon 0.7 % dhëmbë të hequr. Edhe raporti
mbushje-heqje, që sipas Rudkov duhet të jetë 30 – 40 /1, tek ne qëndron në raport 4 /1 (për dhëmbë
të përhershëm].
Indeksi “R”
Me qenëse jetëgjatësia e mbushjes qëndron në përpjestim të drejtë në cilësinë e punimit,
ne analizuam këtë tregues më vete, nga ku na rezultoi 36.5% e të gjitha mbushjeve të konstatuara i
përkisnin nje periudhe 1 vjeçare, 13% e zinin mbushjet 2 vjeçare, 18.5% ato trevjeçare, 12% mbushjet
4 vjeçare, 10.5% mbushjet 5 vjeçare dhe vetëm 8.5% e të gjitha mbushjeve i përkisnin periudhës 6 vjeç
e lart (të dhënat u nxorrën nga 500 fëmijë 15 – 17 vjeç). Vjetërsia mesatare e çdo mbushje rezulton 2
vjet e 8 muaj. Ndonëse nuk kemi ndonjë të dhënë literature për krahasim prap se prap, duke qenë se
në moshat që studjojmë kemi predominim të ndjeshëm të kariesit në molaret, veçanërisht në faqet
okluzale të tyre, mendojmë se ky tregues mund dhe duhet të jetë më i lartë. Vjetërsia e mbushjeve
sipas dhëmbëve në veçanti tregohet në pasqyrën Nr. 4.
Pasqyra Nr. 4
Treguesi “C” i zbërthyer sipas dhëmbëve në %)
1
2
Treguesi “C” Karies

3
4

Treguesi “C” Karies
recidiv+sekondar

5

Treguesi “C” Rënie
mbushje

6
7
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K O N K L U Z I O N
1- Kariesi i dhëmbëve është një patologji e përhapur në qytetin e Shkodrës, nga e cila vuajnë
89% e fëmijëve me një intensitet prej 19.4% dhëmbë karioz për fëmijë.
2- Ndihma e deritanishme profilaktiko-mjekuese është mjaft e pakët dhe shumë larg nevojës që
kanë fëmijët për të.
3- Për komplikacionet që mund të sjellin, një patologji kaq e përhapur meriton vëmendjen më
të madhe edhe nga specialist të tjerë.
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DISA ASPEKTE LIDHUR ME RËNDËSINË E MJEKIMIT
TË DHËMBËVE TË QUMSHTIT
Stom. Ibrahim DIBRA
Klinika Dentare Nr. 2 Tiranë
Problemi i mjekimit të dhëmbëve të qumështit, deri tani vonë është parë nga një shumicë
stomatologësh si një mjekim i dorës së dytë dhe si rrjedhim, vëmendja ka qenë e pakët në këtë drejtim.
Qëndrimi për një kohë të shkurtër i dhëmbëve të qumshtit në gojën e fëmijës dhe vështirësia
që haste për mjekimin e tyre të rregullt ka shtyrë disa nga stomatologët të heqin dorë nga mjekimi i
dhëmbëve të qumshtit, duke këshilluar më tepër heqjen (ekstrakcionin) e menjëhershëm të dhëmbit
posa të vërehen manifestimet më të vogla të dhimbjes apo të inflamacionit.
Të heqësh dorë nga mjekimi i dhëmbëve të qumështit tek fëmija, do të thotë të krijosh një
pengesë zhvillimit normal të fizikut të fëmijës.
Zhvillimi dhe morfologjia e fytyrës janë të lidhura ngushtë me nofullat dhe dhëmbët të cilët
qëndrojnë në ta. Anomalitë e nofullave (kafshimi), Endo, Pro e Retrognathi janë shpesh rrjedhim
i heqjeve (ekstrakcioneve) të parakohëshme të dhëmbëve. Nga heqja e parakohëshme mund
të shkaktohen çrregullime në të bluajturin e ushqimeve, në të marrurit frymë si dhe çrregullime
morfologjike dhe funksionale të përgjithshme. Nga mungesa e mjekimit të dhëmbëve mund të kemi
infeksion të burbuqes së dhëmbit të përhershëm, një çist etj.
Është detyra e çdo stomatologu, që merret me këtë profil pune, t’i kursejë fëmijës komplikacionet
eventuale që paraqitëm shkurtimisht më sipër. Eksperienca jonë klinike prej shumë vitesh ka treguar
se me një përpjekje të kujdesshme ka mundësi të arrihen rezultate të mira në këtë drejtim.
Për mjekimin e dhëmbëve të qumshtit, stomatologu duhet të njohë shumë mirë cilësitë
morfologjike dhe anatomike që janë në zhvillim të pandërprerë dhe njëkohësisht, duhet të ketë
njohuri të mjaftueshme të psikologjisë së fëmijës.
Një ndër konditat e para të stomatologut është t’i krijojë besimin fëmijës, me qëllim që të
formohet (krijohet) një intimitet ndërmjet profesionistit dhe pacientit të vogël.
Seanca e parë duhet të zgjasë shumë pak, mbasi durimi i fëmijës është shumë i kufizuar,
megjithatë kontrolli duhet të bëhet i shpeshtë dhe i saktë, gjithçka lypset të jetë gati në një kohë më
të shkurtër, duke kryer një diagnozë të plotë.Në qoftëse fëmijët vijnë të planifikuar me klasën, është e
këshillueshme të mjekohen të gjithë dhëmbët me karies të thjeshtë, që në seancën e parë, duke filluar
mjekimin nga kariesi superficial. Nëse fëmija vjen i përcjellur nga prindi ose nga një i afërm i tij,
në seancën e parë të mjekimit, duhet të bëhet ç’është e mundur t’u shmangemi gjithë atyre mjeteve
që fëmijës i shkaktojnë dhembje. Përdorimi i trapanos të jetë i kufizuar në maksimum. Sonda dhe
ekskavatori mjaftojnë në mjekimin e seancës së parë, si për pastrimin superficial të një kariesi ose
për të hapur dhomën e pulpës në rastin e një gangrene. Vetëm në seancën e dytë, mbasi është fituar
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një farë besimi nga pacienti i vogël, mund të përdoren të gjitha pajisjet e nevojshme për mjekimin e
mëtejshëm dhe të plotë.
Mbasi fëmija të jetë bindur dhe të ketë fituar besimin për punën që do t’i bëhet, stomatologut
i mbetet për të analizuar me kujdes, karakteristikat anatomike dhe morfologjike të dhëmbëve të
qumështit.
1.
2.
3.
4.

Duke e parë nga ana klinike, dhëmbëve të qumështit u janë caktuar katër periudha kohe:
Periudha e intro-alveolare
Periudha extra-alveolare, ose e konstruksionit
Periudha e stabilitetit ose e pjekurisë
Periudha e ndërrimit ose e shkatërrimit

Gjatë periudhës së parë, praktikisht stomatologu nuk ka mundësi të bëjë asnjë ndërhyrje
klinike. Periudha e dytë fillon që nga dalja e dhëmbëve në sipërfaqen e arkadës së dhëmbëve dhe zgjat
deri në formimin e tyre komplet. Në këtë periudhë, ndërhyrja klinike paraqet rrezikun e plagosjes së
integritetit të dhëmbit në të njëjtin përpjestim me mundësitë e të mbrojturit të tij. Në rast se zhvillohet
proçesi karioz në fizurat e dhëmbit duhet të kihet parasysh, dhe nuk duhet harruar se dhëmbi në këtë
periudhë të zhvillimit të tij përbën në të vërtetë një teresi (unitet), në të cilin elementet ndërtuese
punojnë në mënyrë intensive. Forcat e mineralizimit të zmaltit dhe të dentinës së dhëmbit nga fundi
i kësaj periudhe, formojnë një barierë efektive kundra zhvillimit të proçesit karioz.
Gjatë periudhës së tretë, e ashtuquajtura periudha e stabilitetit, në të cilën dhëmbi i qumështit
ka arritur zhvillimin e tij tërësisht, mundësitë e zhvillimit të proçesit karioz janë më të pakta. Po të
shihet kjo nga ana klinike, dhëmbi i qumështit në periudhën e stabilitetit mund të krahasohet pak a
shumë me një dhëmb të përhershëm, i cili përmban të gjitha fuqitë mbrojtëse. Gjatë kësaj periudhe,
mundësitë klinike për t’u mjekuar janë shumë më të favorshme se në çdo periudhë tjetër.
Në periudhën e katërt, në të shumtën e herës, na duhet të ndërhyjmë. Dhëmbi në këtë stad ka
fillua të konsumohet, zmalti hollohet dhe bëhet i përshkueshëm, apeksi i dhëmbit në këtë periudhë
është hapur gjërësisht. Ndërkaq te ushqyerit e fëmijës ndryshon. Produktet e ushqimit përmbajnë më
tepër elemente fermentuese, të cilët ndikojnë negativisht nga ana ekzogjene në shkatërrimin e shpejtë
të zmaltit të konsumuar. Kështu infeksioni i pulpës në të tilla raste gjen kohën më të përshtatshme të
penetrojë në thellësi, nëpërmjet një apeksi shumë të gjërë.
Terapia e proçesit karioz të dhëmbit si dhe komplikacionet e tij varen nga periudha e zhvillimit
të dhëmbit si dhe nga grada e penetrimit të kariesit.
Në ngjyrosjen e fisurave ose të njollave të zmaltit duhet të kufizohemi me një pastrim të lehtë me
ekskavator ose me një furçë dhe pastë abrasive, dhe mbas këtij pastrami bëhet impregnimi i dobët me
nitrat argjendi ose solucion acid-fenol. Megjithëse impregnimi me fluor kundërshtohet nga një shumicë
stomatologësh, në klinikën tonë kemi pasur rezultate të mira në përdorimin e pastës së fluorit me fërkim.
Është shumë e nevojshme të ushtrojmë një kontroll të rregullt e të kujdesshëm për të kontrolluar
zhvillimin dhe përparimin e kariesit dentar. Problemi terapeutik bëhet shumë më i vështirë në rast se
kemi të bëjmë me një process karioz, i cili ka penetruar në thellësinë e dhëmbit.
Kur kemi një proçes në thellësi, duhet të ushtrohet një kontroll klinik i kujdesshëm dhe i
gjithanshëm. Duhet të përpiqemi që diagnoza të dalë sa më e saktë, sepse në një përqindje të madhe,
pulpa mund të jetë gangrenizuar. Në dhëmbët e qumshtit, pulpa e dhëmbit mund të gangrenizohet
pa asnjë dhimbje ose shfaqje inflamacioni, rrallë mund të konstatohet klinikisht një periodontit.
Kur kariesi ka penetruar në thellësi, mjekimi bëhet me metodën e mbulimit indirect, dhe në
qoftëse dhëmbi nuk ka një sensibilitet subjektiv. Mbas pastrimit të kujdesshëm të dentinës së zbutur
dhe një impregnimi me një solucion acid- fenolit ose jod sulfuric, mund të arrihet të formohet një
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cikatrice. Mbulesa bëhet me pastë zingoksideugenol. Kjo metodë mjekimi është përdorur në klinikën
tonë dhe ka dhënë rezultate të kënaqshme.
Në rastet kur është prekur integriteti i pulpës, bëhet devitalizimi i saj duke aplikuar një pastë
devitalizuese nën mbulesën e cimentit provizor (fleçer). Një mjet devitalizimi që vendoset në kavitetin
e dhëmbit për 24 orë, na hap rrugën për të punuar lirisht, për të pastruar rrënjësisht pjesët e prishura të
indeve të forta të dhëmbit dhe për përgatitjen e kavitetit në mënyrë definitive. Në klinikën tonë kemi
përdorur metodën e amputimit me rezultate të mira. Në seancën e dytë, mbas përgatitjes së kavitetit
kemi aplikuar për 24 – 36 orë trikrezol-formalinë dhe mbylljen provizore me fleçer. Në seancën e
tretë kemi hequr tamponin e trikrezolit, kemi bërë pastrimin me kujdes të kavitetit, dizinfektimin me
10 – 15% tinkturë jodi, vendosjen e pastës mumifikuese mbi pulpën e kanaleve, vendosjen e shtresës
izoluese dhe mbushjen definitive të dhëmbit. Kemi preferuar të aplikojmë metodën e amputimit për
arsyet qe kemi shtruar më sipër.
Në gangrenën e pulpës, natyrisht ndryshon mjekimi, këtu kemi të bëjmë me një mjekim
kompleks, kontrollit klinik i duhet shtuar kontrolli radiologjik, gjë që ndihmon në diagnozën.
Mbas pastrimit të kujdesshëm të proçesit karioz, bëhet pastrami i dhomës të pulpës dhe
pjesërisht i kanaleve nga masa gangrenoze dhe vendoset në dhomën e pulpës një tampon pambuku
i njomur në një antiseptic (klorfenol). Kaviteti mbyllet me një pambuk të njomur në një llak ose
mbyllet me fleçer, duke formuar një ventil të jashtëm që lihet dy deri në tre ditë.
Mjekimi i vërtetë dhe i saktë përbëhet prej mjekimit mekanik dhe kimik. Në mjekimin
mekanik hyn të pastruarit e kavitetit të dhëmbit nga i gjithë proçesi karioz si edhe pastrami i dhomës
pulpare dhe i kanaleve të rrënjës nga mbeturinat e gangrenës, me përdorimin e mjeteve fizike.
Në mjekimin e gangrenës së pulpës së dhëmbëve të qumshtit, përdorimi i mjeteve fizike,
mjerisht, në shumicën e rasteve bëhet shumë i vështirë, mos të themi i pamundur.
Mbas dezinfektimit në seancën e parë, në dhomën pulpare dhe pjesërisht në kanalet e rrënjëve
përsëritet dezinfektimi me preparate fenoli dhe dy seanca të tjera.
Në seancën e tretë apo të katërt bëhet mbushja e kanaleve të pjesshme apo të plotë, sipas
rastit. Mbushja e kanaleve dhe e dhomës së pulpës bëhet në një etapë. Përgatitet në çast një solucion
eugonol – tymol 10%, përzihet me oksid zinku si pastë, me të okturohen kanalet dhe pjesërisht dhoma
e pulpës, bëhet mbyllja me një shtresë të hollë cimenti, dhe mbi ciment bëhet mbushja definitive
me amalgam argjendi. Ky është materiali për mbushje që na i kënaq plotësisht kërkesat tona për të
rikrijuar koronën e dhëmbit në formën e mëparshme. Në këtë mënyrë kemi një adezion të mirë dhe
një retencion shumë të pakët, gjë e cila e pakëson shumë rrezikun e frakturimit të mureve të ligshta
të koronës së dhëmbit
Ky përshkrim i shkurtër tregon mundësitë tona që disponojmë për një terapi, e cila ndihmon për
të mbajtur në gojë dhëmbët e qumshtit me qëllim që të evitohet heqja (ekstrakcioni) e parakohshme e tyre.
Evitimi i një mjekimi të komplikuar të dhëmbëve është detyrë e stomatologut, që mund të
arrijë nëpërmjet ekzaminimeve të shpeshta ndër fëmijët.
Në vendin tonë është i detyrueshëm kontrolli i dhëmbëve dhe i gojës dhe njëherësh dhe
mjekimi i tyre qe ne fëmijët parashkollorë (fëmijët e kopshteve) dhe nxënësit e shkollave fillore,
tetëvjeçare e të mesme, ndërsa për fëmijët që nuk shkojnë në kopshte, duhet të bëhet një punë
edukuese me prindërit e tyre për t’i bindur ata për rëndësinë e kësaj mase profilaktike.
Në klinikën tonë në vitin 1971, janë mjekuar (mbushur) 4105 dhëmbë qumështi, janë hequr
401 dhëmbë qumështi, që bëjnë 9.7% kundrejt dhëmbëve që janë mbushur.
Duke u bazuar nga sa thamë, mendoj që vlen t’i përvishemi një pune më këmbëngulëse në të
mirën e shëndetit të fëmijëve tanë.
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TERAPI

ERITEMA EKSUDATIVE MULTIFORME E GOJËS
Stom. Samedin GJINI, Nexhat KALI
Eritema eksudative multiforme ose siç quhet edhe ndryshe eritema poliforme, është një
sëmundje sezonale që recidivon shpesh në pranverë e vjeshtë. Zakonisht sëmundja lokalizohet
në lëkurë, por ka edhe raste, sipas disa autorëve deri në 5%, që shenjat mund të shfaqen vetëm në
mukozën e gojës ose mukozat e tjera si në hundë, sy, genitale etj. Prandaj kjo sëmundje paraqet
interes jo vetëm për dermatologun por edhe për mjekët e specialiteteve të tjera si stomatologun,
otorinolaringologun, pediatrin etj.
Etiologjia e kësaj sëmundjeje është e papërcaktuar, megjithatë mund të dallojmë dy forma të
eritemës eksudative multiforme.
a) Idiopatike që shkaktohet nga mikroorganizma (streptokok) që vinë nga faringsi, tonsilet,
dhëmbët, ose në rrugët e sipërme të frymëmarrjes. Disa autorë mendojnë se janë viruset që
luajnë rol me rëndësi në shfaqjen e sëmundjes.
b) Simptomatike, që shkaktohet nga përdorimi i disa lloj medikamenteve si antipyrini,
sulfonamide, antibiotike etj.
Etiologjia specifike tuberkulare e eritemës eksudative multiforme, sot nga shumica dërmuese
e autorëve është hedhur poshtë. Nga pikpamja patogenetike rëndësi në shfaqjen e sëmundjes ka
komponenti alergjik.
Eritema eksudative multiforme, është një semundje që lokalizohet jo rrallë ne mukozën
e gojës, por qe nuk diagnostikohet në praktikën e përditshme për arsye se pak mendohet për një
lokalizim të tillë të sëmundjes. Përcaktimi i sëmundjes kur kemi ndryshime në fytyrë në formën
e pllakave eritematoze pak të ngritura (papula), nuk paraqet vështirësi, ndërsa në rastet kur këto
ndryshime prekin vetëm mukozën e gojës duhet bërë një ekzaminim i hollësishëm për të vendosur
diagnozën e saktë.
Në klinikën tonë kemi mjekuar disa raste me lokalizim oral të eritemës eksudative multiforme,
prej të cilëve po përshkruajmë katër:
RastiI
I sëmuri S.T., vjeç 37 paraqitet në klinikë me këto ankesa: dhembje në gojë që e pengojnë
marrjen e ushqimit, të shoqëruar me djegie, sikur e kishte përcëlluar mukozën me hithër (sipas
fjalëve të pacientit).
Objektivisht në të gjithë mukozën e gojës (pa përjashtim) konstatoheshin erozione me
forma dhe madhësi të ndryshme, disa të mbuluara me një shtresë fibrinoze, ndërsa disa të tjera me
kruste ngjyrë të kuqe në kafe. Po të hiqej shtresa fibrinoze ose krustet dilte hemoragji, e cila shpesh
shkaktohej edhe spontanisht, sidomos në mukozën e buzëve.
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Pas disa ditësh ju shfaq në parakrahun e majtë një papul me madhësi sa 1/2 e 10 qindarkëshes
dhe në formë ovale, dy element të tillë por pak më të vogla ju shfaqën edhe në këmbën e majtë dhe
një në mukozën e palpebrës inferior të syrit të majtë. Analizat laboratorike dhanë këto rezultate.:
Scopi pulmon. Negative. Hemograma: E. 4.000.000: L.5800; N.64%; E. 3%; B %, L 31%,
M 2%. Urina alb. Neg. sed.urate amorfe 1 – 3, epitele 1-2 për fushë, bilirubina neg., strishio për
malarje neg. Duke u nisur nga të dhënat subjektive të pacientit, nga ekzaminimi objektiv dhe analizat
komplementare menduam se kishim të bënim me një eritemë eksudative multiforme të shfaqur
kryesisht në mukozën e gojës.
Pas mjekimit përkatës me preparate kortizonike, calcium, vitamina dhe dezinfektant lokalisht,
gjendja u përmirësua shpejt dhe i sëmuri doli i shëruar. Pas një viti pati recidive me dhembje gryke,
dhembje artikulare dhe ulçeracione që lokalizoheshin në harqet palatinale, palatum mole dhe uvule.
Pas 3 – 4 ditësh u prek e e gjithë mukoza e gojës. (palatum-durum-gingive- gjuhës e faqes). U
trajtua si herën e parë dhe gjendja u përmirësua shpejt. Të sëmurin e kemi mbajtur në observacion gjatë
kësaj periudhe dhe rezulton se herë pas here, sidomos në pranverë dhe vjeshtë, ka recidiva të lehta.
R a s t i II
I sëmuri A.F. vjeç 28, me Nr. Kartele 2591 shtrohet në spitalin nr. 1 pavioni i ORL-se më
31.03.1972 me këto ankesa: dhembje të vazhdueshme në mukozën e vestibulum oris dhe të buzëve
dhe plagë të madhësive të ndryshme në këtë region.
Ai referon se këto fenomene i janë përsëritur disa herë. Objektivisht në mukozën e vestibulum
oris dhe të gjuhës shihen disa ulçeracione me madhësi të ndryshme dhe formë të parregullt, në prekje
shumë të dhimbshme.
Analizat dhanë këto rezultate:
Gjaku komplet: E. 4.800.000 L.8500 Hb. 84%. Sed. 11 Seg.75 –B- shkopij 1 Limf. 23 Mon.1.
Urina komplet: alb, gluc.: neg. Reaks. Acid
Densiteti 1018
Epitele pavimentoz-disa
Leukocite 1-2 për fushë
Rasti u trajtua për një eritemë eksudative të gojës me prednisone – ACTH, Vitamina B1, B12
ndërsa lokalisht Neosalvarsan dhe sol. Gentian violet. Del nga spitali i shëruar plotësisht dhe deri tani
nuk ka patur ndonjë ankesë.
R a s t i III
I sëmuri P.Gj., vjeç 35, Nr.kartelës 6909 shtrohet në spitalin nr. 1, pavioni i ORL më datë
13.09.1972 me këto ankesa: dhimbje gryke, plagë poshtë gjuhës si dhe dhimbje kyçesh, për herë të
parë sëmundja i ka filluar në vitin 1969 me të njëjtat karakteristika, ndërsa në vitet 1970 e 1971 nuk
i është shfaqur. Në vitin 1972 ju shfaq përsëri dhe deri në kohën qe u shtrua në spital i ka recidivuar
6 herë. Është mjekuar me vitaminoterapi – sol. glicerinë jod 2%, por pa rezultate. Objektivisht deri
tani (në shtrim) paraqet një ulçeracion në mukozën e nën gjuhës me dimensionet e një lajthije,
erithematoze dhe një ragadë longitudinale.
Pacisnti, përveç kësaj, gjatë prillit kur i recidivoi veç shenjave të mësipërme i kanë dalë në
trup (gjoks e shpinë) disa puçra të kuqe me madhësi të ndryshme, të rralla, të dhimbshme, djegëse
dhe që i shfaqen në interval të ndryshme kohe.
Analizat rezultojnë: pulmon negative, gjaku komplet: E.4.420.000, Hb. 80%, Sed. 26mm/Hg,
L 8100 Segm. 66, E 3 B –shkopi 3, Limf. 27, Mon.1
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Urina komplet: alb, gluc. negative. ngjyrë e verdhë, reaks.acid
Epitele pavimentoz rrallë
Leukocyte 2- 3 për fushë
Filamente disa
U trajtua me: prednisone, Vitaminë B2, PP; sol. Calcium klorati 10% ACTH, dhe lokalisht me
sol. antiseptike.
Gjendja u përmirësua ngadalë, por në fund të gjitha shenjat u zhdukën dhe pacienti doli i
shëruar. Pas disa muajve pati përsëri një recidive, por të një forme të lehtë.
R a s t i IV
I sëmuri K.P., vjeç 17 paraqitet ne klinikë me këto ankesa: para 2-3 ditëve i kishin filluar dhimbje
grykësh dhe mjeku i aksionit i jep për këtë sulfaleks. Një ditë pas marrjes së medikamentit, mukoza
e gojës ju mbush me vezikula e bula të cilat plasnin dhe formonin ulçeracione (plagë). Objektivisht
kur u paraqit tek ne (kishte disa vezikula dhe bula në mukozën e buzëve, të faqeve dhe grykëve si
dhe plagë të mbuluara me krusta ngjyrë kafe të errët. Ndryshimet në mukozën e grykës simulonin
membrane difterike, gjë e cila bëri të dyshohej për të, prandaj dhe u shtrua në spitalin infektiv të
Lushnjes. Analizat dhe ekzaminimet e mëtejshme e përjashtuan një gjë të tillë, sidomos pas shfaqjes
së disa pllakave eritematoze në lëkurën e qafës me forma e madhësi të ndryshme treguan se jemi para
një eriteme eksudative multiforme, kryesisht me lokalizim në mukozën e gojës si rezultat i veprimit
toksik të sulfaleksit. U trajtua me desensibilizues (prednisone, sol. Calcium klorati) vitaminoterapi
dhe lokalisht u përdor sol. Tripoflavin me klorfenikol-kamfor.
Rastet e përshkruara më sipër, duhet të na bëjnë të mendojmë se mukoza e gojës, përveç
sëmundjeve karakteristike që shkaktohen nga flora bakteriale e kavitetit oral, mund te preket edhe
nga sëmundje të tjera, sidomos nga disa sëmundje lëkure dhe konkretisht në rastet tona nga eritema
eksudative multiforme.
K O N K L U Z I O N
1. Eritema eksudative multiforme mund të shfaqet jo rrallë edhe në mukozën e gojës në formën
e një stomatiti ulçeroz apo aftoz, por, në dallim nga këto të fundit, ajo shoqërohet me dhimbje
grykësh dhe artikulare, prandaj duhet të kihet parasysh në praktikën e përditshme mjeksore.
2. Përcaktimi i diagnozës, në rastet kur sëmundja lokalizohet vetëm në mukozë, paraqet vështirësi,
prandaj të sëmurit i duhet bërë një ekzaminim i hollësishëm dhe të observohet për një kohë
të gjatë në se do të ketë recidive në sezonin pranverë-vjeshtë, kur elementet morfologjike
shfaqen edhe në lëkurë, atëherë përcaktimi i diagnozës në konsultë me dermatologun nuk
paraqet vështirësi.
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KIRURGJI

TË DHËNAT KLINIKE DHE TRAJTIMI I EPULIDEVE
Doc. Dhori POJANI
Katedra e kirurgjisë stomatologjike
Shef. Dhori POJANI
Epulidet janë neofarmacione që zhvillohen në proçesin alveolar. Ato takohen shpesh në
praktikën e përditshme stomatologjike. Mbi natyrën e epulideve ka mendime të ndryshme. Disa
mendojnë se këto neoformacione janë me origjinë inflamatore, të tjerë mendojnë se kemi të bëjmë
me pseudotumore. Por ka edhe të tjerë që epulidet i konsiderojnë si tumore të vërteta me natyrë
beninje odontogjene. Të ndryshme janë gjithashtu mendimet edhe përsa i përket formave klinike
të epulideve dhe sidomos formave anatomo-patologjike të tyre. Në shtypin e huaj ka studime dhe
publikime të shumta mbi natyrën, format klinike dhe anatomo-patologjike, etiologjinë, klinikën e
sidomos për trajtimin e tyre.
Ne duke marrë në analizë 100 rastet e operuar në klinikën tonë me epulide, për
periudhën katërvjeçare 1967-1970, i vumë për detyrë vetes që te shohim frekuencën e epulideve
sipas formave, seksit, moshave, lokalizimit në nofullën e sipërme e të poshtme dhe sipas grupdhëmbëve, faktorët etiologjike, klinikën e tyre, duke u ndaluar veçanërisht në trajtimin e formave
të veçanta.
Klinikisht pranohen dy forma epulidesh: epulid fibromatoz dhe epulid gjigantocelular. Disa
pranojnë dhe forma të tjera si epulid granular, angimatoz (angiogranulamatoz), osteogen etj. Edhe
nga pikpamja histopatologjike autorë të ndryshëm dallojnë forma të ndryshme.
Nga shqyrtimi që iu bënë 71 fletëbiopsive me epulide, rezultuan këto të dhëna histopatologjike:
epulid gjigantocelular 15 raste (21%), fibramatoze 25 raste (35%), plazmocelular 12 raste (17%) dhe
19 raste (27%) angiogranulomatoz dhe angiofibromatoz. Nga të gjitha format, më shpesh takohen
forma fibromatoze, angiogranulomatoze e kështu me radhë.
Mendimi i shumë autorëve është se epulidet zhvillohen më shpesh në femra e më rrallë në
meshkuj. Të dhënat tona e vërtetojnë këtë tezë, sepse 70 raste (63.3 %) të rasteve janë në femra
dhe 39 (36.4%) në meshkuj; pra afërsisht në raport 2:1, të dhëna këto, të cilat përputhen me ato të
Evdokimov, Vasilev, Migunov, Bernadski etj.
Frekuencën më të lartë të epulideve ndër gra, shume autorë e shpjegojnë me ndryshimet
hormonale që ndodhin te gratë, sidomos në kohën e shtatzanisë. Tek rastet tona, nga 70 rastet me
epulide ndër femra, 15 kanë qenë ndër gra shtatzena, domethënë 21.4%.
Sipas Vasilev, Evdokimov, Bernadski, epulidet takohen më shpesh në mosha mesatare nga
20 – 40 vjet. Në fëmije, të rinj dhe mosha të kaluara, ato zhvillohen më rrallë. Në materialin tonë
rezulton të kemi këto të dhëna: nga mosha 1 – 10 vjet 2 raste; 11 – 20 vjet 8 raste; 21 – 30 vjet 44
raste; 31 – 40 vjet 35 raste; 41 -50 vjet 12 raste dhe mbi 51 vjet 8 raste. Pra, nga mosha 21 – 40
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vjet janë paraqitur 79 raste (72,20%); të dhëna këto që përputhen me shumë autorë (Bernadski,
Evdokimov, etj.)
Për mendimin tonë frekuenca më e lartë në këto mosha shpjegohet me faktorët etiologjike
lokale më të shpeshta, që vihen re midis moshës 20-40 vjet, për të cilat do të flasim më poshtë.
Edhe përsa i përket lokalizimit, predominon mendimi se epulidet zhvillohen më shpesh në
nofullën e sipërme dhe kryesisht në regjionin e dhëmbëve premolare e molare të nofullës së sipërme
ose të poshtme, gjë e cila vërtetohet edhe në rastet tona. Për nofullën e sipërme kemi 65 raste (60%),
kurse në nofullën e poshtme 32 raste (28.3%). Në pjesën tjetër ka qenë e papërcaktuar nofulla. Sipas
lokalizimit të dhëmbëve, kemi këto të dhëna: incizivë – kanine për të dy nofullat 42 raste (39%),
kurse në dhëmbët premolare – molare 56 raste (43%). Në 11 raste nuk ishte përcaktuar regjioni i
dhëmbëve.
Sipas disa autorëve (G.V. Vasilev, Evdokimov, V.Kovrakirov, Starobinski, Lukomski, Balok,
Majernofer, dy të fundit cituar nga I. Todorov), epulidet zhvillohen vetëm në nofullat me dhëmbë.
Por autorë të tjerë si L. Borimeçkov, I. Todorov, K. Kristov, B. Migunov, theksojnë se epilidet mund
të zhvillohen edhe në nofull ose region pa dhëmbë dhe gjatë praktikës së tyre janë hasur me raste të
tilla. Edhe tek ne, nga 109 raste, 2 janë zhvillua në nofulla pa dhëmbë. Nga anamneza e të dy rasteve,
rezultoi se të sëmurët i kishin hequr dhëmbët nga njëra anë që ishte zhvilluar epulidi prej më se dy
vjet. Tek njëri rast, epilidi kish filluar të zhvillohej 6 muaj para se të paraqitej te ne, kurse te tjetri një
vit e gjysëm pasi kish hequr dhëmbët. Radiologjikisht edhe gjatë operacionit nuk u zbulua shkaku
(rrënjë, etj), Rastet e autorit të cituar dhe dy rastet tona vërtetojnë se epulidet e marrin zhvillimin e
tyre jo vetëm nga periodontiti i dhëmbit, por edhe nga inde të tjerë rreth dhëmbit (cementi, gingiva,
periosti, kocka etj).
Për zhvillimin e epulideve, rëndësi të veçantë kanë iritimet kronike lokale në gingive ose
pjesët e tjera të parondotitit, si: rrenjë, dhëmbë kariozë, mbushje aproksimale ose cervikale, këllëfa
të gjatë, kroshe, gurëzat e dhëmbëve etj. Në materialin tonë, nga iritimet kronike lokale, vend të parë
zënë rrënjët 60 raste (55 %), dhëmbët karioze 17 raste (15.6%), protezat parciale ose këllëfa 15 raste
(13%), gurzat 9 raste (8 %) dhe 8 raste me etiologji të papërcaktuar.
Pra, me qenëse mbi 50% e rasteve me epulide kanë pasur për etiologji iritimin kronik
nga rrënjë të lëna pas dore, del detyrë e çdo mjeku stomatolog praktik të bëjë heqjen e rrënjëve
të panevojshme ose pastrimin e tyre dhe zevendesimin me dhëmbë me vidë. Nuk po përmendim
këtu rrezikshmëritë e tjera të dhëmbëve si vatra infeksioni etj. Nga të gjithë autorët pranohet se
të gjitha epulidet janë neoformacione hipertrofike që zhvillohen në proçesin alveolar me natyrë
beninje, me zhvillim të ngadalshëm, qe nuk japin metastaza ose kaheksi, nuk kanë tendencë te
infiltrojnë, kanë kufi të qarta, por që kanë tendencë të recidivojnë sidomos forma gjigantocelulare,
kur nuk hiqet me gjithë bazën. Ato kanë dimensione të ndryshme duke arritur ndonjëherë në
madhësinë e një veze pule (forma gjigantocelulare) me ose pa pedunkul të mbuluara me një shtresë
indi epithelial ngjyrë rozë (fibromatoza) ose të murme, cianotike (forma angiomatoze ose gjiganto
– celulare) me konsistencë të fortë ose të butë me tendencë për hemoragji për dy format e fundit
etj. Radiologjikisht në epulidin fibromatoz nuk vërehen ndryshime kockore në proçesin alveolar,
kurse në dy format e tjera, sidomos në gjigantocelularin, zakonisht vihet re nganjëherë destruksion
kockor.
Diagnoza e epulideve nuk është e vështirë. Vështirësi paraqet disa herë diferencimi i njërës
formë nga tjetra. Epulidi gjigantocelular duhet të diferencohet me kancerin e proçesit alveolar, sepse
një gabim në këtë drejtim mund të jetë me pasojë të rënda për të sëmurin. Prandaj në çdo rast
të dyshimtë me epulid para operacionit dhe për gjithë rastet e tjera pas operacionit duhet dërguar
material për ekzaminimin histopatologjik, për të përcaktuar formën e epulidit dhe për të diferencuar
65

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

me karcinomën alveolare. Në klinikën tonë e kemi bërë të detyrueshme ekzaminimin histopatologjik
në çdo rast me epulid, sepse praktika ka vërtetuar se klinikisht kemi patur të dhëna për epulid, kurse
ekzaminimi histopatologjik ka dhënë forma fillestare të kancerit në proçesin alveolar. I vetmi mjekim
i epulideve është ndërhyrja kirurgjikale. Lidhur me mënyrën e ndërhyrjes kirurgjikale, ka mendime
të ndryshme. Disa autorë janë për ndërhyrje kirurgjikale radikale, rezeksion në bllok për epulidin
gjigantocelular (A. Kjandski, N.I. Agapov, J.M.Lihcior, N.M. Nelson etj), (cituar nga Bernadski);
kurse të tjerë janë për një ndërhyrje të kufizuar pavarësisht nga lloji i epulidit (E.B. Vajsblot, E.E.
Platonov etj., cituar nga Bernadski).
Shumë autorë të tjerë me të cilët bashkohemi dhe ne, mendojnë se ndërhyrja kirurgjikale
varet nga forma klinike e epulideve, Bernadski, Vasilev, Evdokimov etj. Në epulidet fibromatoze,
ndërhyrja konsiston në ekcizionin e masës tumorale në ind të shëndoshë dhe heqjen e rrënjës
ose protezës, dhe mbushjen e dhëmbit ose më shkurt hiqet shkaku pa prekur dhëmbët fqinjë
intaktë. Baza kockore dhe indet e buta përreth termokauterizohen. Kur ka mundësi defekti
(plaga) mbulohet me plastikë nga mukoza përreth ose tamponohet me garzë jodoforme ose
euzhenat.
Në epilidet angiogranulomatoze e sidomos gjigandocelulare të cilat kanë tendencë të
recidivojnë, ndërhyrja kirurgjikale duhet të jetë më radikale. Prandaj së bashku me heqjen
e epulidit dhe shkaktarit të tij, duhet të bëhet rezeksion i pjesshëm i proçesit alveolar, duke
sakrifikuar në disa raste edhe ndonjë dhëmb fqinjë të dyshimtë dhe përfundimisht kur ai lëviz.
Mandej plaga kauterizohet dhe përfundimisht bëhet plastika ose plaga tamponohet. Të sëmurët
në të dy rastet mbahen ne observacion për 3-4 javë për të parë nëse kemi shfaqje recidive ose jo.
Në rast se plaga gjatë kësaj kohe epitelizohet, domethënë se ajo shërohet. Në të kundërt, kur në
një ose disa vende formohet ind granular, themi se kemi recidiva. Në këto raste ndërhyrja duhet
të jetë më radikale.
Në të 109 rastet e operuar kami pasur 8 raste me recidive, nga të cilat një të operuar në
klinikën tonë dhe 7 në klinikat e tjera. Një rast me Nr. Regjistri 480 (1970) ishte operuar tre herë dhe
për të katërtën herë u operua nga ne.
Kontrolli i bërë pas një muaji nuk konstatoi recidiva. Në materialin tonë kemi përdorur këtë
metodikë. Në 50 raste është bërë ekcizion i epulidit me ektraksion të rrënjës ose dhëmbit shkaktar dhe
tamponim të plagës. Në 35 raste ekcision me heqje ose jo të dhëmbëve dhe plastikë të plagës, kurse
në 24 raste heqje vetëm të tumorit dhe tamponim të plagës. Ndërhyrja kirurgjikale është shoqeruar
shumë herë me kauterizim të bazës. Në 4 raste me qenëse kishim të bënim me tumor malinj, u bë
ndërhyrje e dytë me radikale.
Si përfundim mund të themi se për mënyrat e ndërhyrjes kirurgjikale ne epulidet nuk ka
nje kufi të prerë, por veprohet sipas rastit konkret, sepse zona e dëmtimit të kockës alveolare është e
ndryshme. Prandaj para ndërhyrjes rasti duhet studjuar mirë klinikisht dhe radiologjikisht dhe mbi
këtë bazë vendoset nëse duhet hequr dhëmbi ose jo dhe nëse duhet bërë rezeksion i proçesit alveolar
dhe deri në ç’masë. Por në çdo rast kirurgu duhet të ketë parasysh principin bazë në onkologjiekstirpim radikal të tumorit për të evituar recidivën dhe ekcizion ekonomik të indeve të shëndosha
përreth. Me këtë duam të themi se në rast se kemi një epulid fibromatoz ose formë tjetër me pedunkul
pa dëmtim të kockës, kufizohemi vetëm me heqjen e epulidit dhe kauterizim të plagës, pa prekur
indet e shëndosha. Anasjelltas, kur epulidi është me bazë të gjërë me shkatërrim të kockës dhe
indeve të tjera, heqja duhet bërë me radikale, domethënë do të hiqet kocka e dëmtuar deri në bazë të
shëndoshë, kauterizimi i indeve përreth bazës dhe heqja e shkaktarit dhe në disa raste e dhëmbëve
fqinje që janë të dyshimtë.
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K O N K L U Z I O N
1- Epulidet janë tumore hiperplazike që takohen jo rrallë në praktikën stomatologjike, kryesisht
në dy forma (fibromatoze dhe gjigantocelulare), më shpesh në gra (2;1), në mosha 21 – 40 vjet
(72.2%), më tepër në nofullën e sipërme (65%).
2- Për zhvillimin e epulideve përveç faktorëve etiologjike, rëndësi të posaçme kanë iritimet e
vazhdueshme në gojë, sidomos rrënjët e dhëmbëve (55 %).
3- Epulidet janë tumore me tendencë të madhe recidivuese, veçanërisht forma gjigantocelulare
kur nuk operohet me bazën e saj.
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KISTET RETENTIVE (MUKOIDE)
Stom. Samedin GJINI
Katedra e Kirurgjisë Stomatologjike
Shef Doc. Dhori POJANI
Kistet retentive megjithëse takohen shpesh në praktikën e përditshme stomatologjike, nuk
vlerësohen drejt dhe shpesh të sëmurët që vuajnë nga ato enden nëpër specialist të ndryshëm. Duke
u nisur nga fakti se në disa raste të sëmurët i plasin vetë këto formacione kistoze, duke i shpuar me
gjilpërë, ose nga trajtimi i gabuar që u bëjnë disa mjekë duke menduar se me anë të inçizionit ato
mund të zhduken, si dhe nga recidivat që shkaktohen nga këto keqtrajtime del e qartë pse shpesh
herë pacientë të tillë vuajnë nga kancerofobia.
Kistet retentive janë formacione kistoze të cilat formohen nga bllokimi i kanaleve
sekretore të gjendrave aksesore të pështymës nga shkaqe të ndryshme, sidomos nga traumat,
që shkaktohen nga vesi i keq, që kanë disa pacientë për të kafshuar buzët, kryesisht buzën e
poshtme, traumatizimi nga protezat dentare me artikulacion jo normal, traumat nga dhëmbët
kariozë me maja të mprehta etj.
Diagnostikimi i kisteve retentive nuk paraqet vështirësi po të kihen parasysh veçoritë
klinike dhe regioni ku lokalizohen. Ato paraqiten në formën e një neofarmacioni me madhësi
të ndryshme nga koka e një gjilpëre deri në madhësinë e një vishnje, në prekje janë të buta dhe
të padhëmbëshme. Mukoza që mbulon formacionin kistos makroskopisht është normale me
ngjyrë të shndritshme me nuance mavi. Kisti zakonisht është i lokalizuar mirë nga indet përreth,
ndërsa në raste kur infektohet mund te aderohet me ato. Në shumicën dërmuese të rasteve, kistet
retensive shfaqen ne mukozën e buzës së poshtme (mbasi kjo është më tepër e ekspozuar nga
traumat), por mund të vendosen edhe në mukozën e faqeve, dyshemesë së gojës, gjuhës, qellzës
dhe buzës së sipërme.
Zakonisht të sëmurët me kiste retentive paraqiten shpejt për ndihmë mjekësore jo se u
shkaktojnë shqetësime të mëdha, por për faktin se lokalizohen në vende të dukshme dhe prishin
estetikën dhe nga frika se mos kanë ndonjë tumor malinj.
Në klinikën tonë gjatë një vitit janë paraqitur 20 të sëmurë me kiste retentive, prej të cilëve 7
femra dhe 13 meshkuj. Numri më i madh i meshkujve, gati dyfishi në krahasim me femrat, mendojmë
se lidhet edhe me zakonin që kanë ata për të mbajtur trupa të huaj në gojë si gozhdë, cigarishte etj.
Përsa i përket shpërndarjes sipas moshave ajo paraqitet si më poshtë:
1 – 10 vjeç 2 raste; 11 – 20 vjeç 6 raste; 21 – 30 vjeç 8 raste; 31 – 40 vjeç 2 raste dhe mbi 40
vjeç 2 raste.
Siç shihet mosha me frekuencë në materialin tonë ështe 11 – 30 me 14 raste ose 70%
ndërsa sipas L.M.Rabinoviç mosha më frekuente nga 85 raste që ka studjuar ai është 20 – 40 vjeç.
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Kistet retentive në materialin tonë lokalizohen kryesisht në buzen e poshtme, nga 20 raste 16 ose
80% kanë një lokalizim të tillë, 2 raste janë lokalizuar në regionin sublingual, një ne angulus oris
dhe një në buzën e sipërme. Të dhënat tona në këtë drejtim përputhen edhe me ato të autorëve të
tjerë, kështu p.sh. Rabinoviç nga 85 raste 63 ose 75% i ka pasur në mukozën e buzës së poshtme.
Siç u theksua edhe më sipër të sëmurët me kiste retentive paraqiten herët për ndihmë
mjeksore p.sh. sipas materialit tonë 12 vetë ose 60% janë paraqitur që në muajin e parë dhe
të dytë të sëmundjes, në muajin e tretë deri të gjashtë janë paraqitur 4 vetë, një pacient është
paraqitur mbas një viti, ndërsa për tre të tjerët nuk është shënuar në kartelë koha se kur ka
filluar sëmundja. Nga 20 të sëmurët të kuruar në klinikën tonë, 11 janë paraqitur për herë të
parë pa bërë asnjë lloj mjekimi dhe pa i ngacmuar vetë ato, 7 të sëmurë i kanë shpuar disa herë
kistet, të cilat janë zhdukur provizorisht dhe 4 janë shfaqur përsëri pas një kohe të shkurtër.
Dy nga këto raste, që i kanë shpuar vetë kistet janë shoqeruar dhe me fenomene inflamatore
në formën e abcesit labial. Dy raste të tjerë janë mjekuar në klinika të ndryshme me inçizione
dhe djegje me nitrat argjendi, por pa rezultat.Po përshkruajmë një prej këtyre rasteve. I sëmuri
R.B. vjeç 29, arsimtar nga fshati Bolene Vlorë, Nr. Kartele191/207, paraqitet në klinikën tonë
më këto ankesa: para afro dy muajve iu shfaq në mukozën e buzës së poshtme një kokërr e
vogël e cila më vonë arriti në madhësinë e një lajthije, e padhembshme por që e bezdiste në të
folur. Në fillim i sëmuri e shpoi vetë, nga e cila i doli një lëng i bardhë, i trashë dhe kokrra për
disa ditë iu zhduk. Kur iu shfaq përsëri i sëmuri paraqitet tek mjeku i cili e hapi (me incision)
dhe e mjekoi me AgNO3, përsëri kokrra iu zhduk, por tre javë pas mjekimit iu shfaq përsëri.
Këtë rradhë, i sëmuri i trembur nga kancerofobia paraqitet në klinikën tonë i alarmuar. Pasi u
ekzaminua, u konstatua se kishte një kist retentive (recidiv) dhe u këshillua që të operohej. I
sëmuri iu nënshtrua operacionit, u bë ekstripimi i kistit bashkë me një pjesë të indeve përqark
saj. Plaga operatore u qep. Materiali i marrë nga operacioni u dërgua për biopsi dhe përgjigja
datë 30.10.1972 Nr. 1041, erdhi me të njëjtën diagnozë. Në rikontrollin që iu bë pas gjashtë
muajsh, i sëmuri nuk kishte asnjë ankesë.
Mjekimi i kisteve retentive është kirurgjikal-ekstripimi total i kistit dhe vetëm në rastet
kur ato kanë dimensione të vogla me diametër rreth 0.5 cm mund të mjekohen dhe me anë të
elektrotermokauterizimit. Në materialin tonë nga 20 raste në 15 raste është përdorur kistektomia, në
4 raste ekstripimi i kistit bashkë me indet përqark, shoqëruar edhe me elektrotermokauterizim dhe
në 1 rast është përdorur vetëm elektrotermokauterizimi.
Teknika operatore për heqjen e kisteve nuk është e vështirë. Ajo bëhet me anestezi
infiltrative duke injektuar solucionin anestetik rreth kistit dhe poshtë bazës së saj për t’u bërë
preparimi më lehtë. Me një incision në formë elipsi pritet me kujdes vetëm mukoza pa dëmtuar
cipën e hollë të qeses kistoze dhe mandej preparohet ajo me instrument jo të mprehtë. Në rast se
gjatë operacionit shpohet kisti, atëherë që të jemi të sigurtë se e kemi hequr totalisht qesen kistoze
duhet që të sakrifikohet dhe një pjesë e indeve përqark, por këtu duhet të jemi të vëmendshëm
që të mos heqim shumë inde, pasi mund të shkaktohet defekt cikatricial post operator, sidomos
kur kisti është i lokalizuar në buzë. Disa autorë për të evituar këtë të metë injektojnë me një
gjilpërë shumë të hollë 1 deri 2 ditë para operacionit solucion ujor të blu metileni 1% 0.2 – 0.3
ml, i cili ngjyros qesen kistoze, kështu që në rast se ajo plas gjatë operacionit hiqet vetëm pjesa
e ngjyrosur pa sakrifikuar indet përreth. Që operacioni të ketë sukses të plotë duhet që gjatë
heqjes së kistit, kur plas, të mos mbesë asnjë pjesë sado e vogël nga qesja kistoze, ndryshe mbas
ca kohe sëmundja recidivon.
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P Ë R M B L E DH J E
1- Kistet retentive janë formacione kistoze që takohen shpesh në praktikën stomatologjike, nuk
paraqesin vështirësi diagnostikimi, por që nuk vlerësohen sa duhet.
2- Mjekimi i kisteve retentive me anë të inçizionit është krejtësisht i gabuar, pasi sëmundja
recidivon dhe shkakton tek i sëmuri kancerofobi.
3- Kistet retensive kurohen me ndërhyrje kirurgjikale (heqjen e plotë të kistit, dhe vetëm në
rastet kur ato kanë dimensione të vogla mund të përdoret elektrotermokauterizimi.
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MJEKIMI ORTOPEDIK I FRAKTURAVE TË MANDIBULËS
NË KLINIKËN TONË (1968 – 1973)
Stom. Fatboris BUZI
Klinika Dentare - Berat
Frakturat maksilo faciale prej kohe kanë qënë probleme shumë preokupante si për të dëmtuarit
ashtu edhe për ata mjekë që merreshin me kujdesit dhe mjekimin e tyre.
Autorë të ndryshëm me punime të shumta bëjnë fjalë për shumëllojshmërinë e këtyre
dëmtimeve, mjekimin e tyre si dhe për shtimin e tyre që varet nga shumë faktorë të zhvillimit të
gjithanshëm të një vendi.
Si për gjithë traumat maksilo faciale, në përgjithësi ashtu dhe për ato të nofullave në veçanti,
përshkruhen karakteristika të veçanta përsa u përket llojeve të dëmtimeve, klasifikimeve të shumta
dhe mjekimeve të tyre.
Mjekimi i frakturave të nofullave ka karakter kompleks(përpunimi i plagës, ndalimi i
hemoragjisë, repozicioni dhe fiksimi i fragmenteve të kockës, lufta kundër infeksionit, kujdesi i
posaçëm, dietoterapia etj.).
Duke qënë se frakturat e nofullave edhe në kohë paqeje shihen shpesh, gjë që vjen nga
zhvillimi i gjithanshëm, menduam të trajtojmë një punim të shkurtër me eksperiencën e punës
sonë, pak vjeçare, duke demostruar disa nga rastet tona. Në këtë temë i kemi vënë vehtes për detyrë
të paraqesim mënyrat apo metodat jo kirurgjikale në trajtimin e frakturave që natyrisht janë të
njohura nga të gjithë dhe janë rekomanduar dhe rekomandohen sot e kësaj dite nga shumë autorë
të vendit dhe të huaj. Theksoj që në rastet tona i jemi referuar mënyrave ortopedike, por nuk mund
të përjashtojmë mënyrat kirurgjikale në rastet kur ato kane preferencë. E theksojmë këtë sepse edhe
konditat që duhen për këtë qëllim janë të mundshme, të thjeshta dhe të mund të aplikohen nga çdo
mjek stomatolog (ortoped apo kirurg) në çdo poliklinikë të qyteteve tona.
Dëmtimet e nofullave shoqërohen jo shumë me dëmtime të indeve të buta, por ato shkaktojnë
çrregullime të rëndësishme (në ushqyerje, shqiptim, gëlltitje, respiracion etj.), prandaj restaurimi i
tërësisë kockore si edhe i funksioneve të lartpërmendura, është një detyrë shumë e rëndësishme,
delikate dhe imediate.
Gjithashtu duke patur parasysh dhe faktin se këto lloj dëmtimesh zënë një përqindje të
konsiderueshme të dëmtimeve të skeletit të fytyrës (sipas Dh.Pojanit, S. Gjini, A.Bilalit, Xh.Asllanit,
Evdokimov, Vasiljev e tjera) kuptohet se mjekimi i tyre duhet të jetë sa më i përsorur dhe shpejt.
Për mjekimin e frakturave që do të paraqesim në materialin tonë kemi përdorur një seri
metodash ortopedike duke ia përshtatur sa më mirë rasteve konkrete.
Kemi marrë 17 raste frakturash në nofulla, nga të cilat 2 raste në femra dhe 15 raste në
meshkuj. Sipas moshës i korespondojnë këtyre grupmoshave.
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Nga 1 – 10 vjeç 1 rast; 11 – 20 vjeç 2 raste; 21 – 30 vjeç 7 raste; 31 – 40 vjeç 5 raste; 41 – 50
vjeç 1 rast; 51 e lartë 1 rast.
Siç shihet, numri më i madh i këtyre frakturave u përket moshave 20 – 40 vjeç, ku edhe
veprimtaria e njeriut në marrëdhënie me punën dhe jetën në përgjithësi është më e madhe. Kjo është
në përshtatje me të dhënat e autorëve të vendit dhe të huaj që përmendëm më sipër. Në rastet tona
vendin e parë e zënë frakturat e shkaktuara nga traumat e ndryshme në punë (7) vendin e dytë e zënë
frakturat në ushtri (4), pastaj vinë 3 raste në fëmijë, 2 raste në kooperativistë dhe 1 rast pensionist.
Pra si shihet të gjithë rastet tona janë fraktura traumatike dhe asnjë rast frakturë pathologjike.
Sipas interesimit të të dy nofullave kemi: në maksile 2 raste (njëri Lefort I, tjetri Lefort I + II),
1 rast kombinim të frakturës mandibule dhe maksile, 14 raste me fraktura unilaterale në mandibul.
Sipas lokalizimit në mandibul kemi: frakturë e vijës mediane të mandibulës 1 rast; frakturë e
korpusit mandibular të regjonit kanin 3 raste, frakturë e korpusit mandibular të regjionit të molareve
2 raste, frakturë e këndit të mandibulës 7 raste, frakturë e proçesit artikular 2 raste.
Në shumicën e rasteve tona frakturat që kemi marrë në studim kanë qënë të thjeshta dhe
pa komplikacione, vetëm 6 raste i kemi hospitalizuar, ndërsa 11 raste i kemi mjekuar ambulatorisht
(natyrisht kjo është varur nga gjendja e përgjithshme e të sëmurëve).
Në 3 raste (nga 6 të hospitalizuar) ndërhyrja është bërë mbas disa ditësh, pasi gjëndja e
përgjithshme e të sëmurëve nuk na lejonte pasi kishim dhe dëmtime në pjesët e tjera të kokës.
Në rastet e kryera ambulatorisht është ndërhyrë menjëherë me imobilizim special definitiv
(këtu nënkuptohet se në të njëjtën kohë është bërë reponim dhe fiksim i mënjëhershëm, dhe kur
ka qënë nevoja dhe trajtimi i ndonjë lacerimi të indeve të buta). Gjithë proçedurat janë kryer sipas
nevojës nën anestezinë lokale apo regjionale me novokainë apo lidokainë 2% me adrenalinë në një
kohë mesatarisht rreth 30 – 40 minuta.
Si shkaqe që na kanë detyruar të veprojmë menjëherë me mënyra ortopedike dhe
ambulatorisht kanë qënë: prania e frakturave të thjeshta e me dy fragmente me dislokim jo shumë
të madh, gjithashtu maksila si bazë për të fiksuar mandibulën ka qënë e mirë, shumica e dhëmbëve
present ka qënë e mirë si në mandibul ashtu dhe ne maksile, frakturat i kemi pasur të mbyllura;
konditat e bazës materiale dhe teknike në klinikën tonë kanë qënë të plota, gjendja e përgjithshme e
të sëmurëve ka qënë e mirë aq sa edhe pas manipulimeve tona pacientët kanë shkuar në shtëpi vetë.
Veprimet teknike ortopedike për rastet e përmendura kanë qënë këto: në 11 rastet me frakturë
në mandibul me lokalizim në vijën mediane, në region canin, region molaris, angulus mendibule dhe
proçesin artikular (pa dislokim ky i fundit) kemi bërë në 8 raste fiksim intermaksilar me ligaturë teli
në 5 grupe dhëmbësh antagonist dhe fiksim intermaksillar me shina teli alumini sipas Tigershtet
në 3 rastet. Në të njëjtën etapë si fazë fillestare u bë raponimi i fragmenteve sipas nevojës, çuarje në
okluzion central me ndihmën e asistentit dhe pastaj fiksim i menjëhershëm. Në fund u bë kontrolli
dhe rregullimi eventual, u dhanë këshillat, terapia dhe pushimi i nevojshëm.
Rastet e frakturave të hospitalizuara kanë qënë më të komplikuara, këtu kemi pasur të
bëjme me raste të shoqëruara me dëmtime në kokë, fytyrë dhe pjesë të tjera të trupit. Në fillim, për
përmirësimin e gjëndjes së tyre të përgjithshme, kemi dhënë ndihmën e parë sipas rastit (ndalimin
e hemoragjisë, ndihmën në rast shoku apo lipotomie, vendosjen e ndonjë fragmenti në vend, heqjen
e ndonjë dhëmbi të frakturuar apo luksuar, mjekimi i indeve të buta të dëmtuara etj. Në ndonjë rast
kemi pritur deri sa na kanë lejuar specialistët e tjerë për ndërhyrje, si në rastet me komocion etj.).
Në 3, nga 6 rastet e hospitalizuara, ia kemi arritur qëllimit: mjekimit me reponim dhe fiksim
të menjëhershëm (me shina alumini Tigershtet). Në 2 raste në fragmentet e vogla jemi ndihmuar
duke vendosur nje pelot plastmasi autopolimerizuese për të mbajtur fragmentin në pozicionin e
duhur dhe pastaj fiksim intermaksilar definitive. Në 1 rast, në të cilën pacienti s’ka patur dhëmbë dhe
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as protezë, përgatitëm aparatin Port. Ndërsa në një rast kur kishim frakturë mandibule unitalerale,
shoqëruar me frakturë maksille të proçesit alveolar me një grup dhëmbësh, kemi vepruar me dy
etapa (siç do ta përshkruajmë më poshtë).
Në rastet tona theksojmë se kemi patur 2 raste Lefort I me mobilitet të dukshem te maksilës, në
bashkëpunim me otojatrin vendosëm të përgatisim aparat qiellze dhe të bënim fiksimin unimaksilar
në kockën zigomatike sipas Adams. Gjatë kohës që përgatitëm aparatin dhe kohës që i duhesh
pacientit për të dalë nga gjendja e komocionit, na ndodhi që maksilla kishte filluar të konsolidohej,
nuk kishte më mobilitet dhe asnjë deformacion në mbylljen me antagonistët e mëposhtëm, si rezultat
nuk ishte e nevojshme vendosja e aparatit që përgatitëm posaçërisht.
Po demostrojmë këto raste:
Rasti I. Pacienti V. A.. vjeç 13, nxënës, shtrohet në spital datë 27.2.1969, me numër kartele
845, është rrëzuar nga kati i tretë i pallatit dhe është dëmtuar rëndë në shumë pjesë të trupit. Pasi doli
nga gjendja e shokut traumatik, sipas kontrolleve të hollësishme të gjithanshme rezultoi: “Comocio
cerebri, frakturë femuri sinister, frakturë e angulus mandibule sinister si dhe frakturë parciale e
maxillës dextra me spostim të grupit të dhëmbëve korespondues”.
Në fillim iu bë përpunim primar i dëmtimeve të indeve të buta rreth nofullave dhe në gojë,
iu hoqën copat e dhëmbëve të frakturuar dhe dhëmbët e luksuar, iu bë mjekimi dhe dezinfektimi i
gojës. Më vonë, pasi doli nga gjëndja komocionale vendosën për trajtim ortopedik.
Gjatë 3 – 4 ditëve të para ju reponua në mënyrë graduale me një shinë teli çeliku fragmenti
maksilar, i cili u çua në pozicion normal. Pastaj me fiksim intermaksillar më shina Tigershtet, të
mbështetur në dhëmbë të shëndoshë, iu çua mandibula bashkë me dy fragmentet në okluzion central
që për ditët e para kishin një anomali rreth 1 mm diferencë nga norma. 4 – 5 ditë pas shtrëngimit të
ligaturave më shumë, kjo diferencë u eleminua dhe kontrollet e mëvonëshme radiografike tregonin
për konsolidim normal. Pacienti u shërua pa asnjë deformacion. Për shumë ditë u trajtua me
antibiotiko – terapi, mjekim të përgjithshëm dhe dietë të lëngët dhe të pasur me vitamina.
Rasti II: Pacienti E. K. vjeç 23, me numër kartele 12561 u paraqit në klinikë datë 14.9.1972,
sipas ekzaminimeve klinike dhe radiografike doli me “ frakturë corpus mandibule regio premolaris
sinistra”, me spostim të lehtë të fragmenteve. Vendosëm ambulatorisht të bëjmë trajtimin ortopedik.
Me tel çeliku 0, 4 dopjo iu bë fiksimi i dy fragmenteve duke kapur / 56 dhe / 34 dhe u ligua në pozicion
normal dhe fragmentet u puthitën plotësisht. U përgatit një lugë metalike për anën e frakturës dhe më
përpara u aplikua një shinë teli çeliku në harkun dentar nga ana vestibulare dhe mbi të me durakryl u
vendos luga metalike në regionin e frakturës, u la kështu deri sa u forcua, pastaj luga u hoq dhe u bë
kështu fiksimi i nofullës me durakryel që u la 24 ditë. Çdo gjë ishte në rregull, pa asnjë deformacion.
Pacienti nuk u hospitalizua, terapinë dhe porositë e tjera të nevojshme i kaloi në shtëpi.
Rasti III: Pacienti P.P., vjeç 20, ushtar, paraqitet në klinikë datë 13.2.1972, me fraktura angulus
mandibule sinitër. Në palpacion normal fragmentet lëvizin lirisht.
Së pari ju ekstraktua 7 (molari I II poshte majtas) e cila ishte frakturuar në radixin mezial, u
suturua alveola dhe u trajtua lokalisht me antibiotikë. Meqë pacienti ankonte për dhimbje në anën e
frakturës iu bë anestezi regjionale me lidokainë 2%, iu bë fiksim i thjeshtë intermaksilar me ligaturë
1!1
4!4
6!6
teli 0,4 në
, në
dhe
Nyjet e ligaturave u përthyen dhe u vu dyrakryl në majat e nyjave.
1!1
4!4
6!6
Më vonë çdo gjë shkoi në rregull dhe normalisht.
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P Ë R F U N D I M
1- Përsa i përket rasteve që kemi trajtuar me mënyra ortopedike kemi pasur rezultate të mira,
nuk kemi pasur asnjë rast me pseudoartrozë apo frakturë të pakonsoliduar, sepse nuk kemi
pasur fraktura me humbje të substancës kockore, nuk jemi vonuar në ndërhyrje, kemi bërë
reponim dhe fiksim të mënjëhershëm të fragmenteve, fiksimi është bërë drejt dhe pa gabime.
2- Mundësitë për veprime të tilla ekzistojnë në çdo klinikë.
3- Hospitalizimi na duket jo i domosdoshëm për rastet e frakturave të thjeshta (pa ose me
dislokim të vogël) apo për rastet e frakturave mandibulare.
4- Osteosintesa, si metodë kirurgjikale e preferuar për frakturat e mandibulës, për rastet e
përmendura me sipër do të ishte e tepërt.

S H Ë N I M:
-

Tema është referuar në sesionin e 10 të Shoqatës së Mjekëve të rrethit Berat, datë 24.11.1973.
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PROTEZË

ANOMALITË E NUMRIT TË DHËMBËVE
DHE MJEKIMI I TYRE ORTOPEDIK
Stom. Foto TOTI
Katedra e Ortopedisë stomatologjike
Shef stom. Osman HOXHA
Anomalia e numrit të dhëmbëve është një patologji që takohet shpesh në praktikën
stomatologjike. Në diagnozën biogenetike (ortodontike) kjo anomali përshkruhet në grup të veçantë
dhe zë një vend të rëndësishëm, krahas patologjive të dhëmbëve, të gojës dhe të nofullave në përgjithësi.
Anomalia e numrit të dhëmbëve mund të paraqitet me shtim ose pakësim të numrit të tyre. Shtim të
numrit të dhëmbëve, hyperdonti ose hyperadonti, quhet kur kemi në vend të dy premolareve - tre,
ose në vend të tre molareve – katër etj. Kur dhëmbi i tepërt, ose dhëmbi supernumerik, ka formën e
dhëmbit fqinjë, të dhëmbit që dublon, quhet hyperdontia tipike, kur ai nuk ka formën e dhëmbit fqinjë,
por formë të çrregulltë, kuneiforme etj. quhet hyperdontia distipike (atipike).
Mungesa e numrit të dhëmbëve, ose reduksioni, është një anomali e lindur e një ose disa
dhëmbëve, të cilët normalisht ekzistojnë në arkaden e njeriut.
Mungesa e numrit të dhëmbëve ka rëndësi të madhe praktike, e para sepse takohet më shpesh
se hyperodontia në proporcion 1: 10 (Holz, Hormman, Bredy etj.) dhe e dyta se kjo për praktikën
paraqet vështirësi më të madhe. Nga mungesa e një ose disa dhëmbëve do të kishim anomali në
rritjen e nofullave që do të reflektonin më vonë në pjesen e mesme e të poshtme të fytyrës. Mungesën
e numrit të dhëmbëve autorë të ndryshëm e kanë emërtuar me terma të ndryshme si: anodontia
parciale (Daminet), oligodontia (Brobant), andodontia subtotalis (Willner) etj. Sot shumë autorë
këtë patologji e ndajnë në tre grupe:
1- Hypodontia, 2 – Oligodontia, 3- Anodontia.
1- Hypodonti kemi në ato raste kur mungon një dhëmb i veçantë, i cili mund të paraqitet
reduksion unik por nuk përjashtohen dhe rastet simetrike. Dhëmbët që mungojnë më shumë
janë në nofullën e sipërme I2 P2 M3, në nofullën e poshtme I1 P2 M3.
Në rastet e hypodontive të dhëmbëve permanente persistojnë në gojë për një farë kohë të
gjatë dhëmbët e qumështit. Një shkallë prehypodontike është kur vërehen forma të çrregullta
ose kuneiforme të 2-ve ose 8-ve maksilare. Në se hypodontinë e interpretojmë si rezultat i
etiologjisë gjenetike, do të shihen me parë dhëmbë të çrregullt ose dhëmbë me reduksion të
formës së tyre.
Hypodontia, veç të këqijave (çrregullime estetike dhe funksionale nga mungesa e një dhëmbi
të veçantë) ka dhe avantazhet e veta si evitimin e një dentio difficilis nga mungesa e 8-ve dhe
eventualisht uljen e kariesit, si rezulat i tremave midis dhëmbëve.
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2- Oligodontia paraqitet me mungesën e një grupi dhëmbësh, siç do të shihet në rastet tona.
Konsiderohet si defekt kongjenital i vërtetë, që prek jo vetëm sistemin dentar por gjithë
organizmit në përgjithësi e në mënyrë të veçantë lëkurën dhe flokët. Kjo patologji mund të
kapë të gjitha dhëmbët pa përjashtim.
3- Anodontia është mungesa e plotë e dhëmbëve të qumështit dhe të përhershëm. Kjo patologji
që shoqërohet dhe me ndryshime hypoplastike dhe plastike të lëkurës, shihet shumë rrallë
dhe pothuaj është harruar fare.
Etiologjia: Etiologjia e mungesës së numrit të dhëmbëve ende nuk është sqaruar plotësisht.
Shkaqet etiologjike mund të jenë: të fituara nga traumat e ndryshme gjatë jetës, heqje të parakohshme
të dhëmbëve të qumështit si rezultat i alteracioneve patologjike periapikale, osteomieliti i nofullave
në fëmijë etj., ku bashkë me dhëmbin e qumështit është demtuar ose hequr dhe folikuli i dhëmbit
të përhershëm, të lindura nga trashëgimia (tek e ëma e pacientes sonë A. A u vunë re dhëmbë
prehypodontike, kurse tek e bija një oligodonti e theksuar), atrofia e embrionit nga presioni (nofulla
të shkurtra, presioni i dhëmbëve fqinje etj.), distrofi dentomaksilare nga intoksikacionet kronike
si alkooli, toksikozat industriale, rrezatimet rediaktive etj., displazi ektodermale si element i
sindromit Christ Siemens, Touren me triadën karakteristike hypodonti, dehidrozë, hypotrichose, me
endokrinopati si reduksion distifunksional i filogjenezës etj.
Diagnoza e hershme e mungesës së embrionit të një dhëmbi të përhershëm, për planin
terapeutik ortodontik dhe ortopedik që mund t’i bëhet arkadës dentare në të ardhmen, është mjaft
e rëndësishme. Ndërsa hypodontia mund të mos kërkojë ndërhyrje të veçanta, pasi defekti është
mjaft i vogël dhe me kalimin e kohës mund të kompënsohet si nga ana funksionale dhe estetike, tek
oligodontia është i domosdoshëm mjekimi ortodontik dhe ortopedik për të rivendosur funksionin e
arkadës dhe estetikën tek i sëmuri.
Diagnoza e mungesës së numrit të dhëmbëve është mjaft e thjeshtë. Kjo mund të bëhet thjeshtë
me sy ose me radiografi. Në këto raste të bie menjëherë në sy persistenca e dhëmbëve të qumështit,
moszhvillimi i nofullës në atë vend ku mungon dhëmbi dhe mikrostomia.
Mjekimi: duhet të fillojë në moshë sa më të re, e para për rivendosjen e funksionit të humbur
dhe e dyta për të prevenuar anomalitë e aparatit dento-maksiko-facial. Në rastin e hypodontisë
mjaftohemi vetëm me heqjen në kohë të dhëmbit të qumështit, kështu defekti plotësohet nga dhëmbët
fqinjë. Në oligodonti, mjekimi bëhet i plotë dhe me plan si nga ana ortodontike ashtu dhe ortopedike.
Mjekimi ne oligodonti duhet të bëhet me etapa. Kontrolli dhe ndërrimi i protezës varet nga mosha e
të sëmurit, sa më i ri të jetë pacienti, aq më i shpejtë bëhet nderrimi i protezës.
Diskutimi i rasteve tona
Rasti i parë: pacienti L. L. vjeç 20, mashkull Nr. i kartelës 113, paraqitet në klinikën tonë më
22.2.1970 pa protezim.
Anamneza: ka lindur si fëmijë normal, është ushqyer me gji, ka kaluar sëmundjet e fëmijërisë,
më vonë nuk është sëmurur nga sëmundje serioze. Pacienti ka një fizik të zhvilluar mirë dhe meret
me sport, student në Institutin e Fiskulturës. Mëma, babai dhe vëllezërit e tij janë të shëndoshë.
Anamneza stomatologjike, dhëmbi i parë i qumështit i ka dalë në moshën 8 – 9 muajsh,
incizivi i parë permanent në moshën 8 vjeç.
Nuk është ankuar ndonjëherë nga dhëmbje dhëmbësh, gjatë jetës së tij nuk ka bërë ekstraksione
tek stomatologu.
Inspeksioni extra – oral: Menjëherë të bie në sy mikrostomia, buza e poshtme, si rezultat i
kafshimit të thellë, është invertuar nga jashtë, pra krijon shkallë pozitive. Pamja e jashtme e fytyrës
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të jep përshtypjen e një njeriu krejt pa dhëmbë. Pjesa e mesme dhe e poshtme e fytyrës e pazhvilluar
mirë. Plikat nazo – labiale dhe labio – mentale të theksuara. E treat e poshtme e fytyrës e shkurtuar,
si rezultat fytyra ka formë të shtypur katrore.
Inspeksioni intra – oral: Arkada me hapësira të mëdha. Gjëndja e dhëmbëve në
641!146
gojë:
.
643!346
Në radiografi nuk ju konstatuan dhëmbë të tjerë të retenuar. Dhëmbët si ata të qumështit, që
persistojnë ende në gojë, dhe të përhershmit nuk paraqesin shenja kariesi. Gingivat hiperemike dhe
hipertrofike. Midis incizivëve qendrore lart vihet re një diastemë prej 5 – 7 mm. Në okluzion central
bie në sy një kafshim mjafi i thellë. Margot incizivale të dhëmbëve të sipërme arrijnë deri në margot
gingivale të dhëmbëve të poshtëm, kurse margot incizivale të dhëmbëve të poshtëm traumatizojnë
palatumin.
Subjektivisht pacienti ankonte, pa përmendur këtu anën estetike dhe fonetike, kufizim
në lëvizjet e mandibulës dhe dhimbje artikulare e lodhje gjatë mastikacionit. Veç këtyre, ajo që e
shqetësonte më shumë pacientin ishin kërcitjet në artikulacionin temporo – mandibular, pra shenjat
e një atropatie deformans, si rezultat i kafshimit të thellë (të ulët).
Masat preprotetike: iu bë ekstrakcioni i dhëmbëve të qumështit dhe i /2 poshte majtas (causa
protetica) i cili ishte i inklinuar shumë nga ana orale e meziale.
Matjet ekstraorale: distanca nazo – mentale në okluzion central 52 mm, në pozicionin e
qetësisë 61 mm. Provat mastikatore nuk janë bërë. Matjet dentare (sipas radiografive) rezultuan:
1-shat sipër: korona anatomike 10 mm, rrënja 8 mm.; 3-shat poshtë: korona 7 mm, rrënja 8 mm.;
6-shta lart: korona 8 mm, rrënja 8 mm, 6-shta poshtë: korona 8 mm, rrënja 10 mm.
Ngritja e kafshimit, kafshimi ju ngrit me korona metalike nga 52 mm në 59 mm. Koronat
ju vendosën pacientit në 4-at, 6 –tat lart e poshtë, pas çdo ngritje të kafshimit pacientit i shtoheshin
dhimbjet artikulare, të cilat i kaluan brenda muajit.
Protezimi iu bë definitiv me që pacienti kish kaluar moshën 18 vjeçare. Megjithëse ekzistonte
një numër i konsiderueshëm dhëmbësh shtylle në gojë, ne nuk aplikuam protezë fikse, këtë për arsye
se raporti – koronë – rrënjë nuk ishte normal dhe ky raport me ngritjen e kafshimit do të theksohej
dhe më shumë. Distancën prej 7,5 mm midis dy incizivave qendrore, me që ishte shumë e madhe
dhe nuk mund të korigjohej me rrugë ortodontike ja plotësuam me një central të mesëm, i cili nga
ana estetike nuk bie keq në sy. Pacientit iu aplikua proteze retensioni me kroshe Kemeny. Në nofullën
e poshtme proteza venstibulo - dentare e mbyllur, kurse në nofullën e sipërme protezë me kroshe
verstibulare të hapur.
Rasti i dytë: Pacientja A. A. vjeç 18, nxënëse në shkollën e mesme. Për të mos bërë përsëritje
të panevojshme për këtë rast, po përmendim vetëm ato gjëra që ndryshojnë nga rasti i parë. Ka
lindur si fëmijë prematurë, është fëmijë e lindur nga një babë me hypodonti të 1-ve mandibulare
dhe nga një mëmë me hypodonti të 2 – ve dhe 5 – ve maksilare, pra këtu të bie në sy faktori
i trashëgimisë në lindjen e oligodontisë që nuk e kishim tek rasti i parë. Gjëndja e dhëmbëve
61!16
permanentë në gojë:
.
7432!2347
Diastema midis 1 –ve maksilare prej 1,5 mm, iu korigjia me rrugë ortodontike, në këtë rast
pas ngritjes së kafshimit prej 4,5 mm me etapa iu aplikua në nofullën e sipërme protesë me kroshe
vestibulare të hapur, kurse në nofullën e poshtme defekti iu plotësua me një protezë të vetmë fikse.
Pacientëve ju mbaroi protezimi respektivisht në shtator / tetor 1970. Kontrolli pas një viti
rezultoi se protezat ishin inkorporuar plotësisht.
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P Ë R M B L E D H J E
Rastet e mungesës të numrit të dhëmbëve duhet të merren në konsideratë nga mjeku
stomatolog dhe të vlerësohen jo vetëm si një patologji që prek vetëm sistemin dentar, por gjithë
sistemin dentamaksilo-facial. Si rezultat i kësaj anomalie ndodhin ndryshime transversal, sagitale dhe
vertikale të nofullave, të cilat ndikojnë mbi funksionin dhe estetikën. Në këto raste mjekimi ortopedik
nuk është i mjaftueshëm, ai duhet shoqëruar me mjekim ortodontik. Mjekimi duhet të konsistojë në
prevenimin e anomalive të nofullave në fëmijë, në provokimin e rritjes dhe zhvillimit të tyre me
ngacmues funksionalë dhe ne plotësimin e arkades dentare që ndikon në mastikacion, fonacion dhe
estetike. Kur kemi të bëjmë me mosha të reja, duhet të ruhen dhëmbët e qumështit ekzistues, të cilat
na ndihmojnë jo vetëm për fiksimin e protezës, por ndikojnë dhe në rritjen e nofullave. Në mosha
të reja përdoren vetëm proteza të lëvizëshme, të cilat ndërrohen shpesh. Në planin e mjekimit duhet
të kihen parasysh dhe masat preprotetike që konsistojnë në ngritjen e kafshimit, në rregullimin e
pozicionit të dhëmbëve te veçantë, etj. të cilat na sigurojnë një pikënisje të mirë të mjekimit protetik.
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TË NDRYSHME

RIPUNIMI I MBETURINAVE TË PLASTMASIT
DHE LEVERDIA PREJ TYRE
Stom. Dhimitra LIRA
Stom. Pranvera BALILI
Nëpër klinikat stomatologjike të vendit tonë përgatiten proteza të lëvizëshme e fikse prej
plastmasi ose të kombinuara me metal. Gjatë përgatitjes së tyre një pjesë e plastmasit hidhet poshtë
si mbeturinë. Po ashtu shpesh grumbulllohen aparate ortodontike, të cilat e kanë kryer mjekimin e
anomalive dhe proteza të papërshtatshme.
Artikulli ynë ka për qëllim që këto mbeturina plastmasi të grumbullohen në çdo klinike
stomatologjike e të ripunohen, për të fituar përsëri likidin (monomerin) dhe pluhurin (polimerin)
dhe ky të përdoret sërish, për përgatitjen e protezave ose aparateve. Në rast se do të tregohet kujdes për
grumbullimin dhe ripunimin e plastmasit si mbeturinë, mendojmë që plani i importit të plastmasit
për ndihmë ortodontike të hiqet ose të ulet ne minimum.
Duke pasur parasysh mësimet e partisë që thotë të ngremë sa më lart flamurin e kursimit
dhe të mbështetur në ndihmën e pakursyer dhe eksperiencën e shokëve kinezë, në klinikën tonë
eksperimentuam ripunimin e plastmasit. Për 4 muaj rresht grumbulluam 2500 gr mbeturina
plastmasi në laboratorin e ortopedisë stomatologjike, nga e cila, pas ripunimit fituam 2 litra likid,
dmth. 80 % të sasisë së mbeturinave. Nga kjo sasi likidi mund të përgatiten mesatarisht 120 proteza
totale ose 250 aparate ortodontike.
Sot për sot prodhuam vetëm monomerin, pse klinika jonë këtu ishte defiçitare, dhe e kemi
vënë në përdorim praktik.
Rezultatet e deritanishme janë të mira, veç se duhet pasur parasysh që koha e polimerizimit
të ftohtë është shkurtuar në 2 minuta (në kohë vere).
Pas polimerizimit me nxehje, lëmimit dhe llustrimit protezat nuk kanë asnjë ndryshim nga
protezat që janë përgatitur nga plastmasi i paripunuar.
Ripunimi i plastmasit kryhet nëpërmjet nëpërmjet rafinerimit, ku plastmasi nën influencën
e nxehtësisë çpolimerizohet.
Mënyra e çpolimerizimit: Në fillim plastmasi nga gjëndja e ngurtë nëpërmjet nxehtësisë
kthehet në gjëndje të gaztë (avull), dhe, duke kaluar nëpër medium të ftohtë kthehet në gjëndje të
lëngët, me ngjyrë si të verdhë, i cili pasi distilohet, merr ngjyrën transparente që ka monomeri i
zakonshëm, i cili përdoret në praktikën e përditshme në ortopedinë stomatologjike.
Metodika e punës: Plastmasi i përdorur mbyllet hermetikisht në një enë, që vendoset në një
burim nxehtësie. Për t’u çpolimerizuar plastmasi kalon nëpër disa etapa:
Etapa e parë kryhet kur nxehtësia arrin 200oC. Në këtë gradë plastmasi fillon të kthehet
nga gjëndja e ngurtë në gaz, i cili mbasi mbush enën fillon e del nëpër një dalje në epruvetën e
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kondensimit, ku duke rënë në mediumin (mjedisin) e ftohtë, kthehet në gjëndje të lëngët dhe derdhet
në një shishe të mbyllur hermetikisht.
Likidi që del është në ngjyrë pak të verdhë.
Etapa e dytë e çpolimerizimit fillon kur temperatura ngrihet në 250 – 300oC, në këtë kohë
çpolimerizimi ka hyrë në etapën e mesme të diferencimit. Në këtë etapë duhet pasur kujdes që nxehja
të bëhet uniforme, në vazhdim ngjyra e gazit bëhet gjithnjë e më e errët deri sa arrin në ngjyre kafe.
Kjo vazhdon 2 – 3 orë. Këtu është dhe kufiri i etapës së tretë.
Në etapën e tretë dhe të fundit duhet të ngrihet temperatura në 400 - 450oC, për një kohë të
shkurtër. Në këtë kohë gjithë plastmasi është diferencuar dhe gazi sa vjen errësohet në ngjyrë kafe të
errët. Më vonë fillon faza e djegies, gazrat e së cilës nuk grumbullohen më, sepse në ato ka dhe lëndë
të huaja.
Likidi i fituar më vonë distilohet në një shishe të mbyllur hermetikisht nëpër tapën e së cilës
kalon një termometër. Shishja lidhet me epruveta kondensimi dhe nëpërmjet këtyre me shishen ku
do të grumbullohet likidi i distiluar.
Distilimi (kryhet me ndihmën e nxehjes) duhet të bëhet gradualisht, në mënyrë që likidi të
evaporojë vetëm dhe jo me lëndë të huaja. Temperatura nuk duhet të ngrihet më shumë se 80oC. Kur
shumica e lëngut është distiluar në shishe mbesin vetëm disa mbeturina viskoze, në këtë moment
duhet larguar burimi i nxehtësisë. Në rast se likidi në distilimin e parë nuk është transparent, sikurse
na ndodhi edhe ne, distilimi duhet përsëritur për herën e dytë. Monomeri që fituam pas distilimit të
dytë ishte transparent e me erën karakteristike të tij. Ky duhet ruajtur në shishe të errëta dhe mund
të përdoret menjëherë në praktikë. Në rast se një pjesë të likidit do ta ruajmë për një kohë të gjatë pa
e përdorur i hedhim reaktiv stabilizues, por po qe se monomerin duam ta kthejmë në polimer nuk
duhet hedhur reaktiv për stabilizim.
Aparatura për ripunimin e plastmasit është mjaft e thjeshtë, kështu që mund të ripunohet në
çdo laborator të ortopedisë stomatologjike.
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PERMBLEDHJE NGA SHTYPI I HUAJ

BETATERAPIA NË STOMATITIN AFTOZ KRONIK RECIDIVANT
STEFANOVA E.V.
Autori duke iu referuar literaturës, vë në dukje anët pozitive të betagrimcave që dalin nga
izotopet radioaktiv ndaj atyre alfa dhe gama rrezeve. Grimcat beta kanë veti depërtuese të vogël nëpër
inde, janë shumë të përshtatshme si burim për përdorim të jashtëm dhe nuk kërkojnë aparatura të
kushtueshme. Grimcat beta kanë veti desensibilizuese, ndryshojnë reaktivitetin e organizmit si dhe
stimulojnë funksionin gjendror. Rrezatimi jonizues ka një veprim lokal antiinflamator si dhe jep
ndryshime të përgjithëshme imunologjike etj.
Autori i vuri si detyrë vetes të studjonte vetinë e beta grimcave të Talit radioaktiv (TI 204) në
stomatitin kronik aftoz recidivans. Për këtë qëllim përdori aplikatorët me dimensione 2 x 2 dhe 2 x 1
cm në vartësi nga madhësia e vatrës. Fuqia e dozës e aplikatorit lëkundet prej 470 deri 560 rad/orë. Në
7 vetë aplikatorët i vendosi në lekurë në vendet ku projektoheshin aftat, kurse në 31 vetë direkt mbi
proces. Mbi aplikator u vu gomë 5 mm e plumbuar, për të ruajtur personelin nga rrezatimi, kurse në
atë të kavitetit oral tampon pambuku. Rrezatimi bëhej çdo ditë, ose çdo dy ditë nga 50 – 70 rad (doza
e përgjithëshme 1000 rad) të aplikuara nga 4 në 13 seanca.
Për të përcaktuar dozën u patën parasysh mosha e të sëmurit, koha e sëmundjes (sa më acute
sëmundja aq më e vogël doza dhe e kundërta). Si grup kontrolli, autori observoi 10 vetë, duke i bërë
mjekimin e zakonshëm me solucion furacilin 1: 5000 në formë lavazhi etj. Si rezultat arriti që për dy
vjet nuk pati recidiva në 29 vetë ose 76.3%.
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INFLUENCA E BETA RREZATIMIT MBI MIKROFLORËN E KANALEVE
TË RRËNJËS GJATË PERIODONTITIT KRONIK
NOVAK F. etj
Autorët vënë në dukje se periodontiti mjekohet me vështirësi me metodat e zakonshme.
Qëllimi i tyre ishte të studionin në mënyrë eksperimentale rolin inhibues të rrezatimit beta mbi
mikroorganizmat që ndodhen në kanalet e infektuar dhe të përcaktonin rolin terapeutik të tyre në
periodontitin kronik.
Për këtë qëllim përdorën fosforin radioaktiv P32 të cilin e përzien me pastë indiferente për
mbushjen e kanaleve Me këtë pastë mbushen kanalet e 18 dhëmbëve uniradikular të ekstraktuar.
Radioaktiviteti në këto dhëmbë lëkundej nga 152 – 408 mikrokyri (Kyria = 3.7 x 1010 zbërthime
në sekondë të lëndës së dhënë radioaktive: mikrokyria = 1/1000 e kyris ose 3.7 x 10.4).
Dhëmbët e ekstraktuar i futën në ujë te valë për 6 sek. për dezinfektimin e tyre nga mikroflora
sipërfaqësore. Kultivimi i përmbajtjes së kanaleve të dhëmbëve u bë ne pepton bujon për 24 orë ne
temp. 37ºC. Pastaj kjo kulturë u mboll në agar gjak dhe terren Enda. Po kështu përmbajtja e rrënjëve
u kultivua në kondita anaerobe në agar gjak.
Mikroflora e marrë si dhe shtamet e izoluara iu nënshtruan influencës së Beta rrezatimit në
pjata dhe dhoma.
Autorët megjithëse nuk arritën rezultatet e dëshiruara, konsiderojnë të domosdoshëm
përdorimin me eksperimente të tjera të Beta rrezatuesve të tjerë.
Përmbledhur nga:
Natasha Mëhilli
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SESION SHKENCOR
Prej datës 12.10.1973 deri më datën 13.10.1973 në Shkodër në Shtëpinë e Arsimit
Shëndetësor, u zhvillua sesioni XIV shkencor i Shoqatës së Mjekëve të këtij rrethi dhe i dyti për degën
e stomatologjisë. Në sesion morën pjesë shumë stomatologë nga qyteti dhe rrethi i Shkodrës si dhe
të ftuar nga Tirana dhe rrethet e tjerë të vendit. Morën pjesë gjithashtu përfaqësuesi i Ministrisë së
Shëndetesisë Dr. Çerçiz Mingomataj dhe Shefi I Seksionit të Shëndetësisë së Shkodrës Dr. Sotir Kufo.
Sesionin e deklaroi të hapur Kryetari i Shoqatës së Mjekëve Dr. Dhimitër Lito. Në seancën e
parë u mbajtën 4 referate: “25 vjet shërbim stomatologjik në rrethin e Shkodrës” nga Hysni Ndoja,
“ Korigjimi plastik i defekteve të lindura në buzë” nga Abdulla Bilali, “Epidemiologjia e kariesit në
fëmijët e qytetit të Shkodrës” nga Pjetër Pepa, Pjetër Veizi, Hasije Haveri dhe Kudret Ishmaku, dhe
“Shkaqet dhe lokalizimi i heqjeve në ambulancat stomatologjike” nga Fejzulla Ulqinaku, Petrit Neziri,
Pjetër Pepa.
Në seancën e dytë u lexuan temat: “Studim mbi gjendjen funksionale të protezave të lëvizëshme”,
përgatitur nga Haki Kaduku, Musa Bizaku: Gjovalin Prela u paraqit me temën “ Përhapja e kariesit
dentar në fëmijët e lokalitetit të Vaut Dejës”. Përveç këtyre u demostruan dhe dy raste kazuistike nga
A. Bilali “ Një rast mjekimi kirurgjikal i Hemangiomës faciale” dhe P.Pepa “ Një rast dilaceracioni të
dhëmbit”
Në sesion u mbajtën edhe 3 tema nga mjekët stomatologë të rretheve. Rudi Kapështica
paraqiti “ Një rast me osteomë të palatumit”, Haki Bllaca “ Mbi frekuencën dhe intensitetin e kariesit
në kafkat e zbuluara në gërmimet e Amfiteatrit të Durrësit” dhe Semedin Gjini “ Mbi transplantimin
e dhëmbëve me pulpë vitale”.
Ne fund te pranishmit i pershendeti dhe perfaqesuesi i Ministrise se Shendetesise, i cili vleresoi
lart punen e ketij Sesioni dhe pergezoi shoket e shoqates se mjekeve te Shkodres per organizimin e
mire te ketij Sesioni.
Stom. Samedin GJINI
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PËRMBAJTJA
PROFILAKSI PEDODONTI
J. Bukas:

Qëndrimi i sotëm në lidhje me profilaksinë antikarioze fluorogene.

P. Pepa:

Roli i faktorit higjienik në etiologjinë e kariesit dhe parodontozës.

TERAPI
A.bilali:

Mjekimi i pulpiteve me anestezi në një seancë.

KIRURGJI
Dh. Pojani:

Mjekimi i limfadeniteve acute jo specifike të regjionit maksilo – lacial.

S. Gjini, R. Qafmolla:

Protezat immediate dhe ndërhyrjet kirurgjikale.

PROTETIKË
F. Toti, Dh. Pojani:

Fiksimi i protezave totale me anën e rrënjëve.

ORTODONTI
Dh. Lira:

Pseudoprogenia dhe mjekimi i saj.

KAZUISTIKË
S. Gjini:

Një rast me emfizemë subkutane pas ekstraksionit.

PËRMBLEDHJE NGA LITERATURA E HUAJ
: Përdorimi i fermenteve në stomatologji

NJOFTIME
: Sesioni i parë shkencor i stomatologëve.
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PROFILAKSI – PEDODONTI

QËNDRIMI I SOTËM NË LIDHJE ME PROFILAKSINË
ANTIKARIOZE FLUOROGENE
Stom. Jorgo BUKAS
Poliklinika Stomatologjike Gjirokastër
Një nga problemet më aktuale në praktikën stomatologjike sot, është profilaksia e
sëmundjes karioze.Sëmundja karioze prek pjesën më të madhe të popullsisë bile edhe 100 %
të saj si psh. në Angli, SHBA, Suedi etj. Në vendin tonë frekuenca e saj varion nga 75 – 80 %.
Megjithë masat e marra nga partia e Qeveria (ngritja e institucioneve të shumta stomatologjike,
rritja e kuadrit, sigurimi falas i ndihmës stomatologjike, dhënia prioritet mjekimit të fëmijëve),
koefiçienti i morbozitetit karioz është në rritje, sidomos në moshat e reja. Për popullsinë e qytetit
ndihma stomatologjike është e organizuar dhe kap një numër të madh të saj e sidomos të fëmijëve,
ndërsa në fshat, mbetet shumë për të bërë. Në rrethin tonë, që ka shtrirje të mirë të shërbimit
stomatologjik në fshat, raporti i dhëmbëve me karies dhe atyre te mjekuar është 3: 1, ndërsa në
qytet ky raport është 1,2: 1. Rritja e kuadrit dhe e institucioneve është masë e domosdoshme, por
njëkohësisht është e nevojshme të merren dhe masa të avancuara e të efektshme për parandalimin
e sëmundjes. Kjo lidhet edhe me detyrat e porositë që vuri para mesh Plenumi …., i cili theksoi:
“ Problem i rëndësishëm që preokupon shëndetësinë tonë e që duhet të bëhet objekt i një pune
serioze studimore është ai i profilaksisë në sektorin e stomatologjisë. Punonjësit e këtij shërbimi
janë akoma mbrapa sidomos në studimin e kariesit dentar. Në këtë drejtim nevojitet që të njihen
hollësisht kushtet që ndikojnë në shfaqjen e saj dhe të përcaktohen shkencërisht, pikësynimet e
largëta dhe imediate në drejtim të masave komplekse qe duhen marrë. “
Qëllimi i shkrimit tonë është pikërisht të hapim një diskutim mes kolegëve, lidhur me
profilaksinë e kariesit e sidomos të profilaksisë flurogene.
Që nga konstatimet e para të Erhardit (1874) ka kaluar një shekull: sot ekzistojnë qindra
punime lidhur me aplikimin e fluorit për qëllime profilaktike. Mbas shumë eksperimentesh e
vëzhgimesh klinike u përcaktua doza optimale praktike e florit (Atkinson 1947), dozat e tolerimit
dhe doza toksike e tij. Për këto çështje shpesh ka lindur një polemikë e ashpër dhe deri në kohët
e fundit, nuk kishte një pozitë kategorike, por kishte një unitet mendimi përsa i përket efektit
të padiskutueshëm antikarioz të fluorit, i cili e redukton këtë sëmundje në një përqindje të
konsiderueshme.
Punimet e viteve të fundit sqaruan debatin rreth toksicitetit të fluorit, të mekanizmit të tij të
veprimit mbi zmaltin dhe mbi mineralizimin e dhëmbëve. Kështu sipas mendimit të shumë autorëve,
toksiciteti nuk lidhet vetëm me fluorin por dhe me elementet e tjerë. Nëqoftëse fluori nuk është i
kombinuar me kalciumin dhe jodin, që janë edhe antidotët e tij ai është toksik. Prezenca e tyre në
ujë është e domosdoshme. Kjo është edhe arsyeja që kur diskutohet për fluorizimin e ujit të pijshëm,
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duhet marrë në konsideratë përmbajtja tjetër minerale në të me elementët e nevojshëm, sidomos atë
të jodit e kalciumit (Stranski 1972, Regolati 1972).
Mekanizmi i veprimit të fluorit ka qënë e mbetet objekt i shumë studimeve dhe eksperiemnteve
si në kafshë ashtu edhe në klinike. Në varësi nga mënyra e aplikimit të fluorit shpjegohet edhe
mekanizmi i veprimit të tij. Përfundimi i këtij mekanizmi është formimi i fluorapatitit, i cili është
rezistent ndaj ngacmuesve të jashtëm. Fluori zëvendëson grupin hidroksil të apatiteve që nuk
është i qëndrueshëm ndaj ngacmuesve. Nga ana tjetër mjaft autorë përkrahin mendimin se fluori i
aplikuar me rrugë lokale, është në gjendje të formojë fluorurin e kalciumit, i cili me kohë mund të
transformohet në fluoropatit.
Fluori ka edhe veprim indirekt i cili shfaqet me aftësinë e tij për të inhibuar enzimat e
ndryshme, kryesisht të enolazës. Kjo nga ana e saj çrregullon metabolizmin e bakterieve në gojë dhe
si pasojë kemi uljen e formimit të acideve, kryesisht të acidit laktik. Pra në këtë mënyrë fluori ka edhe
efekt antibacterial.
Efektin e tij fluori e shfaq edhe indirekt mbi metabolizmin e kalciumit dhe fosforit. Kjo është
vërtetuar nga rritja e kalciumit në dhëmbë, pas injektimit të fluorit subkutan në kafshët eksperimentale.
Mënyrat e aplikimit të fluorit janë të ndryshme. Autorët amerikanë janë përkrahësit kryesor
të fluorizimit të ujit të pijshëm, të aplikuar për herë të parë në vitin 1945. Ndonëse me pak rezerva
përkrahësit e kesaj metode shtohen. Autorët europianë janë të rezervuar ndaj kësaj metode kryesisht
sepse dyshojnë në efikasitetin e fluorit të futur artificialisht në ujin e pijshëm si dhe për një sërë të
metash të tjera që ka kjo metodë si psh .:
1- Fëmijët e të rinjtë deri në moshat 16 – 17 vjeçare kanë më shumë nevojë për fluor, por ato në
përgjithësi konsumojnë më pak ujë.
2- Nuk ka indikacion individual mbasi e përdorin edhe persona që nuk kanë nevojë për fluor.
3- Fluorizohet edhe uji që përdoret nga industria, pra shkon dëm një sasi fluori.
Autorët zvicerianë konsiderojnë si më të përshtatshme ato metoda të fluorizimit endogen,
që sigurojnë përdorim dhe kontroll individual, kryesisht me anë të tabletave bonbone të fluorizuara.
Fluorizimi me tableta është efikas, por shpërndarja e tyre nëpër shkolla varet kryesisht në ndërgjegjen
e mësuesit dhe të nxënësit i cili nga natyra është vështirë të pranojë të marrë për një kohë të gjatë dhe
çdo ditë një sasi kaq të madhe tabletash. Për këtë arsye sot ka autorë që rekomandojnë fluorizimin e
kripës së gjellës ku ka mundësi.
Metoda me veprim endogjen, me anë të aplikimit lokal e propozuar nga Knutson me sol.
Fluori 2% dhe më vonë ajo e propozuar nga Lukomski me anë të fërkimit janë metoda individuale
dhe mund të aplikohen nën kontrollin tonë. Për autorët perëndimorë këto kanë vetëm interes teorik
mbasi edhe shërbimi atje mbështetet në baza private. Këto metoda kërkojnë kohë dhe duhet të
angazhohet kuadri stomatologjik me aplikimin e tyre. Simbas të dhënave të literaturës rezultatet e
reduktimit të kariesit janë të kënaqëshme.
Profilaksia fluorogene në Shqipëri
Profilaksia fluorogene është vlerësuar drejt me gjithë mundësitë e pakta që ekzistonin, për
shkak të mungesës së kuadrit dhe të eksperiencës për këtë problem. Kështu në vitin 1960 (me urdhër
të Ministrisë së Shëndetësisë nr. 16/35 datë 4.6.1960) u fillua fluorizimi me anë të metodës lokale, sipas
Lukonaskit në një kontigjent të vogël fëmijësh (nga 200 nxënës) në qytetet kryesore e aplikuar 2 herë
në vit. Por duhet thënë se kjo nuk u vlerësua drejt, sepse nuk u mbajt asnjë lloj dokumentacioni për
të bërë më vonë krahasimet përkatëse me grupet e kontrollit, e për të vlerësuar rezultatet e arritura.
Nga ana tjetër pasta e përgatitur nuk i përgjigjet kërkesave teknike. Ne vitin 1965, u aplikua
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fluorizimi me anë të tabletave të NaF 25 mgr. Mmegjithëse në fillim u rekomandua që ë aplikojnë një
kontigjent të caktuar nxënësish dhe fëmijësh, në disa qytete ajo mori një karakter masiv, në disa u
aplikua vetëm në fëmijët e moshës parashkollore, në raste të tjera në të gjitha moshat. Këto të meta
organizative (një aksion i tillë mbështetej kryesisht në ndërgjegjen e arsimtarëve, edukatoreve e të
nxënësve të cilët për një kohë të gjatë duhej të përdornin tableta (rreth 4 çdo ditë) e që për me tepër
kur kishte raste që merreshin njëkohësisht edhe nikotibina e santonina), influencuan negativisht në
rezultatet përfundimtare, sepse tabletat në mjaft raste nuk janë marrë rregullisht nga ana e fëmijëve.
Këtë e vërteton fakti që katër vjet pas përdorimit në fëmijët e qytetit tonë rezulton e njëjta frekuencë
kariesi, si për fëmijët e fluorizuar ashtu edhe për ata të pafluorizuar. Ndryshe është puna me fëmijët
e kopshteve me drekë, ku edhe pse dhënia e tabletave është bërë me hope kemi një ulje të frekuencës
së kariesit nga 44.6 % në 35 %. Kjo do të ishte më e lartë nëqoftëse do të ruhej kontigjenti fillestar
i fëmijëve që u jepej fluor. Në fillim ai ishte 300 fëmijë e mbas tre vjetësh zbriti në 80 për shkak të
largimeve nga qyteti, largimeve nga shkolla, kopështe etj. Kemi patur një organizim të mirë të punës,
për këtë qëllim kemi bashkëpunuar me kolektivat pedagogjike të shkollave e shoqëruar me një punë
të gjerë propagandistike dhe është preokupuar seriozisht Partia dhe pushteti në rreth duke na thirrur
dy herë në raport në kryesinë e Komitetit Ekzekutiv. Eksperienca jonë është e mjaftë dhe na lejon që
të mbajmë një farë reserve në aplikimin masiv të kësaj metode dhe, ne solidarizohemi me mendimin
e shfaqur nga shumë autorë të cilët e rekomandojnë fluorizimin me tableta sipas rastit, në ata fëmijë
që kanë nevojë.
Mendimi ynë mbi detyrat imediate dhe ato në perspektivë
Roli i fluorit në profilaksinë e kariesit, vetitë e tij për rritjen e rezistencës së indeve të
forta të dhëmbit si dhe mundësia për ta përdorur atë si stimulonjës në mineralizimin e sistemit
kockor të organizmit tashmë njihen mirë. Gjatë viteve të fundit është bërë një punë kolosale për
të sqaruar një sërë pikash të errëta që ekzistonin si: përcaktimi i sasisë së fluorit në ujin e pijshëm,
në ushqimet e konsumuara, dhe korelacionin e tij me mikroelementët e tjerë. Janë përdorur
një sërë metodash eksperimentale për të aprovuar toksicitetin edhe dozimin individual të tij,
relacionin e epidemiologjise karioze dhe fluorit, dhe sëmundjet e tjera sidomos me strumën. pra
nuk duhen përdorur shabllon metodat e ndryshme të aplikuara për fluorizimin kundra karioz të
bazuara thjeshtë në parimin “që çdo gjë e ka vërtetuar bota dhe se nuk ngelet çfarë të sqarojmë
ne”. Vetë Lukomski është shprehur në këtë mënyrë: “më racionalisht mund të përdoret ajo metodë
që individualizohet dhe që i përshtatet konditave konkrete të një vendi”. Cilado qoftë metoda
e importuar dhe e aplikuar pa marrë parasysh raportin me konditat e vendit mund të çojë në
rezultate të padëshiruara (Barkov 1959).
Për mendimin tonë ne duhet të sqarojmë këto problem lidhur me profilaksinë fluorogene:
1- Përcaktimi i sasisë së saktë të fluorit në ujrat e pijshëm të vendit tonë (të mos bëhet kjo gjë
nga njerëz jo kompetentë siç ka ndodhur në rrethin tonë kur u aplikua me tableta dhe nga
ana tjetër të analizohen ato burime uji që përdoren vazhdimisht). Duhet përcaktuar sasia e
fluorit në ushqime, në tokë, në zarzavate, në mish, në peshqit etj. mbasi dihet se ushqimet e
ndryshme përmbajnë dhe sasira të ndryshme të konsiderueshme fluori.
2- E domosdoshme është gjithashtu të përcaktohet sasia e mikroelementeve si Ca, Mg, Mn dhe
Jodi, mbasi në prezencë të tyre efekti I fluorit është I plotë. Ne kemi vënë re vetëm klinikisht
(S.Hajro – J. Buka, Petran Përmet 1972) se megjithëse sasia e fluorit të gjetur është 1 mgr.
litër, frekuenca e kariesit ishte e tillë që nuk justifikonte prezencën e fluorit. Është e qartë se
mungesa e të dhënave për elementët e tjerë të lë të dyshosh edhe për to.
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3- Për fluorizimin e ujit të pijshëm ne rezervohemi duke patur parasysh anët negative të kësaj
metode masive profilaksie, pra kjo I përket perspektivës.
4- Në praktikë është fluorizimi me rrugë endogjene me anë të ujrave natyrale që përmbajnë
fluor, pra atje ku ka mundësi të përdoret me anë të ndërtimit të ujësjellësave dhe të
preferohen ato burime që kanë përmbajtje fluori. E theksojmë këtë sepse në studimin e
ujrave të pijshëm kërkohen e analizohen gjithë komponentët e ujit, me përjashtim të fluorit.
5- Për konditat tona sot për sot jemi të mendimit që në kopshtet me drekë, çerdhe e konvikte
që përfshijnë moshat nën 14 vjeç të aplikohet fluorizimi me tableta sipas indikacioneve
individuale, ndërsa për shkollat 8-vjeçare fluorizimi local sipas Lukomskit, aplikimi topik
i solucionit me fluorur staniumi 8 %, i cili sipas të dhënavë të literaturës, jep rezultate mjaft
të mira. Që fluorizimi me tableta të mos lihet në ndërgjegjen e personave jashtë profilit
mendojmë të caktohen infermiere për të bërë kontroll të vazhdueshëm ashtu siç veprohet në
konsultoret.
6- Pa i nënvleftësuar metodat e tjera në një të afërme jo të largët mund t’i aplikohet fluori ujit
mineral të Glinës, i cili është industrializuar për t’u përdorur, sipas rastit, nga ata persona që
kanë nevojë. Nga ana tjetër pastat e dhëmbëve me fluor apo me gargara me solucione fluori
mund të aplikohen që tani. Përveç këtyre, grave shtatzëna dhe atyre që kanë fëmijë në gji,
mund t’u jepet fluor me pika sipas kësaj formule: sol. NaF 0,22, Kali Jodati O,25 dhe aqua
destillata 100,0 nga 10 pika në ditë.
Ky solucion mund t’u jepet edhe fëmijëve që ushqehen artificialisht nga 4 – 5 pika në ditë.
7- Puna dhe organizimi i profilaksisë fluorogene do të jetë për ne detyrë e përhershme. Kjo do të
perfeksionohet vazhdimisht me grumbullimin e eksperiencës, duke kombinuar një kompleks
metodash që tani mund të dukentë parakohëshme dhe të vështira për t’u aplikuar. Mendojmë
se ngritja e një komisioni të përbërë nga specialist të profileve të ndryshme, do të përcaktojë
drejtë kriteret dhe do të unifikojë punën, që nga dokumentacioni e deri ne aplikim. Një
bashkëpunim më i ngushtë duhet edhe me ndërmarrjen e prodhimeve farmaceutike, e cila
do të përgatisë preparatet e florit që ne do të përdorim.
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ROLI I FAKTORIT HIGJIENIK NË ETIOLOGJINË E KARIESIT
DHE PARODONTOZËS
Stom. Pjetër PEPA
Klinika Stomatologjike Shkodër
Ndikimi i higjienës së gojës në etiologjinë e sëmundjeve kryesore të saj (karies dhe paradontoze)
është një problem mjaft i rëndësishëm që intereson stomatologjinë dhe shkencat e tjera të mjekësisë.
Vështirësitë e mjekimit të tyre rrjedhin nga veprimi i faktorëve poli-etiologjike dhe përhapja gjithnjë
në rritje që vjen si pasojë, bëjnë të domosdoshëm studimin më të thellë dhe të detajuar të problemeve
të profilaksisë, pikën esenciale të së cilës e përbën higjiena e mirë. Shuma autorë, punimet e të cilëve
iu kushtuan rolit të faktorit higjienik në etiologjinë e sëmundjeve të gojës arrihen në oërfundime
të ndryshme dhe disa herë të kundërta, duke bërë që problemitë ruaje ende sot aktualitetin e tij.
Shumica pranojnë që përpunimi gradual i ushqimeve paralel me qytetërimin e shoqërisë, pakëson
vazhdimisht detyrën e dhëmbëve dhe periodontit dhe zvogëlon në minimum vet pastrimin natyral të
dhëmbëve gjatë aktit fiziologjik të ngrënies kushte këto që bëjnë edhe më të domosdoshëm nevojën
e pastrimit mekanik të tyre.
M.Cauley (1955), Mankrige (1960), Wannermacher (1963), fedorov – Çivil (1967), Barnarius
– Mieler (1967) pranojnë se kujdesi racional për gojën lot një rol të rëndësishëm në profilaksinë e
sëmundjeve të saj.
S.I.Vais duke cituar të dhënat e M.Kogan (1957) vë në dukje së pastrami i dhëmbëve me furçë
mbas çdo ngrënie e ka zbritur 50 % lindjen e kariesit, ndërsa pastrami vetëm një herë në ditë e ka
zbritur 10 %.
Barnarius, Mieler dhe Singert theksonë që problemet themelore të stomatologjisë mbeten
gjithnjë etiologjia dhe patogeneza e kariesit dhe paradontozës dhe meqënëse deri më sot këto
problem nuk janë zgjidhur ende jemi të detyruar të marrim masa profilaktike për t’iu kundërvënë
faktorëve morbozë, pikën esenciale të kësaj profilaksie e përbën mirëmbajtja e gojës që realizohet
përmes higjienës personale. Kjo duhet të konsiderohet si masë profilaktike ose si efekt terapeutik kur
të aplikohet duke njohur anën shkencore të saj.
Mendime të kundërtë me të sipërmin japin B.Savara, T.Suher (1955), M.Sanjana (1956), të cilët
gjatë punimeve të tyre nuk konstatuan ndonjë vartësi në mes të përhapjes së kariesit, paradontozës
dhe përdorimit të furçës.
Konkluzione të tilla kontraditore bëjnë që problemi të mbesë aktual dhe objekt i rëndësishëm
studimi për profiling e stomatologjisë. Roli i faktorit higjienik është i lidhur ngushtë me nivelin e
këtij faktori që përcakton shkallën e realizimit të tij në shtresat e popullsisë. Sigurisht niveli I faktorit
higjienik të gojës është i lidhur ngushtë më nivelin higjieno – sanitar të masave, propagandën sanitare
etj. Të dhënat e autorëve pasqyrues të këtij treguesi, prandaj janë të ndryshme. Simbas Green dhe
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Vermillon na bazë të studimit të 577 fëmijëve në Altanta, rreth 50 % e fëmijëve të moshës 15 vjeç,
përdorin furçën për pastrimin e dhëmbëve. Kotschko dhe Grinman konstatuan se 94 % e fëmijëve
bëjnë rregullisht pastrimin e dhëmbëve dhe vetëm 6 % e bëjnë atë jo rregullisht ose nuk e bëjnë aspak.
Qëllimi I punimit tonë ishte të studjojmë:
1- Nivelin e faktorit higjienik të gojës në fëmijët e qytetit të Shkodrës.
2- Ndikimi I këtij faktori në etiologjinë e dy sëmundjeve të saj kryesore: “Karies” dhe
“paradontoz-e”.
M E T O D A:
U bë anketimi dhe kontrolli stomatologjik i 1732 fëmijëve të moshës shkollore 7 – 18 vjeç të
marrë simbas grup moshave:
7 – 10 vjeç
592 gëmijë
11 – 14 vjeç
772 fëmijë
15 – 18 vjeç
368 fëmijë
Në kartelat individuale të përgatitura për këtë qëllim kërkohen: emri, mbiemri, mosha, seksi,
gjëndja e gingivave, numri i dhëmbëve, përmanente (të hequr, me karies dhe me plombe), të dhënat
mbi higjienën e gojës (pastron dhëmbët rregullisht, jo rregullisht, mëngjez, darkë, nuk i pastron
dhëmbët) etj.
Përfundimi mbi cilësinë e higjienës së gojës është bërë në bazë të krahasimit të të dhënave të
anamnezës dhe të ekzaminimit të gojës. Në tërësi të kujdesit të gojës gjitha kontigjenti i fëmijëve të
ekzaminuar u nda në 3 grupe:
1- Pastron dhëmbët rregullisht
2- Pastron dhëmbët jo rregullisht
3- Nuk i pastron dhëmbët.
REZULTATET
Mbas analizës së të dhënave të materialit rezulton:
a) Në grupin e parë (7 – 10 vjeç) 8.9 % e fëmijëve e bëjnë rregullisht pastrimin e dhëmbëve,
16.6 % e bëjnë pastrimin jo rregullisht dhe 74.5 % nuk i pastrojnë aspak ato (tabela nr. 1).
Tabela nr. 1
Kujdesi për gojën tek të ekzaminuarit
Treguesit e studjuar

I pastrojnë
rregullisht

I pastrojnë
jo rregullisht

Nuk
i pastrojnë

Gjithsejt

Djem

15 (28.4%)

40 (40.9%)

240 (54.4%)

295(49.9%)

Vajza

38(71.6%)

58 (59.1%)

201 (45.5%)

297(50.1%)

Gjithsej

53 (8.9%)

98 (16.5%)

441(74.6%)

592(100%)

Dhëmb.
Përman. karioz për nxënës

0.83

0.88

0.9

0.87

Nxënës me dhëmbë
permënentë të shëndoshë

28 (52.8%)

51 (52.0%)

223(50.5%)

303(50.9%)

-

1 (0.6%)

9 (2.3%)

10 (1.6%)

Gingivopati

b) Në grupin e dytë (11 – 15 vjeç) pastrojnë rregullisht dhëmbët 9.1 % e fëmijëve, i pastrojnë
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jo rregullisht 22.0 % dhe nuk i pastrojnë aspak 68.9 % të tyre (tabela 2 – 3).
Tabela nr. 2
Treguesit për gojën tek të ekzaminuarit
Treguesit e studjuar

Pastrojnë
rregullisht

Pastrojnë jo
rregullisht

Nuk
e pastrojnë

Gjithsejt

Djem

24 (33.3 %)

60 (35.3%)

298(56.3%)

382 (49.5%)

Vajza

48 (66.7%)

110 (64.7%)

232(43.7 %)

390 (50.5 %)

Gjithsejt

72 (9.1%)

170 (22.0%)

530 (68.6%)

772 (100%)

Dhëmbë permanent
karioz për ext.

1.7

2

2.6

2.2

Nxënës me dhëmbë
permanent shëndet.

26(36.1%)

50 (29.4%)

130 (24.5%)

243 (30.6%)

Gingivopati

45 (5.0%)

18 (10.6 %)

72 (13.6%)

93 (9.9 %)

Tabela nr.3
Kujdesi për gojën tek të ekzaminuarit
Treguesit e studjuar

Pastrojnë
rregullisht

Pastrojnë jo
rregullisht

Nuk i
pastrojnë

Gjithsejt

Djem

22 (24.4 %)

50 (7.1 %)

87(53.6 %)

159 (43.6%)

Vajza

68 (75.6 %)

56 (52.9 %)

85(46.1 %)

209 (56.4 %)

Gjithsejt

90 (24.4%)

106 (28.8%)

172 (46.8%)

368 (100%)

Dhëmbë permanent
karioz për nxënës

3.1

3.9

4.2

3.7

Nxënës me dhëmbë
permanent shëndet.

14(15.5 %)

13 (13.1 %)

21 (12.9 %)

50 (14.1 %)

4 (4.4 %)

13 (12.2 %)

63 (38.8 %)

75.18

Gingivopati

c) Në grupin e tretë (16 – 18 vjeç) pastrojnë rregullisht dhëmbët 24.4 % e fëmijëve, i pastrojnë
jo rregullisht 28.8 % dhe nuk i pastrojnë aspak 46.8 % e tyre.
Nga studimi i këtij materiali rezultoi që edhe nga ajo pjesë e fëmijëve që bëjnë pastrimin e
gojës, pjesa predominuese e bëjnë atë me të meta dhe jo në kohë. Shumica (50.6 % e grupit që bën
pastrimin) mjaftohet vetëm me kryerjen vetëm në mëngjez të tyre: 24.3 % në darkë dhe vetëm 14 %
e tyre e kryejnë atë mëngjez dhe darkë. Gjëndja higjienike e furçave me të cilat kryhet pastrami është
e dobët dhe metoda e pastrimit jo e njëjtë dhe e përshtatëshme.
Siç rezultojnë dhe nga tabelat një ndryshim i dukshëm vërehet në mes të djemve dhe vajzave
përsa i takon pastrimit të dhëmbëve. Kështu nga numri që nuk kryejnë pastrimin e gojës (në të 3
grupet) rreth 53 % të fëmijëve e përbëjnë djemtë kursenë grupin e fëmijëve që pastrojnë rregullisht
dhëmbët vajzat e zënë dyfishin e djemve.. Analiza e materialeve të marra nga kontrolli stomatologjik
I fëmijëve tregon:
a) Në grupin e parë: nga fëmijët që pastrojnë rregullisht gojën 52.8 % janë me dhëmbë përmanentë
të shëndoshë, kurse nga ato që nuk e bëjnë aspak këtë pastrim kanë dhëmbët përmanent të
shëndoshë 50.6 % të tyre. Në të kundert, në grupin e fëmijëve që bëjnë rregullisht pastrimin
e gojës është më i pakët numri i dhëmbëve përmanentë me karies (C. E. R)për fëmijë – 0 -83
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se sa në grupin që nuk bëjnë këtë pastrim – 0.20.
b) Në grupin e dytë: numri I fëmijëve me dhëmbë përmanentë të shëndoshë nga të ekzaminuarit
që pastrojnë rregullisht gojën përbën 36.1 % të kontigjentit, kurse nga ato që nuk e bëjnë
pastrimin 24.5 %. Numri i dhëmbëve karioz për fëmijë rritet nga 1.7 tek ato që I pastrojnë në
2.6 tek ato që nuk i pastrojnë.
c) Në grupin e tretë: nga kontigjenti i fëmijëve që pastrojnë rregullisht gojën janë me dhëmbë
përmanentë të shëndoshë 15.5 %, kurse nga ato që nuk i pastrojnë ato kjo shifër zbret në 12.9 %.
Intensiteti I kariesit (C. E. R.) përkundrazi pëson ngjithe të ndjeshme nga 3.1 tek ato që bëjnë
pastrimin e gojës në 4.2 tek ato që nuk e bëjnë këtë pastrim.
Siç shihet nga të dhënat e mësipërme rezultatet vijnë e bëhen më evidente sa më shumë rritet
mosha e fëmijëve të ekzaminuar.
Një vartësi e vërtetë statistikore vërehet edhe ne mes të përhapjes së gingivopative dhe nivelit
të faktorit higjienik në fëmijët. Gjatë ekzaminimeve tona ne u ndeshëm me forma të ndryshme të
gingivopative deri në format e paradontozës së vërtetë.
Veçanërisht nga moshat 14 – 15 vjeç takuam formën atrofike të paradontozës me konstatim
përmes kontrollin radiologjik të rezorbimit kockor në gradat fillestare të tyre.
Siç rezulton edhe nga tabelat gingivopatitë ndodhen më të përhapura në fëmijët që nuk bëjnë
pastrimin e gojës se sa tek ato që e bëjnë këtë pastrim. Ky ndryshim vjen e bëhet më evident sa më
shumë rritet mosha e fëmijëve të ekzaminuar rezulton:
Për grupin e parë nga 0 – 2.3 %
Për grupin e dytë nga 5 – 13.6 %
Për grupin e tretë nga 4.4 - 38.8 %
Rezultatet e mesiperme tregojnë që faktori higjienik ndikon deri në një farë shkalle në
etiologjinë dhe patogjenezën e kariesit dhe paradontozës. Ky ndikim është më i shprehur sa më
shume të kalojë mosha e fëmijëve të ekzaminuar, dmth. sa më shumë të ketë vepruar faktori higjienik
në gojën dhe dhëmbët.
Është krejt e kuptueshme që problemi i kariesit dhe paradontozës nuk gjen zgjidhje vetëm
më kujdesin për dhëmbët, edhe sado ideal që të jetë ai. Si në praktikë edhe gjatë punimit tonë kemi
takuar fëmijë më dhëmbë krejtësisht të shëndoshë në mes të tyre që nuk njohin aspak rregulat e
higjienës së gojës dhe e kundërta fëmijë me karies të zhvilluar midis atyre që me mjaft rigorozitet i
ndjekin këto rregulla. Sot është e qartë që rolin kryesor në etiologjinë e këtyre dy sëmundjeve e lozin
faktorët e përgjithshëm. Megjithatë edhe faktori higjienik që konsiston në masat e mbajtjes pastër
të dhëmbëve dhe gojës lozin një rol të rëndësishëm profilaktik në etiologjinë e këtyre sëmundjeve
dhe prandja nënvleftësimi i këtij faktori ëshë sa i gabuar edhe i dëmshëm. Vërejtjet tona treguan
gjithashtu që propaganda shëndetësore në këtë drejtim është e pamjaftueshme si rezultat i së cilës një
numër shumë i pakët fëmijësh kujdeset për higjienën e gojës.

P Ë R F U N D I M
1- Studimi i nivelit të faktorit higjienik për fëmijët e qytetit të Shkodrës tregoi që gjithsej vetëm
13 % e fëmijëve kujdesen për pastrimin rregullisht të dhëmbëve. Në shumë raste ky pastrim
kryhet me të meta dhe jo në kohë.
2- Përcaktohet vartësi dstatistikore në mes të nivelit të faktorin higjienik për gojën dhe përhapjes
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së kariesit dhe paradontozës. Për të dy këto sëmundje ndikimi bëhet më evident sa më shume
kalon mosha e fëmijëve të ekzaminuar.
3- Studimi i mëtejshëm dhe i detajuar i problemeve të higjienës së gojës është një detyrë aktuale
e domosdoshme që qëndron para gjithë kuadrove të shërbimit stomatologjik.
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TERAPI

MJEKIMI I PULPITEVE ME ANESTËZI NË NJË SEANCË
Stom. Abdulla BILALI
Shkodër
Mjekimi i pulpiteve ka historinë e vet të zhvillimit dhe është i lidhur me zhvillimin e
përgjithshëm të biologjisë dhe mjekësisë.
Që në kohëra të lashta kanë ekzistuar metoda të ndryshme të mjekimit të pulpiteve, të cilat
kanë ardhur duke u zhvilluar deri në ditët tona ku një vend me rëndësi zënë mjekimi biologjik i tyre.
Stomatologu në praktikën e tij të përditshme një pjesë të mirë të kohës së punës e harxhon
në mjekimin e pulpiteve. Mjaft autorë mendojnë se në profilin e terapisë stomatologjike mjekimet e
pulpiteve zënë 20 - 25 % të kohës së punës së mjekut (A. G. Rjazanova, I.A. Jarmola, G. I. Rukavishnikova,
T. T. Shkoljar etj.). Në mjekimin e pulpës së inflamuar qëllimi kryesor është heqja e dhëmbjes, rikthimi
i funksionit të dhëmbit dhe prevenim i zhvillimit të proçeseve inflamatore në periodoncium. Krahas
mjekimit biologjik një vend me rendësi zënë dhe mjekimi i pulpiteve në një seancë me anestezi. Metodat e
mësipërme bazohen në aftësitë biologjike dhe reparative e plastike të pulpës. Terapia e pulpiteve qëndron
në rradhë të parë në zbatimin e metodave konservative, duke ruajtur mundësisht plotësisht pulpën ose
në heqjen e pjesës së inflamuar të saj. Heqja e pulpës së inflamuar me anestezi ose siç mund të quhet
mjekimi kirurgjikal i saj (eksterpimi dhe amputimi) kryhet edhe me anën e devitalizimit të pulpës ashtu
siç përdoret gjerësisht në praktikën tonë stomatologjike. Në vartësi nga metoda që përdorim, mjekimi i
pulpiteve mund të kryhet në një ose në disa seanca. Ky mjekim nuk duhet të bëhet në mënyrë shabllone
por duhet t’u përshtatet rasteve në veçanti në mënyrë individuale duke bërë diagnozën diferenciale
në mes llojeve të ndryshme të pulpiteve në mënyrë që edhe rezultatet të jenë sa më të kënaqëshme.
Mjekimi kirurgjikal me anestezi i pulpës së inflamuar, bazohet në mjekimin biologjik të plagëve dhe të
proçeseve inflamatore acute në sajë të përdorimit të medikamenteve që stimulojnë proçeset reparative
të indeve dhe rrisin aftësitë mbrojtëse të organizmit. Vitet e fundit përdorimi i antibiotikëve dhe
kortikosteroideve në mjekimin e pulpiteve me anestezi kanë hapur perspektiva të reja. Duke u nisur
nga sa thamë më sipër si dhe nga dëshira për të pakësuar seancat e mjekimit të pulpiteve me metodën e
devitalizimit që nga viti 1970 kemi përdorur metodën e mjekimit në një seancë të pulpiteve me anestezi
në 192 pacientë duke mjekuar 201 dhëmbë. Nga këto 121 kanë qënë burra ndërsa 71 kanë qënë gra.
Janë mjekuar 66 dhëmbë central, lateral e kaninë të të dy nofullave, ndërsa premolare të nofullës së
sipërme 33, premolarë të nofullës së poshtme 26 për të gjithë dhëmbët e lartpermendur është përdorur
metoda e eksterpimit vital, ndërsa për molarët e parë e të dytë të të dy nofullave është përdorur metoda
e eksterpimit vital dhe e amputimit si më poshtë: për molarët e parë e të dytë të nofullës së sipërme është
përdorur esterpimi i pulpës në 11 dhëmbë, ndërsa amputimi në 14 dhëmbë, për molarët e parë e të dytë
të nofullës së poshtme është përdorur eksterpimi në 25 raste ndërsa amputimi në 26 dhëmbë.
G. Fisher ka përdorur që në 1923 këtë metodë në mekimin e pulpiteve. Natyrisht që nga ajo
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kohë ajo ka pësuar ndryshime, është perfeksionuar si në drejtim të proçedurave të mjekimit dhe në
drejtim të përdorimit të pastave dhe anestezikëve me efikasitet më të madh. Gjatë mjekimit të rasteve
tona ne kemi ndjekur disa principe të njohura të mjekimit kirurgjikal të pulpiteve në një seancë.
Eleminimi i dhimbjes dhe i burimit të infeksionit duke bërë nekrotominë e dentinës karioze ka qënë
etapa e parë e proçedurës. Hapja e pulpës së inflamuar, heqja pjesërisht ose totalisht e saj, hemostaza,
përpunimi kimik, vendosja e pastave të ndryshme antiseptike, antibakteriale dhe stimuluese kanë
qënë proçedurat e mëvonshme, të cilat kanë përfunduar me rikthimin e formës anatomike të dhëmbit,
duke vendosur mbushjen përfunditare. Dimë se për anestezinë e pulpës rekomandohen anestezi me
presion, aplikative, me narkozë Raush ose anestezi infiltrative dhe trungulare. Përdorimi i njërës
ose tjetrës metodë varet nga gjendja e përgjithshme e organizmit, mosha, gjendja e sistemit nervor,
lokalizimi i dhëmbit, metoda që përdoret në mjekimin e pulpiteve etj. Për anestezinë aplikative
kemi përdorur solucionin 5% të dikainës. Duke patur parasysh veçoritë anatomike të nofullave dhe
pikërisht veçorinë se degët kryesore nervore të tyre janë të fundosur në pjesën më të madhe në kanalet
kockore, kemi përdorur anestezinë trungulare e cila na ka dhënë rezultate më të mira. Në fillim kemi
përdorur solucionin e novokainës 2 – 4 % me adrenalinë dhe me vonë solucionin e lidokainës 2 – 4%.
Me qëllim që të rritet efikasiteti i novokainës e lidokainës, është përdorur Hialuronidoza që nuk është
toksik dhe ndihmon në përhapjen difuze të anestezisë. Për këtë qëllim ne kemi përdorur preparation
Lidas në ampulë, i cili ka zgjatur veprimin e anestezisë 60 – 90 minuta, kohe e mjaftueshme për të
kryer amputimin ose eksterpimin vital të pulpës. Lidaza është përdorur në proporcion në 10 ml sol
1 – 2 % të lidokainës 1 amp. Lidas dhe adrenalinë 1 %. Përdorimi i këtij fermenti ka sjellë si rezultat
uljen në minimum të ndjeshmërisë së pulpës, ka bërë që të filloi anestëzia më shpejt, mbas 2 – 3
minutash. Gjithashtu duke përdorur këtë preparat përdoret sasi më e vogël e solucionit anestezik,
zgjerohet fusha e veprimit, zgjatet veprimi i tij nga 60 – 90 minuta edhe së fundi bëhet rikthimi
fizologjik normal i indeve mbas përdorimit të anestezisë.
Ashtu siç e theksuam më lart kemi përdorur metodën e amputimit kirurgjikal (pulpotominë)
në 40 dhëmbë. Kjo metodë konsiston në heqjen operatore të pulpës koronare të infektuar, duke vepruar
mbi pjesën e pulpës së mbetur me medikamente e pasta të ndryshme. Është përdorur në hipereminë
e pulpës, pulpitet akute parciale, pulpitet akute totale, pulpitet traumatike në molaret e parë e të
dytë të të dy nofullave. Metoda e pulpotomisë është metoda e mjekimit të plagës dhe proçeseve
inflamatore akute. Për keto arsye mjeku duhet të përdorë të gjithë metodat për diagnostikimin sa më
të drejtë të formave të ndryshme të pulpiteve duke përcaktuar edhe shkallën e zhvillimit të proçeseve
inflamatore. Gjithashtu duhet të theksojmë se gjatë ekzaminimit nuk duhet të bëhet traumatizim i
pulpës me anë të sendeve, nuk duhet të vendosen medikamente si dhe nuk duhet të zgjaten seancat
e mjekimit. Duke pasur parasysh se amputimi kirurgjikal me anestezi i pulpës së inflamuar është një
proçedurë që kërkon asepsi, në rrallë të parë ndiqet kjo rrugë mjekimi (sipas E. C. Javorskoja, J. I.
Urbanoviç).
1- Tualet i fushës operatore me sol. Kali hipermerganatë ose me sol. 1 – 2% të sodës.
2- Pastrim mekanik dhe kimik i dy dhëmbëve fqinjë me sol. 2 % të jodit.
3- Aplikimi i anestëzisë.
4- Izolimi i dhëmbëve me pambuk dhe pastrami i kavitetit karioz duke hequr dentinen karioz
dhe duke formuar muret e kavitetit.
5- Hapja e cavum pulpae. Përpara se të hapet cavum pulpe kryehet pastrami kimik me antiseptikë
të ndryshëm. Hapja e dhomës pulpare bëhet me freza sterile.
6- Pulpomia. Me kujdes dhe pa presion bëhet amputimi i pulpës koronare, e cila pritet me
eskavator të mprehtë steril. Ndërsa pulpa në hyrje të kanaleve hiqet me një frezë të vogël të
rrumbullakët me kujdes dhe pa traumatizuar pulpën radikulare.
7- Përpunimi i plagës në sipërfaqen e pulpës të mbetur bëhet me qëllim që të rikthehen aftësitë
funksionale dhe mbrojtëse të saj. Shpërlarja mund të bëhet me solucione si psh. Të penicilinës,
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me olei persicorum, fenolipuri 1,5; natri klorati 30,0, aqua destilata 38.5 ose solucion 3 % i
kloraminës, 1 % i rivanolit etj.
8- Zgjerimi i hyrjes së kanaleve bëhet me freza të rrumbullakta të vogla, me qëllim që të evitohet
mundësia e zhvillimit të një rest - pulpiti.
9- Ndalimi i hemoragjisë. Mbasi t’i bëhet amputimi i pulpës koronare, kryhet hemostaza me
ndihmën e perhidrolit, trombinës ose të vikasolit etj. Këto preparate vendosen me ndihmën
e tamponave të pambukut steril duke mos bërë preson të madh mbi pulpën radikulare.
10- Ruajtja e pulpës radikulare nga agjentët dëmtues. Nuk duhet në asnjë mënyrë të lejohet që të
hyjë pështyma na kavitetin e dhëmbit. Mbasi të ndalohet hemoragjia kryhet përsëri shpërlarja
e kavitetit me solucionet që përmendëm më lart.
11- Mbyllja e kultit pulpar. Plaga e pulpës mbulohet me pastë që përmban antibiotik, antiseptik,
kortikosteride simbas llojit të saj. Kaviteti thahet me tampone sterile dhe mbi pastën vendoset
një shtresë e hollë izoluese me parafinë ose dentinë artificiale me trashësi 1 deri 5 mm.
12- Rikthimi i formës anatomike dhe fiziologjike të dhëmbit nëpërmjet vendosjes së mbushjeve.
Mbi shtresën izoluese të parafinës ose dentinës artificiale vendoset një shtresë me cement dhe
mbi të amalgam.
Metoda e eksterpimit vital është përdorur në 161 dhëmbë, duke përfshirë këtu që nga
incizivet deri tek molaret e dytë. Kjo metodë konsiston në heqjen operatore të pulpës koronare
dhe radikulare, duke u përpjekur që në pjesën e pulpës së mbetur në fundin e rrënjëve të veprohet
me anë të medikamenteve. Gjithsej kjo metodë është përdorur në molarët e parë dhe të dytë të
të dy nofullave në 36 dhëmbë. Zakonsiht është përdorur në mjekimin e pulpiteve traumatike,
pulpitet akute purulente, kronike hipertrofike, pulpite retreograde. Kjo metodë nuk ndryshon
shumë nga metoda e pulpotomisë. Detyra dhe qëllimi i kësaj metode është që mjeku të heqë
pulpën e infektuar deri në thellësi të rrënjëve dhe veprojnë mbi atë që mbetet me medikamente
të ndryshme që të paradalojë zhvillimin e proçeseve inflamatore. Anestezia përdoret në të njëjtën
mënyrë si në pulpotomi. Një kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet ndalimit të hemoragjisë mbas
ekstrepimit të pulpës në mënyrë që të mos krijohet ndonjë hematomë. Etapat e mjekimit kryhen
me rrallë si në pulpotomi, ndërsa eksterpimi i pulpës radikulare bëhet me ndihmën e tirinervëve.
Nuk duhet të kerkohet që me çdo kush të bëhet eksterpimi i plotë i pulpës radikulare. Mbas
ndalimit të hemoragjisë dhe përpunimit kimik të kanaleve ato mbushem me pasta të ndryshme
me antibiotikë ose kortikosteroide ose pasta antiseptike, duke kryer proçedurat e mëtejshme si
në pulpotominë deri në perfundimin e mbushjes përfundimtare. Që nga koha e aplikimit të kësaj
metode janë vërejtur 4 raste recidiva në 4 molarë, ku është kryer pulpotomia të cilëve iu krye
devitalizimi me ndihmën e pastës së arsenikut duke bërë eksterpimin mortal të pulpës.
Rikontrollet klinike e radiologjike të pjesës më të madhe të pacientëve kanë rezultuar
se 2.43 % e rasteve që janë paraquitur kanë pasur ndryshime periapikale në radiografi ose janë
hequr mbas një viti.
Metoda me një seancë e mjekimit të pulpiteve si pulpotomia ashtu edhe pulpektomia jep
rezultate të mira, kur përdoret në pulpitet e pakomplikuara dhe kur kryhet në bazë të principeve
të mjekimit të pulpës. Metoda me një seancë e mjekimit të pulpiteve më anestezi duhet të hyjë
në praktikën stomatologjike si nje metodë më vete duke pasur parasyh anën pozitive të saj në
krahasim me metodën e ekserpimit dhe amputimit mortal.
B I B L I O G R A F I A
1. L. Javroskaja – Urbanoviç Puplitet Kiev 1964.
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KIRURGJI

MJEKIMI I LIMFADENITEVE AKUTE JO SPECIFIKE
TË REGJIONIT MAKSILO - FACIAL
Doc. Dhori POJANI
Katedra e Kirurgjisë Stomatologjike
Mjekimi i limfadeniteve akute jo specifike në regjionin maksilo – facial nuk paraqet vështirësi
po të kihen parasysh faktorët etiologjike dhe format e tyre klinike (limfadenite akute seroze, purulente
ose të abseduar dhe adenoflegmone).
Mjekimi i papërshtatshëm dhe i gabuar i limfadeniteve akute jo specifike, bën që të
rritet papaftësia e përkohshme në punë, të zhvillohen komplikacione lokale ose të përgjithshme
(adenoflegmone, submaksilit, sepsis, etj.), ose sëmundja të kalojë në formën kronike me pasojat e saj
të më vonshme (fistula, cikatrice etj.).
Gjatë praktikës sonë kemi hasur shumë raste limfadenite akute jo specifike të mjekuar në
mënyrë jo adekuate, ndaj po japim përvojën tonë në mjekimin e tyre.
Në vitet 1969 – 1970 pranë klinikës së kirurgjisë stomatologjike të Fakultetit të Mjekësisë janë
mjekuar 56 raste me limfadenite akute jo specifike të regjionit maksilofacial, nga të cilët 15 raste ose
26.7 % në formës seroze, 13 ose 23.3 % në formën purulente ose të abseduar dhe 28 raste ose 50 %
në formën flagmonoze ose adenoflegmone. Lokalizimi i tyre sipas regjioneve është si vijon: 39 raste
ose 72 % në gjëndrat limfatike submandibulare, 8 raste ose rreth 14% në regjionin submental, 6 raste
ose 10,5 % në gjëndrat bukale etj. Kurse sipas moshave paraqitet në këtë mënyrë: Nga 0 – 10 vjeç 26
raste, 11 – 20 vjeç 10 raste, 21 – 30 vjeç 8 raste, 31 – 40 vjeç 6 raste, dhe mbi 40 vjeç 6 raste. Pra siç
shihet mosha më e prekshme është nga 0 – 20 vjeç. Lidhur me seksin nuk vihet re ndonjë ndryshim
i theksuar (26 raste janë meshkuj dhe 30 raste janë femra).
Në varësi të formës klinike të limfadenitit kemi përdorur këto lloj mjekimesh: konservativ ;
kirurgjikal dhe të kombinuar (duke mos harruar asnjëherë dhe mjekimin etiologjik të tyre heqje ose
mjekimin e shkakut).
Në 56 rastet që marrim në analizë është përdorur ky mjekim: në 18 raste ose 32 % është
përdorur mjekimi konservativ, nga të cilat 15 raste kanë qënë në formën seroze, kurse në 38 raste ose
68 % është përdorur mjekimi kirurgjikal, duke përfshirë këtu format e abceduara dhe adenoflegmonet.
Në limfadenitet akute seroze kemi përdorur kryesisht mjekimin kauzal duke hequr dhëmbin
ose rrënjën me ndryshime periapikale kronike për dhëmbët multiradikulare dhe mjekimin konservativ
ose rezeksionin apikal për dhëmbët monoradikulare, mjekimin e kistes së infektuar, oseomielitit të
nofullës, heqjen e molarit të tretë mnadibular që del me vështirësi, mjekimin e stomatitit ose pyorese
alveolare të abceduar etj. Kur limfadeniti ka qënë me origjinë tjetër, i sëmuri, krahas mjekimit
konservativ të bërë nga ne, i është nënshtruar dhe ndihmës së specialsitit përkatës. Si mjekim
konservativ kemi përdorur kryesisht penicilinën 1 x 400 000 UI., ose 2 x 400 000 UI. në 24 orë. Rrallë
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e kemi kombinuar penicilinën me streptomicinë në doza 1 x 0,5. Në fëmijë, doza e antibiotikëve ka
qënë më e vogël. Dhënia e antibiotikëve është shoqëruar gjithmonë me vitaminoterapi, disa herë me
sulfonamide dhe fizioterapi (komprese me alkool, proçedura fizioterapeutike; si U. V. Ç. Soluks 8 - 10
seanca etj.).
Sipas Kac A. G. Levikov F. A., rezultate të mira në këtë formë jep mjekimi me novokainë të
kombinuar me penicilinë (100 000 UI) dhe streptomicinë (0,25) në formë bllokade rreth gjendrës
limfatike të infektuar. Këtë mjekim ata e aplikojnë çdo ditë për disa ditë rrjesht deri sa të zhduken
fenomenet inflamatore. Me këtë metodë ata kanë mjekuar 242 raste. Një mjekim të tillë përdorin
edhe Novosalov. R. D. dhe F. Meljanenko V. V.
Gjatë mjekimit konservativ të mësipërm ne kemi ndjekur dekursin e sëmundjes, rezultati
i të cilit duket qysh nga dita e dytë ose e tretë, sepse fenomenet inflamatore lokale ulen (gjëndrat
limfatike reduktohen, dhëmbja në to ulet). Kur sëmundja avancon atëherë dhëmbjet shtohen, gjëndrat
zmadhohen, edema e indeve të buta bëhet më e konsiderueshme, temperatura që mungonte ngrihet
në 37 – 37.5 gradë etj. Pra limfadeniti akut seroz kalon në formën purulente e dmth. gjëndra abcedon,
rrjedhimisht duhet ndërruar dhe mënyra e mjekimit. Por për t’u siguruar më mirë nëse gjëndra është
abceduar, sidomos kur ajo është në thellësi të indeve, siç ndodh zakonisht në infeksionet e gjëndrave
submandibulare, para se të fillojmë mjekimin e kësaj forme bëjmë punksion të saj. Për punksion
përdorim shiringë me gjilpërë të trashë. Para se të bëhet punksioni, lëkura dezinfektohet me t.jodi,
mandej gjilpëra futet në thellësi deri sa të arrijë në gjëndrën e abseduar, këtu duhet patur kujdes sepse
shpesh herë gjilpëra nuk bie në gjëndër, kalon anash saj dhe si rrjedhim gabohet në përcaktimin e
diagnozës. Gjilpëra çan kapsulën e gjëndrës dhe futet brenda në të, duke aspiruar me shiringën, ajo
mbushet me pus, gjë që është shenjë e sigurtë për abcedim të gjëndrës.
Për mjekimin e limfadeniti akut purulent jospecifik, ne përdorim mjekimin kirurgjikal
duke e kombinuar në disa raste me mjekim konservativ (penicilinë ose streptomicinë). Preferojmë
incizionin e tyre në rrugë ekstraorale. Kur infeksioni është zhvilluar në drejtim intraoral dhe pusi
është lokalizuar nën mukozën bukale ose sublinguale, përdorim incizionin intraoral të cilin e kemi
bërë vetëm në dy raste. Gjatë punksionit pasi aspirohet eksudati purulent, disa autorë si (Bernadeli,
Popesku V. etj.) përdorin për mjekimin e gjëndrës së abseduar sol. penicilini duke e futur atë brenda
kapsulës së gjëndrës. Ky lloj mjekimi në disa raste jep efekt, por ai është i vonshëm dhe sëmundja
vazhdon të persistojë për një kohë më të gjatë, gjë të cilën ne e kemi vënë re në tre rastet tona të mjekuar
kohët e fundit. Përveç kësaj, me këtë lloj mjekimi ka rrezik që sëmundja të kalojë në formë kronike.
Teknika e incizionit është e thjeshtë: pas jodimit të lëkurës, pritet me bisturi nën margon inferiore
të mandibulës rreth 1,5 – 2 cm brenda saj, lëkura subkutane dhe faciale me platizmën. Incizioni
bëhet rreth 1 – 1.5 mm gjatësi. Pastaj me kleme futemi në thellësi deri në llozhën submandibulare
duke kërkuar që maja e klemës të bjerë në gjëndër, duke çarë kapsulën e saj. Dalja e pusit tregon se
gjëndra është e hapur. Në të kundërt ajo duhet kërkuar derisa të biem në gjëndër. Pas incizionit, plaga
drenohet me garzë jodoforme për disa ditë derisa të mos eleminohet me eksudat purulent. Drenimi jo
i rregullt rrezikon që limfadeniti akut të kalojë në kronik, të recidivojë dhe të përfundojë në disa raste
në granulomë migrans subkutane. Shpesh herë pas incizionit nuk ka nevojë të përdoren antibiotikë.
Këta të fundit ne i kemi përdorur vetëm në rastet kur edema lokale ka qënë e konsiderueshme,
dhembjet e forta, temperatura 37 – 38 0C, dmth. kur kemi pasur të bëjmë me forma kalimtare
nga limfadenit akut purulent në adenoflegmonë, sidomos në ato të regjionit submandibular dhe
submental. Mjekimin e mësipërm ne e kemi përdorur në limfadenitet akute purulente. Rezultatet i
kemi pasur të mira. Shërimi i plotë është bërë mesatarisht për 5 - 7 ditë. 2 – 3 ditë pas incizionit për
të shpejtuar shërimin e sëmundjes, kemi përdorur fizioterapi 5 deri në 10 seanca. Krahas mjekimit
kirurgjikal të limfadeniteve të supuruara, kemi mjekuar ose eleminuar shkaktarin e tij, kur ai është
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zbuluar nga ne.
Ne disa raste abuzohet në mjekimin e limfadeniteve akute purulente, duke përdorur për një
kohë të gjatë (1 – 2 javë) penicilinë ose streptomicinë në doza të pamjaftueshme, duke harruar rastet
e shumta me mikrobe rezistente ndaj antibiotikëve të mësipërm. Jo rrallë kemi ndeshur me raste të
tilla. Demostrativ është rasti që po përshkruajmë.
I sëmuri A. K. me numër 603, vjeç 11, paraqitet tek ne me datë 17.8.1972, me edemë të regjionit
submandibular të majtë. Nga të dhënat e anamnezës rezultoi se sëmundja kishte filluar para 10 ditësh. I
sëmuri e lidhte sëmundjen e tij me një dhëmbadhë të prishur nga ajo anë. Vizitohet tek mjeku dhe sipas
këshillës së tij përdor për 5 ditë penicilinë nga 400000 UI në ditë, por nuk shikon përmirësim. Në ditën
e 5 i jepet streptomicinë nga 0.5 gr në ditë, por përsëri pa efekt. Të enjturit vazhdonte të qëndronte dhe
lëkura merr ngjyrë të errët. Dërgohet tek ne per kompetencë. Nga ekzaminimi që i bëmë rezultoi se i
sëmuri kishte limfadenit të aceduar me zhvillim nga jashtë nën lëkurë. Në ekzaminimin intraoral 6-ta
ishte i gangrenizuar. Radiografia jepte periodontit kronik granulomatozë.
Mjekimi.
Bëhet incision ekstraoral nga ku doli pus i trashë me erë të keqe. Plaga drenohet me garzë
jodoforme. Krahas incizionit bëhet edhe heqja e dhëmbit shkaktar (6-ta). Pas 5 ditësh i sëmuri
shërohet. Drenimi mbahet pak më gjatë deri sa ai doli i pastër. Mbas incizionit antibiotikët u
ndërprenë, gjë të cilën ne e praktikojmë shpesh në punën tonë.
Adenoflagmonet zhvillohen kryesisht nga limfadenitet e supuruara kur nuk mjekohen ose
kur mjekimi nuk bëhet si duhet. Në këto raste infeksioni shkatërron kapsulën e gjëndrës limfatike
dhe përhapet në indet rreth duke dhënë kuadrin e tyre karakteristik. Adenoflegmonet zhvillohen
kryesisht në regjionin submandibular, më rrallë në atë submental, bukal etj. Në rast se mjekimi i
adenoflegmonit submandibular nuk bëhet me kohë dhe si duhet, ai mund të infektojë në vazhdimësi
gjëndrën submandibulare të pështymës dhe të japë submaksilit ose të vazhdojë më tej të japë flegmon
difuz të dyshemesë së gojës ose komplikacione të tjera.
Adenoflegmonin ne e konsiderojmë një urgjencë stomatologjike, prandaj në plan të parë
për mjekimin e tij kemi ndërhyrjen kirurgjikale (incizionin), aplikojmë kryesishit incizionin
ekstraoral. Incizionin intraoral e përdorim vetëm në ato raste kur infeksioni ka përshkruar muskulin
mylohyoideus dhe pusi është lokalizuar në llozhën sublinguale. Edhe për adenoflegmonet e regjioneve
të tjera preferojmë incizionin ekstraoral edhe kur pusi është lokalizuar nën mukozë aplikojmë
incizion intraoral. Vlen të theksojmë se në disa raste kur mungon fluktuacioni hezitohet të ndërhyhet
në adenoflagmonet pavarësisht se sëmundja ka disa ditë që ka filluar dhe koleksioni purulent është
formuar, por presim që ky i fundit të dalë në sipërfaqe dhe të shfaqet simptomi i fluktucionit. Nuk
duhet harruar se simptomi i fluktuacionit sidomos për adenoflegmonin submandibular (këtu bëhen
gabimet më të shpeshta) në shumicën e rasteve shfaqet me vonesë. Nuk duhet harruar gjithashtu
se para se të shfaqet fluktuacioni superficial, në thellësi me një palpacion të kujdesshëm ndihet
fluktacion i thellë, të cilin ne e kërkojmë në praktikën tonë. Kur ne dyshojmë për fluktacionin e thellë,
atëherë bëjmë punksion eksplorativ. Edhe këtu gjatë punksionit duhet përdorur gjilpëra e trashë dhe
të kërkohet llozha ku është lokalizuar koleksioni purulent.
Teknika e incizionit të adenoflegmonit submandibular është ajo që përdoret për hapjen e
limfadeniteve purulente të këtij regjioni me ndryshim që incizioni duhet të jetë më i gjatë (2 – 3 cm)
dhe drenimi të vazhdojë për një kohë më të gjatë, për shkak të proçesit të shkrirjes dhe nekrozës
të indit të gjëndrës limfatike, i cili eleminohet shumë ngadalë. Krahas mjekimit kirurgjikal, për
disa ditë përdorim penicilinë një herë ose dy herë në ditë nga 400 000 UI të kombinuar dy ditë pas
incizionit me fizioterapi për rezorbimin më të shpejtë të infiltratit, vitaminoterapi, analgjezikë etj.
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Vetëm mjekimin konservativ e përdorim në rastet kur i sëmuri refuzon ndërhyrjen kirurgjikale ose
kur gjatë punksionit mungon koleksioni purulent. Duhet theksuar se kur përdoret vetëm mjekim
konservativ, shërimi bëhet me ngadalë, rrezikohet që sëmundja të kalojë në limfadenit kronik dhe
rritet paaftësia e përkohshme në punë. Praktika jonë e ka vërtetuar se në ato raste që është përdorur
mjekimi kirurgjikal, shërimi është bërë mesatarisht për 5 - 7 ditë, kurse në rastet që është përdorur
vetëm mjekimi me antibiotikë, fizioterapi etj., shërimi ka vazhduar për 10 – 14 ditë.
Në praktikën tonë kemi pasur raste që i sëmuri ka refuzuar ndërhyrjen kirurgjikale, ka
përdorur antibiotikë për disa ditë dhe ka parë që ata nuk kanë dhënë efekt dhe së fundi i është
nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale. Lidhur me këto është detyrë e çdo mjeku që ta bindë të sëmurin
për domosdoshmërinë e incizionit dhe pasojat e msobërjes së tij.
Krahas mjekimit kirurgjikal ose konservativ mjekojmë dhëmbin ose sëmundjen primare kur
ajo diskutohet.
Për hapjen e limfadeniteve purulente dhe adenoflegmoneve kemi përdorur kryesisht
anestezinë lokale infiltrative në shtresa me novokainë dhe kohët e fundit me lidokainë, të përgatitur
nga Profarma duke injektuar 2 – 4 cc. Anestezia infiltrative në shtresa e kemi përdorur sidomos
në infeksionet e thella, kurse në rastet kur koleksioni purulent ka qënë lokalizuar nën lëkurë jemi
mjaftuar vetëm në anestezi superficiale të lëkurës me ftohje kloretil. Incizionet intraorale i kemi bërë
me anestezi infiltrative të mukozës.
Në fëmijë, të cilët janë të paqëndrueshëm në disa raste (nuk kemi mundur të bindim fëmijën)
është përdorur raush narkozë me kloretil.

P Ë R M B L E D H J E
1- Në mjekimin e formave të ndryshme të limfadeniteve akute jospecifike të regjionit
maksilofacial, duhet të kihen parasyh faktorët etiologjikë dhe format klinike.
2- Limfadenitet akute seroze duhen trajtuar në fillim me mjekim konservativ (antibiotikë,
fizioterapi) dhe të hiqet shkaku që ka dhënë infeksion në gjëndër.
3- Trajtimi i limfadeniteve akute purulente duhet të bëhet kryesisht me mjekim kirurgjikal,
heqjen e shkakut dhe në disa raste mjekimi kirurgjikal të kombinohet me antibiotikë.
4- Adenoflegmonet duhen konsideruar urgjenca dhe trajtimi i tyre duhet të bëhet me ndërhyrje
kirurgjikale, antibiotikë, fizioterapi dhe heqjen e burimit të infeksionit.
5- Në kushte ambulatore për hapjen e tyre duhet të preferohet anestezia lokale infiltrative në shtresa,
e cila është e thjeshtë, aplikohet nga çdo mjek dhe nuk paraqet rrezikshmëri për të sëmurin.
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PROTEZAT IMEDIATE DHE NDËRHYRJET KIRURGJIKALE
Stom. Samedin GJINI
Katedra e Kirurgjise Stomatologjike
Stom. Ruzhdie QAFMOLLA
Katedra e Ortopedisë
Me zhvillimin e teknikës, perfeksionimin e mjeteve dhe aparaturave si dhe me ngritjen e
nivelit kultural të masave tona punonjëse, u rritën dhe kërkesat e të sëmurëve për cilësinë e protezimit.
Për të plotësuar këto kërkesa, (qe proteza të kryejë funksionin e saj menjëherë pas heqjes së
dhëmbëve dhe në të njëjtën kohë të mos dëmtojë anën funksionale dhe fizionomike të të sëmurit) që
nuk mund të përmbushen me metodën klasike të protëzimit filluan të aplikohen protezat immediate.
Këto lloj protezash i kanë propozuar për herë të parë Rodrich, Atkincon, Klod Martui etj. ndërsa
në kohën e sotme partizanë të protezimit imediatë janë autorë të tillë të dëgjuar si Vitchel, Rehni,
Reichenbach, Kontaroviç, Binin, Chlansen etj. Në vendin tonë protezat immediate kanë filluar nga
viti 1960, por deri tani nuk kanë zënë vendin që meritojnë në praktikën e përditshme stomatologjike.
Këto lloj protezash paraqesin një interes të veçantë për faktin se efekti funksional dhe
fizionomik i të sëmurit nuk dëmtohen për asnjë cast, faktorë që kanë një rëndësi të madhe sidomos
në disa profesione si artistë, pedagogë, oratorë, jurist, arsimtarë të cilët nuk mund të rrinë për një
kohë të gjatë pa dhëmbë pasi pengohen në punën e përditshme.
Përveç kësaj mungesa e dhëmbëve për një kohë të gjatë sjell me vete edhe çrregullime të tjera
në organizëm si: atrofizim të proçesit alveolar, dëmtime në artikulacionin temporo – mandibular, ulje
të ndigjimit, humbje të tonusit normal të mimikës, çrregullime digjestive etj.
Duke u nisur nga anët pozitive të protezimit imediat, ne kemi filluar këto vitet e fundit që të
aplikojmë këtë metodë duke zgjeruar në të njëjtën kohë edhe indikacionet për këtë lloj protezimi.
Autorë të ndryshëm shprehen se protezimi imediat jep rezultate të mira në protezat totale
dhe parciale, ndërsa ne kemi filluar që të aplikojmë edhe ura imediate fikse në regjonin frontal. Po
përshkruajmë një nga rastet tona:
I sëmuri S. K. vjeç 45, me numër kartele 1276/1485 paraqitet tek ne me diagnozë paradontoze,
prognati dhe kafshim i thellë shoqëruar me daljen e dhëmbëve frontale përpara dhe lëvizje të
theksuara.
Qëellimi i protezimit imediat në këtë rast është jo vetëm rivendosja e menjëhershme e
funksionit përtypës dhe fonetik, por në të njëjtën kohë dhe rregullimi i anomalisë dento – maksilare.
Teknika e përgatitjes dhe e marrjes së masës për urat immediate është e njëjtë si për urat
e zakonshme. U preparuan 54 ! 45 dhe u muarën masa me matje hidrokloride (kromopan). Pas
përgatitjes së këllëfëve të cilët u axhustuan në gojën e pacientit, u muar masa e dytë për përgatitjen e
urës. Në seancën e fundit, dmth. kur ura është gati për t’u aplikuar në gojë bëhet ndërhyrja kirurgjikale,
104

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

ekstraksioni i 321 ! 123 i shoqëruar me alveoloplastikë dhe menjëherë pas interventit vendoset ura.
Ndërhyrja kirurgjikale ka rëndësi të madhe në protëzimin imediat, bile heqja e dhëmbëve dhe
përgatitja operatore e proçesit alveolar janë nga momentet më të rëndësishme sidomos në protezat
imediate totale.
Pikpamjet bashkëkohore për këtë problem vënë më shumë theksin në vlerën e tyre biologjike
funksionale. Shikimi i problemit nga ana biologjike ka të bëjë me mjekimin e plagëve pas heqjes së
dhëmbëve. Të gjithë autorët janë të një mendimi lidhur me këtë problem, dmth. që plagët shërohen
më shpejt dhe pa komplikacione (Ehriche Mayer, Binin, Masawer, Reichenbach Rehmi, cituar sipas
D. Filer).
Për shërimin e shpejtë të plagëve dhe formimin e rregullt të proçesit alveolar ndikojnë
pozitivisht ngacmimet funksionale e mekanike që ushtrohen nga proteza mbi indet, sidomos rrënjët
artificiale prej plasmase në trupin e protezës, të cilat futen në gropëzat alveolare. Rëndësi të madhe
nga pikpamja biologjike ka edhe fakti se protezat imediate ngadalësojnë proçesin e atrofizimit të
kreshtës alveolare, pasi menjëherë pas heqjes së dhëmbëve, duke u vendosur proteza, funksionet
e sistemit dento – maksilar nuk dëmtohen dhe për pasojë nuk krijohen kushte të favorshme për
atrofizimin e kreshtës kockore. Sipas Binin dhe Reichenbach, ku funksioni përtypës rivendoset
menjëherë pas heqjes së dhëmbëve me anën e protezës imediate, atrofia e kockës është minimale.
Në kushtet normale të protezimit me metodën klasike, dihet se pacienti ngelet pa dhëmbë për disa
muaj, atrofia e kreshtës alveolare përparon menjëherë kaq tepër sa që vështirëson stabilizimin e
protezave, bile në disa raste lind nevoja për ndërhyrje kirurgjikale për thellimin e sulkusit vestibular
ose rikrijimin e kreshtës alveolare me transplante të ndryshme.
Përsa i përket ekstraksionit të dhëmbëve disa autorë preferojnë heqjen në dy etapa, dmth.
në fillim heqin dhëmbët distal dhe pasi shërohen plagët alveolare në këtë regjion fillon punën për
përgatitjen e protezave imediate: dhëmbët frontalë i heqin më momentin e aplikimit të protezës.
Ne në praktikën tonë kemi përdorur metodën e heqjes së dhëmbëve në një etapë në momentin e
aplikimit të protezës, pasi në këtë mënyrë shkurtohet afati i vendosjes së protezës, plus avantazhet e
tjera që janë përmendur më sipër.
Heqja e dhëmbëve për aplikimin e protezave immediate duhet të bëhet me shumë kujdes, pa
u dëmtuar indet e buta dhe të forta dhe pa u traumatizuar alveola. Meqënëse këtu kemi të bëjmë me
ekstraksione multiple lind nevoja që të rregullohen dhe korigjohen edhe septumet inter – dentale
ose inter – alveolarë, të cilat qëndrojnë mbi nivelin e proçesit alveolar. Në heqjen e pjesëve të tepërta
të kockave, duhet të jemi të kujdesshëm për të mos dëmtuar kreshtën alveolare, mbasi heqja e tepërt
e kockës, sidomos ajo kortikale, shpejton proçesin e atrofizimit. Pas lëmimit të buzëve kockore të
kreshtës alveolare, bëhet adaptimi i buzëve të mukozës; buzët gingivale të acaruara, të atrofizuara,
hipertrofike ose me ndryshime të tjera patologjike ekcizohen dhe plaga suturohet, duke bashkuar
buzët e mukozës vestibulare dhe orale (palatinale ose linguale).
Në rast se numri i dhëmbëve që do të hiqen në afërsi me njëri – tjetrin nuk është më i madh
se dy – tre, atëherë plaga mund të lihet dhe pa qepur, mjafton që të adaptohen buzët marginale të
gingivës me anën e një garze të vendosur mbi kreshtën alveolare.
Rregullimi kirurgjikal i kreshtës alveolare i jep asaj formë të rrumbullakosur, eliminon
formimin e buzëve të mprehta kockore, të cilat traumatizojnë mukozën dhe shkaktojnë dhëmbje. Pas
ekstraksioneve dhe rregullimeve të kreshtës alveolare, presim 10 – 15 minuta për derisa të ndalojë
hemoragjia me anën e tamponeve komprimues dhe pastaj aplikojmë menjëherë protezën immediate.
Kështu u veprua tek pacienti S. K. të cilit ura iu cimentua në momentin e ekstraksionit të
dhëmbëve duke rivendosur menjëherë funksionin përtypës dhe estetik, duke mënjanuar në të njëjtën
kohë prognatine dhe kafshimin e thellë.
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Pacienti pas vendosjes së urës nuk pati asnjë shqetësim, edemë ose hemorragji. Po këtë
metodë kemi ndjekur edhe me pacientët me protezë parciale dhe komplete.
Për përgatitjen e protezës totale immediate veprojmë në këtë mënyrë: I hiqen pacientit tërë
rrënjët që na pengojnë në marrjen e masës.
Pastaj kalojmë në marrjen e masës me material hidrokolaide (kromopan). Me këtë masë
nxjerrim modelin e punës dhe modelin e studimit.
Në modelin e punës përgatisim shabllonat me të cilat marrim okluzionin central në gojën
e pacientit dhe pastaj i fiksojmë në artikulator. Për proçesin e punës ka mendime të ndryshme. Një
nga këto metoda është dhe ajo e cila rekomandohet nga Gerlach i cili adapton një fletë dylli deri në
margot incizale të dhëmbëve që do të hiqen. Faqet labiale lihen të lira. Mbi këtë dyllë vendoset allçi e
butë duke përfshirë sipërfaqet përtypëse të dhëmbëve. Qëllimi i allçisë është të mos ndryshojë forma
e dyllit, pastaj sharrohen dhëmbët dhe formohen gropat alveolare nga vetë stomatologu. Thellimi
i tyre duhet bërë jo më tepër se 5 mm. dhe të kemi kujdes të mos preket pjesa e ngjyrosur me laps
(zakonisht anohemi nga ana labiale) dhe të ruajmë buzët palatinale.
Thellësia e gropës dhe vetë rrënjët artificiale duhet të arrijnë deri në grykën e buzës alveolare,
por në asnjë mënyrë të mos e takojë atë. Dhëmbët e sharuar fiksohen në vendet e tyre dhe ngjiten
më dyllë. Bëhet montimi i krejt arkadës dentare (eventualisht pas aplikimit të elementeve fiksuese,
krosheve në rastet e protezave parciale).
Proteza pa model futet direkt në mufël. Si pastrohet nga dylli hiqen dhëmbët prej allçie dhe
zëvendësohen me rezinën përkatëse. Me këtë metodë plotësohet e arrihet imitimi i dhëmbëve natyral.
Në klinikën tonë aplikojmë metodën e propozuar nga Reinchenbah, dmth. montojmë dhëmbët që
mungojnë në model, bëjmë provën në gojën e pacientit dhe zëvendësojmë dhëmbët e allçisë një nga
një me dhëmbët artificiale.
Proteza e përgatitur në këtë mënyrë aplikohet menjëherë pas ekstraksionit të dhëmbëve dhe
ndërhyrjes kirurgjikale mbi kreshtën alveolare. Protezën totale dhe parciale perpara se ta aplikojmë
në gojën e pacienti duhet ta pastojmë mirë dhe ta dezinfektojmë mirë me tinkturë Jodi dhe alkool,
ndërsa urat duhet të lahen me ujë të rrjedhshëm dhe sapun. Pasi i lajmë me ujë, i sterilizojme dhe i
mbajmë të mbështjella me një garzë sterile deri sa ta vendosim në gojën e pacientit. Pas aplikimit të
protezës immediate totale dhe parciale, i sëmuri këshillohet të mos i heqë ato për 24 orët e para dhe
ditën tjetër të paraqitet tek mjeku për kontroll.
Suturat e vendosura hiqen ditën e pestë ose të gjashtë pas ndërhyrjes kirurgjikale. Në të gjitha
rastet me proteza imediate që kemi aplikuar, qofshin këto totale, parciale dhe ura, shërimi i plagëve
ka qënë normal, pa edemë, pa dhëmbje dhe pa hemorragji.
Diskutimi i rasteve
E sëmura A. V. vjeç 38, me profesion nëpunëse, Nr. Kartele 722, u paraqit në klinikë më datë
17.4.1972 me diagnozë: ½ kompleti sipër dhe parciale poshtë. Pas marrjes se masës dhe punimit të
protezës me datën 3.5.1972 u bë ekstraksioni i dhëmbëve 321!23 dhe u vendos proteza sipër.
E sëmura T. Z. vjeç 43, punëtore, nr. kartele 150 paraqitet në klinikë me datë 28.1.1973
me diagnozë protezë parciale sipër dhe poshtë, pas përgatitjes së protezave me datë 6.2.1973 për
ekstraksionin e dhembeve 1-2 poshte djathtas dhe 1 poshte majtas dhe vendosjen e menjëhershme
të protezës.
I sëmuri Q. D. vjeç 36 piktor, numër kartelë 1585, paraqitet në klinikë me datë 22.10.1972 me
diagnozë parciale sipër e poshtë. U përgatitën protezat parciale dhe më datë 3.11.1972 u vendosën
parciale sipër, ndërsa poshtë proteza parciale immediate pas ekstraksionit te 1-2 poshte djathtas dhe
1-2 poshte majtas
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I sëmuri N. K. vjeç 43 nëpunës me numër kartele 1329, paraqitet në klinikë më 20.10.1972
me diagnozë 1/2 kompleti sipër. Më datë 1.11.1972 u bënë ekstraksioni 2 |34 u vendos menjëherë
proteza në gojë.
E sëmura F. L. vjeç 47 nëpunës me numër kartele 1599, paraqitet në klinikë më 31.10.1972
me diagnozë ½ kompleti sipër dhe parciale poshtë. Në nofullën e poshtme u bë protezë e zakonshme
parciale, ndërsa sipër protezë totale immediate, e cila u aplikua më datë 12.11.1972, pas ekstraksionit
7 | 123.
I sëmuri A. Zh. Vjeç 44, nëpunës me numër kartele 1973 me diagnozë 1/2 kompleti sipër
dhe parciale poshtë. U paraqit në klinikë më 20.12.1973. Pas punimit të protezës me datë 28.12.1973
bëhet ekstraksioni 31 | 13 dhe aplikimi i menjëhershëm i tyre.
21 | 12
Në të 15 rastet tona, që kemi aplikuar protezë imediate periudha post – operative ka shkuar
normalisht. Shërimi i plagës është bërë pa dhëmbje, edemë dhe hemoragji. Protezat janë adaptuar
mirë dhe të sëmurët janë mësuar shumë shpejt me to, dmth. kanë filluar të ushqehen dhe të flasin
mirë menjëherë pas vendosjes së protezës.

K O N K L U Z I O N
1- I sëmuri me proteza immediate adaptohet shumë me shpejt me to se sa me protezat e punuara
në mënyra klasike.
2- Protezat imediate kanë avantazhe shumë të mëdha në krahasim me protezat klasike. Në disa
kategori të sëmurësh profesioni i të cilëve nuk mund të ushtrohet pa dhëmbë (artistë, oratorë,
këngëtar etj.).
3- Vendosja e protezave imediate nuk jep asnjë komplikacion në shërimin e plagëve, post –
ekstraksionale, përkundrazi ndihmon në forcimin e cikatrizimin e drejtuar të kreshtës
alveolare.
4- Teknika e punimit të protezave imediate, nuk paraqet vështirësi dhe ato mund të aplikohen
në të gjithë klinikat stomatologjike të rretheve.
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PROTETIKË

FIKSIMI I PROTEZAVE TOTALE ME ANËN
E RRËNJËVE ARTIFICIALE
Stom. Foto TOTI, Doc. Dhori POJANI
Katedra e Ortopedisë Tiranë
Fiksimi dhe stabilizimi i protezës totale në përgjithësi e në veçanti në nofullën e poshtme
paraqet vështirësi të madhe praktike, akoma dhe sot ky problem nuk ka gjetur zgjidhje të plotë.
Shumë autorë kanë propozuar metoda të ndryshme dhe kanë shfrytëzuar një sërë mjetesh
ndihmëse, që ndihmojnë në fiksimin e protezës totale (Bojanow Henkel, Petz, Reinchenbach,
Wierzynski etj.). Disa nga këto metoda mund të përdoren me sukses dhe në klinikat tona. Shfrytëzimi
i këtyre mjeteve sipas rastit e individëve të ndryshëm dhe kombinimi i drejtë i tyre ndihmojnë në
fiksimin e protezës totale. Është e kuptueshme që mjetet ndihmëse, që përdoren për fiksimin e
protezës në gojë pa dhëmbë janë të paefektshme nëqoftëse nuk zbatohen me rigorozitet proçedurat e
punës klinike e laboratorike në përgatitjen e protezës, si marrja e masës ekzakte, përgatitja e modeleve
etj. Sot për fiksimin e protezave totale përdoren dhe implantet metalike subperiostale e interostale.
Këto proteza veç problemit të materialit dhe teknikës së vështirë të përgatitjes, aplikohen 18 – 24
muaj pas heqjes së dhëmbit të fundit (Schwindling), nuk janë gjithmonë rezultative, nuk mund të
aplikohen në të gjithë pacientët dhe kërkojnë kuadër të specializuar. Meqënëse problem i retensionit
të protezave tonale edhe në klinikat tona është aktual, ne u munduam, duke u konsultuar dhe me
literaturën ekzistuese, të aplikojmë një metodë të thjeshtë e cila mund të përdoret me sukses nga
kushdo dhe në të gjitha klinikat e vendit tonë. Kjo metodë mund të përdoret si në nofullën e poshtme
dhe në të sipërmen. Ne aplikuam sipas kësaj metode dy proteza në nofullën e poshtme, mbasi, siç
dihet, stabilizimi dhe retensioni i protezës në këtë nofull është më i vështirë. Kjo metodë fiksimi
konsiston në heqjen e dhëmbëve natyralë të mbetur në gojë dhe shfrytëzimi i alveolave të tyre si
vende retensioni për protezën.
Pacientët në klinikë mund të paraqiten për protezim në tri mënyra:
1- Me protezë subtotale, e cila fiksohet në një, dy ose më shumë dhëmbë të mbetur në gojë me
anën e krosheve, në pacientë që kanë pasur proteza në gojë.
2- Kur pacienti s’ka patur asnjëherë protezë në gojë dhe ruan akoma një ose më shumë dhëmbë
natyralë.
3- Kur pacienti s’ka asnjë dhëmb në gojë.
Për metodën që ne trajtojmë në këtë artikull është e domosdoshme që pacienti të ketë
dhëmbë natyralë në gojë, të cilët kanë indikacion absolute për heqje. Në rastin e parë kur
pacienti ka në gojë protezë subtotale të fiksuare në një ose më shumë dhëmbë të mbetur në gojë
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dhe kur këta dhëmbë kanë indikacion absolute për heqje, deri tani ekzistonte metoda e heqjes
së këtyre dhëmbëve dhe zëvendësimi i tyre me dhëmbë artificial. Kjo protezë konsiderohej si
protezë provizore. Proteza definitive i vendoset pacientit kur t’i jetë shëruar plotësisht proçesi
alveolar (Wierzynski). Në këtë rast meqë proçesi alveolar atrofizohej shumë, stabilizimi i
protezës keqësohej. Me qëllim që stabilizimi i protezës të përmirësohet ne shfrytëzojmë alveolat
e dhëmbëve të hequr.
Mënyra e përgatitjes së kësaj proteze është kjo: i hiqet pacientit dhëmbi i parë, shpesh i vetmi
dhëmb i mbetur në gojë dhe dhëmbi tjetër që ka mbetur kur ka më shumë se 2 dhëmbë hiqet pas një
jave pasi të stabilizohet plaga e dhëmbit të parë (Wierzynski).
Në rastet tona, pacientëve ua heqim të dy dhëmbët në një seancë. Pas heqjes së dhëmbëve
mbushim alveolën me pudër sulfamide, penicilë dhe tamponojmë plagët me garzë sterile. Rrënjët
e dhëmbëve të hequr, në rastin tonë dy treshat poshtë, i pastrojmë nga periodonti dhe shkurtojmë
apekset e tyre 3 – 4 mm., mbushim në mënyrë retrograde dhëmbët e hequr me cement. Dhëmbët
e hequr i dezinfektojmë më jod dhe i shpërlajmë me sol. Fiziologjik steril. Pastrojmë dhe thajmë
protezën dhe vendosim në të dhëmbët e hequr, të cilët i fiksojmë në vendet e tyre me dyrakryl. Gjatë
kohës që dyrakryli është ende plastik. Vendosim protezën në gojën e pacientit në mënyrë që rrënjët e
dhëmbëve të hequr të gjënden në alveolat e veta. Proteza mbahet e fiksuar në okluzion qendror derisa
dyrakryli të forcohet plotësisht. Protezën e lëmë në gojë për 24 orë pa e hequr. Nëqoftesë pacienti
pas ditës së dytë ankohet për dhëmbje në formën e një alveoliti të lehtë, ja zhdukim menjëherë duke
shkurtuar rrënjën e dhëmbit natyral dhe 2 – 3 mm të tjera.
Pas dy – tre javësh, kur përfundon plotësisht epitelizimi alveolar, përgatisim protezën
definitive.
Protezën e pacientit ku janë të fiksuar edhe dhëmbët natyralë e trajtojmë si lugë individuale.
Protezën e pastrojmë dhe e lajmë mirë që të ngjitet në të materiali i masës (repina), mbushim
sipërfaqen mukozale të saj dhe sipërfaqen e rrënjëve të dhëmbëve natyralë që ndodhen në të me
material mase si në rastin e marrjes së masës me lugë individuale dhe marrim masën me të, derdhim
menjëherë modelin, ndërsa protezën ja kthejmë përsëri pacientit që alveolat të mos rrinë bosh për
një kohë të gjatë. Modeli me gropa që imiton alveolat përdoret për përgatitjen e protezës njësoj si
zakonisht.
Kur korona e ish dhëmbit të stabilizimit është e thyer dhe nuk ka mundësi që vetëm rrënja
të fiksohet në pllakën e protezës, rikonstruktohet korona e tij me dyrakryl me ndihmën e një vide të
futur në kanalin e rrënjës ose, pas heqjes së rrënjës futim në alveolën bosh rrënjë të parapërgatitura
prej rezine, forma dhe madhësia e të cilave mund të përgatitet menjëherë në klinikë. Edhe rrënjët prej
rezine duhet të sterilizohen ose dezinfektohen po ashtu si rrënjët natyrale. Fiksimi i tyre në protezë
bëhet si në rastin e dhëmbëve natyralë.
Rasti i dytë: Pacienti paraqitet për herë të parë në klinikë për protezim. Konstatojmë se
dhëmbët e mbetur në gojë kanë indikacion absolut për heqje. Para heqjes së këtyre dhëmbëve
përgatisim si zakonisht protezë subtotale dhe kur kjo protezë është stabilizuar pacienti është mësuar
me të, veprojmë si në rastin e parë që përshkruam me lart.

K O N K L U Z I O N
-

Kirurgu stomatolog asnjëherë nuk duhet t’i heqë pacientit të gjithë dhëmbët pa marrë
parasysh prognozën protetike të tij dhe pa u konsultuar me mjekun ortoped.
Nga kontrollet e deritanishme (një vjeçare) proteza qëndron mirë në gojë, pacientët janë të
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-

kënaqur dhe objektivisht nuk është vërejtur atrofi kockore ose alteracione të tjera patologjike.
Pacientit duhet t’i rekomandohet higjiena e mirë e protezës dhe e gojës.
Si anë negative në rastin e dytë, është se pacientit i përgatiten dy proteza. Kjo metodë
këshillohet vetëm në rastet e atrofisë së theksuar të proçesit alveolar, kur proteza totale pa
mjete ndihmëse fiksimi nuk stabilizohet.

B I B L I O G R A F I A
1. BOJANOW Dent. Stom. Nr. 1. 1965
2. BOJANOW Sto. Sofie Nr. 3. 1963
3. HENKEL: Dent. Stom. Nr. 8. 1962
4. PETZ: Zahntechnik Nr. 3. 1963
5. WIERZYNSKI: Czasopismo Sto. 3. 1963
6. STAEGEMANN: Dent. Stom. Nr. 3. 1963
7. REICHENBACH: Protetik – Band. 2. 1969
8. POJANI, QANO, GJINI, KASAPI,: Kir. Stom. Fq. 94.
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ORTODONTI

PSEUDOPROGENIA DHE MJEKIMI I SAJ
Stom. Dhimitra LIRA
Pseudoprogenia është një anomali e nofullave të cilën e takojmë ne okluzionin e dhëmbëve të
qumështit, në okluzionin e dhëmbëve të përzierë dhe në okluzionin e dhëmbëve permanent; në këto
dy të fundit vjen si pasojë e mostrajtimit të kësaj anomalie në moshën e herët të fëmijës.
Pse takohet kjo anomali tek fëmijët ?
Organizmi i fëmijës në tërësi dhe veçanërisht sistemi dento – maksillo – facial, në krahasim me
organizmin e të rriturve, ka një seri veçori dalluese si nga ana morfologjike edhe nga ajo funksionale.
Ndryshimet morfologjike paraqiten me veçorinë anatomofiziologjike të organizmit të fëmijës, i cili
është gjithmonë në zhvillim dhe rritje. Gjatë zhvillimit dhe rritjes, ashtu si për të gjithë sistemet dhe
organet e tjera, edhe për sistemin maksilo – facial përsëritet proçesi i zhvillimit që është fituar gjatë
fillogjenezës dhe ontogjenezës.
Gjatë zhvillimit të sistemit dento – maksillo – facial, përveç faktorëve që janë të lidhur me përsëritjen
e veçorive fillogjenetike dhe ontogjenetike të fituara historikisht, një rëndësi të veçantë kanë dhe influencat
e ambientit të jashtëm dhe të brendshëm. Zhvillimi normal i harmonishëm, me dimensione simetrike, të
rregullta, të këtij sistemi kondicionohet nga faktorët e parë si dhe nga ngacmimet që janë nën kufirin e
pragut dhe nuk arrijnë të influencojnë negativisht në zhvillimin normal.
Zhvillimi i anomalive, njëkohësisht dhe i pseudoprogenisë, vjen si pasojë e ngacmimeve të
ambientit të jashtëm e të brendshëm kur këto kalojnë kufirin e pragut, dhe veprojnë me një përsëritje
sistematike për një kohë, duke krijuar një steriotip jo normal.
Pseudoprogenia nga të dhënat e autorëve të ndryshëm si dhe nga praktika në vendin tonë vihet
re se zë një vend të mirë në strukturën statistikore të anomalive ortodontike, psh. Në Gjermani 10 %,
Bullgari 4 % BS. 12 %. Nga të dhënat statistikore që disponojmë në klinikën tonë kjo anomali arrin 5 %.
Sikundër vihet re nga të dhënat e mësipërme kjo anomali zë një vend me rëndësi në
deformacionet e regionit dento - maksilo – facial. Meqë është në këtë region interesimi i pacientëve
është i madh, prandaj i kushtohet një vëmendje e veçantë. Për ilustrimin e kësaj anomalie dhe efektin
e metodave mjekësore po paraqesim këto raste:
Rasti i parë: pacientja L. V. vjeç 14, nxënëse nga Durrësi. drejtohet në klinikën tonë për të
mjekuar anomalinë. Nga anamneza del se pacientja me të njëjtën anomali ka pasur babanë, vëllanë
dhe gjyshen.
Ekzaminimi objektiv ekstra oral, buza e sipërme duket e futur nga ana orale, plikat nazolabiale
janë të tërhequra, buza e poshtme krijon shkallë positive.
Ekzaminimi intraoral: Proçese karioze nuk ekzistojnë tek dhëmbët.
7654321|1234567
7654321|1234567
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Analiza në konkluzion paraqet mënjanime sagitale në dhëmbët frontal 21 | 12 okludojnë me
faqen e tyre labiale, në faqen linguale të dhëmbëve të poshtëm (anagonistë), kurse përsa iu përket
dhëmbëve distal në anën e djathtë kyçi i okluzionit (angel) qëndron në pozicionin e duhur në anën e
majtë mandibula është spostuar mezialisht me 1/3 e gjerësisë së premolarëve.
Mënjanimet transversale: linja mediane është spostuar nga ana e djathtë në 2 – 3 mm.
Mënjanime anësore s’ka.
Mënjanimet vertikale: dhëmbët frontal të nofullës së poshtme mbulojnë të sipërmet me 5
mm. Në dhëmbë distal 6 | qëndron në supraokluzion me 2 mm. dhe ! 6 me 2 mm në infraokluzion.
D i a g n o z a: Pseudoprogenia e komplikuar me kafshim të thellë.
Mendojmë se si faktorë etiologjik i këtij rasti duhet te ketë qënë moszhvillimi i mjaftueshëm
i maksillës, si pasoje e trashëgimisë.
Mjekimi: Filloi me 9. 3. 1962, ju muarr masë për modele, pasi u studjuan ato meqënëse
pacintja i kishte edhe dhëmbët e poshtme pak të protruduar dhe ishte nga Durrësi, pra nuk kishte
mundësi të vinte çdo jave për aktivizimin e aparatit, vendosëm dhe i bëmë dy korona Kac me
rrafsh të pjerrët. Më 24.4.1962 aparati iu hoq, dhëmbët e sipërme mbulonin të poshtmit me 3 mm;
dhëmbët e poshtëm u restruduan. Pacientja nuk vazhdoi më gjatë të korigjonte kafshimin e thellë
dhe mënjanimet transversale.
Rasti i dytë: pacientja E.S. vjeç 15, nxënëse nga Korça, kërkon ndihmën tonë për mungesë
estetike. Buza e sipërme i duket më e thellë se e poshtmja dhe si e tërhequr nga e majta. Buza e
poshtme krijon shkallë pozitive. Nga të dhënat anamnestike del se pacientja ka thithur buzën e
sipërme kur ka qënë e vogël.
Ekzaminimi ekstra oral përputhet me të dhënat anamnestike. Ekzaminimi intraoral me
procese karioze te 6 lart amjtas dhe 6 poshte djathtas.
7634321|1234567
7654321|1234567
Analiza në okluzion: Mënjanime sagitale. Dhëmbët frontalë të nofullës së poshtme
artikulojnë me faqen e tyre lingual në faqen labiale të antagonisteve. Dhëmbët distale janë spostuar
mezialisht nga ana e djathtë me 1/ 2 gjerësi të premolarëve, kurse nga ana e majtë me 1 / 3.
Mënjanimet transversale s’ka.
Mënjanimet vertikale në dhëmbët frontal 21 | mbulojnë nga antagonistat me 1 mm | 12 i anës
tjetër me 5 mm. Në dhëmbët distal s’ka mënjanime.
Kurën ia filluam më 19.11.1962 me shinë labiale duke i ngritur kafshimin aq sa të lejojmë
për të rrëshqitur dhëmbët frontal mbi antagonistët. Kura natyrisht u bë gradualisht, duke ardhur
pacientja një herë në javë. Kështu vazhdoi 2 muaj pastaj pacientja na vinte më rrallë (meqënëse nuk
kishte mundësi të qëndronte në Tiranë). Kështu që kura përfundoi pas 5 muajve. Pacientja erdhi
në mars për kontroll dhe e këshilluam të hiqte aparatin në prill. Në verë po të 1963 në një kontroll
rezultoi se rezultati ishte i qëndrueshëm.
Si faktor etiologjik për këtë rast na del thithja e buzes së sipërme.
Rasti i tretë: pacientja I. D. vjeç 9, nxenëse nga Tirana.
Nga anamneza rezulton se dhëmbët e qumështit filluan t’i dalin në 11 muaj dhe filluan t’i
ndërrohen në 8 vjeç. Ekzaminimi ekstra oral të jep pamje progenike. Ekzaminimi intra oral
6 V IV III II 1 | 1 II III IV V 6
6 V IV III 21 | 12 III IV 1 6
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Analizat në okluzion: Mënjanimet sagitale: dhëmbët frontal të nofullës së poshtme
artikulojnë me faqen e tyre lingual në faqen labiale të dhmbëve antagoniste, dhëmbët distalë janë
spostuar në drejtim mezial më 1 /3 e gjerësisë së premolarëve nga ana e djathtë.
Mënjanime transversale s’ka.
Mënjanimet vertikale. Dhëmbët e poshtëm mbulojnë të sipërmit me 5 mm. Dhëmbët distal
të anës së djathtë poshtë mungon IV, V në të majtë IV është duke dalë, qëndron lart antagonisteve me
3 – 4 mm, 5 poshte majtas nuk ka dalë, shkaku: bllokimi i okluzionit.
Diagnoza: Pseudoprogenia e detyruar e komplikuar me kafshim të thellë.
Mjekimi: Më 10.10.964 iu muarr masë për model dhe iu përgatit rrafsh i pjerrët prej plastmasi
që polimerizohet shpejt në gojë. Me 19.10.1964 erdhi për kontroll, kishte arritur rezultat shumë të
mirë, inizivet arrinin bri për bri, ju dekortikuan pak kaninët. Me 26.10.1964, dhëmbët e sipërm
mbulonin të poshtmit me 2 mm, ju la aparati per t’iu korigjuar dhe kafshimi i thellë.
Rasti i katërt: A.L. vjeç 10 (Nr. Kartele 2).
Anamneza. Pacienti ankohej se në të njëtën vend kish 2 dhëmbë.
Ekzaminimi ekstra oral asgjë me rëndësi.
Ekzaminimi intraoral
6 V IV III 21 | 12 III IV V 6
6 V IV III 21 | 12 III IV V 6

dhëmbët ekzistues.

Analizat në okluzion: | 1 qëndron në pozicion palatoversio, veç kësaj ka rrotacion mezial
dhe korona e pa dalë plotësisht. Në rradhën normale të harkut dentar ekziston dhëmbi |1 i qumështit.
Vendi për spostimi e ! 1 është ngushtuar.
Mjekimi: Në shtator të vitit 1963 pacienti është paraqitur tek ne, ku u këshillua të hiqte
dhëmbin e qumështit dhe të vinte herepashere në vizitë, me qëllim që | 1 të dilte dhe pak sa të mund
t’i aplikohej koronë. Në të njëjtën kohë iu këshillua të kafshonte bishtin e furçës së dhëmbëve.
Pacienti u paraqit më 12.10.1964, dhëmbi kishte dalë dhe me këndin distal ishte zhvendosur
midis ! 12 të cilët nuk e lejonin të dilte më, ju muar masë për këllëf dhe iu vendos një ligaturë teli
midis 21 | të anës tjetër meqënëse ekzistonte një treme (hapësirë). Më 15.10.1964 iu separua dhëmbi
në 17 iu aplikua dhe iu muar masë me okluzion. Më 21.10.1964 iu çementua koronë me rrafsh të
pjerrët. Më 26.10.1964 dhëmbi u çvendos që nga faqja linguale e dhëmbëve të poshtëm mbi faqen
labiale të tyre. Pacienti iu hoq aparati dhe u këshillua të paraqitet herëpashere në klinikën tonë, me
qëllim që të shohim daljen e plotë të dhëmbit.
Shkaku: Mos ekstraksioni në kohë i | 1.
DISKUTIM
Autorë të ndryshëm kanë mendime të ndryshme. Përsa i përket etiopatogjenezës të
pseudoprogenisë, psh. Kurljandski grupon faktorët etiologjikë në dy grupe, të brendshëm e të jashtëm.
1- Faktorët e brendshëm sipas këtij autori janë: mungesa e embrionit të dhëmbëve përmanentë
frontal në nofullën e sipërme, ekzistenca e proçeseve karioze në dhëmbët e qumështit frontalë,
mosndërrimi dhëmbëve të qumështit në kohë; sëmundja e sistemit endokrin sidomos
çrregullimet e hipofizës, rahiti etj.
2- Faktorët e jashtëm: marrje frymë me gojë, veset e këqia (thithja e buzës së sipërme, e gjuhës),
traumat e dhëmbëve frontal të nofullës, proçeset inflamatore të këtij regioni.
Nga sa u përmend më sipër ndodh zhvillimi deficient i nofullës së sipërme dhe sidomos
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i kockave që ndodhet midis dy gjysmëkockave të nofullës së sipërme, (os.palatine dhe Vomeri
e os. Incizivus). Kështu incizivat sipër dalin në vend jo normal, qëndrojnë njëri mbi tjetrin,
vendosen nga ana palatinale ose vestibulare e proçesit alveolar. Më shpesh vihet re që lateralet
të vendosen në anën palatinale. Kjo për arsye se centralet dalin më përpara dhe i zënë vendin
lateraleve.
Prof. Davidovi është i mendimit që pseudoprogenia ka një etiopatogjezë polietiologjike
psh. pranon: veset e këqia, anadoncia, hiperdoncia, ekstraksioni i parakohshëm i dhëmbëve
të qumështit, moszhvillimi i kockës midis nofullës, zhvillimi i tepërt i mandibulës, qëndrimi i
embrionëve të dhëmbëve në pozicion vertikal e detyrojnë nofullën e poshtme të marrë pozicion
progrenik. Kjo nga njëra anë të shpie në rrallim e protruzion të dhëmbëve të mandibulës dhe nga
ana tjetër ngadalëson zhvillimin e maksillës si në gjatësi ashtu edhe në gjerësi, duke shkaktuar
retruzionin e dhëmbëve.
Prof. Rebel thotë se pseudoprogenia vjen si rezultat i moszhvillimit të nofullës së sipërme nga
moskurimi i dhëmbëve frontal të qumështit dhe nga çrregullimet e hipofizës.
Adaus, Shkallaut dhe Waksman, Binin e Betelman, pranojnë si shkak për pseudoprogeninë
qëndrimin pingul të embrionit të dhëmbëve, si dhe mos abrazionin e kanineve inferiore, të cilet nuk
lejojnë nofullën e sipërme të rrëshqasë para nofullës së poshtme.
Koev mendon që kjo anomali vjen si rezultat i mos zhvillimit të nofullës së sipërme, kështu
dhëmbët nuk gjejnë vend në harkun normal dhe vendosen në palatum. Ky autor hedh poshtë
mendimin e shumë autorëve që thonë se pseudoprogenia vjen si rëzultat i mosabrazionit të kaninit,
kjo sipas autorit nuk është e drejtë pasi bllokimi i kafshimit nga kaninet e pa abrazuar krijohet pasi
të jetë krijuar kafshimi i kryqëzuar në moshën 2 – 3 vjeç, pra ky okluzion krijon abrazion dhe jo
abrazioni okluzionin e kryqëzuar.
Dr. Hans Brykel, dr. H. Tatz mendojnë se shkaku kryesor për progenine e detyruar janë heqja
e centraleve para kohe, si rezultat kaninat spostohen mezialisht dhe bllokojnë kafshimin.
Nga të dhënat anamnestike të prindërve dhe të vetë pacientëve tanë rezulton se si faktorë
etiologjikë edhe në vendin tonë janë dhëmbët frontal të kariuar të nofullës së sipërme, ekstraksioni
i parakohshëm i dhëmbëve të qumështit, bllokimi i okluzionit nga kaninet, moszhvillimi i plotë i
maksillës dhe veset e këqia.
Autorë të ndryshm e ndajnë pseudoprogeninë në disa forma ose tipe, psh. Kurljandski dallon
3 tipa të kësaj anomalie, e cila ka ardhur si pasojë e moszhvillimit të kockave midis nofullave. Tipet
janë këto: 1- ortognatik kur incizivet laterale janë të rrotulluar rreth boshtit të tyre. 2- Tipi progenik,
kur gjithë incizivat qëndrojnë në pozicionin palatoversiv. 3- Tipi i përzier, kur centralët zënë vend
normal dhe lateral në pozicionin palatoversio.
Ky autor pranon se kur maksila ka mbetur prapa nga zhvillimi, dhëmbët s’kanë vend të dalin
në rradhën normale, disa mbeten të retenuar dhe shpesh herë shoqërohen me endonci dhe rradha e
dhëmbëve është ngushtuar dhe e shkurtuar, si pasojë prishet okluzioni.
Betelman Cernomordnik e ndan këtë anomali në pesë forma klinike të cilat janë:
1- Forma e parë është kur dhëmbët frontal të mandibulës qëndrojnë në pozicion normal, kurse
dhëmbët e maksilës qëndrojnë në pozicion palatoversio, kanë drejtim vertikal dhe qëndrojnë
në supraokluzion.
2- Forma e dytë është si e para por pa mënjanime në drejtimin vertikal. Koev për formë të dytë
merr ato raste kur jo vetëm incizivët e nofullës së sipërme qëndrojnë palatinal, por dhe një
nga kaninat. Profili në këtë rast jep pamjen progenike.
3- Forma e tretë është kur dhëmbët qëndrojnë drejtë për drejtë (okluzion të drejtë).
4- Forma e katërt është atëherë kur vetëm një nga incizivat ka qëndrim palatinal dhe vendi në
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rradhën normale është ngushtuar. Kjo konstatohet tek të rriturit, për arsye se ndodh përkulja
e dhëmbëve në vendin bosh të incizivit.
5- Forma e pestë është kur dhëmbët e mandibulës janë të protruduar të shoqëruar nga një
protrusion i dhëmbëve të sipërm por gjithmonë të kryqëzuar.
Davidov e klasifikon pseudoprogenine në pseudoprogeni të detyruar që gjënden në dhëmbët
e qumështit dhe në dhëmbët e përzier dhe në pseudoprogeni në dhëmbët permanent.
Funksioni i nofullave në të gjitha format klinike pothuajse nuk preket veçse predominojnë
më shumë lëvizjet vertikale të mandibulës. Në rastet kur anomalia është e komplikuar me kafshim
të hapur ose te thellë kemi çrregullim në të folur, në të marrurit frymë dhe prishje të estetikës e cila
bëhet më evidente gjatë të folurit dhe të qeshurit. Ndryshimet estetike në më të shumtën e rasteve
janë shkaku që i detyron pacientët të kërkojnë ndihmën e stomatologut.
Nga këto pak raste që na janë paraqitur, duke u nisur nga klasifikimi i Betelmanit i cili na është
dukur dhe më i drejtë në paraqitjen e ndryshimeve morfologjike, kemi konstatuar se 33,2 % janë
anomali të formës së parë, 50 % janë të formës së dytë, 16,8 % janë të formës së trete. Të gjitha rastet
iu korespondojnë moshave të ndryshme dhe kjo vjen si rezultat nga që ata në moshë të vogël nuk
kanë kërkuar ndihmën e duhur. Të gjitha klasifikimet marrin për bazë vetëm të dhënat morfologjike.
Përsa i përket diagnozës, kjo vendoset në bazë të të dhënave anamnestike, të simptomave klinike dhe
të analizave në modelet. Paraqitja sa më herët e pacientit tek mjeku është një rrethanë lehtësuese për
korigjimin e shpejtë dhe të mirë. Si princip të përgjithshëm për korigjimin e kësaj anomalie të gjithë
autorët mendojnë se gjatë kurës duhen të kihen parasysh këto momente kryesore:
1- Stimulimi zhvillimit të nofullës së sipërme.
2- Spostimi i dhëmbëve nga pozicioni jo normal në rradhën e harkut normal.
3- Rregullimi i harqeve normal në okluzion normal ose neutral.
Për mjekimin e pseudoprogenisë sipas llojit të okluzionit qoftë ky në okluzionin e dhëmbëve
të qumështit, dhëmbëve të përzier dhe permanent, përdoren metoda të ndryshme kurimi.
Në mjekimin e dhëmbëve të qumështit me pseudoprogeni të detyruar, Davidov bazohet në
këto principe:
1- Eliminimin e të gjithë pengesave që detyrojnë mandibulën të spostohet në drejtim central.
Kjo bëhet duke dekortikuar kaninat e nofullës së poshtme në disa seanca.
2- Dezorientimi i okluzionit me korona ose kësula.
3- Fiksimi i mandibulës me anën e shinës submentale ekstra orale, me qëllim që të detyrohet
pacienti të mbajë gojën mbyllur në mënyrë që të arrihet rezultati sa më parë.
Për mjekimin e pseudoprogenisë së detyruar në dhëmbët e përzier, në varësi nga forma e
rastit që do t’i nënshtrohet kurës, mund të bëhet zgjerimi i dy nofullave me protruzion të dhëmbëve
të harkut dentar të sipërm dhe retrudim të harkut dentar të nofullës së poshtme.
Ky korigjim kryhet me ndihmën e shumë llojeve të aparateve ortodontikë. Për mjekimin e
kësaj pseudoprogenie në fillim bëhet korigjimi i harkut të dhëmbëve dhe pastaj rregullimi i okluzionit.
Për protrudimin e dhëmbëve të nofullës së siperme në këtë nofull vendoset një pllakë zgjeruese me
susta, ndërsa për retrudimin e dhëmbëve të poshtëm vendoset pllakë zgjeruese me shinë labiale.
Në vend të metodës së mësipërme mund të perdoren aparate fiksuese. Shinat liguale me susta
shërbejnë për protrudimin dhe retrudimin e dhëmbëve. Protruzioni mund të korigjohet dhe me
hark labial me kthesa.
Për spostimin e mandibulës dorsalisht përdoren aktivatorë me vida, dhe me harqe labiale ku
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vida vendoset në drejtim sagital, dhe prerja bëhet në drejtim horizontal. Një lloj aktivatori është ai i
Hoipoll e Anderzen me disa modifikime.
Në okluzionin e dhëmbëve të përzier, kur dhëmbët nuk kanë vend në harkun dentar (nga
moszhvillimi i maksillës), duhet në fillim të sigurojmë vend të mjaftueshëm dhe pastaj të rradhiten
në harkun dentar.
Përsa i përket kësaj anomalie në dhëmbët permanente ndërhyhet me aparate funksionale
dhe mekanike me qëllim që të normalizohet anomalia e dhëmbëve që nuk janë në harkun normal,
njëkohësisht dhe okluzioni (Koev). Sipas të pesë formave të klasifikimit të pseudoprogenisë (sipas
Betelman) bën dhe mjekimin përkatës kështu: Për korigjimin e formës së parë ai përdor koronën
e Kacit me rrafsh të pjerrët, ose aparatin Shwarc me rraf të pjerrët, në formën e dytë përdoren të
njëjtat aparate përderisa nuk janë ndërruar kaninat, ndërsa më vonë përderisa nuk janë ndërruar
kaninat përdor shinë labiale; në formën e tretë përdor shinë labiale të aktivizuar në margon incizive;
në formën e katërt siguron vend në harkun dentar për dhëmbin që është spostuar dhe më vonë bën
zhvendosjen e dhëmbit; në formën e pestë përdor koronën e Kacit me rrafsh të pjerrët dhe pllakë me
harkun e Hovlei ose shinë labiale me unaza gome për retrudimin e dhëmbëve të nofullës së poshtme.
Waksman për korigjimin e pseudoprogenisë në moshën 3 – 4 vjeçe dekortikon kaninat
(kulmin e kaninëve), me këto ai, sikurse dhe të parët, eleminon pengesën e kafshimit, gjithashtu
përdor monobllok dhe rrafsh të pjerrët.
Kishel përdor hy harqë labiale si në nofullës e poshtme ashtu dhe në të sipërme.
Shurish përdor hark labial në nofullën e sipërme e plan të pjerrët në nofullën e poshtme.
Kurlandski rekonadon stimulimin e nofullës së sipërme në mënyra të ndryshme sipas periodës,
kështu gjatë periudhës së dhëmbëve të qumështit kryen stimulimin me anën e pllakave zgjeruese, në
periodën e dhëmbëve të përzier përdor koronën e Kacit, me rraf të pjerrët; kur anomalia është shumë
e theksuar dhe marrin pjesë incizivët e kaninët përdor shina labiale në dhëmbët frontal, ndërsa unaza
të pajisura me kanyla, nëpër të cilat kalon shina. Sipas komplikacionit që shoqëron pseudoprogeninë
aktivizohet edhe shina.
Betelman këshillon kafshimin mbi spatull në rast se është vetëm një dhëmb në pozicion
palatoversio. Në periodën e mëvoshme përdor aparate ortodontike funksionale ose mekanike
si psh. Aparatin Angel, Ainsfort, koronën me rrafsh të pjerrët ose kësulë me rrafsh të pjerrët.
Binin stimulon kockën e nofullës së sipërme dhe ngre okluzionin në pjesën distale të sistemit
dentar. Kjo bëhet në sajë të ngacmimeve funksionale që vijnë nga anekset e kësulës që kap pjesën
distale të nofullës, me këtë procesi alveolar fiton impulse suplementare për rritjen, kafshimi i
thellë korigjohet. Në rast se pacienti nuk e mban me rregull aparatin e lëvizshëm ai mund të
çimentohet.
Në rastet e paraqitura në klinikët tonë për korigjimin e pseudoprogenisë kemi përdorur
aparate të ndryshme në bazë të veçorive individuale të anomalisë. Në përgjithësi të gjitha rastet që
janë marrë në kurë dhe që kanë vazhduar në rregull proçedurën e kurës rezultatet kanë qënë shumë
të mira me 100 %.
Duke ndjekur format e ndryshme të kësaj anomalie gjithmonë kemi patur parasysh tre
kushtet kryesore që nevojiten për spostimin e dhëmbëve dhe pikërisht: konstruktimin e aparatit,
sigurimin e vendit në harkun dentar për dhëmbin që ka pozicion anormal dhe lirimin e rrugës për
spostim.

P Ë R F U N D I M E
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1- Pseudoprogenia është një anomali e okluzionit të dhëmbëve. Nga pacientët e paraqitur në
klinikën tonë për mjekimin e anomalive dento - maksio – faciale, rezulton që 5 % të kenë
pseudioprogeni.
2- Pseudoprogenia si anomali e sistemit dento – maksilo – facial diagnostikohet mjaft lehtë dhe
trajtimi me kujdes dhe në kohën e duhur jep rezultate shumë të mira e të shpejta.
3- Me qëllim që të evitohet zhvillimi i pseudoprogenisë së detyruar kërkohet depistimi dhe
trajtimi në kohën e duhur i rasteve me kaninë të pa abraduar në moshën parashkollore dhe
shkollore.
4- Për korigjimin e pseudoprogenisë mund të përdoren aparate të lëvizshëm dhe të palëvizshëm
sipas rastit.
5- Në rastet kur dhëmbët e poshtëm janë të protruduar duhet përdorur korona e Kacit me rrafsh
të pjerrët, kurse kur ato qëndrojnë në vend normal të përdoret bllok me rrafsh të pjerrët.
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KAZUISTIKË

NJË RAST ME EMFIZEMË SUBKUTANE PAS EKSTRAKSIONIT
Stom. Samedin GJINI
Emfizema subkutane e fytyrës është një ndërlikim i rrallë që ndodh pas heqjes së dhëmbëve,
sidomos më tepër të dhëmballëve të pjekurisë. Ajo mund të ndodhë edhe pas traumave të ndryshme
të skeletit të fytyrës, që shoqërohen me plagosje të indeve të buta. Emfizema mund të lokalizohet në
regionin e fytyrës, ose në disa raste ajo merr përpjestime të konsiderueshme, duke u shpërndarë në
drejtim të qafës dhe gjoksit.
Pamvarësisht nga dimensionet e emfizemës subkutane, ajo duhet trajtuar nga mjeku
stomatolog me tërë seriozitetin e duhur, pasi ekziston gjithmonë rreziku për përhapjen e infeksionit
nga plaga ekstraksionale. Përsa i përket mekanizmit të krijimit të emfizemës në çdo rast të veçantë ai
është i ndryshëm. Sipas A. M. Solncev, emfizema krijohet në momentin e heqjes së dhëmbit kur indet
e buta largohen nga kocka. Në këtë fazë ajri, nëpërmjet komunikimit që i është bërë nga dëmtimi
i ligamentum circular, futet në boshllëkun e krijuar. Me një fjalë momenti kryesor për krijimin e
emfizemës, është formimi i vakumit (boshllëkut) midis kockës dhe indeve të buta. Meqënëse dhëmbët
ndodhen në zgavrën e gojës, e cila është e mbushur me ajër si dhe formimi në disa raste i lambos
ose largimit të indeve të buta nga kocka në mënyrë të theksuar, krijohen kushte për formimin e këtij
boshllëku, kështu që ajri futet me lehtësi në indin e shkrifët konjuktiv, në hapësirat intramuskulare
ose faciale, duke formuar në këtë mënyrë një edeme të konsiderueshme me ndryshim të theksuar të
konfiguracionit të fytyrës së pacientit.
Po përshkruajmë një rast me emfizemë subkutane pas heqjes së dhëmbit, mjekuar nga ana
jonë.
E sëmura Gj. S. vjeç 33, me numër kartele 3380, shtrohet urgjerntisht në Spitalin nr. 1, ora
23.30 të datës 7.5.1973, diagnoza e shtrimit reaksion nga lidokaina, diagnoza klinike enfizema
subkutane mbas ekstraksionit të 47.
Ankesat: e sëmura ankohet për enjtje të fytyrës, të qafës dhe të gjoksit dhe pengesë në
frymëmarrje, të cilat u shfaqën menjëherë mbas heqjes së dhëmballës.
Anamneza e sëmundjes gjatë ditës duke ngrënë iu thye dhëmballa, të cilën e kishte
mbushur para 4 vjetëve, por mbushja i kishte rënë para disa kohëve. Pjesa tjetër e dhëmballës
së mbetur në gojë filloi t’i lëvizë dhe t’i dhëmbë, prandaj në orën 19.oo shkon në klinikën
stomatologjike për ta hequr. Heqja iu bë me vështirësi, interventi vazhdoi rreth gjysëm ore.
Në orën 21.30 menjëherë pas heqjes së dhëmballës e sëmura vuri re se filloi të enjtet në fytyrë,
dhe për këtë sinjalizoi mjekun kurues para se të largohet nga klinika, i cili e qetësoi duke i
thënë se do t’i kalojë dhe të nesërmen të paraqitet për rikontroll. Kur e sëmura arriti në shtëpi,
enjtja iu shtua shumë duke kapur në fillim faqen e djathtë, zbriti poshtë në drejtim të qafës dhe
gjoksit, dhe mandej kaloi në anën e majtë të gjoksit duke përfshirë qafën dhe faqen. E alarmuar
e sëmura paraqitet përsëri në klinikë në orën 22.30. Mjeku stomatolog në konsultë edhe me
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mjekun patolog, pas tentativës pa sukses për t’i bërë një gjilpërë në damar (pasi nuk i gjëndeshin
venat) e dërgojnë të sëmurën urgjent në spital.
Ekzaminimi objektiv: Shihet edemë e theksuar e fytyrës, e qafës dhe e gjoksit. Në prekje
edema është e padhimbshme dhe ka krepitacione. Në gojë duket plaga ekstraksionale dhe tonsilet
hipertrofike. E sëmura para 10 vitesh ka kaluar TBC pulmonar.
Analizat laboratorike: Eritrocite 3850000, leukocite 5600, segmente 86 %, eozinofile – bazofile
– shkopinj – limfocite 14 %, monocite-, sedimenti 50/ mm.orë, skopi pulmoni tbc ne pulmon dextra,
urina: ngjyra e verdhë, reaksioni acid, albunimë negative, sheqer negative, epitele pavimentoze
shumë, leukocite 4 – 6 për fushë.
Natën e shtrimit duke menduar se ndodheshin para një reaksioni nga lidokaina, u aplikua kjo
terapi urgjent: ultrakorten 2 x 25 mgr, fenergan 2 herë një ampulë, vitamin C 5 % 2 ampula, vitalinë
B1 5 % 2 ampula, sol. Glukozë 40 % 20 cc.
Ditën e nesërme të shtrimit, duke parë se në rastin konkret nuk kishim të bënim me një
reaksion nga lidokaina, por me një emfizemë subkutane mbas heqjes së dhëmballës, u aplikua kjo
terapi: Bipenicilinë për të prevenuar përhapjen e infeksionit nga plaga ekstraksionale, vitaminë C, B1,
tableta dhe kompresa ngrohëse. Nga dita e dytë edema filloi të ulet gradualisht, dhe në ditën e katërt
pas shtrimin e sëmura me kërkesën e saj dhe duke parë se nuk paraqiste rrezik, doli nga spitali në
gjëndje të përmirësuar.
Në kontrollin që iu bë ditën e gjashtë, edema ishte reduktuar akoma më tepër, por megjithatë
konstatohej krepitacion në faqen e djathtë dhe në gjoks, shërimi i plagës ekstrakcionale ecte
normalisht. Në kontrollin e dytë, që iu bë të sëmurës ditën e 12, rezultoi se edema ishte reduktuar
plotësisht, nuk konstatoheshin më krepitacione, ndërsa plaga ekstracionale ishte epitelizuar.
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PËRMBKEDHJE NGA LITERATURA E HUAJ

PËRDORIMI I FERMENTEVE NË STOMATOLOGJI
Etiopategoneza e sëmundjeve stomatologjike në shumicën e rasteve është e pasqaruar, pra
edhe mjekimi me shpesh është simptomatik se sa patogenetik. Medikamenteve të përdorura po t’iu
bëhet një vlerësim kritik, do të shikohet se në një farë mase kanë qënë të paefektshme, me aktivitet
të ulur, përdorim të pabazuar, kanë dëmtuar indet e shëndosha, janë shfaqur reaksione alergjike e
forma rezistente të mikroflorës e tjera. Kohët e fundit, me mjaft efekte në sektorë të ndryshëm të
mjekësisë dhe në stomatologji kanë filluar të përdoren lëndë të reja biologjikisht active, midis të
cilave vende kryesore zënë fermentet. Fermentet përdoren si terapi zëvendësuese, si dhe me cilësinë
e medikamenteve jo specifike. Për një përdorim sa më efikas e nacional të fermenteve duhen njohur
bazat biokimike, mikrobiologjike e vetitë mjekonjëse.
Vertitë biokimike të fermentëve me veprim proteolitik e të nukleazave.
Fermentet. Këta katalizatorë biologjikë me natyrë selektive e të drejtuar katalizojnë proçeset
e ndryshme biokimike në organizëm. Një numër faktorësh që veçanërisht shpejtojnë reaksionin
fermentativ janë: koncentracioni i substraktit te fermentit, ph i ambientit (ph 7 deri në 8 optimal),
temperatura optimale e veprimit 37o - 40o, prezenca e aktivatorit dhe inhibitorit e bënjë të pa dëmshëm
veprimin e fermentit në indet e shëndosha. Nga fermentet më të përdorshme në stomatologji janë:
fermentet proteolitike të pankreasit, tripsina, alfa kimiotripsina, fermentet proteolitike me prejardhje
mikrobiale që nxirren nga streptomices grissens (nga fabrikohet streptomicina), si dhe nukleazat e
pankreasit (ribo nukleaza dhe dezoksi-ribo-nukleaza).
Vetitë mjekonjëse të fermenteve proteolitike e nukleazave. Janë aftësia për të shkaterruar e
hidrolizuar në një kohë të shkurtër masat nekrotike të proteinave të denatyruara, vetitë antiinflamatore,
antiedematoze mukolitike, antivirale, fibrolitike qe shkatërrojnë toksinat bakteriale, përmirësojnë
proçeset e regjenerimit të granulacionit, funksionin drenues, krijojnë kondita për vetpastrimin,
rregullojnë koagulimin (nga veprimi i tripsinës transformohet protrombina në trombinë), presionin
e qarkullimit kolateral të gjakut etj. Ndër më të rëndësishmet është rritja e stimulimi i veprimit
të medikamenteve të kombinuar, sidomos antibiotikëve mbi mikroflorën pasi ulin fenomenet e
antibiotiko – rezistencës e sensibilizimit të organizmit nga antibiotikët.
Nukleazat kanë veprim mbi acidet nukleinike të bërthamës qelizore, kryejnë depolarizimin
e acideve R N K e D N K e për pasojë pengojnë shumëzimin e disave patogeneve si psh. të viruseve.
Rekomandohet kombinimi i fermenteve proteolitikë e nukleazave, mbasi shumohen vetitë mjekonjëse
të grupeve të fermenteve.
Bazat biokimike e mikrobiologjike të përdorimit të fermenteve në stomatologji.
Efekti i kombinimit të fermenteve rritet mjaft (tripsinë e kimotripsinë) se sa kur veprojnë
të veçantë. Nga astudimet krahasuese është parë që efekti më i mirë arrihet gjatë kombinimit të
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fermenteve me antibiotikët (streptomicinë, neomicinë, kalimicinë etj.) mbi lloje të ndryshme të
mikroflorës e sidomos mbi mikroflorën e përzier të vatrave patologjike.
Rëndësi të madhe ka raporti i këtyre të dyjave dhe optimal është 1 mg. ferment në 1 ml.
solucion antibiotik e përkatësisht 100000 UI antibiotikë, e zakonisht 5 ml. ferment me 5 ml. sol
antibiotikë. Si solucione me mjaft efekte janë përdorur novokaina 0.25 % deri në 0.5 % (jo me
koncentrim më të lartë se ka efekt inaktivizues), sol. fiziologjik, e më pak i efektshëm uji i distiluar.
Përgatiten ekstempore, fermenti shkrihet në solucion e pastaj përzihet me antibiotikë.
Përdorimi i fermenteve proteolikë në terapinë e kariesit, pulpiteve e peridontiteve.
Në karies përdoren në formë solucioni në rastin e kariesit akut, sidomos në kavitetet e thella,
lënia e tamponit të lagur për disa minuta ose 1 – 2 ditë në kavitet, ul sensibilitetit mbasi shkrin dentinën
nekrotike dhe e shkëput lidhjen me dentinën e shëndoshë, si dhe bën të padëmshme mikroflorën e
toksinat e tyre. Mund të përdoret edhe në përbërjen e pastave të ndryshme gjatë mjekimit të kariesit
mjaft të thellë.
Në pulpit: në mjekimin biologjik të pulpiteve, në metodën e amputimit e ekstripimit vital ose
mortal.
Përdoret kombinimi i fermenteve me antibiotikë të shkrirë. Përdoret në formë solucioni me
tampon për përpunimin medikamentoz të kavitetit, të dhomës pulpare, e të kanaleve ose mesha në
kanal, shkrihet me solucion oleoz të vitaminës E (30 %), ose në përbërjen e pastave të ndryshme
për mjekimin biologjik, amputimin ose mbushjen e kanaleve. Nuk duhet përdorur alkool për tharje
se inaktivizohet fermenti. Në mjekimin vital të pulpiteve, fermenti hialluronidazë i kombinuar
me anestetikun, shpejton fillimin e anestezisë, forcon veprimin e rrit mjaft fushën e përhapjes së
anestezisë etj.
Periodontitet: fermentet për anët e tyre pozitive (mungesa e vetive demtuese mbi indet e
shëndosha etj.), veçanërisht gjatë kombinimit me antibiotikë, kanë marrë një përdorim të gjerë në
mjekimin e periodontiteve acute, kronike, të dhëmbëve permanente e të qumështit, periodontitet
kronike të dhëmbëve përmënente me rrënjë të pa kalcifikuara, sidomos në periodontitet e dhëmbëve
që nuk i rezistojnë mbylljes hermetike, që ka një sasi të madhe mase purulente, eksudati e destruksioni
të theksuar. Krahas përdorimit si dhe për pulpitet, mesha me solucion vendoset në kanal, për
përpunimin e kanalit, në përbërjen e pastave të mbushjes së kanalit etj. Në periodontitet me mjaft
efekt është përdorur edhe elektroforeza e solucionit të fermenteve (me ngarkesa pozitive). Nga
analizat mikrobiologjike të dhëmbëve me periodontite gjatë mjekimit me fermente ose të kombinuar
të antibiotikëve, në krahasim me grupet e kontrollit, vërehet një ndryshim, i ndjeshëm cilësor e sasior
i mikroflorës. Gjatë enzimoterapisë shkurtohen mjaft seancat, e rriten mjaft rezultatet si në rastin e
pulpiteve ashtu edhe të periodontiteve (për multiradikularet 83 % e moniradikularët 86.5 % simbas
autorëve të monografisë).
Fermented proteolitike në mjekimin e paradontozës. Aplikimi i fermenteve në paradontozë
bazohet në mendimet më të reja për paradontozën të cilën e konsiderojmë si distrofi origjinale të
indeve, ku interesohet aparati neurovaskular. Aplikimi i fermenteve në paradontozë konsiderohet
si hallkë në kompleksin e masave të përgjithshme e lokale të drejtuara në largimin e momentit
patogenetik e shfaqjen klinike të sëmundjes. Më i efektshëm është aplikimi i fermenteve në format
inflamatore destruktive që shoqërohen me shfaqjen e gingivitit simptomatik, të xhepit patologjik
gingivo dentar, e sidomos në format e abseduara në kohën e akutizimeve. Në formën distrofike të
paradontozës, fermentet pothuajse jane të pa efektshme. Fermentet proteolitike në paradontozë
përdoren për përpunimin lokal të xhepave patologjike, të veçanta si tripsina ose kimiotripsina, ose
këto të kombinuara më njëra – tjetrën, ose me lëndë mjekonjëse të tjera si antibiotike, sulfamide,
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vitamina, kortizonikë etj. Mund të përdoren në formë solucionesh (për aplikim me anë të meshave,
tamponeve ose copra të vogla garze), përzierjesh, emulsionesh ose në përbërjen e pastave të forta
(mbulonjëse) në rastin e xhepave patologjikë mjaftë të thella, në kirurgjinë paradontale ose kur duam
të lëmë medikamentin në xhepin patologjik për disa ditë. Si solucion përdoret vitamina E 30 %
qe e ruan veprimin e fermentit për një kohë të gjatë. Gjithashtu përdoren në formë injeksionesh
intramuskulare, ose në regjionin paradontal nga 5 ml në ditë për disa ditë rrjesht.
Fermentet proteolitike në mjekimin e sëmundjeve të mukozës së hapësirës së gojës.
Në këto sëmundje fermentet kanë aplikim më të gjerë pasi këto sëmundje kanë mjaft të
shprehur formimin e masave putride, eksudatit seropurulent e tjera. Nga sëmundjet mukozale
aplikim të gjerë praktik, fermentet kanë gjetur në gingivo – stomatitet ulçeroze, stomatitet aftoze,
ulçerat e gojës me origjinë specifike ose jo specifike, glositet, leukoplakine, chielitet, lichenruber
plan, eritemat eksudative polimorfe, stomatitet me origjinë të ndryshme etj. Fermentet proteolitike
tripsinë e kimiotripsinë etj. janë përdorur të veçanta ose të kombinuara me njëra – tjetrën, ose janë
të kombinuara me antibiotikë, kortizonike, sulfamide, vitamina etj. ku efikasiteti ka qënë mjaft i
lartë. Fermentet në sëmundjet e mukozave janë perdorur lokalisht në formë solucionesh, nëpërmjet
shpërlarjes (veprim mekanik e fizioterapeutik) ose lyerjes me anë të garzave e pambukut të lagura mbi
vatrën patologjike, pluhuri për pudrosjen lokale, në përbërjen e emulsioneve, pastave, pomadave, me
anë të elektroforezës (pllaka e polit pozitiv mbulohet me një garzë të njomur me solucion fermenti
ose me anë të aerozoleve kur në mënyrat e tjera është e vështirë psh. në ulçerat e qiellzës, të plikës
pteriogopalatine me anë të pulverizonjësve të thjeshtë ose të aparateve më të ndërlikuara. Në këto
raste fermentet rezorbohen e absorbohen nga mukoza. Në rastet më të rënda kërkohet marrja e
fermenteve me anë të injeksioneve intramuskulare 5 – 10 mlg./në ditë e shoqëruar edhe me mjekim
të përgjithshëm. Gjatë enzimoterapisë, veçanërisht gjatë kombinimit të saj me mjekime të tjera,
është parë një ulje e theksuar e zhvillimit të sëmundjes, është vërejtur shpejtimi i regjenerimit dhe
shërimi i sëmundjes. Në stomatitin aftoza recidivans enzimoterapia shpejton epitalizimin por nuk
ndal recidivat.
Përdorimi i fermenteve me vlerë mjekonjëse në proçeset purulente të regionit maksilo
– facial. Me efikasitet në këto patologji kohët e fundit po përdoren fermentet lokalisht (në formë
pluhuri për pudrosje ose solucioni për shpërlarje etj.), me injeksione intramuskulare ose paranterale
në mjekimin e mjaft sëmundjeve si: alveolit, sinuzit, osteomielite, abseseve, flegmoneve, frakturave
të nofullave, mbas rezeksioneve apikale të rrënjëve, ekstraksioneve të dhëmbëve të retinuar, në
osteosinteze, urano plastika mbas heqjes së kisteve, tumoreve etj., jane përdorur fermentet e në
krahasim me grupet e kontrollit (me antihistaminike, kortikosteroide etj.) u pa që edema e fenomenet
e ndryshme inflamatore ishin 3 herë më të pakta se në grupet e kontrollit.
Efektet anësore të përdorimit të fermenteve. Në mjekimin e kariesit, pulpitit, periodontitit
nuk janë parë fenomene anësore, janë vërejtur nga injeksionet në regjionin paradontal edema që
përhapen në regjionet përreth. Në injeksionet intramuskularë: janë vërejtur fenomene anësore si
temperature, njolla në lëkurë, kruarje, hiperemi në vendin e injeksionit. Në këto raste të dhënat e
anamnezës flasin për persona alergjikë e duhen përdorur desensibilizonjës.
Nga të dhënat rezulton se aplikimi i fermenteve në patologjitë stomatologjike jep rezultate
positive, prandaj rekomandohet përdorimi i tyre në praktikën e përditshme.
Përmbledhje e monografisë së autorëve Danilevski e Homenko “Aplikimi i fermenteve në
stomatologji “.
Përmbledhur nga:
Stom. Flamur Rexha
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NJOFTIME

U ZHVILLUA SESIONI I PARË SHKENCOR
I STOMATOLOGËVE TË TIRANËS
Me rastin e 65 vjetorit të ditëlindjes së shokut Enver Hoxha, Poliklinika Qendrore e
Sëmundjeve të Dhëmbëve dhe Gojës, me datë 18 – 19.10.1973 organizoi sesionin e parë shkencor të
stomatologëve të Tiranës.
Në hapje të sesionit drejtori Doc. Skender Topulli foli mbi disa aspekte nga jeta dhe veprimtaria
e udheheqësit tonë të dashur shokut Enver.
Në vazhdim Kleanth Prosi referoi temën “Disa të dhëna klinike mbi ngritjen e okluzionit
central”. Tema ishte kontribut i një punë klinike shumë vjeçare mbi këtë problem. Për ilustrimin e
temës autori kishte përgatitur modele prej allçie (para e mbas mjekimit) për disa nga rastet më të
vështira.
Flamur Rexha referoi temën “Mbi trajtimin e polikarieseve vestibulare tek fëmijët “. Autori
informoi të pranishmit mbi një metodë të re mjekimi të kësaj sëmundjeje, me anën e fluorizimit
local, te përgjithshëm, dietë e higjienë perfekte. Rastet u ilustruan me disa filma më ngjyra të marra
tek pacientet para e mbas mjekimit. Studimi është në vazhdim.
Temën “Roli i disa faktorëve ne shfaqjen e kariesit të dhëmbëve” e referoi Natasha Mëhilli.
Të dhënat janë nxjerrë nga kontrollet në rreth 350 punëtorë të profesioneve e moshave të ndryshme,
e përqëndroheshin në faktorët e ushqimit, diastemës së dhëmbëve, higjienës e sipas lokalizimit të
kariesit në sipërfaqet e dhëmbëve.
Hilmi Haveri referoi temën “Manifestimet në gojë nga çrregullimet e gjendrave endokrine”.
Autori vinte në dukje ekzistencën e këtyre manifestimeve si dhe disa të dhëna në lidhje me
diagnostikimin e tyre.
Marjeta Meçe referoi temën “ Alteracionet stomatologjike të natyrës së punës” në referat
krahas të dhënave të literaturës jepeshin një sërë të dhënash mbi keto alteracione të nxjerra nga
kontrollet mbi një numër tipografësh.
Ferhat Sejko temën: Veprimi i lidokainës” në bazë të të dhënave të literaturës e të dhënave
statistikore të marra nga autori. Në temë theksoheshin anët pozitive të lidokainës si anestetik për
kabinetin stomatologjik.
Ali Bejleri referoi temën “ Periodontitet kronike ”. Autori referoi për format e ndryshme të
tyre, mënyrat e mjekimit etj.
Rudi Kapshtica referoi “ Paraqitja e një rasti me osteomë të palatumit ”. Krahas të dhënave të
literaturës për osteomat autori demostroi (me modele allçie e fotografi), një rast me dimensione mjaft
masive të trajtuar me rrugë kirurgjikale. Nga referatet e diskutimet e të pranishmëve të këtij sesioni
doli rëndësia e trajtimit të problemeve të profilaksisë që është bazë e stomatologjisë sonë.
Stom. Flamur Rexha
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30 VJET STOMATOLOGJI POPULLORE
Stom. Çerçiz Mingomataj
Inspektor në Ministrinë e Shëndetësisë
Si gjithë populli ynë punonjës, edhe ne punonjësit e shërbimit stomatologjik festuam plot
krenari Jubileun e madh te 30 vjetorit të Çlirimit. Stomatologjia, si pjesë e pandarë e shëndetësisë tonë
ka arritur suksese të mëdha. Stomatologjia u zhvillua në mënyrë të harmonishme, megjithëse u nis
pothuaj nga asgjë. Shumë i vështirë ishte fillimi edhe në shërbimin tonë, por megjithatë stomatologjia
u rrit, u forcua dhe përmbush gjithnjë e më mirë detyrat e saj të mëdha në ruajtjen e shëndetit të
njeriut, kapitalit më të çmuar. Vetëm pushteti popullor krijoi kushtet e domosdoshme për pregatitjen
e kuadrit për organizimin e bazës së gjërë material teknike. Duke vështruar me ballin lart të sotmen
e bukur dhe të ardhmen e ndritur nuk mund të mos shikojmë me sytë e mendjes, se si u rritëm në
këto 30 vjet.
Menjëherë pas çlirimit pushteti popullor mori masa serioze për krijimin e kuadrove me
arsim specifik dhe të mesëm si dhe bazën e nevojshme teknike. Më 1950 u hap shkolla e mesme
mjekësore dhe më 1951 u hap edhe dega për nd/dentist. Ndërsa në vitin 1959 u hap Katedra
Stomatologjike pranë Fakultetit të Mjekësisë të USHT. Kështu vendi ynë më 1960 kishte gjithsej
120 kuadro të mesëm dhe 34 të lartë që aktivizoheshin në 50 klinika dhe ambulanca të vendit.
Më 1965 punonin 99 mjekë e 296 nd/mjekë dhe laborantë në 86 klinika e ambulanca, nga të
cilat 34 në fshat. Viti 1970 numëronte në radhët e shërbimit stomatologjik 227 kuadro të larta,
139 nd/dentist dhe 214 laborantë. Një rëndësi të veçantë për gjithë shëndetësinë tonë patën
orientimet dhe vendimet e Pleniumit të XI-të KQPPSH. Parimet bazë të caktuara nga Partia
për shëndetësinë, si shtrirja e shërbimit shëndetësor sa më gjërë, çuarja e tij sa më afër popullit,
orientimi i saj mbi baza profilaktike dhe ngushtimi sa më i madh i dallimit fshat-qytet, jane dhe
do të mbeten flamur pune.
Dinamikën e forcimit te kuadrit stomatologjik në shifra të përafërta po e japim në tabelën nr. 1.
Tabela nr. 1
Vitet

Numri i mjekeve
Stomatologë

Nd/Mjekë
stomatologë

Laborantë

1960

34

95

25

1965

99

139

157

1970

227

139

214

1974

495

258

303

1975

565

468

338
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Sot raporti mjek – nd/mjek – popull është 1:3400. Më 1975 ky raport do të jetë 1: 2497; shifër
kjo që nuk është arritur edhe nga vende me traditë në këtë shërbim. Ndërsa në vitin 1980 Shqipëria
do të ketë 1 kuadër për rreth 1700 banorë.
Në tabelën nr. 2 po ilustrojmë me shifra dinamikën e shtrirjes së këtij shërbimi. Të dhënat për
vitin 1974, për fshatin nuk janë të plota.
Tabela Nr. 2
Vitet
Stomatologë

Nd/mjekë
Laborantë
Laborator
Poliklinika, klinika
dhe ambulanca stomatologjike

1960

1965

1970

1974

Gjithsej

34

99

227

495

Nga keta
ne fshat

-

-

11

113

Gjithsej
Ne fshat
Gjithsej
Ne fshat
Gjithsej
Ne fshat
Gjithsej
Ne fshat

95
8
74
26
50
8

139
40
157
28
80
34

139
33
214
12
44
12
114
44

258
62
303
40
103
40
233
175

Siç shihet fuqizimi i fshatit si sasi dhe cilësi lidhet direkt me vendimet e Pleniumit të XI.
Në fund të vitit 1975 siç dihet, do të ketë kuadër stomatolog (mjek ose nd/mjek) çdo
kooperativë bujqësore e bashkuar duke arritur mbi 1200 kuadro mjekë, nd/mjekë dhe laborant që do
të aktivizohen në këtë shërbim. Ky shtim serioz i kuadrit për fshatin tonë, është një tjetër shprehje e
kujdesit të vazhdueshëm të Partisë dhe Qeverisë, për ngushtimin e vazhdueshëm të dallimit fshatqytet.
Punonjësi ynë mund të paraqitet për mjekim në klinikat tona në kohën e tij të lirë pa u larguar
nga koha e punës. Shërbimi stomatologjik i përgjigjet kërkesave të popullit në gjithe rrethet deri në
orën 19 çdo ditë, ndërsa urgjenca deri në orët e vona ose gjatë gjithë nates.
Në vazhdim direkt të vendimeve të Pleniumit XI në shërbimin stomatologjik janë fuqizuar
masat profilaktike për depistimin dhe previnimin e hershëm të sëmundjeve të dhëmbëve dhe gojës.
Hallka kryesore e shërbimit tonë, konsiderohet me të drejte sot sanacioni i planifikuar në moshat
3 – 17 vjeç në qytet dhe fshat.Kështu ndërsa në qytet po synohet ngritja e kabineteve stomatologjike
brenda në shkollë (që sjell rendiment shumë të lartë në mjekim) dhe pranë poliklinikave, në fshat
mjeku aktivizohet në 50 % të kohës të tij të punës në pedodonti.
Ka edhe rrethe qe kanë grumbulluar një eksperience të mirë për sanacionin e planifikuar si
p.sh. rrethi i Gjirokastrës që aktivizon çdo ditë 3 – orë çdo kuadër të poliklinikës qendrore të qytetit
në pedodonti, kohën tjetër në profilet përkatëse. Si rezultat edhe indekset cilësore të këtij rrethi janë
nga më të mirat në Republikë. Kjo mënyrë mjekimi e përqëndruar dhe e vazhdueshme e pacientit
tonë të vogël, rrit rendimentin dhe kualitetin dhe bën një profilaksi serioze e largpamëse.
Ka ardhur koha që edhe rrethet e tjera ta shohin nga afër këtë eksperiencë pune dhe të
kuptojnë përfundimisht se pikërisht këtu është një nga bazat e profilaksisë tonë të ardhshme.
Shtimi i kuadrit ka shkuar krah fuqizimit dhe shtimit të institucioneve tona kuruese dhe ka
sjellë si rezultat jo vetëm fuqizimin sasior të shërbimit, por edhe zhvendosje të dukshme në anën
kualitative. Domosdoshmëri ka qenë për këto rezultate rritja e vazhdushme e nivelit ideo-politik dhe
profesional e krahas këtij dhe rritja e ndërgjegjes profesionale.
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Po sjellim dy shembuj:
Tabela nr. 3
VITI

VIZITUAR TË RRITUR
GJITHSEJ

MJEKUAR PREJ TYRE

1970

Rreth 600.000

306.000

1973

Rreth 780.000
Prej tyre
Fshatarë 325.000

665.000

Ndërsa në pedodonti (fëmijë) dhe nxënës shkollash:
Tabela nr. 4
VITI

Vizituar gjithsej

Nga këta me karies

Fëmije të mjekuar

1970

124.000

86.000

50.000

1973

227.000

115.000

80.000

Sot realizimet në pedodonti (mbushje) arrijnë në rreth 2/3 e shifrës së endodontisë në të rritur,
shifër kjo shumë kuptimplotë. Fuqizimi i vazhdueshëm i shërbimit shtron para nesh detyrimisht
profilizimin e studjuar të nënsektorëve stomatologjikë, që udhëhiqen dhe do të udhëhiqen akoma
më mirë nga specialistët tanë të aftë. Kështu sot po krijojmë me shpejtësi qendrat e specializuara në
rrethe, që do të jenë baza të fuqishme studimore dhe kërkimore të së ardhmes.
Kjo shtrirje e nënspecialiteteve të paradontologjisë, ortodontisë, protetikës dhe kirurgjisë
do të sjellë hapin e madh cilësor. Meritë për këtë kanë edhe punonjësit e degës stomatologjike të
Fakultetit te Mjekësisë që është sot qendër e fuqishme teorike-praktike dhe bazë e specializimit në
stomatologji.
Ngritja e vazhdueshme e institucioneve të reja dhe komode, furnizimi më sistematik
ma material konsumi e medikamente të kohës dhe paisja me aparaturë moderne (turbina, unite,
elektrodiagnostike, jonoforezë, telerontgen e laboratorë modern për proteza të skeletuara (krom
kobalt) po bëjnë realitet çdo fjalë të Partisë si dhe ëndrrat tona më të guximshme. Të gjitha këto, si
dhe kërkesa e popullit gjithmonë në rritjen për këtë shërbim, na vënë ne punonjësit e stomatologjisë
para detyrash serioze. Shumë punë duhet të bëjmë për arritjen e vlerave pozitive në indekse cilësore
të këtij shërbimi si ai midis mbushjeve dhe heqjeve; indeksi mbushje pa dëmtime pulpare, mbushje
me patologji pulpe në të rritur dhe në fëmijë, indeksi mbushje /heqje në dhëmbët e përhershëm të
fëmijëve; indeksi pacient/terapi, pacient/protetike; indeksi i qëndrimit mesatar të mbushjeve etj.
Edhe për të ardhmen e afërt, shtrirja akoma më e gjërë e këtij shërbimi në shkolla, qendra
pune e prodhimi me kabinete të përhershme në to, si dhe profilizimi intensive dhe i programuar i
kuadrit, fuqizimi i vazhdueshëm i profilaksisë, janë dhe mbeten detyrat tona të mëdha. Ka ardhur
koha që të konkretizojmë eksperiencën tonë të madhe, të unifikohemi teorikisht e praktikisht ne te
gjithë mënyrët e mjekimit dhe të punimeve, dhe të hedhim bazën për të krijuar kështu metodat dhe
teknikën tonë, siç bëhet kudo ne sektorët e tjerë të vendit.
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PROFILAKSI

PROFILAKSIA DHE PATOLOGJIA STOMATOLOGJIKE GJATË
ZHVILLIMIT EMBRIONAL DHE MBAS LINDJES
Stom. Haki BLLACA
Klinika Dentare Durrës
Në zhvillimin normal të organizmit, dallojmë dy etapa kryesore: intrauterine dhe ekstrauterine.
Në jetën intrauterine zhvillimi embrional varet direkt nga gjendja e organizmit te nënës pa përjashtuar
dhe ambientin që e rrethon; prandaj kujdesi për fëmijën e ardhshëm duhet të fillojë që nga kujdesi
për gruan shtatzënë.
Gruaja shtatzënë duhet të mbushë dhëmbët e kariuar, të heqë dhëmbët me infeksione
periapikale dhe të kujdeset për mjekimin e mishrave të dhëmbëve.
Periudha e dytë është jeta ekstrauterine dhe ka këto etapa:
a) Gjashtëmujori i parë mbas lindjes,
b) Koha e qëndrimit të fëmijës në çerdhe
c) Mosha parashkollore dhe d) Mosha shkollore.
Në secilën prej tyre profilaksia dhe patologjia stomatologjike ka specifikën e saj. Të ushqyerit
me gji ndikon direkt në trofikën e indeve të buta të gojës, në zhvillimin normal kranio-facial, në
funksionimin e drejtë të gjendrave salivare dhe në rezorbimin me kohë të korpus Bisha.
Mendojmë se në rastet kur mungon qumështi i gjirit, atëherë fëmijës ushqimi i rekomanduar
duhet t’I jepet me biberon, sigurisht duke patur parasysh higjienën e lartë të shishes dhe të biberonit.
Të ushqyerit me lugë i bën fënijët dembelë, mbasi duke mos punuar (duke mos thithur, akti i thithjes
është akti i punes) nuk zhvillon sa duhet sistemin mandibulo-maksilar.
Biberoni duhet të përdoret vetëm për rastet kur do të ushqehet fëmija dhe jo për ta vënë në
gjumë.
Në këtë moshë vihen re aftet e Bednarit (ulcera pterigo-palatinum) që shkaktohen nga traumat
e lehta të biberonit e të gjirit, në qiellzën e fëmijës, Soorin (qumështëza) një sëmundje mikotike e
shkaktuar nga Monilia albikans nga një higjienë jo e mirë e gjirit ose biberonit. Qumështëza fillon
me pikëza të bardha që përhapen në të gjithë gojën. Mjekohet thjesht, duke pastruar me garz steril
të lagur me ujë të oksigjenuar, bikarbonat natriumi, solucion boraksi 20%, blu metilen 2 – 4 %
dhe tripaflavinë 2%. Në këtë moshë kemi dhe infektimin e angulus oris, mjekohet me pak pomadë
kortizoni ose tetraciklinë.
Etapa e dytë fillon me gjashtëmujorin e mbas lindjes dhe mbaron me daljen e dhëmbëve të
qumështit rreth moshës tre vjeç. Në këtë moshë fëmija kalon (pjesa më e madhe e tyre) në ushqim
social, sepse ai është pjestar i kolektivit në çerdhe. Kjo është mosha që duhet pasur shumë kujdes
në drejtim të ushqyerit ku fëmija duhet të marrë gjatë ditës ushqime me përbërje shumë të mirë, të
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pasura me vitamina dhe lëndë minerale, sepse i duhen për rritje. Eksperienca ka treguar se atje ku
fëmijët ushqehen mbi baza dietetike, zhvillimi fiziologjik i tyre bëhet brenda normave të caktuara;
gjendja shëndetësore e tyre është mjaft e mirë, po ashtu dhe gjendja e dhëmbëve.
Veç sëmundjeve të indve të buta, në këtë moshë fillon dhe kariesi i dhëmbëve që vjen duke
u shtuar me rritjen e moshës, frekuenca e të cilit është në vartësi të kushteve ekonomiko-sociale,
ambientit gjeografik dhe kulturës. Është një sëmundje e një standarti të lartë jetese dhe do të luftohet
me një profilaksi të ngritur në shkencë. Është detyra e mjekësisë, e jona të merremi me zgjidhjen e
kësaj të keqeje sociale (Bener).
Në këtë periudhë duhet patur parasysh dhe patologjia e indedve të buta si: gingivitet ulçromembranoze, gingivitet sekondare nga sëmundjet e ndryshme infektive, gingivitet medikamentoze,
ulçerat dekubitale, elefantiazën e gingivave, sëmundjen Mueller-Barlow (
Skorbuti i fëmijëve).
Etapa e tretë përfshin: moshën 3 – 6 vjeç.
Fëmijët janë grumbulluar në kopshte me drekë ose pa drake. Mendojme qe sanacioni i
planifikuar të fillojë pikërisht në këtë grup-moshë. Të merren në kurë fëmijët e sëmurë, veçanërisht
të kujdesemi për të mjekuar dhëmballen e parë permanente, pa nënvleftësuar aspak edhe karieset e
dhëmbëve të qumshtit.
Detyra e stomatologut është: Të ngrejë në lartësinë e duhur problemin e higjienës së gojës dhe
veçanërisht të bëjë kurimin e detyrueshëm të dhëmbëve kariozë. Frekuenca e kësaj sëmundjeje në
këtë grup-moshë në rrethin e Durrësit paraqitet si vijon: Janë vizituar gjithsej 1.100 fëmijë nga qyteti
i Durrësit, Kavajës dhe Sukthit (shih tabelën nr. 1)
Tabela nr. 1
Vendi i Vizitës

Vizituar

Meshkuj

Femra

Durrës

867

447

420

Kavajë

161

97

64

Sukth

72

39

33

Gjithsej

1.100

583

517

Duke bërë analizën e këtij materiali, mbështetur në udhëzimet e dikasterit mbi nxjerrjen e
indekseve, ne japim këto frekuenca: (shih tabelën nr. 2)
Tabela nr. 2
Vendi i vizitës

Mosha

Meshkuj

Femra

Dy gjinitë

Durrës

3 vjeç

22.22 %

24.30 %

23.31 %

4 vjeç

36.54 %

39.19 %

38.74 %

5 vjeç

53.05 %

48.33 %

50.37 %

6 vjeç

58.92 %

54.95 %

57.39 %

3 vjeç

20.00 %

20.21 %

20.21 %

4 vjeç

37.83 %

47.72 %

42.77 %

5 vjeç

58.33 %

45.00 %

51.67 %

6 vjeç

55.55 %

54.95 %

53.25 %

Kavajë

Frekuenca e Sukthit nuk paraqet interes statistikor, megjithatë është e përafërt me dy të parat.
Ndonjë afinitet karshi seksit nuk duket.
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Intensiteti: Janë vizituar gjithsej 16.590 dhëmbë qumështi dhe 905 të përhershëm. Gjendja
paraqitet ne tabelën nr. 3.
Tabela nr. 3
Durrës
Mosha

Kavajë

Intensiteti i dhëmbëve Intensiteti i dhëmbëve Intensiteti i dhëmbëve Intensiteti i dhëmbëve
të qumshtit
permanent
të qumshtit
permanent

3 vjeç

3.69 %

0.00 %

2.24 %

0.00 %

4 vjeç

7.11 %

1.16 %

5.71 %

0.00 %

5 vjeç

8.36 %

4.48 %

7.45 %

0.00 %

6 vjeç

11.04 %

4.56 %

10.96 %

1.23 %

Të dhënat tona pothuajse përputhen edhe me literaturën e konsultuar. Nga sa u tha më sipër,
del qartë se kjo sëmundje edhe në qytetin tonë fillon në mosha të herëshme me një frekuencë dhe
intensitet që meriton vëmendje dhe që na detyron të marrim masa për prevenimin e saj.
Si profilaksi rekomandojmë florizimin e dhëmbëve, qoftë lokalisht dhe veçanërisht dhënien e
florit per os; vetëm se duhet të merren masa paraprake për mënyrën e dhënies së tabletave fëmijëve
të kësaj moshe (direkt nga personeli mjeksor).

P Ë R F U N D I M E
1. Profilaksia dhe patologjia stomatologjike në çdo etapë dhe fazë të zhvillimit të organizmit ka
simptomatologjinë e saj specifike për të cilat duhet të jetë i qartë stomatologu për të mbajtur
qëndrimin që i takon.
2. Për të parandaluar këto sëmundje, kujdesi duhet të shtrihet në perinatalitet.
3. Sanacioni të fillojë nga grupi i parë i kopshteve, atje ku ka burimin morboziteti.
4. Edhe për Durrësin, frekuenca dhe intensiteti fillojnë qysh në moshën 3 vjeç, rriten
proporcionalisht me moshën pa patur ndonjë preferencë ndaj seksit.
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PËRHAPJA E SËMUNDJES KARIOZE NË QYTETIN E TIRANËS
Stom. Qemal JASHARIS
Katedra e Terapisë
Lufta kundër prishjes së dhëmbëve, lidhur kjo me zhvillimin e madh të kësaj sëmundje, edhe
tek ne duhet të bëhet një nga problemet kryesore të stomatologjisë.
Për këtë problem të rëndësishëm, shumë studime i kushtohen statistikës karioze. Vitet e
fundit, edhe në vendin tonë është bërë një punë e dendur në këtë drejtim.
Qëllimi i këtyre studimeve është përcaktimi i treguesve të kariesit të dhëmbëve, i analizës së
dinamikës së zhvillimit të tij si edhe një vlerësim i metodave më me vlerë për profilaksinë kundër
prishjes së dhëmbëve.
Gjatë viteve 1970-1971 personeli i degës së stomatologjisë të Fakultetit te Mjekësisë bëri
vizitimin dhe kontrollin stomatologjik të punonjësve të qendrave të punës e të prodhimit në rajone
të ndryshme të qytetit të Tiranës.
Vizitimi kishte për qëllim të ekzaminonte numrin e dhëmbëve të prishur, të hequr dhe të
mbushur në çdo person të vizituar.
Rezultatet e kontrollit, të bërë në dritë natyrale, me pasqyrë dhe sondë klinike u shënuan në
“ Fletët e kontrollit stomatologjik”.
U vizituan mbi 14.000 veta, por nga këta, një pjesë u gjetën jashtë moshave të përcaktuara
në udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë, prandaj mbetën të vlefshme vetëm moshat 19 vjeç e lart.
Gjithsej u analizuan dhe u llogaritën në këtë studim 13.437 vetë, nga të cilët 8.653 femra dhe
4.784 meshkuj. Numri i femrave të vizituara është gati dy herë më i madh se i meshkujve.
Për studimin e kariesit, si njësi statistikore është llogaritur dhëmbi dhe jo kariesi sipas
sipërfaqeve të dhëmbit. Ky studim analizon:
1.Komponentin e intensitetit të kariesit, 2. Intensitetin, 3. Predispozicionin karioz dhe
përqindjen e dhëmbëve intakt, 4. Frekuencën. Gjithsej janë vizituar 415.664 dhëmbë të përhershëm
duke përfshirë këtu edhe dhëmbët e hequr. Tek femrat janë vizituar 265.799 dhëmbë, kurse ndër
meshkuj 149.865 dhëmbë.
Duke analizuar heqjet e dhëmbëve (E) në grup-mosha të ndryshme, rezulton se në grupin e parë
19-25 vjeç, ku denticioni është llogaritur 28 dhëmbë për çdo të vizituar, gjithsej janë hequr 5.623 dhëmbë
ose 5.98% (ndër femrat janë hequr 4.309 dhëmbë ose 6.12 %, kurse ndër meshkuj 1.314 ose 5.58 %).
Në grup-moshën e dytë 26 – 30 vjeç ku dentinacioni është llogaritur 32 dhëmbë, gjithsej janë
hequr 9.281 dhëmbë ose 10.67% (ndër femra7.083 ose 11.86 %, ndër meshkuj 2.198 dhëmbë ose 8.04
%).
Në grup-moshën e tretë 31 – 40 vjeç, gjithsej janë hequr 27.961 dhëmbë ose 19.39 % (ndër
femra 19.636 dhëmbë ose 21.16 %, ndër meshkuj 8.325 dhëmbë ose 16.20 %).
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Në grup-moshën e katërt 41 – 50 vjeç gjithsej janë hequr 23.918 dhëmbë ose 33.83 % (ndër
femra 14.730 dhëmbë ose 38.22 %, kurse ndër meshkuj 9.188 dhëmbë ose 28.56 %).
Në grup-moshën e pestë 51 – 60 vjeç e lart gjithsej janë hequr 10.886 dhëmbë ose 54.53
% (ndër femra janë hequr 2.698 dhëmbë ose 60.43 %, kurse ndër meshkuj 8.188 dhëmbë ose
52.83 %).
Në shifra relative, në raport me të gjithë dhëmbët e përhershëm, numri i heqjeve arrin në
77.669 dhëmbë, përkatësisht ndër femra janë hequr 48.456 dhëmbë ose 18.23 %, kurse ndër meshkuj
janë hequr 29.213 dhëmbë ose 19.49 %. Siç shihet edhe në grafikun nr. 1, rritja e numrit të heqjeve
të dhëmbëve përparon nga një grup moshe në tjetrën deri në atë masë sa në moshën 50 vjeç e lart
arrin deri në 54.53 %. Tek femrat në çdo grup-moshë shihet një përqindje më e lartë heqjesh se sa
tek burrat, kurse në heqjet e përgjithshme tek burrat mesatarja është më e lartë prej 1.26% se sa tek
femrat. Mesatarja e të gjithë heqjeve është 18.78 %
Grafiku 1

Heqja e dhëmbëve

Po të analizohet numri i dhëmbëve të mjekuar (R) në të dy sekset, sipas grup-moshave
rezulton se:
1. Në grup-moshën e parë (19 – 25 vjeç) tek femrat janë mjekuar 6.321 dhëmbë ose 8.98 % të të
gjithë dhëmbëve, kurse tek meshkujt 1.545 dhëmbë ose 6.56 %. Gjithsej janë mjekuar 7.866
dhëmbë ose ose 8.37 % të të gjithë dhëmbëve që duhet të ishin në gojë.
2. Në grup-moshën e dytë (26 – 30 vjeç) tek femrat janë mjekuar 4.829 dhëmbë ose 8.09 %,
kurse tek meshkujt 2.098 dhëmbë ose 7.68 %. Gjithsej janë mjekuar 6.927 dhëmbë ose 7.96 %.
3. Në grupin e tretë (31 – 40 vjeç) tek femrat janë mjekuar 7.657 dhëmbë ose 8.25 % dhe tek
meshkujt 3.452 ose 6.72 % të dhëmbëve. Gjithsej në këtë grup moshë jane mjekuar 11.109
dhëmbë ose 7.70 %.
4. Në grup-moshën e katërt (41 – 50 vjeç) tek femrat janë mjekuar 2.018 dhëmbë ose 5.23 %
dhe tek meshkujt 1.571 dhëmbë ose 4.88 %. Gjithsej në këtë grup moshë janë mjekuar 3.589
dhëmbë ose 5.07 %.
5. Në grup-moshën e pestë (51 – 60 vjeç e lart) tek femrat janë mjekuar 108 dhëmbë ose 2.41%
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dhe tek meshkujt 312 dhëmbë ose 2.01 %. Gjithsej në këtë grup-moshë janë mjekuar 420
dhëmbë ose 2.10 %.
Në të gjitha grup-moshat, në shifra relative, dhëmbët e mjekuar në raport me dhëmbët e
përhershëm jane: Në 8.653 femra të vizituara 265.799 dhëmbë, jane mjekuar 20.933 dhëmbë ose 7.87
% dhe në 4.784 meshkuj me 149.865 dhëmbë janë mjekuar 8.978 dhëmbë ose 5.59 %.
Gjithsej në 13.437 të vizituar me 415.664 dhëmbë janë mjekuar 29.911 dhëmbë ose 7.19 %.
Siç rezulton edhe në grafikun nr. 2, përqindja e mjekimit të dhëmbëve nga grup-mosha në
grup-moshë vjen duke rënë. Të bie në sy fakti se në të gjitha grup-moshat, femrave në raport me
ato te meshkujve ka përqindje më të lartë mjekimi. Kjo tregon se kujdesi për gojën tek femrat është
më i madh se tek meshkujt. Megjithkëtë, përqindja e dhëmbëve të mjekuar në raport me numrin e
përgjithshëm të dhëmbëve është shumë e vogël, pra 7.19% dhe akoma më e vogël në raport me heqjet
(7.19 % < 17.78 %) prej 11.59 %.
Grafiku 2

Mbushjet e dhëmbëve

1.
2.
3.
4.
5.

Duke analizuar dhëmbët me proçese karioze (c) të pranishëm rezulton se:
Në grup-moshën e parë për femra, përqindja e dhëmbëve me karies është 6.90 % dhe për
meshkuj 6.24 %. Gjithsej në këtë grup-moshe u gjetën me karies 6.324 dhëmbë ose 6.77 %
Në grup-moshën e dytë për femra, kariesi i pranishëm është 7.29 % dhe për meshkuj 5.38 %.
Gjithsej me karies 5.622 dhëmbë ose 6.46 %.
Në grup-moshën e tretë kariesi për femra arrin në 5.80% dhe për meshkuj 5.20 %. Gjithsej në
këtë grup-moshë u gjetën me karies 8.063 dhëmbë ose 5.59 %.
Në grup-moshën e katërt, për femra kariesi është 4.69% dhe për meshkuj 4.16 %. Gjithsej në
këtë grup moshë u gjetën me karies 3.150 dhëmbë ose 4.45 %.
Në grup-moshën e pestë, tek femrat kariesi është 3.87 %, kurse tek meshkujt 3.05%. Gjithsej
në këtë grup moshë u gjetën me karies 647 dhëmbë ose 3.24 %.

Në të gjitha grup-moshat 19 – 60 vjeç e lart, në 8.653 femra të vizituara u gjetën me karies
16.369 dhëmbë ose 6.15% të gjithë dhëmbëve të vizituar, kurse ndër meshkuj u gjetën me karies 7.437
dhëmbë ose 4.96 %. Gjithsej në 13.437 të vizituar u gjetën me karies të pranishëm 23.806 dhëmbë ose
5.72 % të të gjithë dhëmbëve të vizituar (grafiku nr. 3).
135

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

Grafiku 3

Predispozicioni i kariesit sipas grupeve

Po të analizojmë të tre grafikët që paraqesin në veçanti komponentet që japin kuadrin e
zhvillimit të përgjithshëm të kariesit, do të konstatojmë se përqindja e proceseve karioze të pranishme,
nga njëra grup-moshë në tjetrën vjen duke rënë, sepse nga grup-mosha në grup-moshë rritet numri
i heqjeve dhe rritet numri i mjekimeve. Tani për tani ky është tregues negativ dhe e vë përpara
detyrash shumë serioze shërbimin e stomatologjisë në qytetin e Tiranës.
Për të paraqitur zhvillimin e plotë të sëmundjes karioze në qytetin e Tiranës, d.m.th.
intensitetin, është përdorur treguesi CER, i cili njihet nga të gjitha institucionet ndërkombëtare për
studimet statistikore të kësaj sëmundje.
Siç shihet edhe në grafikun nr. 4, intensiteti në cdo grup-moshë vjen duke u rritur në përqindje
mjaft të larte ; për femrat nga 22 % ne grup moshën e parë, në 66,,73 % në grup moshën e pestë; kurse
për meshkujt nga 18,38% në grup-moshën e parë në 57,90 % në të pestën.
Grafiku 4

IntesiteƟ i karies në grupmosha sipas seksit

136

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

Mesatarja e intensitetit për femrat nga mosha 19 deri 60 vjeç është 32.16 %, kurse për meshkujt
30.44 %.
Ndryshimet në mes të dy sekseve për grup-mosha lëvizin rreth 4 – 9% më shumë tek femrat.
Për të dy sekset mesatarja e intensitetit është 31,60 % dmth, rreth 1/3 e të gjithë dhëmbëve është e
prekur nga sëmundja e kariesit. Vlen të theksohet, se në moshat e reja, sidomos nga 19 – 30 vjeç, tek
femrat kariesi prek rreth 25% të dhëmbëve, dhe tek meshkujt rreth 20 %.
Interesant janë edhe treguesit e të vizituarve pa proçese karioze (intakt) si edhe të atyre me
predispozicion karioz të ndarë në grupe, ku në grupin e I u futen ato me 1-2 dhëmbë karioze, në
grupin e II 3 – 5 dhëmbë dhe në grupin e III 6 dhëmbë e lart. Me dhëmbë pa proçese karioze gjithsej
u gjetën 584 vetë ose 4.34 %, nga të cilat 370 femra ose 4,27 % dhe 214 meshkuj ose 4.47%. Po të
krahasohet numri i pacientëve me karies dhe ai pa karies (intakt) shihen ndryshime të theksuara.
Edhe në mes të grupeve me predispozicion shihen ndryshime të ndjeshme. Sic rezulton edhe nga
grafiku nr. 5 në grupin e I futen 1.163 vetë ose 8.65 %, në grupin e II 2.388 vetë ose 17,77 %, pra
afërsisht dy herë më shumë se në grupin I, kurse në grupin e III janë 9.347 vetë ose 69.02 %, pra rreth
8 herë më shumë se në grupin e I dhe gati 4 herë më shumë se në grupin e II.
Grafiku 5

Predispozicioni i kariesit sipas grupeve

Një tregues me shumë rëndësi në përhapjen e sëmundjes karioze është frekuenca e
tij. Në grafikun nr.6 paraqitet ky tregues për të dy sekset i ndarë, sipas grup-moshave si edhe
mesatarja e përgjithshme. Frekuenca karioze është mjaft e lartë dhe fillon tek meshkujt në
grup-moshën e parë me 90.48 % dhe arrin në grup-moshën e pestë ne 99.16 %. Po kështu tek
femrat fillon me 92,24 % dhe arrin ne 98.68 %. Mesatarja për të gjitha moshat dhe për të dy
sekset është 95.62 %.
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Grafiku 6

Në përfundim të analizës së përhapjes së sëmundjes karioze në qytetin e Tiranës mund të
nxirren këto konkluzione:
1. Numri i heqjeve të dhëmbëve është i lartë dhe përparon nga një grup-moshë në tjetrën.
2. Numri i dhëmbëve të mjekuar nga grup-mosha në grup moshë vjen duke rënë. Ndër femra
ka një përqindje më të lartë dhëmbësh të mjekuar, gjë që flet për kujdes më të madh se tek
meshkujt.
3. Numri i dhëmbëve me karies pakësohet nga një grup moshë në tjetrën, por kjo shkaktohet
nga heqjet e jo nga mjekimet.
4. Duhet pranuar se intensiteti mesatar 31,60 % është relativisht i lartë.
5. Predispozicioni karioz i cili theksohet në grupin e III flet qartë për volum pune të madh që
duhet të përballojë shërbimi i stomatologjisë në qytetin e Tiranës.
6. Frekuenca karioze prej 95,62 % është shumë e lartë. Në mes të femrave dhe meshkujve ka
ndryshime të theksuara.
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KIRURGJI

MBI ETIOPATOGENEZËN DHE FORMAT KLNIKE TË PATOLOGJISË TË
MOLARIT TË TRETË MANDIBULAR
Doc. Dhori POJANI
Katedra e Kirurgjisë Stomatologjisë
Patologjia e molarit të tretë takohet shpesh në praktikën e përditshme. Në klinikën tonë
përbën 23 % të volumit të punës në sallën e operacionit ose në 5 të operuar, 1 është me dentition
difficilis. Etiopatogjeneza dhe format klinike mbi patologjinë e molarit të tretë mandibular janë ende
të paqarta. Komplikacionet janë të shumta, të ndryshme, në disa raste të rënda. Trajtimi i formave
të ndryshme klinike dhe ndërlikimeve që jep ky dhëmb në shumicën e rasteve nuk bëhet si duhet.
Paaftësia e përkohshme në punë nga patologjia e këtij molari është akoma e lartë. Patologjia e molarit
të tretë mandibular njihet me terma të ndryshme në literaturë: dentitio difficilis dens sapientes
inferior, pericoronaritis, paradontit koronar etj. Tek ne më të përdorshme janë dentitio difficilis dhe
pericoronaritis.
Etiopatogjeneza e molarit të tretë mandibular mbetet akoma e paqartë. Për të ka teori dhe
hipoteza të ndryshme, të cilat mund të përmblidhen në dy grupe kryesore. grupi i parë (L. M.
Lindenbaum, A. N. Vajsbllat, Williger, cituar nga A. T. Rudenko), daljen me vështirësi të molarit të
tretë mandibular e shpjegon vetëm me infeksionin që zhvillohet rreth koronës së dhëmbit që erupton
dhe me traumën e mukozës të këtij dhëmbi që bëhet nga sipërfaqja përtypëse e tij. Sipas Rudenko të
pranosh këto teori do të thotë të drejtosh mjekimin vetëm kundër infeksionit pa hequr faktorët që
ndihmojnë në zhvillimin e inflamacionit.
Autorët e grupit të dytë (J. I. Zckin, Ju. K. Metlicki, S. B. Levin, A. I. Rudenko, etj.) këtë
patologji e shpjegojnë me raportet e disfavorshme anatomo – topografike të këtij dhëmbi me indet
për rreth duke krijuar kështu vend të pa mjaftueshëm për dalejn e tij. Këta autorë mungesën e vendit
e shpjegojnë më mënyra të ndryshme: nga të cilat më me baza është reduktimi i nofullës gjatë proçesit
filogjenetik dhe me moszhvillimin e saj gjatë proçesit ontogjenetik. Reduktimi i nofullës së poshtme
bëhet kryesisht në këndin e saj, në zonën e rritjes në regjionin retromolar nga ana distale e molarit
të dytë deri tek forameni mandibular. Madhësia e kësaj distance ka shumë rëndësi për proçesin e
daljes së molarit të tretë mëndibular. (fig. nr. 1). Simbas Rudenkos distanca retromolare në nofull me
zhvillimin normal është 29 mm, kurse në nofull me dhëmbë të retinuar është 22.4 mm, pra diferenca
është 6.6 mm.
Në reduktimin e nofullës ndikojnë edhe disa faktorë të tjerë si sëmundjet infektive, rakiti,
turbullime hormonale, infeksione kronike në nofull etj.
Praktika jonë shumëvjeçare e ka vërtetuar se në daljen me vështirësi të 38 dhe 48 kanë rëndësi
një kompleks faktorësh lokale e të përgjithshëm si: 1) vendosja jo normale e dhëmbit në nofull në
pozicione të ndryshme, 2) Vendosja në thellësi e folikulit të dhëmbit, 3) trauma e mukozës gingivale
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nga sipërfaqja okluzale e molarit të tretë mandibular dhe maksilar, 4) Pengesa mekanike (ky dhëmb
del mbi 18 vjet kur kocka është e osifikuar mirë dhe mukoza gingivale është më e plotë, dhe gjatë
eruptimit gjen pengesa në rezorbimin e kockës dhe çarjen e mukozës gingivale, 5) zhvillimi i proçeseve
patologjike (adamantinoma, kista, osteomieliti, etj.), të cilët ndryshojnë drejtimin e dhëmbit. Nga
mungesa e vendit korona e dhëmbit nuk mund të dalë plotësisht, mbulohet pjesërisht nga mukoza e
plikës pterigo mandibulare, bukale dhe në disa raste nga kocka midis koronës dhe gingives formohet
xhep mukozal e kockor në të cilin grumbullohen mbeturinat ushqimore, mikrobe, mukus, celula
epiteliale etj. Në këtë mënyrë krijohen kushte shumë të përshtatshme për zhvillimin e infeksionit
perikoronar. Infeksioni tek molari i tretë mandibular zhvillohet në këto rrugë: 1) Kur dhëmbi ka dalë
pjesërisht, 2) me rrugë marginale, 3) kur është hequr molari i dytë (fig. 2). Lidhur me mungesën e
vendit në regjionin retromolar dhe mundësitë e daljes së 38 dhe 48 kemi këto variante (fig. 3) a) Në
pamundësi të dalë, b) dalja është e vështirë, bile e pamundur, c) dhëmbi mund të dalë lehtë, d) del pa
asnjë vështirësi.
Nga analizat që u bënë 191 rasteve me patologji të molarit të tretë për periudhën janar 1972
– mars 1973 dhe nga ekzaminimi që u bënë 125 studentëve tanë dhe të mjekësisë, kemi këto të
dhëna: në 191 raste që kanë kërkuar ndihmën tek ne, 150 ose rreth 78 % të rasteve molarët e tretë
mandibular kanë dalë në moshën nga 18 – 26 vjeç, kurse për 125 studentë të ekzaminuar 95 ose 76 %
kanë dalë në moshën 18 – 25 vjeç. Këto të dhëna janë të përafërta me të dhënat e shumë autorëve të
tjerë, të cilët pranojnë se mosha e daljes së 38 dhe 48 është nga 18 - 25 vjeç.
Lidhur me mungesën e vendit në nofull për rastet që janë mjekuar kemi këto të dhëna: nga
191 raste, në 120 (63 %) ka munguar vendi ose ka qënë i pamjaftueshëm. Për rastet që kemi vizituar
(studentë) nga 125 raste, 56 (29 %) nuk kanë pasur vend të mjaftueshëm dhe 138 (71 %) kanë vend të
mjaftueshëm. Përsa i përket pozicionit të dhëmbëve molare të tretë mandibular kemi këto të dhëna:
Nga 191 raste në pozicion jo normal kanë qënë 83 (43.5 %) dhe pozicion normal 102 (53 %), (6 raste
të papërcaktuar). Për rastet e vizituara nga 194 dhëmbë, 150 (77.3 %) kanë pasur pozicion normal
kurse 44 (22.7 %) pozicion jo normal. Nga 250 molarë të tretë mandibular që duhet të kishin dalë,
56 mungonin (ishin të retinuar në pozicione të ndryshme ose mungonin folikulat e tyre). Të dhënat
e mësipërme flasin qartë se në patologjinë e molarit të tretë mandibular, një rëndësi të veçantë ka
mungesa e vendit në regjionin retromolar dhe dalja e dhëmbit në pozicionin jo normal.
Të dhënat tona përforcojnë teorinë e “mungesës së vendit” në etiopatogjenezën e retenimit te
38 dhe 48. Por nga ana tjetër, të dhënat tona flasin gjithashtu se në etiopatogjenezën e molarit të tretë
kanë rëndësi infeksioni dhe faktorët e tjerë prodispozues të tij. Ndryshe nuk ka si të shpjegohet fakti
që nga 191 rastet e mjekuara me patologji të 38 dhe 48, 53 % kanë qënë në pozicion normal dhe rreth
33 % e tyre kanë pasur vend të mjaftueshëm dhe megjithatë 38 e 48 kanë dalë me vështirësi. Shpesh
herë vendi është i pamjaftueshëm, por dhëmbi nuk del ose merr pozicion jo normal. Kjo vërtetohet
akoma nga fakti se gjatë daljes së dhëmbëve të tjerë ne vëmë re retencion ose dalje jo në afate të
caktuara ose dalje në pozicion jo normal, pavarësisht se për dhëmbin ka vend të mjaftueshëm. Pra
nga sa u tha më sipër, del se në etiopatogjenezën e 38 dhe 48 lozin rrol edhe shumë faktorë të tjerë që
ne i theksuam me lart. Sipas shumë autorëve në 70 – 75 % të rasteve 38 dhe 48 dalin me vështirësi.
Në materialin tonë nga 194 dhëmbë molar të tretë mandibular 100 (51.5 %) kanë dalë me
vështirësi, kurse 94 (48.5 %) pa vështirësi, pra me e ulët se e autorëve të cituar. Ka autorët te tjerë që
japin një përqindje rreth 15 – 16 %. Keta e bazojnë këtë përqindje duke marrë moshën 18 – 25 vjeç
të cilët kanë kërkuar ndihmë lidhur me molarin e tretë mandibular dhe për arsye të tjera (pulpit,
gangrenë etj.), që për mendimin tonë nuk është reale. Në këtë kontigjent të vizituar nga 194 dhëmbë
174 (89.6 %) persistojnë në gojë në gjëndje të mirë, kurse 20 (10.4 %) janë hequr sepse kanë dhënë
ndërlikime gjatë daljes së tyre.
140

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

Përcaktimin e mungesës së vendit dhe pozicionin e dhëmbit në proçesin alveolar e kemi
bazuar në ekzaminimin klinik lokal dhe në disa raste sipas radiografive intraorale.
Klinikisht patologjia e molarit të tretë mandibular paraqitet në forma të ndryshme: Sipas
Bernardski kemi këto forma: perikoronarit, periostit retromolar, oseteomielit retromolar, flegmone
ose abscese perikoronare etj. Kurse sipas Rudenko dallojmë perikoronarit kataral, recidivues, të
abceduar dhe të ndërlikuar. Ne pranojmë këtë klasifikim: pericoronaritis serosa ose congenstiva,
pericoronaritis supurata ose purulenta, pericoronaritis recidivans dhe pericoronaritis complicata.
Për të dalë më qartë trajtimi i tyre, po përshkruajmë shkurtimisht secilën formë:
1- Pericoronaritis serosa ose congenstiva (dentitio difficilis serosa). Në këtë formë, një i sëmurë
ankon për dhimbje të lehtë rreth molarit që është në dalje dhe trismus të gradës së parë.
Mukoza është hiperemike, e enjtur, mbulon pjesërisht ose plotësisht sipërfaqen përtypëse të
molarit, në prekje është e dhimbeshme. Gjatë ngritjes së mukozës ose kur ushtrojmë presion
mbi kapushonin del sekrecion serohemorragjik ose hemorragjik purulent. Gjëndrat limfatike
nuk reagojnë, temperatura është normale. Në materialin tonë kjo formë përbën rreth 64 %.
Kjo tregon se shumica e të sëmurëve paraqiten për ndihmë që në 2 – 3 ditët e para, gjë që
është pozitive sepse trajtohen mirë, ulin paaftësinë e përkohshme për punë dhe evitojnë
ndërlikimet e mëvonshme.
2- Pericoronaritis supurata (purulenta). Kjo formë vjen nga mosmjekimi i formës seroze. Shenjat
që e bëjnë të dallohen nga forma e parë janë: dhimbjet janë më të forta e të vazhdueshme,
indet e buta rreth molarit janë më të enjtura, trismusi është i gradës së dytë i cili vështirëson
marrjen e ushqimit, ekzaminimin dhe mjekimin. Sekrecioni hemoragjik purulent që del nga
kapushoni është zevendësuar me sekrecion purulent. Shpesh herë reagojnë indet e buta duke
dhënë asimetri të fytyrës. I sëmuri ka temperaturë 37.5 – 38 o. Gjendrat limfatike reagojnë.
Pra shenjat lokale dhe të përgjithshme janë më të avancuara, i sëmuri ka anoreksi, pagjumësi
dhe nuk është në gjëndje për punë. Këta të sëmurë ankojnë për dhëmbje iradiuse në vesh dhe
gabimisht kërkojnë ndihme nga mjeku ORL. Në materialin tonë kjo formë përbën rreth 31 %
të rasteve.
3- Pericoronaritis complicata (dentitio difficilis complicata). Është forma më e rëndë por më
e rrallë se të dy të parat. Vjen nga mosmjekimi në kohë ose si duhet i formës purulente.
Ndërlikimet mund të jenë lokale dhe të përgjithshme. Nga lokalet më të shpeshta janë: abscesi
subperiostal ose submukoz rreth molarit të tretë në anën vestibulare ose linguale; abscese
dhe flegmone në llozhat e ndryshme të indeve të buta (submandibulare, pterigomandibulare,
sublinguale, submasterike, parafaringeale etj.); osteomielite të kufizuara ose difuze të nofullës
së poshtme, stomatite ulceroze, limfadenite, adenoflegmone, granuloma migrans etj. Nga
molari i tretë mund të zhvillohen kiste folikulare, Gjithashtu ai mund të shfaqet si vatër
patogjene për sëmundje të përgjithshme, neuralgji trigeminale e shumë rrallë mund të japë
septicemia.
4- Pericoronaritis chronic, recidivans. Kjo formë zhvillohet zakonisht në ato raste kur 38 dhe 48
nuk ka vend për të dalë ose kur pozicioni i dhëmbit nuk është normal. Mund të zhvillohen
edhe kur vendi është i mjaftueshëm dhe pozicioni i dhëmbit është normal, sidomos kur heqja e
kapushonit nuk është bërë plotësisht, dhe për pasojë tuberkulat distal mbulohen nga mukoza,
e cila formon xhep patologjik dhe është nje vend retensioni për ushqime dhe mikrobe, duke
krijuar kushte të favorshme për zhvillimin e infeksionit akut ose kronik. Karakteristike për
pericoronaritis recidivas janë dhëmbjet e lehta rreth koronës së 38 ose 48 dhe riakutizimet
e përsëritura nga koha në kohë, të cilat japin në disa raste ndërlikime serioze (osteomielite,
flegmone etj.). Në anën distale ose vestibulare të koronës formohet xhep gingival ose kockor
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pak a shumë i thellë, nga ku del sekrecion purulent po të bëhet presion mbi mukozën
(kapushonin). Kjo formë disa herë jep fistula infra apo ekstraorale rreth dhëmbit ose në
distancë psh. premolarët ose molarët. Këto fistula mund të merren gabimisht për fistula që
vijnë nga dhëmbët e mësipërm kur ata janë të mbushur dhe të hiqen si dhëmbë shkaktarë të
fistulës. Një fenomen të tillë duhet ta kemi parasysh për të mos rënë në gabimet diagnostike
dhe kurative. Demostrativ është rasti që po përshkruajmë: I sëmuri B. B. 31 vjeç me numër
regjistri 99 (1965) ankon për dhëmbje, enjtje dhe fistul në anën vestinulare të dhëmbëve
34,35 3 36. Këto fenomene i ka prej mëse 6 muajsh. Meqënëse dhëmbët 35 e 36 ishin të
mbushur, duke u menduar nga stomatologu si dhëmbë që japin fenomenet e mësipërme u
hoqën. Edhe me heqjen e dhëmbëve vazhdonin të njëjtat ankesa. Mbas 2 javësh bëhet po nga
i njëjti stomatolog kyretimi i plagës ekstraksionale, por përsëri asnjë ndryshim. Me datën
23.10.1965 vizitohet tek ne dhe konstatojmë së fistula dhe fenomenet e tjera që shqetësonin të
sëmurin kishin lidhje me molarin e tretë gjysmë të retinuar të asaj ane. Me sondë u konstatua
xhep patologjik në anën disto – vestibulare të 38. Gjatë palpimit dilte pus nga fistula. Xhepi
patologjik u duk më mirë në radiografi. Po atë ditë u hoq 38 dhe u bë kyretimi i xhepit
patologjik. I sëmuri kontrollohet pas një jave, ankesa nuk ka, fistula ishte mbyllur.

P Ë R F U N D I M E
1- Në etiopatogjenezën e molarit të tretë mandibular kanë rëndësi shumë faktorë, midis të
cilëve më të rëndësishme janë: mungesa e vendit në nofull, pozicioni jo normal i tij, mosha,
infeksioni etj., të cilat përforcohen në materialin tonë.
2- Mosha më frekuente për daljen e 38 dhe 48 është ajo nga 18 – 25 vjeç, që sipas materialit tonë
përbën rreth 77 %.
3- Sipas materialit tonë, mbi 50 % e molarit të tretë mandibular del me vështirësi.
4- Ndarja e dentitio difficilis në katër forma (serioze, purulene, të komplikuar dhe recidivans)
ndihmon dhe lehtëson mjekimin e tyre.
5- Nga 4 forma klinike më të shpeshta janë forma seroze dhe purulente, të cilat përbëjnë
përkatësisht 64 % dhe 31 %.
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TRAJTIMI KONSERVATIV DHE KIRURGJIKAL I FORMAVE
TË NDRYSHME KLINIKE TE PERIKORONARITIT NË DHËMBALLËT
E PJEKURISË POSHTË
Stom. Samedin GJINI
Katedra e kirurgjisë stomatologjike
Duke u nisur nga fakti se edhe në kohët e sotme, problemi i mjekimit të daljes me vështirësi
të dhëmballëve të pjekurisë nuk ështe zgjidhur përfundimisht dhe se vihen re trajtime jo të
përshtatshme të formave të ndryshme klinike të perikoronaritit, ne do të mundohemi në këtë
punim të paraqesim eksperiencën tonë në këtë drejtim, dhe të nxjerrim disa përfundime me vlerë
praktike, të cilat ndoshta do të ndihojnë mjekun në punën e përditshme për mjekimin e drejtë të kësaj
patologjie. Disa duke mbivlerësuar infeksionin e sakusit perikoronar, si shkak të perikoronaritit,
i japin rëndësi të dorës së parë mjekimit antiinfeksioz me antiseptikë ose antibiotikë. Grupi tjetër
i autorëve janë për mjekimin radikal-heqjen e dhëmballës, pasi sipas tyre shkaku kryesor i daljes
me vështirësi të dhëmballëve të pjekurisë poshtë është mungesa e vendit në nofull. Ne mendojmë
se qëndrime të tilla të prera, nuk janë të drejta. Për mjekimin korrekt të formave të ndryshme
klinike të perikoronaritit ne bashkohemi me mendimin e atyre autorëve që trajtimi duhet bërë
jo duke qenë të njëanshëm por duke i marrë në kompleks ato dmth, gjatë mjekimit duhet të
kihen në konsideratë mungesa e vendit (hapësira retromolare), pozicioni i dhëmballës, formimi i
xhepit patologjik gingival ose kockor, hipertrofia e indeve të buta në regjionin pterigomandibular,
infeksioni, ndërlikimet etj.
Nga analiza që iu bë materialit tonë, pacientë të mjekuar nga Janari 1972 deri në mars 1973, u
gjendën 220 raste me patologji të molarit të tretë mandibular. Nga këto 176 janë me perikoronarite,
forma të ndryshme klinike dhe 44 me ndërlikime nga perikonariti.
Me perikoronarite akute seroze janë 102 raste ose 46,3%, me perikoronarit akut purulent
48 raste ose 21.50%, me perikoronarit kronik recidivues 26 ose 11.20% dhe me perikoronarit të
komplikuar ose ndërlikime 44 raste ose 20%. Ne do të marrim në analizë, vetëm mjekimin e formave
klinike te perikoronaritit akut seroz purulent dhe kronik recidivues.
Siç shihet edhe nga të dhënat e mësipërme format seroze të perikoronaritit predominojnë në
krahasim me format e tjera, indeks ky që flet për shtrirjen e ndihmës stomatologjike sa më afër masave
punonjëse, kerkimit në kohë të ndihmës mjeksore stomatologjike nga ana e të sëmurëve, por nga ana
tjetër shifrat relativisht të larta të formave purulente, recidivante dhe komplikacioneve, tregojnë në
disa raste për mjekimin jo të drejtë të kësaj patologjie dhe në disa raste kërkimin e ndihmës mjeksore
me vonesë.
Për të trajtuar drejt të gjitha format klinike të perikoronaritit duhet të zgjidhim
problemin kyç, dmth a ka kushte të favorshme dhëmballa për të dalë dhe për të zënë
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pozicionin normal në arkadën dentare, apo ka pengesa të tilla, të cilat me gjithë ndërhyrjet
tona terapeutike, ose kirurgjikale nuk mund të eleminohen. Terapia në patologjinë e molarit
të tretë, duhet të fillojë pasi ne të këmi krijuar bindjen për mundësinë e daljes ose mosdaljes
së tetës, vlerën e saj biologjike dhe funksionale, që do të përcaktohen nga anemneza e saktë,
që do ti marrim të sëmurit, statusit prezent lokal dhe të përgjithshëm, gjendjes së indeve të
buta rreth dhëmballës, gravitetit të infeksionit etj. Një ndihmë të madhe jep edhe ro-grafia,
pasi me ndihmën e saj përcaktojmë pozicionin e dhëmballës, mungesën e vendit, prezencën e
xhepit patologjik kockor etj.
Në format seroze të perikorinaritit kur pjesa më e madhe e koronës së dhëmballës ka dalë,
mukoza (kapushoni) që ka mbetur në regjionin distal mund të largohet mbas dekongjestionimit
që i bëhet asaj me mjekime lokale Në këto raste rekomandohen lavazhe me H2O2, rivanol ose
antibiotikë me anë të shiringës dhe vendoset dren me klor-fenol-kanfor ose jodoformë. Këto
procedura përsëriten disa herë deri sa të zhduken krejtësisht fenomenet inflamatore. Në materialin
tonë vetëm 8 raste janë mjekuar në këtë mënyrë në formën seroze. Në dyzet raste të perikoronaritit
akut seroz është bërë heqje e menjëhershme e dhëmballës, ndërsa në një rast ekstraksioni është bërë
tre ditë pasi ka kaluar faza akute. Për mendimin tonë një veprim i tillë është i drejtë dhe ndihmon
në shërimin e shpejtë të sëmundjes, sigurisht këtu bëhet fjalë për ekstraksionet që nuk paraqesin
vështirësi teknike. 38 raste janë mjekuar me incizion në sipërfaqen okluzale për të lehtësuar
evakuimin e eksudatit dhe plaga operatore është tamponuar me garzë me klor-fenol-kamfor ose
jodoformë, ndërsa 15 raste, kanë marrë mjekim të përgjithshëm (sulfaleks ose penicilinë) dhe
trajtimi i mëvonshëm mbasi ka kaluar faza akute është bërë në vartësi nga pozicioni i dhëmballës
dhe mungesa e vendit. Në rastet kur mjekimi konservativ është përdorur në indikacione jo të
drejta, janë vërejtur edhe recidiva, kështu p.sh në një rast me perikoronarit seroz është bërë tre herë
incizion dhe mjekim me antibiotikë, por pa rezultat deri sa në fund u aplikua cirkumcizioni me
anën e të cilit u lirua krejt sipërfaqja e dhëmballës.
Kur mjekimi në format seroze është zbatuar drejt, i sëmuri është shëruar brenda 2 – 3 ditëve,
në rast të kundërt janë vënë re edhe riakutizime, si pasojë e një mjekimi jo të përshtatshëm.
Po përshkruajmë një prej këtyre rasteve: Pacientja P.M. vjeç 22, mjeke, me kartelë 176/162,
paraqitet në klinikë me këto ankesa:
Ka dhëmbje pulsante në rajonin e 48 të cilat i shtohen më shumë gjatë hapjes së gojës.
Gjithashtu ankohet edhe për dhemje koke dhe ulje të dëgjimit nga veshi i djathtë. Para 20 ditëve
është mjekuar me metoda konservative, lavazhe me antiseptikë, por pa rezultat. Ditën e dhjetë
të mjekimit zbatohet incizion dhe i vendoset dren me jodoformë. Në fillim pati përmirësim,
por me ndërprerjen e mjekimit, gjendja menjëherë i është riaktivizuar dhe në këtë gjendje
paraqitet në klinikën tonë. Nga ekzaminimi i hollësishëm klinik dhe radiologjik rezulton se 48
nuk kishte kushte të përshtatshme për të dalë. Statusi lokal intraoral manifestohet me edemë
dhe hiperemi të mukozës që mbulon tuberkulat distale të dhëmballës. Gjatë komprimimit del
qelb me erë të keqe. Më 21.10. 1972 pas anestezisë me novakalin bëhet prerja e kapushonit
(mukozës).
Plaga operatore u zgjerua me klem prej nga doli qelb me shumicë dhe u drenua. Dy ditë
pas incizionit, dhëmballa u hoq dhe pas 3 – 4 ditësh e sëmura u shërua plotësisht. Siç del edhe nga
rasti që përshkruam më sipër në perikoronaritet në përgjithësi nuk duhet abuzuar me mjekime
konservative, qofshin këto të shoqëruara edhe me incizione, por duhet zbatuar një terapi më
radikale, dmth, heqja e dhëmbit në rastet kur ska vend për daljen e tij, kur ka pozicion anormal, kur
është formuar xhepi patologjik kockor, kur korona është e destruktuar, kur nuk ka vlerë biologjikefunksionale etj.
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Në format akute purulente të perikonaritit, zakonisht kemi përdorur mjekim lokal, incizione
dhe lavazhe me antiseptikë të ndryshëm, të shoqeruara në shumicën dërmuese të rasteve edhe me
terapi të përgjithshme sulfonamide, antibiotikë, vitamin-terapi etj. Për të siguruar një evakuim të
mirë të eksudatit purulent, plaga operatore duhet të drenohet për disa ditë. Pas kalimit të fazës
acute, trajtimi i mëtejshëm bëhet në vartësi nga bindja që kemi krijuar nëse do ta ruajmë apo heqim
dhëmballën.
Nga 48 rastet tona me perikoronarit akut purulent, në 40 raste është bërë incision i mukozës,
shoqëruar me mjekim lokal dhe të përgjithshëm, në 5 raste kur ekstraksioni nuk paraqiste vështirësi
(dhëmballa luksonte) është bërë heqja në fazën acute inflamatore.
Në përgjithësi në perikoronaritin akut purulent, në plan të parë del incizioni dhe mjekimi i
përgjithshëm, por kjo nuk do të thotë aspak që në rastet kur dhëmballa mund të dalë lehtë ose kur
mjekimi konservativ nuk jep rezultate, të druhemi nga ekstraksioni, i cili jo vetëm që nuk dëmton
por ndikon pozitivisht në mjekimin e shpejtë të sëmundjes.
Përsa i përket mjekimit të formës recidivante të perikoronaritit, ne jemi në shumicën e rasteve
për terapi radikale, dmth. heqim dhëmballën, dhe vetëm në ato raste të rralla, kur recidivat kanë
qenë të lehta dhe kanë ardhur nga mosparaqitja e pacientit për mjekim, ose nga mjekimi jo i drejtë i
formës acute seroze, mund të shikohet mundësia për konservimin e dhëmballës, në rast se ekzistojnë
kushte të përshtatshme për daljen normale të saj.
Format purulente te perikoronaritit dhe ato recidivante, janë ato që japin më tepër ndërlikime,
prandaj mjekimi i tyre duhet bërë me rigorozitet të madh, dhe në shumicën e rasteve duhet shoqëruar
me heqjen e dhëmballës.
Në 176 raste me perikoronarit akut seroz purulent dhe kronik recidivant, prej të cilave 82
raste ose 46% janë femra dhe 94 raste ose 54% meshkuj janë bërë 75 ekstraksione ose në 42% të
rasteve ka patur nevojë për mjekim radikal. Në 17 raste ekstraksioni është shoqëruar me incision të
kapushonit dhe në 13 raste është bërë me lambo-mukoperiostale.
Në 41 raste është përdorur edhe mjekimi i përgjithshëm përveç atij lokal. Në 24 raste
është përdorur mjekimi me cirkumcizion. Duhet nënvizuar se në zbatimin e cirkumcizionit,
shpesh herë bëhen gabime, mbasi nuk zbulohet plotësisht korona e dhëmballës. Interventi bëhet
pasi kanë kaluar fenomenet inflamatore dhe zbatohet në ato raste kur dhëmballa ka vend të
mjaftueshëm për të dalë.
Teknika e cirkumcizionit është e thjeshtë: sipas anastezisë infiltrative, bëhen dy incizione
paralele, njëri në anën vestibulare dhe tjetri në atë linguale, këto bashkohen me një incision të tretë
në pjesën distal të dhëmballës. Në disa raste kur kemi mukoze hipertrofike në regjionin retromolar,
bëjmë edhe një incision vertikal në drejtim të plikës pterigomandibulare, të cilin e tampojmë me
garzë jodoforme për të liruar plotësisht koronën e dhëmballës.
Disa autorë si Gutner, bëjnë një prerje në formë këndi me kulm nga sipër në mukozën
retromolare nga ana vestibulare dhe e eksizojnë atë pjesë.
Në 4 raste ne kemi përdorur elektrotermokauterizimin për heqjen e mukozës që mbulon
tuberkulat distal të dhëmballës.

P Ë R F U N D I M I
1. Perikoronariti është një nozologji që haset shpesh në praktikën e përditshme dhe qe
diagnostikohet lehtë, por përsa i përket mjekimit vihen re gabime pasi nuk vlerësohet sa
duhet.
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2. Në format seroze kur ka indikacione, heqja e dhëmballës del në plan të parë dhe vetëm në
raste të veçanta, kur paraqet vështirësi teknike, interventi mund të kryhet pasi të ketë kaluar
faza akute.
3. Në formën purulente në plan të parë del incizioni dhe mjekimi i përgjithshëm i të sëmurit,
ndërsa heqja e dhëmballës bëhet pasi të qetësohen fenomenet inflamatore, por edhe këtu
duhet të theksojmë se kur fenomenet acute persistojnë, heqja mund të bëhet në raste të
veçanta dhe në këtë fazë.
4. Në format klinike recidivante në plan të parë del heqja e dhëmballës dhe në raste të rralla
mund të shikohet mundësia për konservimin e saj.
5. Cirkumcizioni duhet bërë në mënyrë radikale, që të lirohet plotësisht korona e dhëmballës,
pasi të kenë kaluar fenomenet inflamatore dhe në ato raste kur ka kushte normale dhe vend
të mjaftueshëm për daljen e tetës.
6. Në rastet kur kemi mundësi është mirë që të bëjmë ro-grafinë para se të fillojme mjekimin e
perikoronaritit.
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ORTODONTI - PROTETIKË

DISA TË DHËNA MBI REZULTATET E MJEKIMIT TË PROGNATISË ME
APARAT ORTODONTIK
Stom. Dhimitra LIRA
Katedra e protetikës stomatologjike
Prognatia e nofullës së sipërme është një ndër anomalitë maksilofaciale që takohet më shpesh
në praktikën e përditshme ortodontike.
Nga të dhënat e autorëve të ndryshëm, rezulton se kjo anomali përhapet nga 2.6 - 6.8- 60% të
anomalive. Në studimin tonë, kjo anomali zë 43.7%, për këtë arsye i duhet kushtuar kujdes edhe në
vendin tonë.
Sikurse dihet, prognatia është një anomali e regjionit dento-maksilofacial, në drejtim segital
që paraqitet në një prag prognatik, me protruzion të koronave të dhëmbëve, dhe procesit alveolar
total të nofullës së sipërme, e cila shpesh herë shoqërohet me anomali të okluzionit, sidomos me
kafshimin distal të thellë.
Prognatia takohet në tre sistemet, por kryesisht takohet në sistemin dentar të përzier dhe
në sistemin dentar permanent. Nga rastet e marra në studim, në klinikën tone na rezulton se kjo
anomali vërehet më shpesh në moshat 6 - 12 vjeç, domethënë në kohën kur akoma kemi të bëjmë me
sistemin dentar të përzierë dhe më pak në periudhën e sistemit dentar permanent. Sipas periudhave
të mësipërme rastet paraqiten respektivisht, për grupin e parë në 54.6% dhe për grupin e dytë në
45.4%. Kjo anomali në sistemin dentar të qumështit është konstatuar më rrallë për arsye se pacientët
nuk janë diagnostikuar kur kanë qenë në mosha të vogla, ose dhe atëhërë kur ata janë diagnostikuar,
nuk i jane nënshtruar mjekimit të duhur, rrjedhimisht kemi një rritje fiktive për rastet e periudhës
së dytë. Sigurisht në këtë problem, ndikon dhe organizimi i shërbimit stomatologjik, ndihmës së
specializuar, interesi i vetë pacientëve etj. Vlen të theksohet se nga pacientët e paraqitur për ndihmë
mjekësore, që i përkasin periudhës së dytë, shumica e tyre kanë qenë të seksit femër.
Nga të dhënat anamnestike, si dhe ato klinike, për rastet e mjekuara në kliniken tonë, rezulton
se: prognatia u gjet të jetë shkaktuar nga faktorë ekzogjenë në 69.7 % të rasteve, kundrejt 30.3 % nga
faktorët endogjenë. Vlen të theksohen se në faktorët ekzogjenë është konstatuar se një pjesë e mirë
e pacienteve kishin vese të ndryshme. Ndërsa për grupin e dytë, nga sa na rezulton nga të dhënat
anamnestike, një pjesë e mirë e tyre flasin se janë fëmijë që në anamnezën familjare kanë ose kanë
patur persona me këtë lloj anomalie, ose kanë vuajtur nga rakitizmi.
Me qëllim që të mos ndalemi në variacionet e shumta të kësaj anomalie ne i grupuam këto në
tre grupe kryesore sipas Raibahut (cituar Koev).
1. Protruzion të dhëmbëve frontalë me trema midis tyre, të shoqëruar me okluzion distal dhe
pa okluzion distal; në këtë grup bëjnë pjesë: 69.7% e rasteve.
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2. Protruzion i dhëmbëve frontale pa trema dhe me kompresion në dhëmbët anësore, ky grup
përbën 19.6% të rasteve.
3. Protruzion të dhëmbëve frontale pa trema midis tyre, dhëmbët anësorë qëndrojnë në vendet
e tyre normalë ku bëjnë pjesë 10.7% të rasteve.
Sikundër shihet nga të dhënat e mësipërme, vendin e parë e zënë rastet e grupit te
parë, kështu që edhe metodat e mjekimit të përdorur kanë pasur qëllim të retrudojnë
dhëmbët frontale. Në grupin e parë 34.6% e rasteve janë mjekuar me pllakë qiellze me harkun
labial të Havlejt. Ky aparat kryesisht është përdorur në ato raste që paraqiteshin vetëm me
protruzion të dhëmbëve frontalë, pa asnjë anomali në okluzion. Ne këto raste ky aparat është
më i këshillueshëm, mbasi është më pak voluminoz, më i thjeshtë dhe për pacinentë më i
komodueshëm. Rastet e mjekuara me këtë aparat kanë përfunduar të gjitha procedurat e
mjekimit per një kohë rreth 3 - 4 muaj dhe me rezultate të mira. Dhëmbët frontalë u retruduan
në pozicionin e tyre normal dhe krijuan kontaktin me antagonistët, vecse u konstatuan rritje
e mbulimit vertikal. Pas mjekimit aparati nuk është aktivizuar për një kohë përafërsisht 6
-8 muaj. Nga kontrolli që ju bënë pacientëve, nuk është konstatuar asnjë shenjë dyshimi për
recidiva.
Për korigjimin e protruzionit të shoqëruar me kafshim distal është përdorur monoblloku me
rrafsh të pjerrët nga autorë të ndryshëm. Me keto aparate janë mjekuar 27.9 % e rasteve. Veprimi i
kësaj metode konsiston në dezartikulimin e radhëve të dhëmbëve dhe drejtimin e forcës së muskujve
përtypës mbi dhëmbët dhe kockë.
Ne kemi përdorur monobllokun për arsye se ky është më i thjeshtë se sa aparati Bimler A,
është funksional dhe përgatitet në kushte të zakonshme laboratorike, kështu që ky aparat mund të
përgatitet dhe të zbatohet në cdo klinikë nga një kuadër i specializuar.
Koha e mjekimit për pacientët e kuruar ka zgjatur 6 - 7 muaj, kur ata janë paraqitur në rregull.
Kështu te 12 pacientët e mjekuar me këtë metodë dhe që kanë ndjekur mjekimit në rregull, kanë
përfunduar me rezultate të mira. Ndërsa në 6 pacientë të tjerë, koha e mjekimit u zgjat më shumë se
sa u përmend më sipër, kjo për arsye se këta u entuziazmuan nga rezultatet e arritura u kënaqën me
kaq, hoqën aparatin dhe nuk u paraqitën për një kohë të gjatë në klinikë përderisa ndodhi recidiva.
Kështu që u desh sërish të vazhdohej kura.
Për ilustrimin e rezultateve të arritura me metodën e mësipërme, po paraqesim një rast.
Pacientja A.M. 12 vjeç, paraqitet për të marrë ndihmën stomatologjike dt. 22.03.1966. Nga të
dhënat anamnestike rezultoi se pacientja për një kohë të gjatë ka thithur buzën e poshtme. Prindërit
të shqetësuar për anën estetike të vajzës drejtohen në klinikë për ndihmë mjëkësore. Në ekzaminimin
objektiv ekstraoral u vu në dukje një proeminim i nofullës së sipërme, buzët nuk mund të takohen
me njëra tjetrën, kështu që duken dhëmbët. Plikat nazolabiale janë të tërhequra, buza e poshtme
është e kthyer (krijon shkallë pozitive) dhe mbi mukozën e saj takojnë faqet palatinale të inciziveve
të sipërm.
Simptomat intraorale: Dhëmbët frontalë të sipërm janë të inklinuar përpara dhe në faqen e
tyre palatinale kur janë në okluzion qëndror me dhëmbët e poshtëm nuk takojnë faqen labiale të tyre.
Dhëmbët frontalë të poshtëm kanë drejtim oral dhe me margon e tyre incizale takojnë mukozën e
palatum durum.
Nga analiza e moduleve u arrit në përfundim se kemi të bëjmë me një rast që paraqitet me
mënjanime sagitale, mjaft të theksuara, dmth Lo është 8 mm, mjaft e madhe.
Mjekimi. Mbasi diagnoza ishte e qartë, u vendos të fillohet mjekimi, kështu më datë
25.03.1966, iu aplikua monobloku me rrafsh të pjerrët. Me këtë aparat për një kohë 3 - 4 muaj iu
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retruduan dhëmbët dhe në këtë gjendje iu la aparati për 8 muaj të tjerë. Kjo u bë me qëllim që të
fiksohej korrigjimi i dhëmbëve të retruduar si dhe të korrigjohej kafshimi distal. Në muajin mars të
vitit 1967, mbasi rezultatet ishin të mira dhe dhëmbët okludonin normal njëri me tjetrin, aparati u
hoq. Me qëllim që këto rezultate të ruheshin edhe pa aparat, u këshillua që aparati në fillim të hiqej
vetëm për disa orë gjate ditës dhe më vonë për disa ditë me radhë, mbasi u bindëm që rezultatet ishin
të stabilizuara, atëhere aparati nuk u përdor më. Pas një kontrolli që iu bë më datë 8.09.1967 nuk u
konstatua tendencë recidivimi.
Rezultatet e arritura me aparatin e Angelit kanë qenë të mira, koha për arritjen e rezultatit ka
qenë më e shkurtër, në krahasim me atë të monoblokut, por e keqja e kësaj është se kjo metodë ka
një veprim të thjeshtë mekanik. Për të fiksuar rezultatet e arritura kërkohet një kohë e gjatë. Në rastet
tona kjo kohë është e zgjatur, sa trefishi i kurës.
Vendin e dytë në këtë anomali e zënë rastet me protruzion të dhëmbëve frontale pa trema
e me kompresion të dhëmbëve anësore. Këto jane trajtuar me dy lloj aparatesh, 50% me monoblok
me vidë e rrafshe të pjerrta anësore dhe 50% me aparatin e Angelit të modifikuar me hark labial; kjo
metodë u bë me qëllim që të shihet efikaciteti i të dy aparateve (metodave)
Nga rezultatet e arritura mendojmë që kura me monoblok me vidë jep korrigjim më të
ngadaltë, rreth 6 muaj, por rezultatet janë më të qëndrueshme. Nga rastet e kuruara me aparat Angel,
patëm raste edhe me recidiva të anomalisë ne 66% të rasteve të mjekuara me këtë metodë.
Pacienti A.V. 12 vjec, u paraqit në klinikën tonë më dt. 10.01.1967. Nga të dhënat e anamnezës
rezultoi se fëmija flinte gjithmonë me gojë hapur.
Ekzaminimi ekstraoral: Vihen në dukje simptomat tipike të prognatisë, buzët nuk takoheshin,
dhëmbët mbeteshin të zbuluar, buza e poshtme e tërhequr, plikat jo të theksuara.
Ekzaminimet intraorale: Dhëmbët frontale nuk okludonin me faqet palatinale të tyre në faqet
labiale të dhëmbëve poshtë, por qëndrojne 10 mm larg, dhëmbët e poshtëm me margon incizale,
takojnë tuberkulat palatinale të antagonisteve. Qiellza shumë e thellë si kube e mprehtë.
Këtij pacienti, më dt.26.01.1967 iu aplikua aparati Angel me shinë labiale të mbështetur mbi
dhëmbët frontale për të retruduar dhe larg nga dhëmbët anësore për ti ekspaduar. Rezultati u arrit
për 4 muaj. Për fiksimin e rezultatit u pregatit një pllakë qellze pasive, të cilën e mbajti për një vit në
gojë.
Në grupin e tretë përfshihen raste me protruzion të dhëmbëve frontale pa trema dhe me
vendosjen normale të dhëmbëve anësore. Për mjekimin e tyre ështe përdorur aparati Angel me
tërheqje intramaksilare. Në të gjitha rastet në mënyrë përgatitore janë hequr premolaret e pare
siper(14 dhe 24), me qëllim që të sigurohet vend për të spostuar dhëmbët në drejtim distal. Kjo
metodë e kombinuar kirurgjiko-ortodontike zgjat 8 - 9 muaj dhe rezultati i arritur duhet fiksuar për
një kohë të gjatë.
Rasti i tretë. Pacientja E.V. vjeç 15 u paraqit për të kërkuar ndihmë stomatologjike
Nga ekzaminimi objektiv ekstraoral rezultoi: Pacientja të jep pamjen e të sëmurës nga
prognatia qe së largu si në profil ashtu edhe përpara, në front. Plikat nazolabiale dhe labiomentale
ishin të tërhequra, buza e sipërme dukej e shkurtuar, dhëmbët nuk mbuloheshin, kurorat duken të
zgjatura.
Ekzaminimi intraoral. Krejt maksila dukej e spostuar në drejtim ventral, dhëmbët nga
3 - 3 ishin të protruduara në faqen e tyre palatinale, qëndronin 12 mm larg faqes labiale të
dhëmbëve të poshtëm. Kësaj pacientjeje iu indikua ekstraksioni i 14 e 24 dhe iu aplikua aparati
Angel me tërheqje intramaksilare, rezultat u arrit pas 8 muajve, kanini takoi pesën dhe largësia
sagitale e përparme e dhëmbëve nga 12 mm arriti në 3 mm, me këtë pacientja u kënaq dhe iu
aplikua për një vit një aparat i përbërë nga dy unaza ortodontike tek 6 ! 6 (molaret e pare) me
149

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

një konstruksion teli të salduar mbi anën labiale të unazave, i cili mbështetej plotësisht mbi
faqen labiale të dhëmbëve. Mbas heqjes nuk pati recidiva. Gjatë kohës së kurës pacientëve iu
këshillohet miogjimnastika.
Sikurse shihet nga materiali i paraqitur me sipër ne për mjekimin e prognatisë kemi
përdorur disa metoda, aparate, ato që na janë dukur më të përshtatshme dhe më të mundshme
për tu përgatitur në laboratorin e klinikës tonë dhe të kushteve që kanë klinikat. Për mjekimin e
pacienteve të paraqitur, gjithmonë është ruajtur parimi i karakteristikave individuale për secilin
individ në veçanti dhe sipas variacioneve të llojit të anomalisë është përdorur dhe aparati që na
është dukur më i përshtatshëm.

P Ë R F U N D I M E
1. Në praktikën stomatologjike prognatia zë një vend të rëndësishëm me 43,7%, pra i duhet
kushtuar vëmëndje e veçantë.
2. Mjekimi i rasteve me prognati duhet të bëhet sipas karakteristikave individuale, por në
zgjidhjen e metodës duhet ti jepet prioritet përdorimit te metodës funksionale.

150

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

NJE RAST I KORRIGJIMIT TË DIFEKTIT TË FYTYRËS
ME RRUGË ORTOPEDIKE
Stom. Musa BIZAKU
Shkodër
Problemi për zëvëndësimin e defekteve te indeve të buta dhe të forta të fytyrës paraqet një
rëndësi të madhe për anën funksionale, estetike dhe statike. Ky problem është zgjidhur prej kohësh
dhe ka plotësuar më së miri këto dëmtime. Për zëvëndësimin e këtyre difekteve, gjë që arrihet
me ndërhyrje kirurgjikale e ortopedike, shkruajnë Kung Fan - Hu dhe Cu Hung-Jue. Ndërhyrjet
kirurgjikale për korrigjim të defekteve të indeve të buta e të forta të fytyrës u zgjeruan edhe më
shumë me daljen në dritë të plasmaseve.
Materialet plastike elastike, gjysmë elastike ose të forta, për qëllime të tilla, mund të përdoren
definitivisht ose përkohësisht. Defektet e indeve të buta ose të forta të fytyrës, qofshin këto të
lindura ose të fituara, paraqesin interes të posacëm nga njëra anë për rindërtimin e funksionit dhe
morfologjisë dhe nga ana tjetër për sigurimin e estetikës së fytyrës.
Duke u nisur nga kjo mjekut i del një detyrë e dyfishtë: restaurimi i funksionit dhe i estetikës
(për këtë të fundit ai duhet të ketë zotësi e shije të hollë artistike për të siguruar sa të jetë e mundur
ngjashmëri me pjesët e tjera të fytyrës nga ana e formës, e fiksimit dhe e ngjyrës. Fiksimi i protezës
është një problem me shumë rëndësi dhe shumë i vështirë, për faktin se mjetet fiksuese duhet në
radhë të parë, të jenë të padukshme, njëkohësisht duhet që proteza të fiksohet aq mirë sa që gjatë
lëvizjeve mimike të fytyrës dhe të gjithë aktivitetit të të sëmurit kjo të mos hiqet lehtë.
Forma dhe ngjyra kanë rëndësi të madhe për pacientin, sepse proteza duhet të ketë simetri e
harmoni me pjesët e tjera dhe ngjyrë të ngjashme me atë të lëkurës.
Ne duke u ndodhur para një rasti të tillë (dëmtimi i fytyrës e pikërisht dëmtimi i plotë i hundës,
i palatum mole dhe epifaringsit), menduam të bëjë korrigjimet përkatëse me rrukë ortopedike.
Në literaturë për zëvëndësimin e hundës të dëmtuar rekomandohen syza dhe kapse të
ndryshme. Ne u detyruam të bëjmë fiksim të dyfishtë midis protezës së hundës me atë të dhëmbëve
në fundin e protezës dentare.
Ilustrimi i rastit
Pacientja L.D., datëlindja 1916, nga fshati Theth i Dukagjinit nr. Kartele 245 dt. 20.09.1967
rep.dentare Dukagjin (Breg-Lumit. Nga të dhënat anamnestike, pacientja është sëmurur rreth
moshës 13 – 14 vjeç, i ka dalë një furunkul në majën e hundës, e cila i qëndroi 2 – 3 javë dhe u zhduk.
Mbas 3 muajsh në vendin e mëparshëm i filloi prurit me skuqje, edemë dhe me dhëmbje të forta,
edema zmadhohej dhe në qendër dukej një njollë e bardhë, gjendja u keqësua aq shumë, sa filluan të
hiqeshin si copa të vogla lëkure me gjak. Gjatë kohës së sëmundjes mjekohej me mjete primitive. Kur
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u keqësua gjendja, pacientja shtrohet dhe operohet në spital Tiranë në vitin 1940. Gjatë ekzaminimit
të fytyrës u vërejt mungesa e hundës, cikatrice në buzën e sipërme e të proçesit alveolar në regionin
frontal, sidomos këto ishin më të theksuara prej frenulumit deri në angulus labi superior sinistra,
duke formuar kështu një mikrostomi të vërtetë. Konturet rreth e përqark hapjes së madhe të ngelur
nga hunda e hequr, ishin jo të rregullta, nga sipër shihet lehtë pjesa e sipërme e palatum durum.
Pacianti kishte gjithsej 4 dhëmbë sipër dhe 3 rrënjë. Proçesi alveolar superior sinistra në
pjesën frontale me konfiguracion anatomik të parregullt. Qiellza e fortë e padëmtuar deri në linea
A.Palatum mole, uvula, arcus palato glosus et faringeus të zhdukur, mungesa e këtyre formacioneve
anatomike i kanë sjellë pacientes dëmtime serioze në funksionimin e të gelltiturit dhe në fonetikë.
Para nesh dilte detyrë që fiksimi të bëhej në fundin e protezës dentare me anë të një tubi
gjysmë elastic për tërheqjen me protezën e hundës; mbas shumë përpjekjesh ne ia arritëm qëllimit
të dëshiruar. Në fillim hoqëm dhëmbët e pavlefshëm dhe morëm masën e fytyrës së pacientes, ashtu
siç dihet pregatitëm modelin e dyllit, të cilin e provuam edhe tek pacientja, duke bërë korigjimet
përkatëse, duke patur parasysh edhe të dhënat e pacientes dhe të afërmëve të saj për formën dhe
madhësinë e hundës (pacientja nuk kishte asnjë fotografi). Mbas kësaj me shumë vështirësi i marrim
masën për protezë totale në tri pjesë, derdhëm modelin dhe përgatitëm lugë individuale dhe të gjitha
proçedurat e tjera të njohura. Proteza e hundës e përgatitur me plastmas gjysmë elastike. Materiali
plastic u ngjyros pas ngjyrës së fytyrës, u polimerizua, u lustrua, por vetëm me zumpare të hollë me
qëllim që të mos ndriçonte, në këtë mënyrë u fiksua për lidhje reciproke hunda dhe proteza dentare
të përfunduara.
Pacientja është mbajtur për kontroll për më se dy vjet me gjendje të kënaqshme funksionale
dhe estetike për të dy protezat.
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LABORATOR

AUTOGENIMI I URAVE
Në praktikën tonë laboratorike përdoren dy mënyra për ngjitjen e urave.
Atje ku laboratorët nuk funksionojnë aparatura të posaçme, ngjitja bëhet me anën e saldaturës.
Ne do të flasim vetëm për ato laboratore, të cilët disponojnë aparate derdhje dhe ndërtojnë ura të
autogenuara.
Megjithëse kanë kaluar shumë vite që këto laboratore janë pajisur me aparate për derdhjen
e çelikut inoksidabël, përsëri ndeshim në persona ose kolektiva që diskutojnë ura autogene ose me
saldim.
Në ato laboratore ku punojnë individë, urat pjesërisht ngjiten me anën e saldaturës dhe
pjesërisht autogene, ndërsa atje ku ky mendim ekziston në të gjithë kolektivin, mënyra autogene
është braktisur, dhe janë kthyer totalisht në saldim.
Edhe disa mjekë ortopedikë janë partizanë të urave autogene, kurse disa të tjerë për saldim.
Kush prej këtyreve ka të drejtë dhe si duhet të veprohet në laborator? Që t’i japim një përgjigje të
drejtë kësaj pyetjeje le të shpjegojmë edhe nje herë shkurtimisht fenomenet që ndodhin në këto dy
mënyra ngjitjeje.
Dihet se kur saldohen dy trupa prej çeliku inoksidabël me anën e saldimit, lidhje midis tyre
në sipërfaqet superficial, në sajë të lëvizjes molekulare, do të na japë një ngjitje të vërtetë, kurse
në thellësi, meqë nuk kemi lëvizje molekulare të dy trupave që duam të ngjiten, ngjitja do të jetë
mekanike, në sajë të depërtimit të aleazhit (saldaturës), pra meqë vetëm në sipërfaqet superficiale
kemi lidhje të vërtetë, kurse në pjesën kryesore lidhje mekanike, nuk ka se si të kemi ngjitje të sigurtë.
Megjithatë është e vërtetë që urat e salduara shpesh herë paraqiten më të forta se sa urat
autogene. Duke u nisur nga kjo, ndoshta disa kolegë hedhin poshtë ngjitjen autogene.
Dimë se për të arritur lidhjen autogene midis dy metaleve me veti kimiko-fizike të njëjta,
duhet që atomet e njërit prej këtyre dy metaleve të jenë në lëvizje të plotë, kurse atomet e metalit
tjetër, porsa të kenë filluar lëvizjen e tyre, ose siç thuhet ndryshe: metali i parë të jetë në gjendje vlimi,
kurse metali i dytë të ketë arritur në afërsi të pikës së shkrirjes. Këto dy metale në këtë gjendje, në
sajë të presionit arrijnë të bëjnë një lidhje të vërtetë, si në sipërfaqet superficiale të tyre ashtu edhe në
thellësi, dmth, lidhje të vërtetë, vetëkuptohet që urat autogene janë më të sigurta se urat e salduara.
Del pyetja: përse atëherë në urat autogene në disa laboratorë ka më pak sukses se sa në ato të
salduara?
Në qoftë se do t’ia vinim fajin autogenimit, atëherë çdo urë në këtë rrugë duhej të këputej, po
një gjë e tillë nuk ndodh në të gjithë laboratorët, bile nuk ndodh për çdo urë autogene edhe në ato
laboratore ku është vendosur të braktiset, por vetëm në disa raste, dhe prandaj a nuk është me vend
të mos ja vëmë fajin autogenimit, por të shikojmë me vëmendje si zbatohet proçesi teknologjik i tyre?
Mendoj se fatkeqësia jonë më e madhe qëndron jo vetëm në mosnjohjen mirë të vetive kimikofizike të metaleve nga ana e laborantëve, por edhe në mosnjohjen e teknologjisë ose mosrespektimin
e kësaj teknologjie.
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Urave të autogenuara u duhet dhënë rëndësi që nga moment kur elementet ndërmjetës
modelohen, duke patur parasysh gjatësinë e trupit të urës dhe se në çfarë sipërfaqe trupi i modeluar
bie në kontakt me faqet aproksimale të urëmbajtësave. (koronareve). Kur kemi këto parasysh merren
masa për të shtuar këto sipërfaqe të cilat shtojnë lidhjen në rrugë autogene dhe si rezultat sigurohet
rezistenca kundrejt forcave përtypëse që ushtrohen mbi të.
Tek ne për fat të keq, jo vetëm në urat e vogla, por edhe në urat e gjata, kjo nuk mbahet
parasysh, ashtu si nuk merret parasysh edhe gjërësia e faqeve përtypëse të elementeve ndërmjetës,
duke dëmtuar rezistencën e lidhjes autogene si dhe duke i ngarkuar urëmbajtëset me forca që e
kalojnë kufirin e tolerimit fiziologjik.
Proçesi i urave autogene kërkon si kusht të domosdoshëm, për çdo urë, shtrirjen e sipërfaqes
në një masë sa më të madhe të koronave, dmth, nuk është e mjaftueshme vetëm me faqet aproksimale,
prandaj mbas përfundimit së modeluar dhe ngjitjes së trupit të modeluar me urëmbajtëset, hidhet
dyllë i shkrirë në faqet lingual ose palatinale, duke patur parasysh që qafa e koletit të koronave të
mbetet e lirë një 1 – 5 mm.Kjo shtresë suplimentare prej dylli, është ngjitje suplimentare për urën
dhe bëhet konvekse, duke patur parasysh që konveksiteti më i madh të jetë në mes faqes lingual ose
palatinale të koronave.
Mbas kësaj, rëndësi i duhet dhënë zgjedhjes së shtiftit ose shtifteve (kunjave), trashësia e të
cilëve do të na japë rrugën e kalimit të metalit.
Tek ne, pavarësisht nga pika e shkrirjes së metalit, vendosin shtifte me të njëjtën trashësi,
kurse teknologjikisht kërkohet që trashësia e shtiftit të jetë në raport të zhdrejtë me pikën e shkrirjes,
dmth, sa më e lartë të jetë pika e shkrirjes, aq më i holle shtifti dhe anasjelltas. Ky veprim i gabuar qe
ndodh tek ne, vështirëson ose pengon daljen me sukses të trupit të modeluar dhe indirekt ngo kjo
dëmtohet edhe lidhja autogene me koronat.
Tjetër faktor që influencon negativisht ne lidhjen autogene dhe që tek ne nuk respektohet
është krijimi i dhomave thithëse në afërsi të trupit të modeluar.
Vendosja në revestiment tek ne gjithshtu nuk bëhet simbas kushteve teknologjike.
Kështu p.sh. një pengesë është mungesa e vibratorëve, por kjo pengesë mund te evitohet,
në qoftese tregohet kujdes. Në qoftëse nga të gjithë dhe kurdoherë do të përdoret metoda e
vendosjes me bërthamë, arrihet puna e vibratorit, duke bërë vibracione me anën e instrumentit
graduar ?
Shpesh, gjatë derdhjes, hasim në depërtimin e metalit në brendësi të koronave, ose në
korozionin (djegien) e tyre. Të dy këto fenomene negativendodhin vetëm, sepse masa e revistimentit
nuk shtrihet mirë dhe kompakte në sipërfaqen e brendshme dhe të poshtme të koronave, fenomene
këto që shpesh herë na vënë përpara vështirësive të mëdha për të eleminuar, ose na çojnë në përsëritjen
e protezave qysh nga fillimi.
Çështja tjetër që ka rëndësi dhe që lidhet direkt me suksesin gjatë autogenimit, është ngrohja
e cilindrit, sa dhe si ngrohet cilindri, dhe nga kjo varet drejtpërsëdrejti saktësia e lidhjes autogene.
Mjafton të përmendim se shpesh herë kur hapim cilindrat, vërejmë se trupi i modeluar ka dalë, por i
shkëputur nga koronat, pra metali në sajë të lëvizjes së plotë molecular si dhe presionit të ushtruar mbi
të, ka mundur të depërtojë dhe të mbushë boshllëkun, por meqë ka ndeshur me një trup të pangrohur
në masën e duhur, ka dalë I shkëputur ose akoma më keq, kur kemi lidhje autogene të rreme.Kjo e
fundit tek ne ndodh shpesh dhe sjell shkëputjen e elementeve ndërmjetës nga urëmbajtëset, në kohën
kur ura është çimentuar në gojën e pacientit.
Cilindrat qoftë edhe në ato laboratore ku disponohen muflla të posaçme për ngrohje, nuk
ngrohen gjithmonë sipas kushteve teknologjike. Ato në disa raste derdhen para kohe, ndërsa në raste
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të tjera lihen orë të tëra mbas kohës së mjaftueshme për ngrohje, duke sjellë dëm koronave dhe duke
harxhuar energji elektrike të panevojshme.
Për të evituar këto duhet respektuar proçesi i ngrohjes, duke lënë cilindrat në mufëll aq sa
duhet dhe jo më pak ose më shumë. Kështu psh. Një cilindër mesatar duhet të qëndrojë në mufëll
mbas arritjes së temperaturës 800 0 C 40 deri 50 minuta, kjo kohë varet gjithnjë nga diametri i
cilindrit. Në qoftë se gjatë kësaj kohe vërehet se nuk është ngrohur në masën e duhur, atëherë zgjatet
edhe 10-15 minuta qëndrimi i cilindrit në muflën e ngrohjes.Për këtë arsye muflla e ngrohjes duhet
të instalohet në një aneks pranë laboratorit, ose Brenda në laborator dhe jo larg, siç janë instaluar në
disa laboratore. Kur flasim për ngrohjen e cilindrit në mufëll, nënkuptojmë atë cilindër të cilit i është
hequr dylli më përpara.

P Ë R F U N D I M
Urat e autogenuara, në rast se njihet mirë teknologjia e punimit të metaleve dhe respektohet
ajo në cdo etapë, kanë rezistencë më të madhe se urat e salduara. Procesi teknologjik i tyre
thjeshtohet dhe shkurtohet në krahasim me urat e salduara. Procesi teknilogjik i tyre thjeshtohet
dhe shkurtohet në krahasim me urat e salduara, janë më estetike dhe mbi të gjitha këto ura nuk
formojnë okside të cilat dëmtojnë shëndetin e pacientit, sidomos të atyre që vuajnë nga gastritet
ose që janë ulçerozë.

Jani CIKA
Tirane
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PËR NJË TERMINOLOGJI SHQIPE NË STOMATOLOGJINË TONË
Doc. Xhevdet ASLLANI
Katedra e terapisë stomatologjike
Zhvillimi i gjuhës letrare shqipe në këto 30 vjet të ndërtimit të shoqërisë socialiste në Shqipëri
është një nga treguesit e shumtë të lulëzimit të pashembullt të pandalshëm të kulturës të popullit tonë.
Gjuha letrare shqipe ka arritur në një fazë të lartë zhvillimi, ajo është një gjuhë letrare e
njësuar. Kjo gjuhë letrare e përpunuar, shprehje e gjallë e kulturës së popullit tonë, e forcës së tij
jetësore historike, ështe fryt i përpjekjeve të shumë brezave.
Gjatë këtyre 30 vjetëve të pushtetit popullor gjuha shqipe, duke u bazuar edhe në trashëgiminë
shekullore është konsoliduar, zhvilluar e perfeksionuar, gjë që bëri të mundur hartimin e “Drejtshkrimi
I gjuhës shqipe” të aprovuar nga Kongresi I drejtshkrimit të shqipes. Në mjaft degë të shkencës,
duke përfshirë këtu edhe shkencat mjeksore (revista Shëndetësia Popullore nr. 1 – 2 1970) janë bërë
përpjekje për përdorimin e termave shqipe. Por duhet thënë se puna e bërë duhet konsideruar vetëm
si fillim.
Stomatologjia jonë e re në këto dekada të pushtetit popullor ka shënuar një sërë suksesesh, të
cilat e kanë bërë atë një degë të barabartë me degët e tjera të mjekësisë, duke e konsideruar atë jo më
si zanat që mund ta ushtrojë kushdo, por si një shkencë. Stomatologjia jonë nga e kaluara trashëgoi
një numër të vogël kuadrosh me përgatitje heterogjene, me dhe pa arsimin përkatës. Kjo ka sjellë që
ne degën tonë të jenë futur terma të huaja nga vende të ndryshme.
Po për fat të keq akoma edhe sot në mjaft artikuj të botuar në shtypin tonë mjeksor, në buletinin
stomatologjik dhe në tekstet e studenteve ndeshen terma të huaja dhe shpesh herë të përdorura jo
me vend ose të përkthyera keq. Këto terma shumë mirë mund të zëvëndësohen me terma në gjuhën
shqipe, për të zbatuar orientimet e Partisë dhe në këtë drejtim. Këtu poshtë po japim disa terma të
marra nga frëngjishtja, leximin korrekt të tyre dhe kuptimin shqip:
Pice a main, pjesamen - pjesë dore, frezëmbajtëse
Angel droit, angeldrua, këndrejt
Conterengel, kontrangel, kundërkënd
Tire nerf - tirnerv - nervheqës
Brosh de kerr - brozhavker - zgjerues kanali
Excavateur - eskavator - gërryes
Porte sond - portsond - sond mbajtës
Porte mercyre - portmerkyr - - zhivmbajtës
Porte amelgame – portamelgam - amelgambbajtës
Porte matric – portmatrise - matric mbajtës
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Sonde explorative - sond eksplorativo – sond kërkuese
Cavite - kavitet - zgavër
Separir - separim - ndarje
Disc a separe – disk separimi - ndarës
Attachement - atashment - kapës
Intermediaire - intermedier – ndërmjetës
Corne puplpaire - korna pulpare – brinjë pulpare
Biseautage – (bizovim) – rrumbullakim
Lingual – ana e gjuhës – gjuhore
Labiale – ana e buzës – buzore
Palatinale – qiellzore
Bukale - ana e faqes - faqore
Aproksimale - anësore
Meziale - mësare
Distal – fundore
Aksi - boshti
Retonuar – I përmbajtur
Pus - qelb
Purulent - I qelbëzuar
Supurim – qelbëzim
Siç shihet ka mjaft terma të cilat kanë fituar të drejtën e përdorimit në degën tonë, por që
shumë mirë mund të zëvëndësohen me terma shqip. Ne këtu përmendëm vetëm një pjesë të tyre,
mbetet që ky shkrim I parë të pasohet nga të tjerë në mënyrë që të diskutohet gjërësisht ky problem
në faqet e buletinit.
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PËRMBAJTJA
Ll. Ziçishti:

Burokratizmi, armik i papajtueshëm me detyrën fisnike që na është besuar për
mbrojtjen dhe forcimin e shëndetit të popullit.

PROFILAKSI - PEDODONTI
I. Dibra

Disa të dhëna klinike lidhur me kohën e daljes dhe prekjen nga kariesi të molarit
të parë të përhershëm ose molarit “6 – vjeçar” nga mosha 3 – 6 vjeç.

KIRURGJI
A. Bilali:

Klinika dhe mjekimi i osteomieliteve kronike në regionin

F. Ulqinaku:

maksilo-facial gjatë viteve 1960 – 1974 Shkodër.

TERAPI
T. Fico:

Sindromi Steven – Johonson dhe trajtimi i tij në klinikën tonë.

N. Mehilli:

Kariesi në punonjësit e industrisë ushqimore.

H. Ndoja:

Përdorimi i zamit të bletës (propolisit) në stomatologji

PROTETIKË
F. Toti:

Mbi problemin e riparimeve të protezave të lëvizshme në klinikat tona.

A. Basha:

Disa raste me fraktura të protezës totale të sipërme nëpër linjën mediane.

LABORATOR
J. Çika:

Kroshetë
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BUROKRATIZIMI, ARMIK I PAPAJTUESHËM ME DETYRËN FISNIKE
QË NA ËSHTË BESUAR PËR MBROJTJEN DHE FORCIMIN
E SHËNDETIT TË POPULLIT
Llambi ZIÇISHTI
Ministër i Shëndetësisë
Udhëheqja na ka mësuar dhe porositur vazhdimisht se duhet luftuar pa mëshirë burokratizmi,
teknokratizmi dhe intelektualizmi, si armiqtë më të rrezikshëm të revolucionit tonë.
Pas botimit te artikullit direktiv te gazetës “ Zëri i Popullit”, “Kur flet klasa, nuk flet burokratizmi”,
kudo në vendin tone po merren masa ideologjike, politike dhe praktike, për të luftuar me të gjitha
forcat kundër shfaqjeve burokratike për shkurtimin e organikave të fryra, për mënjanimin e hallkave
të tepërta, për thjeshtësimin e aparateve, për t’i bërë këto më aktive, më të zhdërvjellta etj.
Në këtë luftë të madhe, rëndësi kryesore ka të kuptuarit ideologjik dhe politik të çështjes.
“Burokratizmi” – thotë udheheqesi yne – ështe një formë të menduari dhe të vepruari në
kundërshtim të hapur me popullin, me interesat e tij jetike…. Atje ku fiton revolucioni, burokracia
e ka humbur betejën e parë, por armët ajo nuk i ka hedhur, dhe lufton në forma të tjera, qe e kanë
burimin në traditat e regjimeve të kaluara, gjynahet e vjetra të të cilave i paguajmë ne akoma, e
kanë burimin sidomos në mentalitetin, paragjykimet, në botkuptimin e njerzve”. Është e nevojshme
që të kuptohet mirë nga secili përmbajtja klasore e fenomeneve burokratike, të zbulohen rrënjët e
tyre social-ekonomike, të evidentohen shfaqjet e tyre në fushat më të ndryshme të jetës sonë dhe të
zbulohen rrugët dhe të përcaktohen masat për çrrënjosjen e tyre nga jeta e jonë shoqerore.
Lufta kundër burokratizmit, kërkon në mënyrë të domosdoshme një luftë sistematike, për
çrrënjosjen e koncepteve që e ushqejnë atë. Por kjo luftë ideologjike, duhet shoqëruar medoemos
me masat praktike-organizative, ekonomike, administrative për ndryshimin e atyre praktikave e
metodave të funksionimit të mekanizmit shtetëror e shoqeror, që ka mundur të futë burokracia, që
nuk justifikohen nga praktika e jetës e nuk u përgjigjen kushteve të reja të krijuara.
Duhet të kemi kurdoherë parasysh se lufta kundër burokratizmit, si thekson udhëheqja, “Nuk
do të mbarojë kurrë, por derisa të ekzistojnë klasat dhe lufta e klasave ajo do të jetë e vazhdueshme”.
Kjo duhet kuptuar mirë, se faktet tregojne që shumë njerëz e kuptojnë dhe e zbatojnë luftën kundër
burokratizmit në mënyrë të cekët si një fushatë e përkohshme e cila “do të kalojë”.
Si në çdo sektor tjetër edhe në sektorin e shëndetësisë, ka patur shtrembërime dhe teprime
burokratike. Nga analizat e shumta që janë bërë në aparatin e Ministrisë, në organet e shëndetësisë
dhe në të gjithë institucionet shëndetësore të qendrës dhe të bazës, rezulton se gjatë viteve të
fundit, ka pasur një dobësim të vigjilencës kundër rrezikut të burokratizmit, teknokratizmit dhe
intelektualizmit, nuk janë vënë në jetë me kohë, disa direktiva të partisë, siç ështe dërgimi i më
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tepër kuadrove të larta mjeksore në fshat për të përmirësuar në mënyrë të ndjeshme raportin midis
kuadrove të qytetit dhe të fshatit, është mbivlerësuar përgatitja e specialiteteve të ngushta mjeksore
etj. Në shtypin tonë qendror dhe lokal dolen fakte edhe për sektorin tonë, qe tregojne se atje ku ka
pasur shfaqje burokratizmi, ka pasur edhe fryrje të organikave, indisiplinime, familjaritet të sëmurë,
mungesë të dhënies së llogarisë, veprime arbitrare etj.
Për t’i zbuluar këto të meta, organizatat bazë të partisë dhe kolektivat punonjëse të institucioneve
tona, u ndihmuan fuqimisht nga klasa jonë punëtore. Rolin e saj historik udhëheqës në socializëm,
klasa punëtore e ushtron nëpërmjet Partisë së saj dhe shtetit te diktaturës së proletariatit, por edhe
drejtpërdrejt, dhe për pasojë, askush nuk mund ta mënjanojë atë nga pjesmarrja e drejtpërdrejtë aktive
në të gjitha hallkat e qeverisjes së vendit, askush dhe asgjë nuk duhet të qëndrojë jashtë kontrollit të
drejtpërdrejtë të masës. Duke u nisur nga fryma heroike e klases sonë punëtore dhe nga shembulli i
saj, shumë nga punonjësit e shëndetësisë, u bënë të ndërgjegjshëm, se në vendin e punës ku ato kanë
punuar deri më sot, kanë dhënë më pak se sa mund të japin, gjykuan me gjakftohtësi për vendet e
punës, një për një, dhe panë se shumë prej tyre mund të shkurtoheshin pa u dëmtuar puna etj.
Prandaj, duke e kuptuar politikisht dhe ideologjikisht këtë problem dhe jo si një “aksion”
thjeshtë “teknik”, secili është e nevojshme t’i bëjë pyetje vazhdimisht vetes: Vendi ku jam unë, apo
hallka ku punoj, dhe unë vetë apo shoku im, a jemi të domosdoshëm?
Të arrijmë që njerëzit të gjykojnë jo nga interesi e rehatia personale, por nga ajo që kërkon
interesi i përgjithshëm i shoqërisë.
U desh diskutimi i madh i çështjes së burokratizmit që të hynte në rrugën e drejtë të zgjidhjes
çështja e dërgimit të më shumë mjekëve në fshat. Për shkak të burakratizmit dhe të lëshimeve që
ai sjell me vete, në shumë rrethe në kundërshtim me udhëzimet e Ministrisë, nuk dërgoheshin
mjeke në fshatrat ku ishin caktuar, por ose mbaheshin në qytet ose dërgoheshin për specializim
dhe “ mikrospecializim”. Por kur u ngrit çështja ashtu siç duhet, u gjendën shumë forca mjeksore,
brenda rrethit, për t’u dërguar në fshat dhe është një fakt i gëzueshëm që shumë kuadro me përvojë
propozuan që të shkojnë vetë, të punojnë pranë institucioneve të fshatit.
Në kuadrin e luftës kundër burakratizmit, Partia thekson me forcë të veçantë nevojën e një
lufte të thellë e këmbëngulëse kundër intelektualizmit si shfaqje dhe në të njëjtën kohë si ushqim i
burokratizmit, si përsosje e burokratizmit në kushtet e zhvillimit të vrullshëm që kanë marrë shkenca
e teknika, si shprehje e ideologjisë dhe politikës borgjeze e revizioniste në fazën aktuale të kapitalizmit
monopolist dhe të restaurimit kapitalist në vendet ish-socialiste. Në këtë çështje Partia jonë niset nga
rreziku i madh që paraqesin intelektualizmi dhe teknokratizmi edhe për vendin tonë socialist. Në
këtë prizëm duhet parë edhe çështja e specialisteve dhe specializimit të kuadrove. Partia kurdoherë
ka kërkuar dhe do të kërkojë nga kuadrot që të kenë njohuri sa më të gjëra dhe të thellohen sa më
shumë në degët e veçanta të shkencës, por ajo në të njëjtën kohë, kërkon që specialistit mos ti rritet
mendja, të mos mendojë ai se është i “pazëvëndësueshëm” ose “ i pagabueshëm’’. Ruajtjes së kuadrit
nga rënia në kthetrat e mendjemadhësisë, i shërben masa shumë e drejtë e Partisë, sipas së cilës
kuadrot kohë më kohë duhet të qarkullojnë.
Kuadrot duhet të brumosen me konceptin se qarkullimi nga postet drejtuese në bazë, në
gjirin e masave punonjëse, nuk ështe dënim, por është një ligj i shoqërisë sonë socialiste dhe kusht
i domosdoshëm per t’i ruajtur ato gjer në fund të jetës së tyre si revolucionarë të vërtetë. Është e
domosdoshme të çrrënjoset me vendosmëri koncepti burokratik akoma mjaft i përhapur se puna
e zyrës, në qytete e qoshe të rehatshme, është një punë e nderuar, ndërsa puna në fshat, puna
drejtpërdrejt në prodhim është një punë e përbuzur. Këtë koncept burokratik e aristokratik duhet
ta zëvëndësojme me konceptin proletar se puna në prodhim, në frontin vendimtar të ndërtimit të
socializmit, midis klasës punëtore e fshatarsisë punonjëse, është puna më e nderuar e shoqërisë tone.
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Partia thekson se duhet të dërgohen në bazë ‘’ njerëzit tanë me eksperiencë të madhe drejtimi,
të cilët është e domosdoshme të pleksen me baltën, të jetojnë me popullin, të pajisen me frymën e
bazës, e të bëhen luftëtarë të vendosur, për të zhdukur të gjitha fijet e mbeturinave intelektualiste,
burokratike e teknokratike nga vetja e tyre’’.
Gjatë diskutimit të madh të problemit të burokratizmit u pa, në shumë institucione qendrore
dhe shkencore shëndetësore, apo në fakultetin e mjeksisë, se edhe atje ka patur forca të tepërta, që
nuk e kanë plotesuar si duhet kohën e punës, se mund të bëheshin bashkime sektorësh, repartesh pa
dëmtuar punën.
Edhe ne klinikat mund të punojnë me pak asistente etj., dolën pra dhe nga këto institucione,
mjaft kuadro që do të mundin të japin ndihmën e tyre të kualifikuar në vende të tjera pune.
Edhe lufta kundër teknokratizmit duhet kuptuar drejt. Ajo është e lidhur ngushtë me teorinë
dhe praktikën e organizimit të punës, dhe në rastin tonë, me teorinë dhe praktikën e organizimit të
shëndetësisë. Gjatë diskutimeve, në kolektivat kanë dalë shumë propozime që duhen marrë parasysh,
edhe në qoftë se bien në kundërshtim me ndonjë ‘’ bindje’’ që mund të kemi si ‘’teknik qe nuk gabojmë’’.
Në qoftë se lufta kundër burokratizmit kuptohet ngushtë vetëm si marrje e disa masave
praktike për shkurtimin e shkresave etj, në qoftëse bashkë më këtë nuk bëhen përpjekje serioze për
një përmirësim rrënjësor të metodës dhe të stilit në punë, për revolucionarizimin e tyre të mëtejshëm,
atëherë kjo luftë nuk mund të jetë efektive dhe burokratizmi do te ringjallet e do të nxjerrë kokën
përsëri në këto ose ato forma. Pra është e nevojshme të zhvendoset boshti i punës nga zyra, tek puna e
gjallë me njerëzit dhe kontrolli i zbatimit të vendimeve duke luftuar me ashpërsi çdo zvaritje e rutinë
burokratike etj.
Në pikpamjen e metodës së drejtimit kjo luftë duhet të çojë në forcimin e mëtejshëm të
disiplinës proletare në punë, të kontrollit e dhënies llogari për kryerjen e detyrave (nga poshtë dhe
nga lart), pra duhet të shoqërohet me luftën kundër çfardo shfaqje të liberalizmit.
Në të ardhmen si në të gjithë sektorët, edhe në sektorin tonë të shëndetësisë, do të ngrihet
më i fuqishëm zëri i klasës tonë punëtore edhe në drejtimin e çështjeve që na preukupojnë. Prandaj
duhen luftuar e kapërcyer të gjitha ngurimet burokratike, intelektualiste e teknokratike, sidomos për
të sjellë në aparatet e drejtimit punëtorë nga prodhimi.
Kuadrot, na mëson Partia duhet t’i mësojnë klasës punëtore diturinë dhe shkencën, por para
së gjithash ato duhet të edukohen në ‘’shkollën e klasës punëtore’’ që do të thotë të mësojnë se ata janë
nën drejtimin e klasës, se duhet të dëgjojne klasën, të pyesin klasën dhe të lodhen si klasa.
Të gjitha masat që po marrin në vendin tonë, për të luftuar burokratizmin, teknokratizmin
dhe intelektualizmin, duhet të shoqërohen me një punë të dendur politike, sqaruese dhe bindëse
me qëllim që të kuptohet sa më drejtë karakteri i tyre, që t’i kalisim sa më shumë punonjësit tanë të
shëndetësisë, që ata të kuptojnë sa më mirë se burokratizmi është armik i papajtueshëm me detyrën
fisnike që u ka besuar atyre Partia dhe udhëheqja, për të qenë kurdoherë shërbëtorë të popullit.
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PROFILAKSI - PEDODONTI

DISA TË DHËNA TEKNIKE LIDHUR ME KOHËN E DALJES
DHE PREKJEN NGA KARIESI TË MOLARIT TË PARË TË PËRHERSHËM
OSE MOLARIT ‘’6 VJECAR’’ NGA MOSHA 3 - 6 VJEC
Stom. Ibrahim DIBRA
Klinika Dentare nr. 2 Tiranë
Një nga shkaqet kryesore që na shtyn të merremi me studimin në veçanti të këtij dhëmbi,
është rëndësia e madhe që ka ky nga ana profilaktike e funksionale, si në denticionin e përzierë ashtu
dhe në atë të përhershëm. Vlerësimin e këtij dhëmbi, të parë nga këto dy anë, e kemi konstatuar edhe
në literaturën botërore nga shumë autorë të ndryshëm.
Nga ekzaminimet tona klinike, vite me radhë, kemi konstatuar se nga mungesa e parakohëshme
e molarit ‘’6 vjeçar’’, dëmet janë të shumta e të ndryshme, dëme të cilat influencojnë negativisht si në
daljen e rregullt të dhëmbëve të përhershëm, të zhvillimit normal të sistemit maksilo-facial, ashtu
dhe në formimin normal të lartësisë të okluzionit.
Studimi i sëmundjes së kariesit lidhur me frekuencën dhe intensitetin e tij në fëmijët e të rinjtë,
është një nga problemet më të rëndësishme të stomatologjisë, si nga ana tekniko-shkencore, ashtu
edhe nga ana kliniko- profilaktike. Kanë rëndësi edhe orientim i drejtë i kuadrove, të cilët merren
me këtë profil pune dhe masat kurativo- profilaktike që duhet të marrin kundra kësaj sëmundjeje në
përgjithësi dhe të këtij dhëmbi në veçanti.
Numri i fëmijëve të kopshteve të ekzaminuar, lidhur me këtë studim, është 2423 nga të cilët
1346 janë djem dhe 1077 vajza.
Për të patur një pasqyrë sa më të qartë dhe për të bërë krahasime të sakta nga një moshë në
tjetrën, kemi bërë ndarjen në grupe sipas moshës: grupi i parë përfshin fëmijët e moshës 3 vjeç, grupi
i dytë përfshin fëmijët e moshës 4 vjeç e kështu me rradhë.
Sipas studimeve të autorëve të ndryshëm, lidhur me kohën e daljes së molarit të parë të
përhershëm, janë konstatuar stade kohe të ndryshme, ndërsa mesatarja e daljes së këtij dhëmbi në
përgjithësi ështa marrë mosha 6 vjeçare.
Në studimin tonë, në fëmijët e kopshteve kemi këto konstatime klinike: në moshën 4 vjeç u
gjetën të dalë 7.41% e molarit të parë të përhershëm ose e molarit ‘’6 vjeçar’’, në moshën 5 vjeç 27.37%
dhe në moshën 6 vjeç 58.22 %.
Këto te dhëna klinike na japin një pasqyrë konkrete dhe të saktë mbi moshën e daljes së këtij
dhëmbi në përqindje, gjë kjo që vërteton shume qartë variacione kohe, e të lë të mendosh se ky proces
lidhet me shumë faktorë të ndryshëm.
Në këtë punim klinik, nuk është studjuar vetëm koha e daljes së këtij dhëmbi, por njëkohësisht
edhe prekja e herëshme e tij nga sëmundja e kariesit.
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Molari i parë i përhershëm zë vendin e parë përsa i përket përqindjes së lartë të sëmundjes së
kariesit. Shkaqet e prekjes së këtij dhëmbi nga kariesi janë të shumtë.
Në radhë të parë duhet vënë në dukje relievi i theksuar i fisurave në faqen okluzale dhe
kontakti direkt me molarët e qumshtit, të prekur nga sëmundja e kariesit si dhe shkaqe të tjera.
Në fëmijët e moshës 4 vjeç, prekja e këtij dhëmbi nga sëmundja e kariesit arrin në 7.81%, në
moshën 5 vjeç arrin në 12.13% dhe në moshën 6 vjeç në 14.02%. Shih tabelën 1.
Tabela 1
Fëmijë të ekzaminuar

Molare 6 të dalë

Me karies

Numri

Grupi

Mosha

Numri

%

Numri

%

623

I

3

-

-

-

-

647

II

4

192

7.41

15

7.81

632

III

5

692

27.57

83

12.15

521

IV

6

1212

58.22

170

14.02

Ky studim klinik duhet t’i nxisë të gjithë kuadrot që të merren me këtë profil (pedodont), të
mendojnë seriozisht për forma të ndryshme pune dhe për kujdesin që duhet t’i kushtohet mjekimit
të këtij dhëmbi që ne fëmijët e moshës parashkollore, që ky dhëmb të mbahet në gojë sa më gjatë
dhe në gjendje sa më të mirë. Në rast se arrihet kjo dhe dhëmbit nuk i preket pulpa, mënjanohet dhe
mundësia e një infeksioni fokal.
Nga konstatimet tona klinike vite me radhë, të studjuara më me shumë kujdes, mund të
shfaqim disa mendime lidhur me rëndësinë dhe rolin që luan molari “ 6 vjeçar” si dhe fenomenet
që mund të ndodhin në mungesë të këtij dhëmbi si në harkun e dhëmëbve të përzierë dhe në atë të
përhershëm.
Mendoj se rëndësia e këtij molari është jashtëzakonisht e madhe në formimin dhe fiksimin e
gjendjes së lartësisë së okluzionit në fazën e II, që i përket periudhës së ndërrimit të dhëmbëve. E parë
nën këtë prizëm, kurimi në kohë, për të mbajtur dhëmbin në gojë sa më gjatë që të jetë e mundur ka
një rëndësi të jashtëzakonshme. Pra në rastet e humbjes së parakohshme të këtij dhëmbi, rrjedhimet
për fëmijët shpesh mund të jenë të mëdha e të shumanshëme.
Gjatë periudhës së ndërrimit të dhëmbëve të qumshtit me të përhershëm, “molari 6 vjeçar”
ndihmon në sistemimin dhe regullimin në mënyrë të harmonizuar të pozicionit të dhëmbëve të tjerë
të përhershëm.
Molari i parë i përhershëm gjatë ndërrimit të dhëmbëve, mban mbi vete barrën kryesore në
mastikacion dhe gjatë gjithë kësaj periudhe, është baza më me vlerë e këtij funksioni.
Nga mosha 6 – 14 vjeç në gojën e fëmijës gjinden dhëmbë të qumshtit e të përhershëm. Gjatë
gjithë këtyre viteve bëhet ndërrimi i vazhdueshëm apo zëvëndësimi i dhëmbëve të qumshtit me të
përhershëm. Goja në këtë periudhë kalon momentet më kritike, me që gjatë kohës së ndërrimit të
dhëmbëve lindin dhe krijohen konfiguracione të shumta dhe të ndryshme si, ngushtim e pengesë
vendi në daljen e dhëmbëve të përhershëm, anomali të dhëmbëve e të nofullave, çrregullime në
formimin e lartësisë së okluzionit etj.
Nënkuptohet se kujdesi që duhet treguar dhe përpjekjet që duhen bërë nga ana e pedodontëve
për të ruajtur këtë dhëmballë sa më gjatë dhe në gjendje sa më të mirë në gojë, duhet të jenë të shumta
e të gjithanshme.
Duke i vlerësuar drejt të gjitha sa u thanë më sipër, një detyrë tjetër me rëndësi nga ana e të
gjithë stomatologëve, e në veçanti nga ana e pedodontëve, është propaganda e madhe që duhet të
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bëjnë në popull, me qëllim që t’u bëhet e qartë të gjithëve e ne veçanti prindërve, që mos të marrin
egzistencën e këtij dhëmbi në gojën e fëmijës si një dhëmb të qumështit, por të merret ashtu siç
është, si molar i parë i përhershëm që zë një ndër vendet më me rendesi në harkun e dhëmbëve
permanent.

P Ë R F U N DI M
Dhëmballa e “6vjeçarit” paraqet rëndësi të veçantë si për sistemin oro-maksilo-facial edhe
për shënddetin e personit. Sipas vrojtimeve kjo dhëmballë del që në moshën 4 vjeçare, megjithatë
mosha 6-vjeçare zë perqindjen më të lartë. Kujdesi për ruajtjen ose trajtimin e hershëm dhe korrekt
të tij, nga mjeku stomatolog, mbetet detyrë e dorës së parë për çdo pedodont.
Propoganda shëndetësore me prindër dhe në kolektiva (shkolla e qendra pune) duhet të bëhet
e programuar dhe serioze për të eleminuar një seri pasojash negative për fëmijën, pasoja të hershme
dhe të vonshme mbi shëndetin e tij.
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KIRURGJI

KLINIKA DHE MJEKIMI I OSTEOMIELITEVE KRONIKE NË REGIONIN
MAKSILO-FACIAL GJATË VITEVE 1960 – 1974 SHKODËR
A. BILALI, F. ULQINAKU
Spitali Shkodër
(Drejtor Dr. H. Vneshta)
Në bazë të këtij punimi qëndrojnë 47 raste të konstatuara gjatë viteve 1960-1974 në studimin
kliniko-radiologjik të të shtruarve pranë repartit të kirurgjisë dhe ambulatorisht, me osteomielit
kronik të regionit facial. Rastet e konstatuara kanë qenë të moshave 1 deri 60 vjeç e sipër, të ndarë në
këto grupe:
1 – 10 vjeç 8 raste ; 10 – 20 vjeç 6 raste; 20 – 30 vjeç 6 raste; 30 – 40 vjeç 7 raste; 40 – 50 vjeç
6 raste; 50 – 60 vjeç 11 raste, mbi 60 vjeç 3 raste.
Prej këtyre kanë qenë meshkuj 35 dhe femra 12. Nga 47 raste 8 kanë qenë fëmijë të moshave
1 – 10 vjeç.
Për klasifikimin e rasteve tona kemi ndjekur këtë ndarje: osteomielite me origjinë odontogjene
dhe jo odontogjene (osteomielit hematogjen, traumatic, kontagioz, stomatogjen)
Në këtë mënyrë nga 47 rastet tona, 32 ishin me origjinë odontogjene, 4 hematogjene, 3
traumatike, 3 sinuzite.
Duke ndarë klinikën e osteomieliteve në përgjithësi në 3 grupe të mëdha, siç janë osteomielitet
akute, subakute dhe kronike, ne do të përshkruajme vetëm rastet kronike dhe të riakutizuara. Mjaft
autorë theksojnë se në numrin e osteomioliteve të kockave të skeletit, osteomielitet e nofullave zënë
një vend me rëndësi nga 35 – 40 % të numrit të përgjithshëm (I.G. Lukomski, Z.I. Ponomorjova, K.K.
Vedenski).
Një përqindje e rritur e tillë shpjegohet nga fakti, se osteomielitet odontogjene, që përbëjnë
numrin më të madh të osteomieliteve të zhvilluar në nofullat, janë si pasojë e zhvillimit të proçeseve
inflamatore dhe ndërlikimeve të proçeseve karioze tek dhëmbët. Kjo argumenton dhe faktin e
konstatuar nga ne dhe autorë të tjerë ku rastet me osteomielit në nofullat janë të zhvilluar më shumë
tek burrat se tek gratë (në proporcion 3 me 1), për vetë faktin se dhe higjiena dhe kujdesi për gojën
tek gratë është më i madh se tek burrat.
Shumica e autorëve (Evdokimov, Vasiljev, Lukomski, Vaisblat etj), kanë konstatuar dëmtime
të nofullës së poshtme nga proceset osteomielitike më shumë se në nofullën e sipërme, afërsisht në
proporcion 4 me 1. Nga analizat e rasteve tona rezulton se në nofullën e poshtme janë konstatuar 38
raste, kurse në nofullën e sipërme 9 raste, dmth. në proporcion 4 me 1. Me të drejtë shumë autorë,
në bazë të rasteve të tyre, kanë arritur në përfundim se një proporcion i tillë nuk i përgjigjet në fakt
realitetit, për arsye se proceset osteomielitike të nofullës së sipërme zhvillohen me një klinikë më të
lehtë dhe japin më pak ndërlikime se ato që zhvillohen në nofullën e poshtme, duke u mjekuar në
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shumicën e rasteve ambulatorisht.
Ashtu siç theksojnë dhe autorët e tjerë, dhe ne kemi konstatuar se shkaktarë më të shpeshtë
në zhvillimin e kësaj sëmundje janë stafilokoket albus dhe streptokoket viridans, të cilët kalojnë nga
kanali i dhëmbit të gangrenizuar në peridont, duke shkaktuar dhe inflamacione të peridontit e më vonë
në kockën e nofullave, të cilat japin në shumicën e rasteve klinikën e patogenezën e osteomieliteve.
Kjo nuk do të thotë që në mikroflorën e marrë nga rastet tona nuk ka rezultuar florë tjetër bakteriale.
Nga këtu del se osteomieliti në nofulla paraqet një infeksion të përzier i cili nëpërmjet rrugëve
hematogjene ose të kontaktit shpërndahet në regione të ndryshme të nofullave, duke dhënë klinikën
dhe patogenezën e osteomieliteve. Është fakt tani që si shkaktarë kryesorë të këtyre proceseve janë
infeksionet që vijnë nga dhëmbët dhe që përbëjnë mbi 90 % të rasteve. Kjo nuk do të thotë se në
nofullat pa dhëmbë nuk zhvillohet proceset destruktive të tilla si tek osteomielitet, p.sh tek fëmijët
e porsalindur ashtu dhe tek të moshuarit që i kane hequr dhëmbët. Në këto raste si shkaktarë mund
të jetë infeksioni i përhapur nëpërmjet rrugëve hematogjene, limfogjene, ose nëpërmjet kontaktit
siç mund të jenë forunkulat, karbunkulat. Mastitet ose infeksione të tjera tek nëna mund të jenë
shkaktare për zhvillimin e osteomieliteve tek të porsalindurit.
Nuk janë të rralla rastet kur si shkaktarë të osteomieliteve kronike janë kistet e infektuara,
sinuzitet dhe traumat e ndryshme, duke përfshirë ato me armë zjarri, ose frakturat e nofullave. Por
osteomielitet kronike në shumicën e rasteve janë si pasojë e ndërlikimeve të osteomieliteve akute e
subakute të cilat ose për arsye se nuk jane mjekuar intensivisht, ose per arsye se nuk është eleminuar
fokusi që në fazën akute, kthehen në osteomielite kronike.
Klinika e osteomieliteve kronike në ato raste kur ato janë të stabilizuara është e varfër,
duke paraqitur ndonjë fistulë në atë region nga e cila del vazhdimisht pus. Kurse në ato raste kur
rezistenca e organizmit është e ulur, keto procese kronike riaktivizohen dhe japin klinikën e abceseve,
flegmoneve duke kaluar deri në gjendje septike. Karakteristikë e të gjitha rasteve të osteomieliteve të
stabilizuara ose të riakutizuara, është se në kockën e nofullave, në radiografitë shihet se është formuar
sekuestër si pasojë e trombozës së arterieve që furnizojnë me gjak atë zonë kockore. Tromboza e
arterieve e shkaktuar nga proceset purulente (abcese, flegmone) në atë zonë mund të përfshijë zona
të tëra kockore, sidomos në nofullën e poshtme ku mund të sekuestrohet bile edhe gjysma e nofullës.
Por në sajë të përdorimit të antibiotikëve në mjekimin e ketyre proceseve akute, sot konstatohet
se në shumicën e rasteve, këto sekuestra kanë një madhësi të vogël ose mesatare, në vartësi nga
mënyra e mjekimit dhe rezistenca e organizmit.
Ashtu sic theksuam edhe më sipër një nga shkaqet kryesore të zhvillimit të osteomieliteve
janë dhe inflamacionet e ndryshme qe zhvillohen në kockën e nofullave pas heqjes së dhëmbëve. Për
ilustrim po sjellim rastin tonë.
Rasti I
I sëmuri B.C. vjec 37, fshatar nga Thethi i Shkodrës, i shtruar në spital në repartin e kirurgjisë
në 24.10.1966 me kartelë nr. 8292, me diagnozë “ osteomielitis chronica corpus mandibule sinistra’’
(diagnozë e pranuar edhe në bazë të analizës histopatologjike të preparatit). Nga anamneza rezulton
se i sëmuri vuan nga kjo sëmundje që nga viti 1962, që kur ka hequr molarin e parë të nofullës së
poshtme të anës së majtë, i cili sipas të sëmurit paska qenë i infektuar. Ka kaluar mjaft kohë dhe plaga
nuk është shëruar, nga ajo për një kohë të gjatë kanë vazhduar të dalin sekrecione purulente. Për
këtë i sëmuri ka insistuar t’i heqin edhe dhëmbë të tjerë në afërsi me dhëmbin e hequr, gjë që është
pranuar edhe nga stomatologu. Me një gjendje të tillë është shtruar në vitin 1963 në spital, ku është
bërë kryetazh dhe mjekim me antibiotikë, nga ku ka dalë klinikisht i shtruar. Pas tre vjetësh i sëmuri
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ka filluar të ndjejë përsëri shqetësime dhe nga vendi që ka hequr dhëmbët ka filluar t’i dalë sekrecion
purulent. Në këtë kohë në anën ekstraorale të mandibulës, në regionin e premolareve në margon e
mandibulës, është formuar një fistul nga e cila ka vazhduar t’i kullojë qelb. Me gjithë antibiotikët që
ka përdorur, fistulat jashtë dhe brenda saj nuk janë shëruar.
Nga ekzaminimi objektiv ekstraoral në lëkurën e regionit të premolareve të anës së majtë
të mandibulës shihet një infiltrat i lëvizshëm me dhimbje në palpacion nga i cili del vazhdimisht
pus. Në kavitetin oral shihet mukoza dhe gjuha me ngjyrë normale, me lëvizje të lira të mandibulës,
duke u mbyllur në artikulacion normal. Në regionin e premolareve shihet një fistulë nga e cila del
qelb. Radiografia e mandibulës tregon për një proces destruktiv osteomielitik të corpus mandibulae
sinistra që përfshin zonën që nga kanini deri në margon mandibulare, është kaq i zhvilluar sa që
rrezikon kockën mandibulare për një frakturë patologjike. Për këtë arsye të sëmurit iu punua një urë
metalike që nga incizivet deri tek molari i dytë. Analizat komplementare nuk tregonin për ndonjë
devijim nga norma.
Duke patur parasysh se proçesi destruktiv kishte përfshirë tërësisht kockën mandibulare të
regionit të lartpërmendur, atëherë u vendos të bëhet rezeksion parcial i saj dhe transplatim i kockës
iliake për zëvëndësimin e boshllëkut kockor.
Më datën 12.11.1966 pasi u bë fiksimi intermaksilar i mandibulës me maksilën u krye
rezeksioni i pjesshëm i trupit të mandibulës nga kanini deri tek molari i dytë dhe në të njëjtën etapë
u muar transplant kockor nga “os iliaca” e djathtë, i cili u vendos në boshllëkun kockor, duke u
fiksuar me kockën mandibulare nëpërmjet suturës kockore (osteosintezës). Gjatë periudhës mbas
operacionit, u përdorën antibiotikë e barna të tjera. I sëmuri doli i shëruar më 4.02.1967. Kontrollet e
here pas herëshme dhe mbas disa vitesh, tregojnë për gjendje të mirë klinike e funksionale.
Nuk janë të rralla rastet kur traumat nga armët e zjarrit ose frakturat e ndryshme të
nofullave bëhen shkaktare për zhvillimin e osteomieliteve kronike të nofullave. Raste të tilla edhe
në eksperiencën tonë i kemi takuar qofshin me armë zjarri, ose si pasojë e një infeksioni sekondar të
zhvilluar në vijën e frakturës ose për arsye se në të ndodhet ndonjë dhëmb i retinuar, i frakturuar dhe
i infektuar. Për ilustrim po sjellim rastin e poshtëshënuar:
Rasti II
I sëmuri M.J. vjeç 17 nga Shkodra, shtrohet urgjent në kirurgji me diagnozë “ Plagosje me
armë zjarri në regionin mandibular” me kartelë nr. 5615 datë 8.08.1963. Nga ekzaminimi klinikoradiologjik rezultoi se kemi të bëjmë me një frakturë të hapur të trupit të mandibulës ne anën e djathtë
me defekt kockor. I sëmuri u mjekua për disa kohë konservatorisht me antibiotikë duke iu bërë dhe
përpunimi i plagës. Gjendja e përgjithshme dhe lokale u përmirësua, por mbas disa ditësh filluan
përsëri fenomenet e inflamacionit akut ku rezultoi se kemi të bëjmë me një osteomielit traumatik të
“corpus mandibular në regionin e angulusit” në anën e djathtë. Për këtë qëllim mbasi u trajtua përsëri
disa ditë me antibiotikë, iu bë sekuesterektomi i kockave të shkëputura dhe të nekrotizuara në vijën
e frakturës duke bërë dhe fiksimin e fragmenteve me ndihmën e aparatit Rudko (22/8/63). Gjatë
periudhës mbas operacionit herë pas here lokalisht janë vërejtur riakutizime të proçesit inflamator
për të cilin është dashur të përdoren antibiotikë të serisë së dytë në doza të konsiderueshme.
Më datën 19.10.1963, mbasi iu hoq aparati Rudko, i sëmuri doli nga spitali i shëruar, pa
ndërlikime, me plagë të shëruar dhe funksion normal të mandibules. Në radiografinë e kontrollit
rezulton regjenerim i kockës në vijën e frakturës.
Osteomielite traumatike që shkaktohen si pasojë e zhvillimit të infeksionit në vijën e frakturës,
sidomos kur ajo ndodhet në angulus mandibule, kur dhe dhëmbët e pjekurisë janë të retinuar, ne
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kemi takuar disa here. Por duke u nisur se në një pjesë të mirë të rasteve kemi përdorur osteosintezën
si metodë mjekimi të frakturave në angulus mandibule, numri i tyre është ulur. Megjithatë duhet t’i
kushtohet kujdes i veçantë qoftë mjekimit të frakturave të shkaktuara me armë zjarri, qoftë dhe atyre
që shkaktohen nga traumat e ndryshme, të cilat shpesh herë kanë në vijën e frakturës dhëmbë të
retinuar, rrënjë ose dhëmbë me infeksion, ose kanë disa fragmente me laceracion të mukozës orale,
mbasi ato shpesh herë mund të jenë shkaktarë për zhvillimin e osteomieliteve akute ose kronike.
Për këtë qëllim trajtimi me kujdes duke filluar nga përpunimi i plagës, reponimi i fragmeneteve,
ekstraksioni i dhëmbëve në vijën e frakturës dhe heqja e copëzave (fragmenteve) të nekrotizuara,
përdorimi i antibiotikëve, janë masa të nevojshme për prevenimin e mundshëm të një osteomieliti
traumatik të nofullave.
Përdorimi i antibiotikëve në mjekimin e proceseve akute e kronike inflamatore, ka sjellë si
rezultat edhe uljen e ndërlikimeve dhe të rasteve të konstatuara para përdorimit të antibiotikëve. P.sh.
Lwov, Lukomski, Vaisblat, Bronshtein (cituar nga Devetakov) kanë konstatuar se, në tre 10 vjeçarët
e fundit në sajë të përdorimit të sulfamideve, dhe të antibiotikëve, janë ulur rastet me osteomielite
kronike dhe ndërlikimet e tyre. M. Devetakov duke analizuar rastet e shtruara gjatë viteve 1946 - 1960
në klinikën e kirurgjisë stomatologjike, konstaton se në qoftë se në 1946 osteomieliti odontogjen
përbënte 19.7% të numrit të të shtruarve, në vitin 1960 kjo përqindje ështe ulur në 1.44%, ndërsa
në qoftëse më 1946 osteomielitet odontogjene përbënin 55,17% të numrit të shtruarve me procese
inflamatore me origjinë dentare, ato në vitin 1960 janë ulur në 9.34%. Autori përveç arsyeve të tjera
shpjegon se një zbritje e tillë vjen si rezultat i përdorimit gjërësisht në sektorin e stomatologjisë të
antibiotikëve.
A.I. Varshavski citon Fowler dhe Axhausen të cilët theksojnë se “duke mjekuar me antibiotikë
proceset septike, ato kthehen në procese aseptike, kocka e vdekur mundet gradualisht, te vaskularizohet
dhe mund të gjallërohet sekuestri në një kockë si ajo e autotransplantatit”. Në praktikën tonë kemi
takuar raste të moshave fëminore me osteomielite kronike, të trajtuar me antibiotikë-terapi dhe
incizione pa u bërë sekuesterektomia në kockë, në të cilët rezultatet kanë qenë të kënaqshme.
Rasti i III
Fëmija Sh.T. vjec 7 nga Kopliku, shtrohet në spital në repartin e kirurgjisë me 13.5.1968 me
diagnozë “Osteomielitis chronica corpus mandibulkae dextra” me kartelë nr. 3402.
Nga anamneza rezulton se fëmija para 3 - 4 javësh ka hequr një dhëmballë qumshti në
anën e djathtë të nofullës së poshtme, e cila kishte qenë e infektuar dhe i kishte shkaktuar fëmijes
ënjtje të nofullës në anën e djathtë. Megjithëse dhëmbi është hequr, fëmija ka vazhduar të ketë
dhimbje, e mbas disa ditësh është enjtur përsëri. Më vonë është paraqitur tek stomatologu dhe
ka hequr dhëmbin tjetër në afërsi me dhëmbin e parë, dmth dy molarët e qumshtit. Gjatë kësaj
kohe megjithëse është mjekuar më antibiotikë, nga plagët e dhëmbëve të hequr ka vazhduar të
dalë qelb e gjendja e fëmijës ka filluar të keqësohet, duke iu rritur temperatura dhe edema në
regionin e djathtë të fytyrës. Në këtë gjendje u paraqit tek ne. Në ekzaminimin objektiv ekstraoral,
konstatohet edemë që përfshin gjysmën e fytyrës me dhimbje në palpacion. Në kavitetin oral
shihet plagë e dhëmbëve molarë të qumshtit në nofullën e poshtme djathtas që nxjerr qelb dhe
një mukozë hiperemike, edematoze e doloroze përreth. Në analizat komplementare rezulton
një leokocitozë dhe limfocitozë. Radiografia e parë mbas shtrimit tregon vetëm një osteoporozë
të kockës mandibulare dextra. Gjendja e përgjithshme e fëmijës sa vinte e keqësohej, me
temperaturë të lartë, me një gjendje septike e cila u rëndua akoma më shumë nga nje pleurit
eksudativ, i shfaqur tre ditë mbas shtrimit të fëmijës në spital. Menjëherë iu fillua mjekimi
intensiv me antibiotikë të serisë së dyte, të kombinuar nga tre lloje antibiotikesh, me qetësues,
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A.C.T.H. kortizonikë e preparate të tjera si dhe me transfuzione gjaku. Fëmija gjatë qëndrimit të
tij në spital ka marrë 600 gr. gjak të grupit të vet. Gjendja mbas dy javësh fillon të përmirësohet,
kaloi edhe gjendja septike. Në radiografinë e kontrolli të nofullës së poshtme rezultoi se procesi
osteomielitik ka avancuar dhe shkaktuar një sekuestër të madhe nga korpus deri në ramus
mandibular me tendencë për frakturë patologjike. Fëmija u trajtua përsëri me antibiotikë dhe
më 26.06.1968 doli i përmirësuar kundër këshillave të mjekut. Sot fëmija gëzon shëndet të plotë
dhe pa ndonjë anomali. Rasti i lartpërmendur dhe disa raste të tjera, në praktikën tonë, ilustrojnë
dhe na bëjnë të mendojmë më shumë për rolin e antibiotikëve dhe barnave të tjera të kohës në
mjekimin e osteomieliteve kronike, sidomos në moshat fëminore, për të mos u shpejtuar në
drejtim të përdorimit të sekuestërektomisë.
Në etiologjinë e osteomieliteve kronike përshkruhen edhe raste të shkaktuara nga kistet
e supuruara, ose inflamacion i dhëmbëve të retinuar. Po përshkruajmë dy raste nga ato që kemi
ndeshur ne në praktikën tonë.
Rasti IV
I sëmuri H.G. vjec 51 nga rrethi i Shkodrës, shtrohet në spital me diagnozë “cysta reziduale e
supuruar, osteomielitis chronica corpus mandibula” me kartelë nr. 604. Më datë 4.01.1969 u operua
duke iu bërë kryetazh dhe duke mbushur kavitetin kockor me allci, sipas metodës Semencenko.
Periudha mbas operacionit kaloi mirë, plaga u shërue për primam. I sëmuri doli nga spitali i shëruar.
Rasti V
I sëmuri A.C. vjec 37, nga Shkodra shtrohet në spital më 9.04.1968 me diagnozë “Osteomielitis
chronica corpus mandibulae dextra et dens retinens 43), me kartelë nr. 2578. I sëmuri referon se ka
disa ditë që në regionin e nofullës së poshtme ka filluar të ndiejë dhimbje dhe ka patur enjtje. Është
mjekuar me antibiotikë por pa dobi. Radiografia e corpus mandibulare tregon 43 është i retinuar
dhe ka shkaktuar osteoporozë ne gjithë kockën mandibulare nga margo deri tek procesi alveolar. Më
9.04.1968 iu be sekuesterektomia e kockës dhe heqja e dhëmbit të retinuar. U trajtua disa ditë me
antibiotikë. Plaga u shërua per primam. Doli i shëruar më 19.04.1968.

P Ë R F U N DI M E
1. Në mjekimin e 47 rasteve me osteomielit kronik të regionit maksilo-facial ka predominuar
seksi mashkull në proporcion 3: 1, të shpërndarë në mandibul 38 raste, në maksile 9 raste (4:
1).
2. Osteomielitet kronike me origjinë odondogjene përbëjnë shumicën e rasteve (nga 47 raste, 32
janë odontogjene, 68,08 %, 4 hematogjene 8.50%, 3 traumatike 6.38 %, 5 cyste të supuruara
10.67 %, 3 sinusite maksilare 6.38 %) .
3. Në 44 raste është përdorur mjekim kirurgjikal, sekuesterektomia, ndërsa në 3 raste mjekim
konservativ. U trajtuan 33 raste në kushte hospitaliere, 14 ambulatorisht. 7 nga të gjitha rastet
janë paraqitur me gjendje septike e flegmonoze.
4. Në mjekimin e osteomieliteve kronike në moshat fëminore përdorimi në doza të
konsiderueshme i antibiotikëve e barnave të tjera, mund të krijojnë mundësitë e trajtimit
të tyre konservativisht, gjë e cila mbetet për t’u verifikuar e argumentuar më mirë në të
ardhmen.
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TERAPI

SINDROMI STEVEN –JOHONSON DHE TRAJTIMI I TIJ
NË KLINIKËN TONË
Dr. T. FICO, Dr. Xh. ULQINI
Katedra e Terapise Stomatologjike
Sindromi Steven-Johonson është një sëmundje me karakter të një infeksioni akut, me
shpërthime në gojë, sy, lëkurë dhe shpesh në sektorë të tjerë.
Një simptomë e detyrueshme e kësaj sëmundje është stomatiti i gjeneralizuar që shoqërohet
me djegie, edemë, hiperemi dhe në shumë vende me ulçeracione hemoragjike. Këto simptoma të
mukozës së gojës shpesh shoqërohen me faringite, trakeite dhe keilite.
Shpërthimet në mukozën e gojës, kanë karakter buloz, kurse ato në lëkurë paraqiten si
elemente eritemo-papuloze dhe shpesh me vezikula që lokalizohen më tepër në lëkurën përreth
buzëve, në ekstremitete sidomos në duar.
Mungojnë 3 faqe
Sindromi. Më poshtë po përshkruajme disa nga rastet tona:
Rasti I
Pacienti M.K. datëlindje 1941, nr. Regjistri 181, punëtor, paraqitet me dhembje të forta në
gojë, poshtë gjuhës, në duar dhe këmbë.
Dhëmbjet shtohen gjatë marrjes se ushqimeve. I sëmuri po të hapë gojën dhe të inspirojë, i
duket sikur fut “prush” në gojë. Lezionet të sëmurit i shfaqen në fillim në goje dhe mbas disa ditësh
në trup, anësitë e organet genitale. Sëmundja shoqërohet me temperaturë të lartë, të dridhura.
Klinikisht duken bula të vendosura në mukozën e gojës, sidomos të lokalizuara në pjesën e
brendshme të faqeve, në gjithë qiellzën e butë dhe të fortë, nën gjuhë, në buzën e sipërme; gjendja
higjienike e keqe e hapësirës së gojës, e shoqëruar me paradontozë inflamatore. Mbas dy ditësh bulat
lënë ulçeracione me ngjyrë rozë të rrethuar me një vatër inflamatore vishnje. Gjatë kësaj kohe, shfaqen
shpërthime edhe në pjesë të tjera të trupit me karakter eritemo-papuloz dhe vende-vende vezikuloz
në pëllëmbët e duarve, mollzat e gishtërinjve, në organet genital. I sëmuri ankon për një faringit dhe
një konjuktivit me gravitet mesatar. I sëmuri është mjekuar për një gjëndje gripale.
Mbas një viti, kur proçesi inflamator i paradontozës, është në zhvillim dhe i sëmuri trajtohet
me sulfaleks për një gjendja gripale, ataku përsëritet me të njëjtat shenja që thamë më lart.
M j e k i m i: Ndërhyrja e kurës me sulfaleks, vitamino-terapi (C,B, PP), antibiotikë, lavazh i
gojës me solucion lizocime, desensibilizues si deltakorten. Më vonë u bë mjekimi i paradontozës. I
sëmuri u shërua plotësisht.
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Rasti II
L.M. Nr. Regjistri 72, datëlindja 1945. Sëmundja ka filluar pranë dhëmbit me focus, u përhap
në gojë (pacienti vuan edhe nga një paradontozë inflamatore), dhe mbas 2 – 3 recidivash, pati një
gjendje të rëndë të sindromit Steven-Johonson me të gjithë tabllonë karakteristike. Testet e penicilinës
provuan infeksion fokal.
M j e k i m i: Lavazh të gojës me antiseptikë të lehtë si H2O2 12%, Revamicinë 4 x 1 tableta për
15 ditë, lavazhe me lizocimë, deltakorten, vitamin-terapi (C, B1,PP). Heqja e fokusit dhe mjekimi i
paradontozës bënë që i sëmuri të shërohet plotësisht.
Rasti III
Y.T. Nr. Regjistri 681, datëlindje 1945. Paraqitet në klinikën tonë me një gjendje febrile, me
shpërthime në gojë, lëkurë, me një konjuktivit dhe faringit të lehtë, mbasi kishte përdorur sulfaleks.
M j e k i m i: Ndërprerja e kurës me sulfaleks dhe rivendosja e higjienës orale me lavazhe me
lizocimë sollën shërimin e sëmundjes.

P Ë R F U N D I M:
1. Gjendja gripale e favorizuar nga ulja e rezistencës imunologjike, si rezultat i paradontozës
inflamatore të riakutizuar dhe sidomos mjekimi me sulfaleks, është shkak i këtij sindromi.
2. Sindromi Steven-Johonson, mund të shkaktohet dhe nga një gjendje alergjike e shkaktuar
nga sulfaleksi (natyra toksike).
3. Për mendimin tonë ka vend edhe alergjizimi lokal nga paradontoza inflamatore.
4. Sindromi Steven-Johonson mund të shkaktohet edhe nga infeksioni fokal.
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KARIESI NË PUNONJËSIT E INDUSTRISË USHQIMORE
Stom. Natasha MËHILLI
Klinika Dentare Qendrore
Kariesi i dhëmbëve është një ndër sëmundjet më të shpeshta dhe përbën një problëm serioz
për stomatologjinë.
Kariesi është një patologji e tillë që rrit paaftësinë në punë si dhe dëmton në mënyrë serioze
shëndetin e njeriut. Nga njëra anë jep dëmtime locale si pulpit, absese e tjera që duan ndërhyrje
të shpejtë, kurse nga ana tjetër, me lindjen e proçeseve në zemër dhe veshka që vijnë si pasojë e
alergjizimit të organizmit nga vatrat aktive të infeksionit dhe në fund nga sëmundjet e aparatit tretës
si rrjedhim i mos përpunimit të mirë të ushqimeve.
Në vendin tonë me problemin e kariesit dhe profilaksinë e tij janë marrë shumë mjekë,si I.
Dibra (1964, 1970, 1971, 1973); H. Ndoja dhe P. veizi (1970); P.Pepa (1972); Q. Jashari (1973)etj.
Për parandalimin e ndërlikimeve të hershme dhe të vona që vijnë si pasojë e dëmtimeve të
dhëmbëve, nuk mjafton vetëm mjekimi i tyre, por kryesorja është zbulimi në kohë dhe sidomos
profilaksia e tyre, e cila arrihet me anën e depistimeve të shpeshta të nxënësve, puntorëve dhe
nëpunësve si dhe me fluorizimin e ujit, pastrimin mekanik të dhëmbëve etj.
Na u dha rsti të ndjekim problemin e kariesit në punonjësit e kombinatit ushqimor “Ali
Kelmendi” dhe fabrikës së bukës. I vumë vetes si detyrë që të studionim frekuencën, intensitetit dhe
predispozicionin e kariesit në punonjësit e këtyre dy ndërmarrjeve.
Observuam gjithsej 639 vetë. Ata i ndamë sipas seksit, grupmoshave, vjetërsisë në punë dhe
vendit të punës. Qëllimi i studimit tonë ishte që të shikonim se çfarë influence ka ambjenti I punës
mbi dhëmbët.
Frekuenca dhe intensiteti i kariesit në punonjësit e këtyre dy ndërmarrjeve të industrisë
ushqimore janë të larta, respektivisht 95,93% dhe 35,3%.

DËMTIMET E DHËMBËVE NGA KARIESI TË PARA SIPAS SEKSIT
Tabela nr. 1
DËMTIMET E DHËMBËVE NGA KARIESI TË PARA SIMBAS SEKSIT
SEKSI
F. M.
Femra
Meshkuj

Nr. pers.
Nr. i të
me dhëmbe
observuarve
të prishur
639
613
447
429
192
184

Frekuen.
Intensiteti
karies në % kariesit në %
95,93
95,97
95,83

35,3
37,7
29,8

Intensiteti
absolut
11,03
11,75
9,36

Predispozicioni
I
6,86
4,80
11,90

II
11,25
9,70
14,70

II
81,89
86,50
73,40
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Frekuenca dhe intensiteti i kariesit në vendin tonë në përgjithësi janë të lartë. Këtë na e
vërtetojnë edhe punimet e kolegëve: Ndoja.H. dhe veizi P. frekuencën e kariesit në të rriturit për
qytetin e Shkodrës e kanë gjetur 95.5% kurse intensitetin 36.4%; Buzi F nga 6000 vetë me moshë 19 –
60 vjeç në qytetin e Beratit i ka gjetur 89.72% dhe 35.6%; Dibra I. në grupmoshën 15 – 18 vjeç 89.71%
dhe 17.91%; Pepa P. në fëmijët e Dukagjinit frekuencën 90.5% etj. Ka autorë të huaj që flasin për një
shtrirje të kariesit në 100% të popullatës.
Po të krahasojmë frekuencën, intensitetin në % dhe intensitetin absolute të kariesit në grupin
e femrave dhe të meshkujve, do shohim se në grupin e femrave ka një mbizotërim në intensitet në
përqindje 37.7% me 29.8% dhe në atë absolute 11,75 në 9.36 dhëmbë të prishur.
Kjo vjen sepse koeficienti I qendreses së dhëmbëve, siç shprehet Dr. Xh. Asllani në “Terapia
stomatologjike” në burrat është më I lartë se në gratë. Një rol luan gravidanca, e cila largon një sasi të
madhe të kriprave minerale nga organizmi i gruas, gjë që shfaqet me një shtim të proçeseve karioze.
Për prekjen më të shpeshtë nga kariesi të seksit femër flasin edhe autorët: Dibra I. (1963), Ndoja H.
dhe Veizi P. (1970), Pepa P. (1972), Buzi F. (1973) etj.
Tabela nr. 2
SHTRIRJA E KARIESIT NË GRUP-MOSHA
Nr. person.
Grup-moshat
Nr. i të
me dhëmbe
në vjeç
observuarve
të prishur

Frekuen.
kariesit
në %

Intensiteti
kariesit
në %

Intensiteti
absolut

Predispozicioni
I

II

III

18 - 25

245

218

88,97

21,86

7,05

11,10

20,10

68,86

26 - 30

78

77

98,71

27,36

8,87

7,80

14,28

77,92

31 - 40

167

162

97,00

38,74

12,46

5,56

7,40

87,00

41 e lart

157

156

99,36

45,83

14,75

1,28

3,85

94,87

Frekuenca e kariesit midis të observuarve është e lartë dhe lëkundet nga 88.97% në grupmoshën 18 - 25 vjec në 99.36% në grup-moshën 41 vjec e lart. Intensiteti i kariesit në përqindje dhe
si absolut rriten në mënyrë të ndjeshme nga 21.86% dhe 7.05 dhëmbë të prishur në grup - moshën
18 - 25 vjec në 45.83% dhe 14.75 dhëmbë të prishur në grup-moshën 41 vjec e lart. Mund të themi
se me rritjen e moshës shtohet edhe procesi karioz i cili ka shpjegimin e vet llogjik. (Tabela nr. 3).
Për të parë cfarë roli luan vjetërsia në punë, të observuarit tanë i ndamë në tre grupe. Në
grupin e parë u futën ato që kanë vjetërsi pune nga 1 - 5 vjet, në të dytin nga 6 - 10 vjet dhe në të
tretin mbi 11 vjet.
Sic shihet edhe në tabelën nr. 3 frekuenca dhe sidomos intensiteti i kariesit në përqindje dhe
si absolut rriten në mënyrë të ndjeshme me rritjen e vjetërsisë në punë.
Michel Dechaume shprehet se:’’ kariesi në punonjësit e industrisë ushqimore zhvillohet
pothuajse mbas 5 vjet pune, kur nuk është mbajtur një higjienë e mirë e gojës. Edhe në observimin
tonë del e qartë se kariesi në punëtorët është e zhvilluar më shumë pas 5 vjetësh, në shifra nga 25.16%
në pesëvjetshin e parë në 42.45% në pesëvjetëshin e dytë. Po të krahasojmë të dhënat e grupit të dytë
me të tretin (ato që kanë mbi 10 vjet në atë punë), diferenca e intensitetit të kariesit është më e vogël
nga 42.45% në 46.04%. Kjo shpjegohet se kariesi mori zhvillim kryesisht nga fundi i vitit të pestë të
punës deri në të shtatin.
Një nga detyrat tona ishte që të shikonin edhe një herë rolin e karbohidrateve (sidomos të
përpunuara) në zhvillimin e kariesit. Për këtë arsye, punonjësit i ndamë sipas vendit të punës. (Tabela
nr. 4).
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Frekuenca dhe intensiteti i kariesit në punonjësit e fabrikës së likernave janë të larta. Pijet
alkoolike dihet se kanë një përqindje deri diku të konsiderueshme aciditeti dhe sheqeri, prra duhet
që të dëmtojnë dhëmbët në një shkallë të lartë, por sic shprehet dhe Benaxhiano se:’’ një pije edhe
me një sasi të madhe sheqeri është më pak e dëmshme se karamelet dhe pastat që lenë mbeturina në
kontakt me sipërfaqet e dhëmbëve’’. Në pijet që prodhohen ne fabrikën e likernave në një litër liker
ka maksimumi 23-27 % alkool.
Tabela nr. 3
SHTRIRJA E KARIESIT SIPAS VJETËRSISË NË PUNË
Vjetërsia
në punë
Vjet

Nr. person.
Nr. i të
me dhëmbe
observuarve
të prishur

Frekuen.
kariesit
në %

Intensiteti
kariesit
në %

Intensiteti
absolut

Predispozicioni
I

II

III

1-5

234

211

90,17

25,16

7,44

9,47

16,12

74,41

6 - 10

93

92

98,92

42,45

13,50

3,26

5,43

91,31

11 e lart

128

128

100,00

46,04

14,73

1,56

4,68

93,75

Tabela nr. 4
SHTRIRJA E KARIESIT NË PUNONJËSIT E NDARË SIMBAS VENDIT
Vendi
i punës
Fabrika e
Likernave

Nr. person.
Nr. i të
me dhëmbe
observuarve
të prishur

Frekuen.
kariesit
në %

Intensiteti
kariesit
në %

Intensiteti
absolut

Predispozicioni
I

II

III

103

101

98,05

27,90

9,87

10,90

5,94

83,16

Fabrika
e Bukës

92

85

92,39

26,84

8,38

8,23

12,95

78,82

Fabrika
e Karameleve
dhe
Çokollatave

132

131

99,24

57,36

18,18

2,29

1,52

96,18

Fabrika
e Miellit

dhe 400 gr. sheqer për litër, kurse në verërat aciditeti total shkon nga 5 deri 6.7 gr. për litër,
megjithatë intensiteti i kariesit është më i ulët sa në punonjësit e fabrikës së bukës dhe të karameleve.
Frekuenca dhe intensiteti i kariesit në punonjësit e fabrikës së miellit janë pak më të ulura
se në ato të fabrikave të tjera. Kjo ka ardhur sepse njerëzit që punojnë në këtë fabrikë kanë një stazh
pune të shkurtër 1 - 2 vjet.
Luraksi thotë se: ‘’Pluhuri i miellit dhe ai i sheqerit që depozitohet në kavitetin e gojës gjatë
procesit të punës, nën veprimin e bakterieve transformohet në acid laktik, i cili i heq dhëmbit zmaltin,
substancën bazë. Në 80% të këtyre punëtorëve u vunë re gurza. Ato ishin supra gingivale, të shtrira
kryesisht në faqen vestibulare në formën e një pllake të pandarë, sidomos në incizivet e poshtëm dhe
pjesërisht në të sipërmit. Gurzat kishin ngjyrë gri dhe gjatë heqjes thërmoheshin.
Në punonjësit e fabrikës së bukës intensiteti i kariesit është më i rritur se në të parat. Ky
ndryshim vjen se punonjësit këtu kanë stazh pune më të madh dhe janë nën efektin e karbohidrateve
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të marra në forma të ndryshme dhe përvec këtyre sic shprehet dhe Harducki e Tedeush, punëtorët
duke u ndodhur nën efektin e temperaturës së lartë, kanë humbje të madhe lëngjesh dhe kriprash
minerale, të cilat favorizojnë shumë zhvillimin e kariesit.
Tek puntorët e fabrikës së karameleve dhe të cokollatave, kariesi ka një zhvillim shumë më të
madh, si në frekuencë (99.24%) ashtu dhe në intensitet (57.36%) dhe ato absolut për dhëmbë 18.18.
Këto shifra flasin qartë për veprimin kariogjen që ka sheqeri i përpunuar dhe sidomos zaharoza.
Nga 47 vetë që punojnë në fabrikën e karameleve, 18 prej tyre ose 38.3% me një stazh pune
prej 10- 15 vjet dhe me moshë mesatare 43 vjec në gojë kishin proteza totale. Në 28 vetë (59.5%)
mbizotëronte kariesi cervikal në 35% të dhëmbëve të kariuar.
Mbi rolin e karbohidrateve në përgjithësi dhe sheqerit në vecanti në shfaqjen e kariesit janë
bërë shumë punime dhe nga autorë të huaj. Studimet janë bërë kryesisht në punëtorë që punojnë në
vende ku ekzistojnë kushte reale për konsum të madh sheqeri ose për inhalacionin e pluhurave të
sheqerit, miellit etj. si dhe në pasticeri dhe është konstatuar se ekziston një varësi e ngushtë midis
konsumit të tepërt të sheqerit dhe shfaqjes së kariesit.
Somogy thotë se: ‘’Karbohidratet nuk veprojnë vetëm me anë të sasisë, por duhet të kihet
parasysh forma e tyre’’ Disa aminone dhe disa lëngje sheqeri kanë një veprim kariogen më të vogël
sesa po të njëjtat sasi të sheqernave ngjitës si karamelet dhe bombonet.
Ngjitshmërinë karamaleve ua jep fogoli, që qëndron në ra[port me sheqerin 2:1 (dy pjesë
sheqer dhe një pjesë fogol). V. Berëien një rast interesant përshkruan (sipas Angelovës): Një djalë
20 vjec i cili kishte 5 dhëmbë të mbushur dhe një të hequr, një vit pas lënies së duhanit paraqiste në
kavitetin e gojës një tablo dramatike - 53 kariese, 5 pulpite dhe dy dhëmbë që duheshin hequr. Kjo
erdhi sepse ai në vend të duhanit përdorte bombone.
Për punonjësit e industrise ushqimore, për të pakësuar intensitetin e kariesit, përvec ngritjes
së nivelit higjenit dhe propogandës sanitare, sic këshillojnë edhe shumë autorë mendojmë se duhet:
a) Të bëhët depistimi i vazhdueshëm i punonjësve në ato vende ku ambjenti i punës influencon
në zhvillimin e kariesit.
b) Gjatë procesit të punës, në ato vende ku ngrihen pluhura mielli e sheqeri, të punohet me
maskë.
c) Të bëhet aspirimi dhe ventilimi i sallave nga pluhuri.
d) Të bëhet shpëlarja e gojës dy herë gjatë turnit me solucione alkaline.
e) Të bëhet një mjekim profilaktik rekalcifikues.
f) Të përdoret ujë mineral në punëtorët që punojnë në ambiente me temperaturë të lartë.

P Ë R F U N D I M
1. Frekuenca dhe intensiteti i kariesit në punonjësit e marrë në studim është i lartë për të dy
sekset me frekuencë 95.93% dhe intensitet 35.30%.
2. Me rritjen e grup-moshave dhe vjetërsisë në punë shtohet dhe sasia e kariesit.
3. Në punonjësit e fabrikës së karameleve dhe cokollatave, frekuenca dhe intensiteti i kariesit
është shumë më i lartë për vetë procesin e punës dhe kushtet që krijohen për marrjen e sheqerit në
rrugë të ndryshme.
Bibliografia, 17 burime.
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PËRDORIMI I ZAMIT TË BLETËS (PROPOLISIT) NË STOMATOLOGJI
Stom. Hysni NDOJA
Klinika stomatologjike Shkodër
Në mjekësinë popullore të vendit tonë, produktet e bletës si: mjalti, dylli dhe zami i tyre janë
përdorur që në kohërat e lashta si ilaçe mjekuese dhe profilaktike.
Mjekët popullorë për mjekimin e sëmundjeve të ndryshme kanë përdorur edhe zamin e
bletës (brumin e dyllit). Këtë e përdorin si ilaç mjekues ndaj plagëve, diegjeve, sëmundjeve të lëkurës
etj. Ky ilaç popullor edhe tani mund të përdoret me rezultate të mira mjekuese.
Në përbërjen e zamit të bletës hyjnë këto lëndë kryesore:
Rrëshira
41.5%
Balzame
10.5%
Dyll blete
17%
Dyll bimësh
6%
Vajra etherike 11%
Polen
5%
Ky kombinim me emrin propolis, është gjithastu i pasur me vitamina a, b, c, pp etj.
Zami i bletës është një lëndë rrëshinore me ngjyrë të gjelbërt në të mbyllët dhe me erë
karakteristike të këndshme. Tretet në alkool ether dhe me pak ujë. Vlon në 650.
Bletët propolisin e grumbullojnë nga sythat e bimëve të ndryshme.
Vlera e propolisit në zgjoin e bletëve nuk është vetëm për qëllime ndërtimi, kjo ka rëndësi
jetike për ekzistencën e mbrojtjen e bletës. Kur në zgjoin hyn ndonjë insekt, etj që bletët e ngordhin me
helmin e tyre, trupat e ngordhura i mbulojnë me propolisin duke i shndërruar me mumje. Kufoma të
tilla të mumifikuara nuk i nënshtrohen dekompozimit, mungesa e proçeseve të qelbëzimit në trupat
e mumifikuara me propolis, vjen si rrjedhim i veprimit bakteriocid të zamit të bletës dmth, në vetinë
që ka për të penguar zhvillimin e bakterieve qelbëzuese, ose për të zhdukuar ato me qëllim që ta
pengojnë këtë proces dekompozimi.
Për të provuar vetitë bakteriocide të këtij preparati kemi bërë pranë laboratorit bakteriologjik
mbi 300 prova antibiogrami me këtë preparat. U provua ndjeshmëria me stafilococus aureous,
stafilococus albus, proteus-vulgaris dhe flora mixta. Rezultate më të mira ka dhënë zami i bletës me
1 – 2 plusa kundër stafilokokëve dhe florës mikste.
Këto të dhëna pozitive në provat laboratorike na inkurajojnë për të studjuar më tej këtë ilaç
popullor dhe për të kërkuar literaturë në këtë drejtim. Kjo u bë me qëllim që të aplikohet në praktikën
tonë mjeksore sa më drejtë dhe me baza shkencore.
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Këtë ilaç të mjeksisë popullore kemi filluar ta përdorim në praktikën mjeksore nga viti 1964
me rezultate të mira kurative.
Gjatë praktikës sonë të përditshme kemi aplikuar preparatet e propolisit në disa sëmundje
dhe proçedura stomatologjike si: Alveolite, periodontite, gingivite, paradontozë, stomatite ulçeroze,
karies profunda dhe në ekstraksionet e dhëmbëve të qumshtit.
Në këtë material ne do të sjellim disa të dhëna që flasin për rezultatet tona në aplikimin e këtij
ilaçi të mjekësisë popullore, në alveolitet, periodontitet, gingivitet, paradontozën, kariesin profunda
dhe në heqjen e dhëmbëve të qumshtit.
Ndërlikime që takohen mjaft shpesh në praktikën e përditshme klinike janë alveolitet. Në 200
të sëmurë me alveolite krahas mjeteve dhe trajtimit klasik me lavazhe H2O2 etj, ose antiseptikë të tjerë
si acid kamfora, antibiotikë e preparate sulfamide, kemi bërë mjekimin e tyre me solucion alkoolik të
propolisit 20% të përzier në sasi të barabarta me glicerinë. Ndjekja e këtyre rasteve ka treguar për një
efekt mjaft të mirë të këtij preparati. Është vërejtur pakësimi i theksuar i dhëmbjeve tek pacientët dhe
gjendja e alveolit është përmirësuar mjaft shpejt, pa qenë nevoja e aplikimit të antibiotikëve.
Në rastet kur solucioni i propolisit në seancën e parë nuk ka dhënë efekt të mirë mjekimi,
kemi aplikuar pastën e propolisit 30%. Mjekimi vazhdon 1 – 3 seanca. Në bazë të eksperiencës
sonë, mendojmë se ky preparat mund të këshillohet për aplikim në këtë ndërklikim të shpeshtë në
praktikën tonë të përditshme.
Në periodontitet si inflamacion që jep ndërlikime të shpeshta që i takojmë dendur në klinikë,
krahas shumë rasteve të përditshme që kemi mjekuar me metodat klasike, kemi përdorur edhe
preparatet e propolisit për mjekimin e 250 dhëmbëve me periodontite akute dhe kronike.
Metoda e mjekimit ka konsistuar si më poshtë:
Mbas përpunimit të zakonshëm mekanik e kimik të kavitetit pjesërisht të kanaleve, bëjmë
disa herë lavazhe të njomur në solucionin e alkoolit të propolisit 10%. Në seancën e dytë në kanal
lihet një mesh me propolis për 24 orë. Përpunimi i plotë mekanik e kimik i kanalit, si i bëjmë disa herë
lavazhe me mesh të njomur me propolis, përfundohet duke lënë në kanal një mesh të njomur me këtë
solucion dhe bëhet mbyllja hermetike për 48 orë. Në seancën e tretë bëhët shpëlarja përsëri me kujdes
e kanalit me këtë solucion dhe mbushet me pastën fosfat cement të përzier me pak pluhur jodoformë.
Vërejtjet klinike për këto 250 raste, kanë treguar për rezultate mjaft të mira të këtij preparati. Tek të
sëmurët me riakutizim të periodontiteve është vërejtur pakësimi i menjëhershëm i dhembjeve dhe
përmirësimi i gjendjes së tyre. Kjo mund të shpjegohet qoftë me veprimin antibacterial të solucionit,
edhe me vetitë anestezike që ai kryen. Anë tjetër pozitive duhet të konsiderohet edhe vetia ngjitëse qe
ka zami i bletës (si llak shumë i mirë), i cili izolon mikro-kanalet nga kanali kryesor i rrënjës. Prandaj
edhe në këtë sëmundje propolisi është një preparat që mund të këshillohet për zbatim në mjekimin
e periodontiteve.
Në gingivite: Mjekimi me propolis i gingiviteve me etiologji të ndryshme e kemi bërë në
këtë mënyrë: Mbas përpunimit mekanik dhe medikamentoz, H2O2 + tinturë Jodi, kloraminë, klorur
zinku etj. Është përdorur edhe solucioni 20% i propolisit në formën e tushimit të gingivës, e të pastës
të kombinuar me substance të tjera, si oksid-zinku, pluhur durakryli, propolis. Kjo pastë vendoset
në pjesën e sëmurë të gingives e cila forcohet. Pas heqjes së saj janë vërejtur përmirësime të mira.
Mjekimi vazhdon 3 – 5 seanca. Solucionet e propolisit përzihen me sasi të barabarta me glycerinë.
Mjekimi i formave të ndryshme të paradontozës vazhdon 10 – 12 seanca.
Në seancën e parë (pas përpunimit mekanik, heqjes së mbeturinave të ushqimit, gurzave,
indeve nekrotike etj.) bëhet përpunimi medikamentoz. Ky përpunim është kryer në bazë të kësaj
renditjeje. Bëhet lavazh i xhepave gingivale me H2O2 e kloraminë, dezinfektohet me tinkturë jodio
gjatë gjithë shtrirjes së paradontozës. Mbasi bëhet izolimi i gingivave nga peshtyma, vihet një shirit
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pambuku i njomur me solucionin e propolisit 20% në gjithë thellësinë e xhepave gingivale, ku e
mbajmë 3 – 5 minuta, pastaj e largojmë këtë dhe vëmë shirita të tjerë të cilët i lihen në gojë pacientit
për ½ deri në 1 orë. Seanca e dytë është përsëritur si e para, me pastrimin e gurzave dhe mbeturinave
të tjera. Nga séance e tretë deri në të tetën bëjmë vetëm mjekimin, dmth, 2 – 3 herë lavazhe për
dezinfektim, masazhe dhe vendosjen e pambukut të njomur në solucionin e propolisit i cili është i
përzierë në pjesë të barabarta me glicerinë. Në seancën e nëntë bëjmë një ripastrim të gurzave dhe
vazhdohet e njëjta proçedurë mjekimi: në tri seancat e tjera bëjmë vetëm mjekim.
Krahas vitamin – terapisë, pacientit i jepet pastë propolisi 10% për masazhe të gigivës në
darkë para gjumit.
Që në seancën e dytë pacientit referojnë, se dhimbjet kanë filluar të qetësohen, në seancën
e tretë dhembjet largohen, mbas 3 – 4 seancave xhepat patologjike janë të pastërt, gingival fillon të
normalizohet, po kështu edhe hemoragjia e gingivës, largohet ndjeshmëria e koletit të dhëmbëve.
Me këtë prepart gjatë vitit 1974 kemi mjekuar mbi 100 të sëmurë me paradontozë.
Përdorimi në kariesin profunda dhe ekstraksionet.
Veprimin anestezik të këtij preparati që sipas të dhënve të autorëve e kalon disa herë atë të
novokainës, ne kemi mundur ta provojmë në mjekimin e kariesit të thellë dhe në heqjet e dhëmbëve
tek fëmijët. Përpunimi i kavitetit të thellë karioz pa dhembje është problem sidomos për terapinë e
fëmijëve, të cilët i tremben çdo gjëje që shkakton dhembje sado e vogël qoftë.
Preparatet kimike të propozuara deri tani pak a shumë e kanë justifikuar plotësisht veten dhe
si rrjedhim, pak janë zbatuar edhe në praktikën e përditshme. Ne e kemi zbatuar solucionin e alkoolit
të propolisit 20% në dhjetra raste të mjekimit të kariesit të thellë dhe në 85 raste në heqje dhëmbë
qumështi tek fëmijët. Në bazë të eksperiencës sonë mund të themi se rezultatet kanë qenë të mira.
Studimi i mëtejshëm, për këtë qëllim, i këtij preparati duhet të vazhdojë në shkallë më të gjërë praktike.
Një interes të veçantë paraqet propolisi për mjekimin e stomatiteve ndër fëmijë dhe të
keiliteteve me etiologji të ndryshme. Rastet tona në të cilat kemi përdorur këtë ilaç në këto dy
sëmundje i kemi në studim. Provat e deritanishme mendojmë se do të japin rezultate të mira, duke
njohur cilësitë e mira të propolisit si baktericid, anestezik, dhe stimulus i epitelizimit të indeve.
Studimet klinike dhe laboratorike të kryera deri tani mbi këto dy sëmundje do të jenë objekt
i një publikimi tjetër.
Preparatet e propolisit në klinikën tonë përdoren gjërësisht për mjekimin e sëmundjeve që u
përmendën më lart.
Ne shprehim mendimin që në këtë drejtim të zgjerohet studimi dhe përdorimi, në mënyrë që
preparati i propolisit për vetitë e tij shumë të mira e të shumanshme, të gjejë një përdorim gjithnjë e
më të gjërë në praktikën e përditshme stomatologjike.
Preparatet e propolisit për mjekimin e sëmundjeve të ndryshme përgatiten sipas metodës që
shënohet më poshtë:
Pomada e propolisit përgatitet me këto përqindje: 10, 15, 20, 30, 40 dhe 50%. Lënda bazë
tretet në vazelinë dhe lanolinë në sasi të barabarta. Mbasi të kenë valuar vazelina dhe lanolina e
heqim nga zjarri, në të hidhet propolisi të cilën më parë e kemi thërmuar në grimca të vogla dhe e
kemi pastruar nga lëndët e huaja. Mbas 10 – 15 minutash enën e vëmë në banjo të ngrohtë për 30 – 60
minuta. Enën e mbulojmë me kapak për të penguar avullimin e vajrave eterike, gjatë kësaj kohe këtë
masë e përziejmë 2 – 3 herë dhe ashtu të ngrohtë e kalojmë nëpër një garzë steril.
Solucioni i alkool propolisit pregatitet në këtë përqindje 2, 4, 6, 10, 15, 20, 30, e 40 %, për
tretjen e tij përdoret alkooli 700 .
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Në alkool hedhim sasinë e nevojshme të propolisit të thërmuar në grimca të vogla dhe të
pastruar nga lëndët e huaja, kjo përzierje në fillim tundet për 30 minuta me dorë ose centrifug, në
flakonin me ngjyrë të errët vihet etiketa me datën e përgatitjes, dhe ruhet në dollap të errët dhe kohë
mbas kohe tundet në mënyrë që propolisi të tretet në një perqindje sa më të lartë, mbas 3 – 4 ditësh
përzierja filtrohet nëpër një garzë steril. Ky solucion në qoftë se ruhet drejtë qëndron pa pësuar
ndryshime me vite.
Solucioni ujor i propolisit përgatitet duke hedhur në 100 gr. ujë të distiluar 40 gr. Propolis;
mbasi të kete vluar uji, hedhim propolisin e thërmuar në grimca të vogla dhe të pastruar nga lëndët
e huaja, zierja vazhdon për një orë, masën e nxehtë e kalojmë nëpër nje garzë sterile.
Praparatet e propolisit është e këshillueshme të ruhen në shishe me ngjyrë të errët dhe me
mbyllje hermetike.

P Ë R F U N D I M
Duke patur parasysh se zamin e bletës, mjekësia popullore e ka përdorur me rezultate shumë
të mira, të dhënat e laboratorit, eksperiencën tonë, si dhe të dhënat e literaturës për cilësitë dhe
efektin e tij terapeutik, mendojmë se duhet të merret në studim edhe nga degët e tjera të mjekësisë,
me qëllim që të shfrytëzohet sa më drejtë e sa më gjërë për qëllime kurative në dobi të shëndetit të
popullit. (1).
Perveç këtij ilaçi, për punonjëesit e shëndetësisë ka fushë të gjërë studimi edhe për shumë
barëra e metoda të tjera mjekuese, që mjekësia popullore i ka trashëguar dhe përdorur brez pas brezi
me rezultate të mira mjekuese. Duke vepruar në këtë mënyrë ne do të vëmë në jetë porosinë e Partisë
që edhe për realizimin e detyrave në sektorin e shëndetësisë të shfrytëzojmë çdo burim të brendshëm
dhe të mbështetemi në radhë të parë në forcat tona.

____________
1) Përdorimi i zamit të bletës (propolisit) nga mjeksia popullore Buletini i shkencave Nr. 4, Shkodër, 1966.
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PROTETIKË

MBI PROBLEMIN E RIPARIMEVE TË PROTEZAVE TË LËVIZSHME NË
KLINIKAT TONA
Stom. Foto TOTI
Katedra e Ortopedisë
Protezimi në vendin tonë konsiderohet si një masë e rëndësishme për përmirësimin e
shëndetit të masave punonjëse. Për arsye të rritjes së nivelit kultural e higjieno – sanitar të masave
punonjëse si dhe të çmimit pothuajse falas të protezave dentare, protezimi tek ne ka marrë një
karakter masiv. Hapja nga shteti e klinikave dhe reparteve stomatologjike në të katër anët e Atdheut,
ka bërë të mundur që punonjësit tanë të marrin ndihmën e nevojshme profilaktike e mjekësore, duke
përfshirë këtu edhe protezimin e dhëmbëve.
Sot, kur ngrihet me të madhe kursini në të gjitha fushat, në mënyrë të veçantë të materialeve
të importit, edhe neve, punonjësve të stomatologjise, na del si detyra që të tregohemi gjithmonë e
më të kujdesshëm në përgatitjen me një cilësi të mirë të protezave dentare. Përgatitja sa më e mirë
e protezave dhe zgjatja e jetës së tyre ka rëndësi si për shëndetin e njerëzve, ashtu edhe nga ana
ekonomike.
Njohja e shkaqeve të dëmtimit të protezave, ndihmon për mënjanimin e tyre. Sasia e madhe
e riparimeve të protezave, që bëhet në klinikat tona, në krahasim me protezat e reja që përgatiten,
na tërheqin vëmendjen për ta trajtuar këtë problem. (Natyrisht kjo, mund të mos jetë shumë reale,
mbasi disa prej tyre mund të jenë përgatitur në klinika të tjera të Republikës, por kjo kompensohet
afërsisht, nga ato riparime të protezave tona, që kryehen në klinika të ndryshme).
Për të parë sasinë e riparimeve, në krahasim me protezat e tjera të lëvizshme, ne kemi marrë
statistikat e klinikave të qytetit të Tiranës dhe të Klinikës Stomatologjike Universitare prej vitit 1970
deri në gjashtëmujorin e dytë të vitit 1974.
Nga sa shihet në tabelat, riparimet zënë një vend të konsiderueshëm në punimet tona
protetike, gjë që nuk duhet të ndodhë. Pikërisht kjo na detyroi që këtë problem ta shohim më nga
afër, të studjojmë shkaqet e dëmtimit të protezave dhe të luftojmë me të gjitha mundësitë e format që
këto shkaqe të mënjanohen.
Për t’i bërë më të qarta shkaqet e dëmtimit të protezave dhe gabimet në përgatitjet e tyre, po
i ndajmë këto sipas etapave të punës në disa grupe.
Gabime nga ana e mjekut
Mjeku mund të bëjë gabime që reflektohen në dëmtimin e protezës gjatë gjithe etapave klinike.
Mjeku ortoped duhet të përcaktojë mirë kohën kur duhet të fillojë mjekimi protetik. Ai duhet
të ekzaminojë me kujdes fushën e protezave dhe të marrë të gjitha masat e nevojshme preprotetike.
Gjatë marrjes së masës mund të bëhen mjaft gabime. Nga një masë defektoze dhe me riparime,
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del një model i pasaktë. Proteza e përgatitur mbi këto modele nuk është e saktë. Ajo jo vetëm që nuk
është funksionale dhe i shkakton dekubituse pacientit, por edhe mund të thyhet. Gjatë marrjes së
masës mjeku duhet të ketë parasysh veçoritë anatomike të pacientëve të ndryshëm dhe të udhëzojë
laboratorin që të marrë masat e nevojshme për këto veçori.
Mjeku duhet të tregojë kujdes edhe në shënimin e kufijve të protezës. Ky moment punë nuk
i duhet lënë në dorë vetëm laborantit, i cili ka njohuri të kufizuara anatomike dhe nuk njeh veçoritë
individuale të pacientëve të ndryshëm.
Prova me dhëmbë kërkon gjithashtu një kujdes të veçantë nga ana e mjekut. Në këto etapa
mjeku duhet të kontrollojë edhe një herë modelet. Nëqoftëse këto janë dëmtuar në laborator, puna
duhet filluar përsëri nga marrja e masës.
Gjatë dorëzimit të protezës së gatshme, mjeku zakonisht kujdeset për përpikmërinë e okluzionit
dhe qëndrueshmërinë e protezës. Në këto etapa i duhet kushtuar kujdes dhe artikulacionit. Grupedhëmbësh ose dhëmbë të veçantë që pengojnë artikulacionin, bëhet shkak jo vetëm për lëvishmërinë
e protezës, por edhe për thyerjen e dhëmbëve. Për këtë arsye kontrolli me letër artikulacioni i
okluzionit dhe artikulacionit është i domosdoshëm.
KLINIKA STOMATOLOGJIKE UNIVERSITARE
VITI

TOTALE

PARCIALE

RPIARIME

1970

-

-

-

1971

97

207

112

1972

142

288

205

1973

235

545

385

1974

152

295

202

KLINIKA QENDRORE
VITI

TOTALE

PARCIALE

RPIARIME

1970

278 1/2

555

739

1971

379

684

938

1972

298

971

742

1973

303 1/2

621

620

1974

54 1/2

205

282

KLINIKA LAGJES NR. 2
VITI

TOTALE

PARCIALE

RIPARIME

1970

223

187

323

1971

173

186

320

1972

170

171

312

1973

173 1/2

245

438

1974

39

89

171

KLINIKA LAGJES NR. 8
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VITI

TOTALE

PARCIALE

RIPARIME

1970

65 1/2

141

90

1971

8 1/2

13

24

1972

97

235

126

1973

126

284

169

1974

46 1/2

106

82

Këshillat që i jepen pacientit nga ana e mjekut për mirëmbajtjen e protezës, asnjëherë nuk
duhen nënvleftësuar pasi dhe këta lozin rol të rëndësishëm në zgjatjen e jetës së protezës.
Ka raste në klinikat tona që riparimet kalojnë direkt nga ambulanca në laborator, pa u
kontrolluar nga protezisti. Kjo praktikë është shumë e gabuar. Protezën e dëmtuar duhet ta kontrollojë
protezisti. Ai është në gjëndje të përcaktojë shkaqet e thyerjes dhe të marrë masa për mënjanimin e
tyre. Protezën e riparuar duhet ta vendosë në gojë vetëm mjeku.
Gabime të laborantit
Në laborator nga ana e teknikut mund të bëhen një sërë gabimesh që reflektohen mandej në
cilësinë e protezës dhe si pasojë në thyerjen e saj. Të tilla mund të jenë:
- Ngjitja e gabuar e masës ose humbja e pjesëve të saj.
- Dëmtimi i modeleve gjatë hapjes së tyre.
- Mosrespektimi i rregullave në rreshtimin e dhëmbëve artificial.
- Vendosja e gabuar e bishtit të kroshesë. Bishti i kroshesë duhet të vendoset nën dhëmbët
artificial, në vendin më të trashë të protezës. Nëqoftëse bishti i kroshesë vendoset në sipërfaqen
palatinale ose linduale të pllakës së protezës, ai e dobëson atë dhe proteza në atë zonë thyhet.
-

-

-

-

Është praktikë e gabuar që shumë laborante vendosin në protezat e pjesshme të nofullës së
poshtme në regjionin sublingual dhe nganjëherë dhe në zgjatimet vestibulare të protezave
azhuste, tel çeliku cilindrik. Ata mendojnë se me anën e këtij teli e forcojnë protezën, po
në fakt ai, duke vepruar si levë e gradës së dytë e dobëson atë dhe proteza në këtë vend
thyhet. Në regjionin sublingual mund të përdoret me sukses brezi përkatës metalik ose teli
në formë rrjete, por në asnjë mënyrë teli cilindrik. Meqënëse ne nuk disponojmë tel në formë
rrjete, zakonisht përdorim brezin sublingual ose detyrohemi që protezën në këtë region ta
modelojmë më të trashë, duke marrë parasysh edhe të metat që rrjedhin prej saj.
Në protezat e pjesshme, sidomos kur kemi të bëjmë me dhëmbë të izoluar, të cilat thyhen më
shpesh, pllaka e protezës rreth këtyre dhëmbëve duhet të modelohet më e trashë.
Në kushtet tona, meqënëse allçia nuk është e një cilësie të mirë, gjatë presimit të testit të
rezistencës mund të shkaktohet spostim i dhëmbëve të veçantë ose deformim i gjithë bazës së
protezës, gjë që ndikon jo vetëm në mosstabilizimin e protezës, po edhe në thyerjen e saj.
Në thyerjen e protezës ndikon dhe mosrespektimi me rigorozitet i rregullave të polimerizimit
të plastmasës. Në përgjithësi rregullat e përgatitjes së testit të rezinës, e vendosjes së tij në
nofull, presimit dhe polimerizimit, nuk respektohen mirë nga të gjithë laborantët tonë. Nga
këto gabime teknike shpesh as dalin proteza poroze dhe me një thyeshmëri të madhe.
Dëmtime të protezës ose të dhëmbëve të veçanta nga ana e laboratorit bëhen edhe gjatë
nxjerrjes së pakujdesshme të protezës së polimerizuar nga mufla.
Gjatë lëmimit dhe lustrimit, pllaka e protezës mund të hollohet shumë, mund të zbulohen
kramponat e dhëmbëve, ose nga lustrimi i pakujdesshëm mund të digjet proteza në vende të
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-

veçanta dhe më vonë të thyhet.
Laboranti duhet të ketë gjithmonë parasysh porositë e mjekut dhe të bashkëpunojë me të gjatë
gjithë punës së tij. Ai duhet të ketë në konsideratë veçoritë individuale anatomo-fiziologjike
të pacientëve të ndryshëm dhe në bashkëpunim me mjekun, të marrë masat e nevojshme.

Gabimet e pacientit
Proteza mund të dëmtohet edhe nga vetë pacienti, nëqoftëse ai nuk zbaton me përpikmëri
këshillat e mjekut mbi mirëmbajtjen e protezës, heqjen dhe vendosjen e saj në gojë si dhe mbingrënien
me të.
Nga ndryshimet anatomike të bazës së protezës
Në protezat e vjetra, kur kemi atrofi të alveolar si rezultat i moshës së pacientit ose i gjëndjes
së tij shëndetësore, ajo nuk mbështetet mirë mbi bazën e saj, lëviz, nuk është më funksionale dhe
mund të thyhet. Në këto rrethana proteza duhet të rebazohet ose të bëhet e re, por jo të riparohet.
Këto gabime që përmendëm dhe disa të tjera, që ndikojnë në dëmtimin e protezave të
lëvizshme, duhet të kihen mirë parasysh nga punonjësit tanë. Ky problem është mirë të bëhet çështje
në këshillat teknike të klinikave dhe të shoqërohet me masa për ngritjen tekniko – profesionale të
kuadrove.
Për këtë nuk duhet të harrojmë për asnjë çast porosinë e Partise që cilësia është kursim,
prandaj, të vëmë të gjitha forcat dhe dijet për ngritjen tone tekniko – profesionale për të punuar
me cilësi të lartë duke zbatuar më rigorozitet rreugllat teknike si në punimet tona klinike dhe në
atë laboratorike. Parrullën e partisë që thotë “ Të kursejmë në çdo gjë e sa më shumë për interest e
socializmit e të popullit”, ta bëjmë kurdoherë moto të punës sonë edhe në këtë sektor të shëndetësisë
popullore”.

186

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

DISA RASTE ME FRAKTURË TË PROTEZËS TOTALE TË SIPËRME
NËPËR LINJËN MADIANE
Stom. Aferdita BASHA
Fakulteti i Mjekësisë
Suksesi i një mjekimi ortopedik, në të sëmurët që kanë humbur plotësisht dhëmbët,
varet nga shkalla e ruajtjes së ipofizave alveolare, nga përpikmëria e përcaktimit të kufijve të
protezave nëpër palen tranzitore, nga përcaktimi i drejtë i raportit të nofullave dhe nga vendosja
e sistemit dentar artificial. Përgatitja e protezave totale, siç dihet, kalon nëpër disa faza klinike
dhe laboratorike për të cilat nevojitet një kujdes dhe përvojë si nga ana e mjekut ashtu dhe e
laborantit. Mosrespektimi i një proçesi gjatë përgatitjes së tyre shkakton dëmtime të protezave në
drejtime të ndryshme. Midis të tjerash ne jemi përqëndruar në frakturën e protezës së sipërme
në afërsi të linjës mediane, difekt i cili lind nga një sërë faktorësh. Meqënëse ndër këta faktorë,
radhitja jo e rregullt e dhëmbëve është ajo që shkaktonte më dendur këtë frakturë, për të cilën
më kot bëhen përpjekje të herëpashershme për riparim, ne e pamë të arsyeshme trajtimin e këtij
problemi.
Siç dihet, marrëdhëniet reciproke të kretave alveolare të nofullave pa dhëmb në lloje të
ndryshme okluzioni janë të ndryshme. Ato varen jo vetëm nga lloji i okluzionit që ka qënë përpara
humbjes së dhëmbëve, por edhe nga atrofia e nofullave pas humbjes se tyre. Për të përmirësuar
kontruktimin e protezës dentare në personat që kanë humbur të gjitha dhëmbët, është mirë që këto
marrëdhënie të kretave të shihen duke patur bazë tre llojet e okluzionit: ortognatik, progenik dhe
prognatik, të cilat në disa raste, në praktikë nuk respektohen si duhet. Lidhur me këtë defekt ne
takuam raste me okluzione të ndryshme, por ai që mbizotëronte ishte okluzioni ortognatik. Ndërmjet
këtyre menduam të përshkruajmë tre raste tipike:
E sëmura M. L., vjeç 45, me numër kartele 156, paraqitet në klinikën e ortopedisë në datën
5.2.1974 për riparimin e protezës së sipërme të frakturuar në afërsi të linjës mediane, përgatitur
para një vit. Duke qënë se buzet e frakturuara bashkoheshin me precizion, proteza u dërgua
në laborator për t’u riparuar me rezine normale, megjithëse e sëmura referoi me pesimizëm se
protezën e kish riparuar 5 herë po me këtë topografi frakture. Sidoqoftë ne provuam edhe një
herë të riparojmë për të kontrolluar dhe për të mënjanuar shkaqet e tjera si dhe për të saktësuar
shkakun e kësaj frakture të herëpashershme. Në kontrollin e protezës së kësaj të sëmure me
okluzion ortognatik, pas riparimit, u konstatua se retensioni i protezës ishte mjaft i rregullt,
e sëmura para frakturës ishte mjaft e kënaqur dhe stabilizimi i këtyre protezave qëndronte në
nivelin e duhur. Përsa u përket provave të tjera në drejtim të përgatitjes së rregullt të protezave
totale, nuk u konstatua ndonjë gabim me përjashtim të radhitjes së dhëmbëve jo të bazuar në
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rregullat e përgjithshme. Në këtë rast si dhëmbët frontal ashtu edhe dhëmbët anësorë, në të dy
nofullat, ishin rrjeshtuar në sipërfaqen e jashtme të proçesit alveolar, pa zbatuar rregullën e
boshteve interalveolare. Kështu pas aplikimit të protezës së riparuar e sëmura u la në kontroll
për rifrakturimin e pllakës së protezës. Si rezultat i arsyeve të mësipërme, ajo u paraqit pas disa
ditësh përsëri me protezë të frakturuar. Moszbatimi i rregullave të rradhitjes së dhëmbëve ishte
bërë shkak që presioni i përtypës, që vjen nga nofulla e poshtme në atë të sipërmen, nëpërmjet
muskujve përtypës, të shpërndahej në një zonë më të kufizuar dhe pa bazament, në rastin tonë
anash proçesit alveolar. Ky fenomen gjatë aktit përtypës vinte duke u shtuar sepse si rezultat
i mbingarkesës së proçesit alveolar në një kohë më të shkurtër ndodh dhe atrofi më e shpejtë,
pra krijoheshin kushte për largimin e kontaktit të pllakës në protezën e sipërme, e cila tendosej
vazhdimisht dhe për pasojë shkaktonte frakturën e saj, pikërisht në afërsi të linjës mediane. Në
këtë rast, pasi u vërtetua edhe në kartelë që kjo protezë ishte riparuar vërtetë 5 herë, të sëmurës
iu propozua aplikimi i protezave të reja. Pas përfundimit të aplikimit të këtyre protezave ajo u
paraqit vetëm pas disa ditësh për pak dhimbje, shkaktuar nga dekubitueset që japin protezat
në ditët e para. Deri më sot, pikërisht pas 8 muajsh, ajo vazhdon e kënaqur të mbajë po ato
proteza, pa ndonjë shenjë frakture. Pra radhitja e dhëmbëve në të dy nofullat duhet të formojë
të lakuarat okluzive sagitale dhe anësore. Një vendosje e tillë e dhëmbëve lehtëson kushtet e
fiksimit të protezave gjatë funksionit. Në këtë rast gjatë përpunimit të ushqimit në gojë presioni
që lind shkon nëpër akset e dhëmbëve dhe rrjedhimisht nëpër akset e zgjatimit të proçesit
alveolar, duke pakësuar dhe mënjanuar mundësinë e rënies së protezës, shpërndarjen e drejtë
të presionit përtypës dhe ruajtjen e veprimit të valvulës. Kjo ndodh sepse presioni i përtypjes
që vjen nga nofulla e poshtme gjatë aktit përtypës dhe që transmetohet në dhëmbët e nofullës
së sipërme dhe bazën e kësaj proteze, shpërndahet në mënyrë uniforme dhe pingul me kretën
alveolare me ndërmjetësinë e gjithë pllakës së protezës.
Rasti I dytë Dh. K., vjeç 55, me numër kartele 814, paraqitet në klinikën e ortopedisë me
datën 8.2.1973, për riparimin e protezës së sipërme të frakturuar në afërsi të linjës mediane. I sëmuri
në anamnezë referon se protezat e mbajtura rreth 6 muaj para dëmtimit i kish mjaft të rregullta, ato i
qëndronin mjaft mirë, por ai dyshonte se frakturat spontane (sipas atij) nuk ishin ngjitur si duhet në
klinikat përkatëse. Ai krahas ankesave të mësipërme, ankohej për dhimbje në kufijtë bukale të anëve
të protezës disa ditë pas vënies së protezës së riparuar, e cila megjithë shkurtimin e pllakës përkatëse
përsëri pas pak ditësh arrihej po ajo gjëndje. Kjo vinte sipas mendimit tonë nga tendosja e pllakës
palatinale dhe shkarja e pllakës vestibulare në drejtim të kufijve të indeve të buta. Edhe për këtë rast
me okluzion ortognatik provuam edhe një herë riparimin e protezës dhe pastaj bëmë kontrollin e
nevojshëm, për të përcaktuar shkakun e vërtetë të frakturës. Gjatë ekzaminimit lidhur me ndërtimin
e protezave nuk u konstatua ndonjë gabim ose dyshim për ndonjë shkak tjetër që mund të shkaktoje
këtë frakturë, me përjashtim të dyshimit tonë në rradhitjen e dhëmbëve. Kështu protezat u përsëritën
dhe, pas aplikimit të tyre, i sëmuri u paraqit në klinikë, i cili në përgjithësi ishte i kënaqur. Ai është
kontrolluar pas një viti dhe nga kjo është arritur në përfundimin se shkaku i frakturës ishte vetëm
rradhitja jo e rregullt e dhëmbëve.
Në një pacient të tretë këtë fenomen e kemi konstatuar në një okluzion progenik të
theksuar. Në këtë rast rradhitja e dhëmbëve të poshtëm në pozicion shumë oblik, sipas mënyrës
së kompensuar për të krijuar kontakt ortognatik shkaktonte një presion të tepërt në dhëmbët
e sipërm dhe për pasojë këta të fundit e vazhdonin presionin jashtë kretes alveolare, duke
krijuar tendosjen e pllakës palatinale dhe më në fund frakturën e saj. Duke u nisur nga fakti
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që trupi i nofullës së sipërme ishte më i vogël nga ai i nofullës së poshtme, edhe për këtë rast
aplikuam proteza të reja, por me një ndryshim që për rradhitjen e dhëmbëve zbatuam mënyrën
e pakompensuar dhe në protezën e sipërme, në ndryshim nga kjo e poshtmja, vendosëm 12
dhëmbë. Në këtë rast duke qënë se bie njëri nga komponentën kryesore, rruga sagitale e
prerësve, duhet që të ndryshojë edhe të lakuarat okluzive sagitale, duke krijuar një përkulje
më pak të thelluar. Pas aplikimit të protezave i sëmuri është ekzaminuar pas 6 muajsh pa asnjë
shenjë frakture, por me ankesën e vështirësisë së prerjes së ushqimit, si pasojë e vendosjes së
dhëmbëve në mënyrën e pakompensuar pra me eleminimin e kontaktit të dhëmbëve frontal.
Gjatë vendosjes së dhëmbëve në nofullën e poshtme mund të aplikohet dhe dekortikimi i tyre
për t’u adaptuar me të sipërmit, sepse siç dihet dhëmbët artificialë të fabrikës janë të destinuar
për okluzione ortognatike. Mund të bëhet edhe vendosja e kryqëzuar e dhëmbëve të poshtëm
mbi ato të sipërmit.
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REZULTATET E ARRITURA NË LËMIN E SHËNDETËSISË NGA
PLENUMI XI I KQ TË PPSH E KËTEJ DËSHMOJNË PËR KUJDESIN
E PAKUFISHËM TË PARTISË SË PUNËS SË SHQIPËRISË PËR RUAJTJEN
DHE FORCIMIN E SHËNDETIT TË POPULLIT
(Permbledhje e Raportit te Ministrit te Shendetesise)
Në muajin tetor, u mblodh aktivi i Ministrisë së Shëndetësisë ku u analizua “zbatimi i
detyrave të Plenumit të XI të KQ të PPSH dhe masat e marra për ngritjen e shërbimit shëndetësor
në një nivel më të lartë”. Merrnin pjesë kuadro shëndetësore me përgjegjësi, shefa të seksioneve të
shëndetësisë, drejtorë të drejtorive të higjienës dhe epidemiologjisë së rretheve, drejtorë të spitaleve,
mjekë, aktivistë të organizatave të masave etj.
Në aktiv asistoi dhe anëtari i Byrosë Politike të KQ të PPSH dhe Zëvendëskryetari i Parë i
Këshillit të Ministrave shoku Adil Çarçani.
Raportin rreth zbatimit të detyrave të Plenumit XI të KQ të PPSH dhe masat e marra për
ngritjen e shërbimit shëndetësor në një nivel më të lartë e mbajti Ministri i Shëndetësisë shoku Llambi
Ziçishti. Rreth raportit u bënë diskutime, ku shokët që e muarën fjalën treguan përvojën e punës dhe
këmbyen mendime për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit shëndetësor. Në aktiv foli dhe anëtari
i Byrosë Politike të KQ të PPSH dhe Zëvendëskryetari i Këshillit të Ministrave shoku Adil Çarçani.
Po japim një përmbledhje të raportit që mbajti Ministri i Shëndetësisë shoku Llambi Ziçishti.
Në janar të vitit 1971 u mblodh Plenumi XI i KQ të PPSH i cili i bëri një analizë të hollësishme
shërbimit shëndetësor në vendin tonë, dhe në mënyrë të veçantë higjienës dhe profilaksisë, duke
caktuar detyra të rëndësishme për zhvillimin e mëtejshëm të tij.
Vendimet e Plenumit të XI dhe fjalimi i shokut Enver në këtë Plenium përbëjnë një ndihmë
të madhe për punonjësit e shëndetësisë. Ato kanë qënë në qëndër të vëmendjes të punonjësve dhe
kuadrove mjekësorë për zgjerimin dhe thellimin e shërbimit shëndetësor për forcimin e masave
parandaluese, për ngritjen e mëtejshme të cilësisë së ndihmës mjekësore, për përmirësimin e punës
në lëmin e studimeve dhe kërkimeve shkencore dhe për rritjen e nivelit higjienik dhe sanitar të
popullit.
Vendimet e Plenumit të XI si dhe vendimet e tjera të KQ të Partisë dhe të Këshillit të Ministrave,
udhëzimet dhe porositë e tyre, në vijim të analizave të bëra në frymën e zbatimit të detyrave të
Kongresit VI të partisë dhe të Plenumit të XI, kanë ndikuar gjerësisht në rritjen e mobilizimit të
punonjësve të shëndetësisë në përmirësimin e mëtejshëm të metodës dhe stilit në punë, forcimin e
kontrollit të kërkesës së llogarisë dhe në ndjekjen ritmike të të gjitha detyrave të planit si në qendër
ashtu edhe në rrethe e në bazë.
Punonjësit e shëndetësisë i janë vënë seriozisht punës që në çdo aspekt të shërbimit shëndetësor
dhe të ndihmës mjekësore të mishërohet vija e kulluar dhe e drejtë Marksiste – Leniniste e Partisë
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sonë, mësimet jetëdhënëse të saj dhe të udhëheqësit tonë të dashur shokut Enver Hoxha. Punonjësit
e shëndetësisë kanë marrë masa për të mprehur akoma më shumë vigjilencën revolucionare, për të
forcuar vazhdimisht gadishmërinë luftarake të organeve shëndetësore, për ngritjen sa më lart të nivelit
të tyre ideologjik e profesional. Nën drejtimin e organizatave bazë të partisë organet shëndetësore janë
përpjekur që të zgjerohet pjesëmarrja e të gjithë popullit në trajtimin dhe zgjidhjen e problemeve të
shëndetësisë, që puna e çdo punonjësi dhe kuadri t’i nënshtrohet kurdoherë gjykimit dhe kritikës së
masave.
Rezultatet që janë arritur në lëmin e shëndetësisë që nga Plenumi XI e këtej janë të mëdha e
inkurajuese. Ato dëshmojnë për kujdesin e pakufishëm të partisë sonë për ruajtjen dhe forcimin e
shëndetit të popullit. Gjatë kësaj periudhe është shënuar një ulje e mëtejshme e sëmundëshmërisë,
sidomos në lëmin e sëmundjeve ngjitëse, vdekshmeria e fëmijëve, ka arritur një qëndrueshmëri me
tendencë uljeje progresive, paaftësia e përkohshme në punë ka zbritur ndën nivelin e planifikuar.
Përgatitja e kuadrit mjekësor ka qënë në qëndër të vëmendjes se dikasterit. Gjatë kësaj
periudhe u formuan dhe u shpërndanë 9696 kuadro të kategorive të ndryshme prej të cilave 1220
kuadro të larta (mjekë 726, stomatologë 278, farmacistë 108), 771 të mesëm dhe 7705 të ulët. Vetëm
përsa i përket kuadrove të larta, numri i tyre, në krahasim me vitin 1970 është rritur, për mjekët 60.7
%, satomatologët 151 %, farmacistët 96.2 %. Sot kemi 1 mjek e stomatolog për 780 banorë kundrejt 1
për 1042 banorë që kishim në 1970.
Në shpërndarjen e kuadrit janë mbajtur parasysh orientimet e partisë që t’i jepet prioritet me
mjekë dhe personel ndihmës qëndrave shëndetësore të fshatit, institucioneve me profil dhe shërbimit
ambulator.
Një sukses i rëndësishëm për shërbimin mjekësor në fshat, ka qënë përgatitja rreth 3000 mami
– infermiereve duke krijuar mundësinë që çdo fshat të ketë mami – infermieren dhe konsultorin e
nënës e të fëmijës të drejtuar prej saj. Puna jonë në të ardhmen do të synojë sidomos në thellimin e
mëtejshëm të përgatitjes cilësore të punonjësve, në përmirësimin e shpërndarjes dhe në përpunimin
e formave organizative për ta bërë shërbimin shëndetësor sa më të gatshëm dhe sa më të efektshëm.
Për këtë arsye, perfeksionimit të kuadrit i është dhënë një rëndësi e madhe. Gjatë këtij
pesëvjeçari, në format e ndryshme te arsimit pas shkollor, kanë kaluar 640 kuadro të lartë, 1366
të mesme dhe të ulta. Kjo ka ndihmuar që të rritet nga viti në vit niveli i sherbimit dhe i ndihmës
mjekësore.
Partia ka theksuar së shërbimi ynë shëndetësor në të gjitha hallkat e veta, duhet të ketë në
themel të tij orientimin profilaktik, sepse pavarësisht nga faktorët biologjik po të përmirësohen
higjienikisht kushtet e jetesës e të punës, po të merren në kohë dhe në mënyra të efektshme masat
e nevojshme që kanë për qëllim mbrojtjen e organizmit nga faktorët e dëmshëm, mjaft sëmundje
mund të parandalohen.
Për realizimin me sukses të detyrës të Plenumit të XI në lëmin e higjienës dhe profilaksise janë
marrë një sërë masash organizative, të cilat kanë synuar në forcimin dhe përsosjen e këtij shërbimi si
në qëndër ashtu edhe në rrethe. Në drejtorinë e Higjienës pranë Ministrisë së Shëndetësisë funksionon
sektori i higjienës komunale, i higjienës shkollore, inspektorati i mbrojtjes se ambientit nga ndotja
etj. Në Institutin e Higjienës dhe Epidemiologjise janë ngritur mjaft reparte dhe është shtuar gama e
analizave laboratorike duke aplikuar metoda të reja diagnostike që kanë krijuar mundësi për zgjerimin
e sektorit të higjienës dhe mundësi më të mëdha për studimin më të thelluar të problemeve.
Janë marrë masa, gjithashtu, për forcimin organizativ të organeve të higjienës dhe
epidemiologjisë në rrethe dhe për ngritjen e nivelit shëndetësor të punës së tyre. Sot pranë tyre
funksionojnë laboratorët klinike dhe bakteriologjike të pajisur me aparaturë nga më të rejat.
Për përmirësimin e punës së këtyre organeve Ministria e Shëndetësisë ka dhënë një ndihmë të
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vazhdueshme nëpërmjet ekipeve të kontrollit konsultoreve seminareve si dhe duke aktivizuar
komisionet e specialistëve etj.
Një shtyse të re i kanë dhënë punës së organeve të profilaksisë marrja e tyre në analizë nga
Byroja Politike e KQ të PPSH në vitin 1972 si dhe analizat e Qeverisë mbi paaftësinë e përkohëshme
në punë, mbi problemin e sëmundjeve profesionale dhe mbi mbrojtjen e ambientit. Dekreti i
Presidiumit të Kuvendit Popullor si dhe vendimi i Qeverisë mbi mbrojtjen e ambientit nga ndotja i
kanë ndihmuar gjerësisht organet e shëndetësisë në marrjen e masave, ruajtjen e normave higjienike
dhe sanitare në qëndra pune e prodhimi, në lagje e në banesa. Organet e inspektoratit sanitar janë
treguar më të rreptë karshi shkeljeve të këtyre normave dhe janë munduar të kombinojnë më drejt
masat edukative me ato shtrënguese.
Pjesëmarrja e popullit në përmirësimin e kushteve higjieno – sanitare në qytet e sidomos në
fshat ka qënë një nga objektet kryesore ku është përqëndruar vëmendja e organeve të pushtetit dhe
të shëndetësisë si dhe e organizatave të masave. Janë organizuar për këtë qëllim aksione me goditje të
përqëndruar, konkurse, seminare, aktivitete etj. janë mbajtur konferencat e higjienës në shumë rrethe
dhe gjatë këtij viti do të mbahet Konferenca e Dytë Kombëtare e Higjienës.
Masat që janë marrë në sektorin e higjienës kanë sjellë mjaft ndryshime. Këto i shohim
sidomos në sektorin e higjienës komunale, lidhur me sigurimin e ujit të pijshëm në qytet, e sidomos
në fshat. Numri i ujësjellësave me vetërrjedhje dhe ngritje mekanike ka arritur sot në 800, janë hapur
dhe vënë në funksionim qindra puse, çezma e burime dhe një numër i madh çpimesh gjeologjike.
Janë zbatuar masa të rrepta lidhur me rujtjen e vendbuirmeve dhe veprave të furnizimit me ujë
dhe janë kryer rregullisht analizat kimiko – bakteriologjike të ujit jo vetëm nga Instituti i higjienës
por edhe nga Qendrat Sanitare të rretheve. Vërehen gjithashtu shumë përmirësime në prodhimin,
përpunimin, transportimin dhe tregtimin e produkteve ushqimore. Është centralizuar problemi i
standarteve për produktet ushqimore dhe tani asnje standard e kusht teknik nuk vihet në jetë, pa
aprovimin e organeve të inspektoriatit sanitar.
Mbrojtja e shëndetit të punëtorëve ka qënë në qëndër të vëmendjes së shërbimit të higjienës së
punës. Një zhvillim të dukshëm ka patur vitet e fundit ky shërbim si në shtrirjen në gjerësi ashtu edhe
në thellësi. Organizimi i shërbimit shëndetësor në ndërmarrje, ndjekja e gjëndjes shëndetësore të
punëtorëve nëpërmjet vizitave periodike dhe kartelizimit të tyre si dhe krijimi i dokumentit përkatës
kanë krijuar mundësi për njohjen më mirë të faktorëve të dëmshëm për shëndetin dhe për marrjen e
masave të nevojshme për parandalimin e tyre. Këto masa kanë shërbyer mjaft për uljen e mëtejshme
të paaftësisë së përkohëshme në punë, e cila tani ka arritur një stabilitet me tendencë uljeje dhe në dy
vitet e fundit është realizuar ndën përqindjen e planifikuar.
Në kompleksin e masave profilaktike për mbrojtjen dhe forcimin e shendetit të popullit një
vend me shumë rendësi zë lufta kundër sëmundjeve ngjitësë. Përmirësimi i kushteve higjieno –
sanitare, forcimi i masave organizativo – teknike e antiepidemike, depistimet periodike, vaksinimet
e rregullta, studimi sistematik i gjëndjes imunitare të populates, kanë qënë detyra të dorës së parë.
Efikasiteti i këtyre masave ka bërë që sëmundjet infektive të pësojnë ulje nga viti në vit.
Me përjashtim të hepatitit viral që qëndron akoma në shifra relativisht të larta, shumë
sëmundje infektive nuk paraqiten veçse me raste sporadike si difteria, poliomieliti etj. Ulje të mëdha
kanë pësuar sëmundjet gastro – intestinale kurse për sëmundjet veneriane as mund të bëhet fjalë.
Me masat e marra gjatë këtyre viteve ne mundëm të ndërpresim që në fillim epideminë e fruthit,
përballuam me sukses dy epidemi të gripit toksik dhe parandaluam hyrjen në vendin tonë të lisë dhe
kolerës që u shfaqën në vendet fqinje, respektivisht në Jugosllavi dhe Itali.
Në fushën e sëmundjeve ngjitëse jane bërë një sërë studimesh që kanë ndihmuar në uljen e
mëtejshme të morbozitetit si atij të difterisë, gripit, fruthit, salmonelozës, dermatomukozës etj. Janë
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prodhuar shumë vaksina e serume si vaksina e fruthit, trivaksina difteri – tetanoz – kollë e mirë,
polidina, vaksina kundër kolerës, gamaglobulina hiperimune specifike kundër lisë etj. Është studjuar
gjëndja imunitare e popullatës duke krijuar kushte të favorshme për drejtimin më të mirë të luftës
antiepidemike. Shërbimet e profilaksisë në rreth janë forcuar me kuadro dhe janë plotësuar me bazën
material të nevojshme laboratorike. Si rrjedhim ato kanë bërë një punë më të kualifikuar dhe kanë
mundur të përballojnë të gjitha problemet higjieno – sanitare dhe epidemike të rrethit.
Megjithatë është e nevojshme që organet e mjekësisë parandaluese të forcojnë akoma më
shumë masat e kontrollit, të jenë më të rrepta karshi shkeljeve të normave higjieno – sanitare, të
ndjekin më afër dinamikën e morbozitetit në lëmin e sëmundjeve ngjitëse dhe epidemike. Drejtoritë
e higjienës dhe epidemiologjisë duhet të jenë më kërkuese në drejtim të zbatimit të detyrave që kanë
organet e ekonomisë dhe drejtoritë e ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore në lëmin e ruajtjes së
shëndetit të punonjësve. Hezitimet dhe vonesat në aplikimin e çpimit të lagur në disa miniera, masat
e pamjaftueshme për krijimin e ambienteve të përshtatshme higjieno – sanitare dhe për plotësimin e
kushteve të sigurimit teknik, për ndjekjen e grafikëve të pajisjeve të uzinave me impiante pastrimi etj.
kanë bërë që në disa qendra pune e prodhimi të vihet në rrezik shëndeti i punëtorëve.
Pas Plenumit të XI dikasteri i dha një zhvillim më të gjerë arsimit dhe propagandës
shëndetësore. U krijua Drejtoria e Arsimit Shëndetësor në qëndër si dhe 14 shtëpi dhe 12 kabinete të
arsimit shëndetësor në rrethe. Problemet e këtij sektori kanë qënë të shumta e komplekse. Plenumi
XI ka vënë si detyrë që propaganda shëndetesore të futet kudo ku jetojnë dhe punojnë njerëzit tanë.
Kjo nuk është një detyrë e lehtë sepse është e lidhur si me kualifikimin e njerëzve, që bëjnë punën
propagandistike ashtu edhe me sigurimin e një baze materiale të gjerë dhe të larmishme. Lidhur me
këtë problem është punuar sidomos për ngritjen e edukimit shëndetësor të prindërve e veçanërisht të
nënave për mirërritjen e fëmijëve nëpërmjet konsultoreve, spitaleve, poliklinikave, shtëpive të lindjes etj.
për edukimin shëndetësor të punëtorëve duke kaluar nga një propagandë me karakter të përgjithshëm
në atë me karakter të diferencuar sipas degëve kryesore të industrisë, tregtisë etj. Për intensifikimin e
propagandës shëndetësore janë përdorur gjerësisht fletë palosjet, pllakadat, broshurat etj. Në organet
qendrore dhe lokale të shtypit janë shkruar rregullisht artikuj mbi probleme të ndryshme të shëndetësisë,
është përdorur gjerësisht radioja dhe televizioni, ekspozitat gjeografike etj.
Plenumi I XI caktoi detyra të rëndësishme si për zgjerimin ashtu edhe për ngritjen e cilësisë
së ndihmës mjekësore. Plotësimi i të gjitha rretheve me spitale dhe spital poliklinika ka krijuar
kushte shumë të favorshme për shërbimin shëndetësor stacionar. Si në qëndër ashtu edhe në rrethe
institucionet mjekësore janë pajisur me mjetet e personelin e nevojshëm dhe zhvillojnë veprimtari jo
vetëm në specialitete bazë por edhe në mjaft nënspecialitete.
Gjatë kësaj periudhe janë vënë në praktikë metoda të reja diagnostike dhe kurimi sidomos
në shërbimin laboratorik e radiologjik, në mjekësinë e përgjithshme, në kirurgjinë torakale, dhe atë
të zemrës e të enëve të gjakut, ne djegiet e rënda, në terapinë intensive dhe reanimacionin etj. Mjete
të tjera të mjekimit dhe të diagnostikimit, nga më të rejat përdoren me efektshmëri nga kuadro të
mësuar e me përvojë.
Në bazë të orientimeve të Plenumit XI të KQ të PPSH një vëmendje e posaçme i është kushtuar
shërbimit shëndetësor në fshat dhe atij poliklinik, në mënyrë që ndihma mjekësore të shkojë sa më
afër popullit. Në të gjitha kooperativat bujqësore të bashkuara janë ngritur qendra shëndetesore të
cilat përveç shërbimit mjekësor të përgjithshëm dhe shërbimit farmaceutik, në pjesën më të madhe
sigurojnë edhe shërbimin stomatologjik. Nga 149 institucione me shtretër që ka në gjithë vendin, 82
funksionojnë në fshat kurse nga 2889 ambulanca, 2758 janë në fshat. Krahas plotësimit me personelin
e nevojshëm, në institucionet e fshatit është përmirësuar baza materiale dhe laboratorike.
Një përmirësim të dukshëm ka pësuar edhe shërbimi ambulator. Ky shërbim u aktivizua më
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shumë sidomos pas analizës që i bëri Këshilli i Ministrave punës në institucionet mjekuese të vendit.
Si pasojë u ulën shtrimet e panevojshme në spital dhe u rrit aktiviteti i shërbimit ambulator si në
qytet ashtu edhe në fshat. Kohët e fundit, në ndihmë të shërbimit ambulator pranë institucioneve
kombëtare praktikohen konsulta në ditë dhe orë të caktuar nga profesorë dhe specialist me përvojë
për të sëmurët e Tiranës e të rretheve.
Është organizuar gjithashtu shërbimi ambulator për të sëmurët kronikë nëpërmjet
dispanserive për disa specialitete, si për sëmundjet kardiovaskulare, neuropsiqike, gastrointestinale,
dermatologjike, alergjike, okulistike, otorinolaringologjike, diabetike etj.
Gjatë këtyre viteve është bërë një punë e mirë lidhur me depistimin dhe kurimin e sëmundjeve
tuberkulare. Nga numri i depistimeve 50 përqind i përkasin fshatit ndërsa nga ato të qytetit, pjesa më
e madhe është kryer në qendra pune.
Në sajë të përmirësimit të kushteve të jetës dhe të një pune sistematike në drejtim profilaktik,
numri i të sëmurëve me tuberkuloz ka ardhur duke u pakësuar. Si rrjedhim u krijuan mundësitë që
të mbyllet sanatoriumi ekstrapulmonar i Vlorës, të hiqen shtretërit e dispanserive antituberkulare
në Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Gjirokastër, Lushnje, Pogradec, Elbasan dhe Shkodër, kurse në
Sanatoriumet e Tiranës, Korçës e Shkodrës të pakësohen gjithsejt 175 shtretër.
Duke patur parasysh zhvillimin e industrisë në vendin tonë dhe porositë e veçanta të Qeverisë
për punën profilaktike në drejtim të luftës kundër sëmundjeve profesionale, në Tiranë është ngritur
shërbimi i sëmundjeve profesionale.
Me vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave dhe në frymën e vendimeve të Plenumit të
XI u krijua dhe Instituti i Mjekësisë Popullore.
Gjatë këtyre viteve janë marrë mjaft masa për shfrytëzimin më të mirë të ujrave termale dhe
hidrominerale dhe për përmirësimin e kushteve në këto stacione. Është ngritur hoteli i ri me 100
vende në llixhat e Peshkopisë, stacioni i Leskovikut, u industrializua uji i Glinës etj. Për zgjerimin
e këtij shërbimi kanë filluar punimet për ndërtimin e kompleksit të Bilajt me 100 vende dhe me
ambientet e nevojshme për banjo ambulatore.
Por megjithë rezultatet e arritura në sektorin e mjekimit ka mjaft të meta dhe mungesa.
Në rrallë të parë duhen marrë masa të mëtejshme si nga dikasteri ashtu edhe nga Komiteti
Ekzekutiv që të ngrihet në një shkallë më të lartë niveli i shërbimit shëndetësor në fshat.
Me shpërndarjen e re ekzistojnë të gjitha mundësitë për plotësimin e tij me kuadro mjekë ose
ndihmës mjekë. Por masa të veçanta duhen marrë sidomos për rregullimin dhe sistemimin e vetë
qendrave shëndetësore edhe për ndërtimin e banesave për personelin mjekësor në fshat, në mënyrë
që t’u sigurohen atyre kushte më të mira dhe komoditetet e nevojshme të punës e të jetesës.
Shërbimi poliklinik duhet ngritur në një shkallë më të lartë për t’u bërë ballë si duhet të gjitha
kërkesave. Në mënyrë të veçantë duhet të përmirësohet shërbimi i natës dhe i urgjencës. Në këtë
drejtim është e domosdoshme që të caktohet një përpjestim më i drejtë i kohës që harxhohet nga
kuadrot për shërbimin ambulator.
Në spitalet dhe në mënyrë të veçantë në institucionet kombëtare duhet të forcohet më tej
shërbimi i rikontrollit të të sëmurëve nga specialistët dhe të krijohen mundësi që disa të sëmurë të
vizitohen ambulatorisht edhe nga mjekët më me përvojë që punojnë në klinikat universitare. Është
e nevojshme që rikontrollimi të bëhet domosdo nga vetë mjekët kurues. Kujdesi veçantë i duhet
kushtuar edhe sistemimit të mëtejshëm të të sëmurëve psiqikë.
Një nga sektorët që Plenumi analizoi dhe dha porosi të veçanta, ishte ai i shërbimit të nënës
dhe fëmijës.
Masat organizative në këtë sektor bënë të mundur që të ndiqet më mirë shërbimi duke insistuar
në lindjet me asistencë mjekësore, në ngritjen e konsultoreve të nënës e të fëmijës, në zgjerimin
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dhe përmirësimin e reparteve pediatrike, në rritjen e kapacitetit dhe në mirëmbajtjen e çerdheve,
në studimin e sëmundëshmërisë e në mënyrë të veçantë të distrofisë e rakitit, të vdekshmërisë së
fëmijëve e sidomos të asaj perinatale, të dështimeve etj.
Tani në çdo fshat kemi mami – infermiere, të cilat ndjekin asistencën në lindje, konsultimet e
grave shtatzëna, mirërritjen e fëmijëve, vaksinimet, mjekimet dhe injeksionet, problemet e higjienës
e të pastërtisë, shkollën nëna e fëmija etj. Veç konsultoreve, sot në fshat kemi edhe 700 shtëpi lindje,
duke krijuar kështu të gjitha mundësitë për lindjen me ndihmë mjekësore. Tani të gjitha gratë
shtatzëna dhe fëmijët deri në 3 vjet janë të kartelizuara dhe ndiqen rregullisht nga mamitë e fshatit.
Shërbimi pediatrik spitalor është zgjeruar dhe përmirësuar në mënyrë të dukshme. Janë
ndërtuar spitale të reja pediatrike në Durrës, Shkodër, Korçë, reparte pediatrike në Vlorë, Përmet,
Skrapar, Berat, Pogradec, Kolonjë, Kukës, Diber, Librazhd, rrëshen etj. Shërbimi i terapisë intensive
për fëmijët është ngritur në pjesën më të madhe të rretheve me të gjitha pajisjet dhe kuadrin e
nevojshëm. Po kështu edhe përsa i përket shërbimit të prematurancës. Një numër i madh i kuadrove
të larta pediatrike punojnë në institucionet e fshatit.
Gjatë këtij pesëvjeçari, simbas parashikimeve, u plotësuan specialistët e shërbimit pediatrik
si kardiologjia, reanimacioni, neurologjia, reumatologjia, nefrologjia, gastro – enterologjia, kirurgjia
infantile etj., disa prej të cilave edhe në rrethet kryesore si Durrës, Vlorë, Shkodër, Korçë, Elbasan etj.
Numri i çerdheve është shtuar në mënyrë graduale. Sot, çerdhet e vendit frekuentohen nga
56000 fëmijë, pjesa më e madhe e të cilëve janë të fshatit.
Zhvillimit të shërbimit të nënës dhe fëmijës i kanë ndihmuar gjerësisht analizat e
herëpashershme që i janë bërë atij gjatë këtij pesëvjeçari nga ana e KQ të partisë dhe kryesisë së
Këshillit të Ministrave. Edhe Ministria e Shëndetësisë dhe organet e saj në rrethe kanë qënë të
preokupuara në mënyrë të veçantë për këtë sektor. Për këtë qëllim janë organizuar shumë seminare,
konsulta dhe aktive me mjekët specialist, pediatër dhe obstetër, me mamitë në seksionet e shëndetësisë,
me drejtuesit e konsultave etj. për probleme të veçanta të shërbimit teknik dhe organizativ. Janë
kontrolluar dhe ndihmuar shumë rrethe dhe institucione të qytetit e të fshatit. Është zhvilluar një
punë më e dendur propagandistike, janë botuar shumë materiale në ndihmë të nënave dhe personelit
mjekësor. Është bërë një punë e mirë studimore lidhur me shkaqet e vdekshmërisë perinatale etj.
Si rezultat i punës që është bërë në sektorin e nënës e të fëmijës përfundimet janë të kënaqshme.
Sëmundëshmëria është ulur mjaft. Shumë sëmundje tek fëmijët ndeshen në raste sporadike.
Lindjet me asistencë arrijnë gati 100 % të rasteve. Në sajë të kujdesit të treguar vdekshmëria e
fëmijëve nga 0 – 1 vit ka shkuar çdo vit drejt uljes së mëtejshme.
Por megjithë rezultatet e arritura, këtij shërbimi i duhet kushtuar një kujdes më i madh. Në
rradhë të parë del detyrë që ta përqëndrojmë akoma më shumë vemendjen nga fshati. Në mënyrë të
veçantë ky sektor duhet fuqizuar me kuadër të lartë mjekësor, prandaj shpërndarjet e ardhshme do t’i
kushtohen shërbimit pediatrik në fshat.
Gjatë këtij pesëvjeçari ka patur një veprimtari të gjerë shkencore dhe studimore ku janë
përfshirë punonjës nga të gjithë rrethet e vendit. Studimet janë përqëndruar në mënyrë të veçantë
në problemet e profilaksisë dhe të higjienës. Vlen të vihen në dukje sidomos studimet e kryera nën
drejtimin ose patronazhin e Institutit të Higjienës dhe Epidemiologjise. Tematika e kësaj pune ka
qënë mjaft e larmishme dhe ka trajtuar çështjet e lidhura drejpërsëdrejti me praktikën.
Një punë e madhe është bërë në lëmin e kërkimeve dhe nga institucionet e mjekimit. Janë bërë
studime serioze dhe jane nxjerrë konkluzione të rëndësishme në patologjinë e sistemit kardiovaskular,
në sëmundjet gastro – intestinale, në neuropsikiatri, endokrinologji dhe në mjaft drejtime të tjera të
patologjisë mediko – kirurgjikale.
Puna studimore përmblidhet në shumë tekste e monografi, me qindra artikuj e më një numër
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të konsiderueshme referatesh e kumtesash të paraqitura në konferenca, simpoziume etj., që janë
organizuar rregullisht nga institucionet dhe shërbimet e ndryshme.
Është për të vënë në dukje se edhe në rrethe është zhvilluar një veprimtari e dendur studimore.
Shoqatat shkencore të çdo rrethi kanë organizuar rregullisht sesione shkencore me nje tematikë të
gjerë dhe të vlefshme për praktikën.
Edhe prodhimi farmaceutik ka plotësuar çdo vit detyrat e ngarkuara.
Nga viti në vit është rritur numri i artikujve të rinj, janë bërë studime për njohjen dhe
përdorimin e bimëve mjekesore të vendit etj. Kujdesi i veçantë i është kushtuar cilësisë së prodhimeve
si në përsosjen e proçeseve teknologjike ashtu dhe në rritjen e kërkesave për treguesit teknikë të
prodhimit, në forcimin e kontrollit mbi lëndën e parë para futjes në prodhim, gjatë proçesit të
prodhimit dhe në produktin e gatshëm. Gjatë kësaj periudhe janë eksperimentuar edhe 60 artikuj të
ndryshëm, janë referuar dhe azhornuar me të rejat e literaturës proçeset teknologjike për mëse 200
artikuj dhe kushtet teknike për mëse 270 artikuj të prodhimit ekzistues.
Por për prodhimin farmaceutik si detyrë e dorës së parë është zgjerimi më shumë i gamës se
artikujve të rinj sidomos me lëndë të parë të vendit. Duhet të merren gjithshtu masa për përmirësimin
e ambalazhit dhe për stabilitetin e medikamenteve.
Një nga detyrat e rëndësishme të organeve të shëndetësisë është forcimi i rregjimit të kursimeve
sepse në këtë drejtim ka rezerva të mëdha, si në planifikimin e shtrimeve, në ditqëndrimet në spital,
në harxhimet pa kriter të medikamenteve dhe materialeve sanitare dhe në forcimin e kontrollit mbi
pronën dhe administrimin e vlerave materiale. Edhe problemi i stoqeve dhe mallrave me qarkullim
të ngadalshëm duhet të vihet në rrugë duke realizuar të gjitha vërejtjet dhe konstatimet që janë bërë
gjatë diskutimit popullor mbi këtë problem.
Për zbatimin e vendimeve të Plenumit XI ka patur nje mobilizim mjaft të madh si në qëndër
ashtu edhe në rrethe, Një ndihmë të çmuar në këtë drejtim kanë dhënë materialet e plenumeve të
fundit të KQ të PPSH dhe fjalimet e shokut Enver si dhe vendimet dhe porositë e ndryshme të Partisë
e të Qeverisë.
Organizatat e partisë kanë qënë në krye të punës, kanë forcuar rolin e tyre drejtues, kanë
qënë në përgjithësi të rrepta me kërkimin e llogarisë duke kritikuar dhe marrë masa karshi të metave
dhe mungesave. Komunistët dhe punonjësit pa parti të institucioneve kanë marrë pjesë aktivisht në
të gjithë problemet e shërbimeve, e kanë ndërtuar më mirë punën e tyre nëpërmjet konsultimeve
dhe ballafaqimeve duke marrë mendimin e masës në zbërthimin e direktivave, vendimeve dhe në
kryerjen e detyrave. Nga analizat e bëra nëpër institucione e reparte është konstatuar një përmirësim
i organizimit të vogël të punës, është rritur ndërgjegja dhe forcuar disiplina në punë. Është luftuar më
shumë kundër shfaqjeve të huaja të burokratizimit, intelektualizmit, liberalizimit e teknokratizmit.
Ka një bashkepunim më të mirë ndërmjet kuadrove, reparteve, shërbimeve, institucioneve etj. kritika
dhe autokritika ka qënë në një nivel më të mirë.
Një hov më të madh i kanë dhënë punës materialet e fundit të Partisë e të shokut Enver mbi
luftën kundër burokratizmit. Kritikat e shtypit për shërbimin shendetësor, ballafaqimet dhe letrat nga
populli, kanë shërbyer për rishikimin e punës, për diskutime të gjera e të frutshme lidhur me luftimin
dhe eliminimin e shfaqjeve të huaja dhe të metave që pengojnë mbarëvajtjen e shërbimit. Masat që u
muarën për shkurtimin e organikave, për përmirësimin e sturkturave organizative, për thjeshtimin e
hallkave të tepërta dhe për pastrimin e institucioneve kryesore nga njerëzit e pa aftë kanë ndikuar për
një qëndrim më revolucionar ndaj punës për një mobilizim më të madh të punonjësve në kryerjen e
detyrave.
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PROBLEME TË MJEKIMIT STOMATOLOGJIK TË PLANIFIKUAR
TË FËMIJËVE
Stom. Pjetër PEPA
Stom. Flutura SPAHIA
Stom. Natasha KRISAFI
Klinika Stomatologjike Shkodër
Duke patur parasysh drejtimin profilaktik të mjekësisë në vendin tonë shërbimi stomatologjik
i fëmijëve ka bërë hapa të ndjeshme para, duke zënë sot vendin kryesor nga të gjitha llojet e ndihmës
stomatologjike. Rritja e pandërprerë e kuadrit dhe e bazës teknike ka sjellë rritjen e vëllimit të punës
dhe përmirësimin e cilësisë së këtij shërbimi. Problemet e mjekimit të planifikuar të fëmijëve dhe
lidhur me të edhe ato të epidemiologjisë së kariesit, anomalive etj. përbëjnë sot temat më të rrahura
në shtypin tonë mjekësor.
Megjithatë këto arritje të deritanishme të këtij shërbimi kanë sjellë dhe do të sjellin akoma
më tej, një shtim të vrullshëm të problemeve praktike e shkencore që kërkojnë zgjidhje. Për këtë
arsye rrahja e mendimeve, qoftë mbi baza teorike por sidomos mbi bazat e punës së përditshme
praktike, nga ana e kuadrove të këtij shërbimi, përbën një kusht të domosdoshëm për përmirësimin
e tij. Është pikërisht kjo arsyeja që na shtyn të trajtojmë edhe një herë, mbi bazën e kushteve dhe të
dhënave të reja, një temë të rrahur nga ne afro 10 vjet më parë (Shëndetësi Popullore viti 1967) dhe
të paraqesim disa aspekte epidemiologjike dhe terapeutike të mjekimit të planifikuar të fëmijëve në
qytetin e Shkodrës.
Morëm në studim kartelat stomatologjike të 7949 fëmijëve të moshave 7 – 15 vjeç të mjekuar
gjatë vitit shkollor 1974 – 1975 me dy nga metodat e organizimit të mjekimit të planifikuar: me
metodën e shpërndarë (5580 fëmijë) dhe atë të përzier (2367).
Nga analiza e të dhënave të kontrollit stomatologjik rezultoi 7 % e fëmijëve kishin dhëmbë
të shëndoshë, 15 % e tyre kishin dhëmbë të mjekuar dhe 78 % paraqiteshin me dhëmbë karioze pra
kishin nevojë për t’u mjekuar.
Këto të dhëna përbëjnë në vetvete tre përfundime të rëndësishme praktike. Së pari provojmë
edhe një herë përhapjen e lartë të kariesit në fëmijë (93 %), përfundim në të cilin kanë dalë me
punimet e tyre edhe të tjerë autorë, ndonëse në shifra relativisht më të ulta. I. Dibra 1964, H. Bllaca
1969, H. Ndoja e bashkëpunëtorë 1971, P. Pepa 1970, 72, 73 etj. Nga ana tjetër ato tregojnë se ndihma
stomatologjike që u jepet fëmijëve tanë nga reparti i mjekimit të planifikuar ka filluar të japë frytin
e vet. Së treti ata bëjnë të qartë se kjo ndihmë është ende mjaf larg nevojës së fëmijëve tanë për to
afro 80 % kanë dhënë kariozë të pa mjekuar. Të dhënat e këtyre tre treguesve ndarë në grupmosha
paraqiten në tabelën nr. 1.
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Tabela nr. 1
Grupmosha

Fëmijë Gjithsej

Fëmijë shëndoshë

Fëmijë mbushje

Fëmijë me nevojë
për mjekim

7 – 11

2657

7.1 %

8.7 %

83.5 %

12 – 15

2523

6.6 %

20.5 %

71.1 %

7 – 15

5580

7%

15 %

78 %

Siç shihet nga tabela, ndihma që u është dhënë deri tani fëmijëve të grupmoshës së dytë 12 – 15
vjeç ka qënë më e madhe prandaj edhe përqindja e fëmijëve me dhëmbë të mjekuar është më e lartë.
Megjithatë ajo mbetet përsëri e pamjaftueshme dhe ende larg nivelit që kërkohet. Një përfundim të
tillë e përforcojnë edhe treguesit që pasqyrojnë dhëmbët me grada të përparuara karioze (gr. III, IV),
dhëmbë tër t’u hequr dhe të heqëur në fëmijët e marrë në studim.
Analiza e materialit tregoi se 8 % e fëmijëve paraqisnin dhëmbë me grada të përparuara
krioze (gr. III dhe IV-të), 9.9 % e tyre dhëmbë të shkatërruar, si pasojë per t’u hequr. Paraqitja e këtyre
treguesve ndarë në grupmosha jepet në tabelën nr. 2 (pasqyrohen të dhënat vetëm për dhëmbët e
përhershëm).
Tabela nr. 2
Grupmosha

Fëmijë
Gjithsej

Fëmijë me dh.
kariozë
gr. III. IV

Fëmijë
me dhëmbë
për heqje

Fëmijë me dhëmbë
të hequr

7 – 11

2657

3.1 %

3.3 %

0.9 %

12 – 15

2923

13.6 %

15.5 %

8.1 %

7 – 15

5580

8%

9.9 %

4.7 %

Siç shihet nga tabela përqindja e fëmijëve me dhëmbë të përhershëm me karies të gr. III e të
IV, për heqje dhe të hequr është shumë e lartë në grupmoshën e dytë. Kjo natyrisht është e lidhur me
afatët e daljes së këtyre dhëmbëve dhe si pasojë edhe prishjen e tyre.
Nëqoftëse do u referohemi treguesve cilësorë gjithashtu do shohim se ndihma e deri tanishme
stomatologjike është ende larg objektivave të duhura. Raporti midis mbushjeve të gr. I e II me heqjet
qëndron në shifrat 15: 1 nga 50 – 70: 1 që kërkohet. Kurse ai midis mbushjeve gr. I – II në ato të gr.
III, IV qëndron në shifrat 17: 1 nga 20: 1 që kërkohet. Edhe më larg janë këto tregues përsa i përket
dhëmbëve të përkohshëm.
Gjatë punës në repartin e mjekimit të planifikuar të fëmijëve këtë vit shkollor jane aplikuar dy
forma organizimi. Vëllimin kryesor të punës e zë forma e shpërndarë e organizimit (gjatë të cilës janë
vizituar dhe mjekuar 5580 fëmijë), kurse në formën e përzier (me metodën e aksionit), jane vizituar
dhe mjekuar 2367 fëmijë. Analiza e të dhënave tregon:
Gjatë mjekimit të fëmijëve në shkolla, në vitin shkollor 1974 - 1975 u mjekuan plotësisht 33.5
% e tyre, u mjekuan pjesërisht 58.5 % dhe nuk u mjekuan (munguan dhe refuzuan mjekimin) 7.9 % e
tyre. Gjatë formës së përzier të organizimit me metodën e aksionit (vizita në shkollë dhe mjekimi në
klinikë) u mjekuan plotësisht 14.5 % e fëmijëve, u mjekuan pjesërisht 65.5 % e tyre dhe nuk u mjekuan
(munguan dhe refuzuan mjekimin) 20 % e tyre. Siç është gjatë formës së shpërndarë të mjekimit
treguesit janë në të gjitha drejtimet më të mira. Përcaktimi i këtyre treguesve sipas grupmoshave
jepet në tabelën nr.3.
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Tabela nr. 3
Grupmosha

Fëmijë të mjekuar
plotësisht

Fëmijë të mjekuar
pjesërisht

Fëmijë të pa
mjekuar

7 – 11
12 – 15
7 – 15

23.5 %
42.5 %
33.5 %

72.5 %
45.5 %
58.5%

3.7 %
11.5 %
7.9 %

Përqindja më e lartë e fëmijëve të mjekuar plotësisht i përket grpmoshës së dytë dhe lidhet
me stabilizimin e dhëmbëve të përhershëm mbas periudhës së ndërrimit fiziologjik të dhëmbëve të
përkohshëm. Ndërsa përqindja e lartë fëmijëve të mjekuar pjesërisht në grupmoshën e parë është
e lidhur me përhapjen e gjerë të kariesit dhe pasojave të tij në dhëmbët e përkohshëm. Mbetja në
shumë raste e rrënjëve, dhëmbëve të shkatërruara etj. pa u hequr bën që fëmija të mos mjekohet
plotësisht. Bie gjithashtu në sy fakti që në grupmoshën e dytë është më e lartë përqindja e fëmijëve të
pa mjekuar, sidomos kjo për shkak të refuzimit nga ana e tyre. Kjo flet për nevojën e një pune më të
madhe bindëse në fëmijët e këtyre modshave.
Më të mira janë treguesit gjatë formës së shpërndarë të mjekimit dhe përsa i takon mbushtjeve
të gr. I dhe të II-të e pasojave të kariesit. Gjatë formës së shpërndarë të mjekimit (në shkollë) u kryen
85.5 % e mbushjeve të kariesit gr.I dhe II-të (87.5 % për dhëmbët e përkohshëm dhe 90.5 % për ato
të përhershmit). Kurse gjatë formës së përzier të mjekimit u kryen vetëm 50.5 % e këtyre mbushjeve
(45 % për dhëmbët e përkohshëm dhe 55.8 % për ato të përhershëm). Shihet që gjatë mjekimit
ndër shkolla është bërë një punë shumë më e mirë dhe më sistematike për ndjekjen dhe mjekimin
e proçeseve karioze të gr. I dhe të II-të duke ju dhënë njëfarë preçedence dhëmbëve të përhershëm.
Jo i njëjti nivel shërbimi rezulton për mjekimin e dhëmbëve me pasoja të kariesit (pulpit,
periodontite) ndonëse edhe këtu prioritetet e mban edhe më shumë forma shpërndarje e organizimit
të mjekimit. Gjatë mjekimit ndër shkolla është bërë mjekimi i vetëm 13.7 % të dhëmbëve me pulpit
dhe periodontite (1.2 % për dhëmbët e përkohshëm dhe 48.1 % për ato të përhershëm).Siç shihet
ndihma në këtë drejtim për mjekimin e dhëmbëve të përhershëm është e paktë kurse për ato të
përkohshëm krejtësisht e pamjaftueshme.
Gjatë formës së përzier të organizimit (mjekimit në klinikë), kjo ndihmë është e pamjaftueshme
tërësisht si për mjekimin e dhëmbëve të përkohshëm ashtu edhe ato të përhershëm.
Përsa i takon heqjeve lidhur me përhapjen ende të lartë të dhëmbëve të shkatërruar ndihma
qëndron gjithashtu larg (dhe sidomos për dhëmbët e përkohshëm). Gjatë formës së shpërndarë
të organizimit është kryer heqja e 36.5 % e dhëmbëve të përkohshëm dhe 18.9 % e dhëmbëve të
përhershëm, nga dhëmbët që kanë qënë për t’u hequr. Ndërsa gjatë mjekimit në klinikë në këtë
drejtim është bërë një punë aq e pakët sa nuk vlen të përmendet.
Në letërsinë stomatologjike që kemi hasur përshkruhen tre format kryesore të organizimit,
të mjekimit të planifikuar (e përqëndruar, e përzier dhe e shpërndarë). Në konditat e para 10 vjetëve
duke patur parasysh nivelin e shërbimit, përvojën e pamjaftueshme dhe mbi të gjitha numrin e pakët
të kuadrit ne kemi dalë me përfundimin se forma më e përshtatshme e organizimit është ajo e përzier
(kontrolli ndër shkolla dhe mjekimi me klinikë). Tani në kushtet e reja të krijuara ne mendojmë se ka
ardhur koha për shpërndarjen gradule të këtij shërbimi ndër shkolla.
Në lustrim të këtij përfundimi mendojmë se do të shërbejë edhe ky material i yni.
K O N K L U Z I O N E
1- Nga studimi i këtij materiali të gjerë rezulton se kariesi është një sëmundje e përhapur edhe
në vendin tonë sidomos në grupmoshat e reja 7 – 15 vjeç.
2- Ndihma stomatologjike që jepet po jep rezultatet e veta, por është ende larg nevojave .
3- Nga të tre format kryesore të organizimit të mjekimit të planifikuar jep rezultat më të mirë në
kabinete e shkolla, metodë në favor të së cilës shprehin autorët e artikullit.
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BARRA DHE KUJDESI DENTAR
Stom. Pirro QERIMI
Klinika Stomatologjike Durrës
Barra është një gjëndje fiziologjike dhe për këtë arsye, një grua shtatzënë apriori, nuk është
një e sëmurë.
Megjithatë për gruan shtatzënë, duhet treguar një kujdes i veçantë gjë që lot rrol të dorës së
parë edhe për zhvillimin embrional të fëmijës.
Organizmi i gruas ka nevojë për një ushqim të pasur me kripra minerale (calcium, fosfor,
kalium dhe natrium) dhe vitamin A, B, C, D etjera. Nëna duhet të dijë që për zhvillimin e fëmijës,
janë të nevoshme elemente ndërtues, të cilët edhe nëqoftëse nuk merren në sasinë e nevojshme,
organizmi I fëmijës, do t’i marrë sa do, në sasi minimale nga organizmi i nënës dhe kryesisht nga
dhëmbët dhe kockat që janë magazinat kryesore të të rezervuarit mineralor për organizmin.
Për të përfituar këto elemente rëndësi të madhe kanë dhe vitaminat e ndryshme, që luajnë
rrolin e katalizatorit. Gruaja shtatzënë ka nevojë për një ushqim të një cilësie të mirë por dhe të
shumëllojshëm.
Kujdesi dentar që duhet të tregohet për gojën e gruas shtatzënë nga personeli shëndetësor dhe
nga vetë nëna, gjatë periudhës së barrës duhet të jetë i veçantë.
Në periudhën në mes pubertetit dhe menopauzës edhe mukoza oro-faringeale i nënshtrohet
veprimit aktiv të hormoneve, veprim që neve nuk do t’i përshkruajmë hollësisht mekanizmin.
Gjatë ciklit të barrës, mund të konstatohen, në gojën e femrës, ndryshime histologjike, mbi të
gjitha në gingive. Ka edhe raste tipike dhe me ndryshime të mëdhë. Në praktikën e përditshme vihen
re ndryshime gingivale gjatë pubertetit gingivitis (catarrhal ose gingivitis hypertrephicans juvenilia),
por shpesh herë ndryshime të tilla, që shkaktohen në periodat, kalojnë pa u vënë re me kalimin e
tyre. Janë të shpeshta rastet, kur gjatë muajve të fundit të barrës, konstatohen ndryshime, në pamje
patologjike, që shpesh janë quajtur si gingivite të gruas shtatzënë. Ky gingivit nuk i kap të gjitha
gratë shtatzëna. Në këto raste gingiva ka një paraqitje patologjike. Duhet shënuar se nje gingivit, i
llojit inflamator mund të shkaktohet, tek një grua shtatzënë, ashtu siç mund të ndodhte dhe jashtë
periudhës së barrës. Ka raste kur një gingivit catarrhal chronike, keqësohet gjatë periodës së barrës,
por është e qartë se këtu nuk kemi të bëjmë me një gingivitis gravidavium typika. Fjala është një lloj
gingivitis që mjaft shpesh takohet në një gojë krejt të shëndoshë. Gingivitis gravidarum, takohet në
formën e një hypertrofie gingivale, pak ose shumë e përhapur.
Nuk janë të pakta rastet, kur papilat interdentare, zmadhohen dhe japin pamjen e një epulisi.
Të nisur nga praktika e përditshme, mund të themi se gruaja shtatzënë jo gjithmonë i
nënshtrohet një kujdesi dentar rigoroz. Është krijuar një mendim i drejtë tek gratë shtatzëna përsa
i takon diskutimeve stomatologjike gjatë barrës, shpesh burimi i këtij ngurimi për t’u mjekuar në
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këtë periudhë, përforcohet nga qëndrime jo të rregullta teknikisht nga vetë stomatologët, ose nga
propaganda e pamjaftueshme mjekësore nga kolegët tanë mjekë.
Sot metoda e anesteziologjisë lejon të operohet gruaja shtatzënë, në kondita të shkëlqyeshme,
pa ndonjë rrezik, jo vetëm për nënën por edhe për barrën.
Mendohet gjithashtu, që plagët gjatë barrës, shërohen më lehtë. Lind pyetja: A ka rrezik të
kryhet ekstraktioni gjatë gravidancës? Ose a është mirë të praktikohet heqja e dhëmbëve (një ose dy)
gjatë shtatzënisë? Këtyre pyetjeve mund t’ju përgjigjemi, se nuk ka asnjë rrezik, heqja mund të bëhet.
Eksperienca jonë në këtë drejtim e forcon këtë mendim.
Takohen gra shtatzëna me hypertension, me sëmundje të rënda: diabet, infeksione kronike,
hemopathira ose sëmundje endokriko, por këto janë raste të veçanta, ashtu si ka gjatë heqjes së
dhëmbit në përgjithësi. Këtu vlen të dimë indikacionet dhe kontraksionet gjatë heqjes, por kjo nuk
mund të na bëjë të ndryshojmë mendim, kur kemi një barrë normale.
I theksuam këto gjëra, sepse shpesh herë stomatologët refuzojnë kurimin dentar të grave
shtatzëna. Nuk janë të pakta rastet, kur gruaja ri me dhëmbë, sepse nuk I bëhet heqja e dhëmbit dhe
pritet deri sa të lindë.
Ka raste të tilla kur gruas shtatzënë i refuzohet kurimi i plotë i dhëmbëve, sepse gabimisht
mendohet për ndonjë aksident eventual që mund të konçidojë me intervenimin, gjë që të ngarkon
me përgjegjësi. Është e qartë se ndonjë aksident që mund të ndodhë nuk është heqja ose mbushja e
dhëmbit, por barra e komplikuar ose ndonjë sëmundje tjetër e padeklaruar nga vetë pacienti.
Përsa i përket mjekimit të gingivitis gravidarum derisa nuk ka elemente infektive të qarta, nuk
kërkon ndonjë mjekim special dhe mbas lindjes kalon spontalisht. Kur kemi gingivite të llojeve të
tjera, mjekimi bëhet simbas metodave përkatëse. Në disa raste të gingivitis gravid, përdoret me rezultat
mjekimi me Progresteron ose prednisolon Onguent 1 % për lyerje, por arrijnë në përfundimin, se ky
gingivid, në përgjithësi kalon mbas mbarimit të barrës.
Në praktikën tonë ka gra shtatzëna që paraqiten me ankesa, si hemoragji gjatë pastrimit me
furçë të dhëmbëve, gjakderdhje të gingivës pa ndonjë shkak etjera. Këto gingivoragji të vogla, të
pademshme, nuk duhet të na pengojnë, t’i provojmë pacientit Vitamina “C” ose “PP” dhe mbi të
gjitha vitaminë “K”.
Një shprehje popullore thotë “Çdo fëmijë i kushton nënës një dhëmb”. Por një shprehje e tillë
i përket vetëm të kaluarës.
Gruaja shtatzënë e mjekuar korrekt dhe në kohë edhe në ato raste kur ka lindur shumë fëmijë
dhëmbët i ka në gjëndje të mirë.
Me kujdesin e madh që tregon Partia dhe qeveria për shëndetin e popullit janë krijuar të
gjitha mundësitë për një trajtim racional dentar të gruas shtatzënë në të gjithë vendin, në qytet apo
në fshat.

K O N K L U Z I O N
1- Barra është një gjëndje fiziologjike dhe ajo nuk paraqet kontraindikacion për kujdesin dentar.
Përkundrazi gruaja në barrë, ka nevojë për një kujdes dentar, si çdo pacient i zakonshëm, bile
dhe më shumë.
2- Gjatë shtatzënisë takohet një gingivit karakteristik që mund të quhet gingivitis gravidarum,
që në përgjithësi kalon spontanisht.
3- Heqiet në një barrë normale, kur janë të indikuara, duhet dhe mund të kryhen pothuajse gjatë
gjithë muajve të barrës.
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PEMFIGUSI VULGAR I GOJËS
Stom. Mihal CARIDHA
Patolog Klinikën dermatologjike
Stom. Flamur REXHA
Pol. Stom. Qendrore Tiranë
Me emrin pemfigus përfshihen nje grup sëmundjesh me prognozë të rëndë, që cilësohet si
dermatoza buloze me natyrë të papërcaktuar tek të cilat elementi primar është bula intraepidermale
monomorfe, që rrjedh nga akantoliza e qelizave epidermale.
Gjithnjë e më shpesh gjatë pemfigusit janë duke u shfaqur lezionet fillestare në gojë, prandaj
njohja, diagnostikimi i hershëm i këtyre lezioneve nga stomatologu dhe dermatologu si dhe mjekimi
racional i tyre janë kushte të domosdoshme për mjekun praktik.
Autorët Hashimoto e Lever (cit 6) me anë të mikroskopit elektronik arritën në përfundim se
në pemfigus tretet substancë ndërqelizore për pasoje të së cilës lind proçesi i akantolizës.
Më 1936 duke përdorur metodën e imuno-fluorishencës Cons, Beutner dhe Jordon (cit 6)
vunë re në serumin e të sëmurëve me pemfigus ekzistencën e antitrupave të cilët fiksohen në mënyrë
të qartë, mbi substancën ndërqelizore. Pra pemfigus futet në grupin e sëmundjeve autoimune dhe
lidhet me prezencën në ambientin e brendshëm të autoantitrupave.
Etiologjia e pemfigusit vulgar është ende e pasqyruar, ekzistojnë një sërë teorish si ajo virusale,
endokrine, nervore, e çrregullimeve të metabolizmit etj.
Që tema jonë të ketë interes praktik, jemi munduar që krahas disa të dhënave mbi pemfigusin
vulgar (si sëmundja buloze më e shpeshtë me manifestime orale) të studjojnë të dhënat e të sëmurëve
me pemfigus vulgar të shtruar në klinikën e dermatologjisë nga viti 1962 deri më 1974.
Do të përshkruajmë edhe një rast me manifestime orale të ndjekur nga ana jonë në klinikën
e dermatologjisë.
Mosha e të sëmurëve me pemfigus vulgar sipas literaturës ndryshon (cit 5) 2/3 e rasteve kanë
qënë në moshë 30 – 59 vjeç, porse mund të vërehen edhe në mosha më të reja si 20 – 30 vjeç Kurse
moshat e të sëmurëve tonë lëvizin simbas tabelës:
Mosha

Nga 0 - 9 vjeç

10 - 19

20 - 29

30 - 39

Numri i të sëmurëve

1 (3 vjeç)

-

2

2

40 – 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

Gjithsej

3

7

4

3

22
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Përsa i perket seksit të dhënat janë pothuajse kontradiktore. Shumica e autorëve mendojnë se
pemfigusi vërehet me tepër në gratë (51 – 62 %) (cit 5) në krahasim me burrat, ka autorë që e kanë
vërejtur më shpesh në meshkujt. Në rastet tona meshkujt janë 15 dhe femra 7.
Klinika: Elementet fillestar të pemfigusit vulgar në gojë shfaqen papritur në formë të fshikzave
monomorfe intraepiteliale në mukozën e shëndoshë. Fshikat janë të madhësive të ndryshme me formë
të rrumbullaktë ose vezake të kufizuara mirë me mukozën e shëndoshë. Ato janë pak të tendosura
nga eksudati seroz i cili në fillim ështe transparent, i verdhë, dhe mund të turbullohet ose të marrë
karakter hemoragjik. Zakonisht fshikat në mukozën e gojës qëndrojnë një kohë shumë të shkurtër
dhe më shpesh nuk arrihet të vërehen për shkak të ndërtimit anatomik të mukozës së gojës (mungesa
e shtresës korneale dhe granulare) lagështia e tepërt, traumatizimi nga lëvizjet e gjuhës, ushqimi
etj. Për këtë arsye shkatërrohet shpejt mbulesa epiteliale dhe në vendin e tyre shfaqen erozione me
baza hemoragjike, që shpesh mbulohen me shtresa fibrinoide. Në periferi lezionet rrethohen nga
mbeturina të cipave të cilat po të tërhiqen, shqiten edhe mukoza e shëndoshë, e palezionuar që ndodhet
aty afër (fenomeni i Nikolskit). Në mjaft raste fshikat nuk ngrihen mbi sipërfaqen e mukozës, por
vërehen membrana të bardha ose njolla epiteliale të cilat hiqen lehtë dhe atëherë shfaqen erozione
tipike pemfigusit. Mukoza e palezionuar rreth tyre ka pamje normale. Pritja e lezioneve për shërim
është e dobët, kurse regjenerimi i tyre ndodh ngadalë pa lënë cikatrice. Në rastet me dekurs të rëndë
fshikat dhe erozionet transformohen në ulçeracione të cilat persistojnë më gjatë. Krahas epitelizimit
të lezioneve të vjetra vazhdon pa ndërprerë edhe shfaqja e elementeve të reja në pjesë të tjera të
mukozës. Lezionet e gojës gjatë pemfigusit megjithëse fillojnë të shfaqen më herët se ato të lëkurës,
epitelizohen me ngadalë dhe me vështirësi. Në mjaft raste nuk vërëhet epitelizimi i plotë i tyre, por në
fundin e ulçerës vërehen ishuj të vegjël të epitelizuar.
Lezionet e gojës më shpesh shfaqen në mukozën e faqeve të buzëve, pastaj në gjuhë, në
harqet pterigopalatine, në qëlizë, faring e shumë rrallë në gingival. Në rastet e rënda lezionet mund
të përhapen në krejt mukozën e gojës ose edhe në mukozat e tjera hundë, sy etj.
Të sëmurët me pemfigus të gojës kanë salivacion të shtuar erë të keqe nga goja, dhëmbje të
forta, pengesë në ngrënie, sidomos nga ushqimet e forta, të nxehta, pikante deri ne pamundësi të
plotë në marrjen e ushqimeve. Disa kanë pengesë në të folur dhe mund të vërehen edhe hemoragji
spontane nga traumatizimet.
Në fakt në shumicën e rasteve në fillim klinika të jep pamjen e një “stomatiti” prandaj diagnostikimi
i hershëm i pemfigusit është shumë i vështirë, por edhe i rëndësishëm. Lehtësohet dhe saktësohet mjaft
diagnoza mbas shfaqjes së lezioneve në lëkurë (bula erozione, fenomen i Nikolskit etj.).
Është e rëndësishme të theksohet se në pemfigus simptomat e para shfaqen shpesh në në gojë.
Sipas Bureaut në 42.8 %. Shekllakof 60 – 61 %. Eller dhe Kest 62 %, Foltvar 71 % etj.
Sipas Schuerman në një të tretën e rasteve me pemfigus vulgar mukoza e gojës është e vetmja
që preket që në fillim. Në një të tretën tjetër preket në të njëjtën kohë mukoza e gojës dhe lëkura.
Në një të pestën e rasteve lezionet e gojës pa u shfaqur në lëkurë vazhdojnë deri në vdekje. Pra
lezionet orale mund te jenë simptomat fillestare dhe të vetme të sëmundjes. Tek rastet tona gjithsej
22, lezionet fillestare në gojë janë shfaqur në 10 të sëmurë ose 45 %. Nga këto në 8 veta ose 37 %,
më vonë janë shfaqur edhe simptomat në lëkurë, kurse në 2 të sëmurë nuk janë shfaqur elemente në
lëkurë. Lezionet e gojës janë shfaqur para lezioneve të lëkurës në këto afate kohore.
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Koha

Pas 15 ditësh

Pas 1 muaji

Pas 1.5 – 2 muajsh

Numri i të sëmurëve
Pas 3 – 6 muaj
1

1
Pas 9 muaj
1

2
Pas 12 muaj
1

2
Gjithsej
8 raste
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Kombinimi i njëkohshëm i shfaqjes të lezioneve të gojës dhe të lëkurës gjatë pemfigusit vulgar
tashmë është gjë e rëndomtë.
Kohët e fundit për pasojë të përdorimit të kortikoterapisë në manifestimet e ndryshme të
gojës, kuadri i plotë klinik dhe koha e shfaqjes të lezioneve në lëkurë vonohet, gjë që në një farë mase
vështirëson diagnoztikimin e saktë e të përhershëm të pemfigusit.
Në bazë të të dhënave të atuorëve janë vërejtur raste me shfaqje të shënjave në lëkurë dhe 2
vjet mbas atyre të gojës.
Diagnoza jo e saktë e pemfigusit që në fazat e hershme kur janë shfaqur vetëm lezionet e gojës,
ka bërë që të mos kryhet mjekimi përkatës gjë që rëndon mjaft gjëndjen e të sëmurëve. Nuk janë të
pakta rastet me pemfigus të gojës që janë trajtuar muaj të terë për stomatit ulçeroz, aftos, kandidozë të
gojës etj. ose është menduar për shenja orale të sëmundjeve të gjakut, infektive ose sëmundje malinje.
Në këto raste shumë kohë më vonë, mbas shfaqjes së lezioneve në lëkurë është vendosur diagnoza e
saktë dhe është filluar mjekimi përkatës.
Ilustrim rasti: Pacienti Sh. R. vjeç 34, nr. Kartele 60367 referon se 6 – 7 muaj para
shtrimin në spital mbasi hoqi 2 – 3 dhëmballë (që për ne mund të merret si faktor ngacmues)
ka ndjerë daljen e disa flluskave në gojë e në regjionin faringeal. Kur pështynte nxirrte disa
copa membranoze; me avancimin e sëmundjes u shfaqën erozione dhe ulçeracione të mukozës.
Stomatologu dhe otojatri menduan dhe e trajtuan për stomatit aftos pastaj ulçeroz dhe u mjekua
lokalisht me antiseptikë të ndryshëm. Ju dhanë sasira të mëdha antibiotikesh si penicilinë,
tetraciklinë, streptomicinë me rrugë të përgjithshme por pa rezultat. Më vonë u mendua për
stomatit kandidoz dhe u mjekua me nistatinë, por përsëri pa rezultat. U dërgua për shtrim në
klinikën e dermatologjisë me diagnozë stomatit kandidoz. Meqënëse në mjekimet e aplikuara
gjëndja e gojës nuk po stabilizohej u dyshua për pemfigus vulgaris në manifestime në gojë. U bë
citodiagnostika e T cankut (nga M. Nakuçi) dhe rezultoi pozitiv për qelizat “PE” ose të T cankut.
Pak ditë më vonë u shfaqën lezione edhe në lëkurë. Biopsia me material nga goja dhe lëkura
rezultoi pemfigus vulgar. U mjekua me kortizonikë, antibiotike etj. dhe u përmirësua. Gjatë
këtyre tre vjetëve ka pasur katër recidive. Në mjekimin e fundit u përdorën edhe imunodepresorë
etj. por megjithatë nuk vërehej epitelizimi i plotë në gojë por ishuj epitelizimi në ulçer dhe një
deformim i gjuhës nga lezionet.
Kur simptomat e pemfigusit shfaqen vetëm në gojë, gjëndja e përgjithshme e të sëmurëve
është e mirë, ata ankojnë për dhimbje dhe vështirësi gjatë ngrënies etj. Kombinimi i lezioneve të
lëkurës me ato të gojës e rëndon mjaft gjëndjen e të sëmurëve. Në këto raste çrregullohet gjëndja e
përgjithshme e organizmit dhe të sëmurët kanë dobësi, temperaturë septike, diare, kaheksi, fenomene
të intoksikimit etj. përpara mjekimit me kortikosteroide si pasojë e këtyre çrregullimeve, prognoza
e të sëmurëve me pemfigus vulgar ishte mjaft e keqe 66 – 100 % e të sëmurëve përfundonin në
vdekje pas 1 – 2 vjetësh. Tani në sajë të terapisë hormonale mortaliteti është ulur në 28 – 30 %
kurse në 70 % të këtyre rasteve ky trajtim lejon të jetë pothuajse normale, gjëndje të përgjithshme të
qetë, pa riakutizime të shpeshta për disa vjet. Në disa raste të sëmurët mjekohen plotësisht nga kjo
sëmundje e rëndë psh. siç ka ndodhur me të sëmurën K. Sh. nga Tirana, numri i kartelës 1699 me
diagnozë pemfigus kronik vulgar. Nga 1965 nuk ka ndjerë asnjë shqetësim dhe nuk ka pasur recidive
të sëmundjes, megjithëse prej shumë kohësh nuk merr dozë mbajtëse kortizoniku. Në 4 raste që janë
kërkuar qeliza të T cankut kanë rezultuar pozitiv, 9 raste është shënuar pozitiv fenomeni i Nikolskit,
kurse biopsia në 3 veta ka dhënë kuadrin histopatologjik të pemfigusit. Diagnoza diferenciale duhet
bërë në kohën e duhur me stomatit aftoza, ulçeroze, kandidozitë me leukoplakinë, me reaksionet nga
medikamentet me ndryshimet orale gjatë sëmundjeve të gjakut dhe infektive, me eritemën polimorfe
dhe sëmundjet e tjera buloze.
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Mjekimi i pemfigusit është më tepër patogjenetik. Përdoren kortikosteroide të ndryshme, në
fillim me doza sulmi, të cilët ulen gradualisht dhe për një kohë të gjatë vazhdohet me doza mbajtëse. Për
infeksionet sekondare të lezioneve këshillohen antibiotikë. Mjekimi shoqërohet me vitaminoterapi,
dietë speciale për zëvendësimin e kriprave minerale, proteinave dhe likideve të humbura etj. në
gojë lokalisht përdoren anestetikë të ndryshëm topikale si soluc. 10 % lidokainë, ose sol. dikainë,
anestezinë etj. Rekomandohet sanim i plotë i gojës, higjienë e mirë e saj, përdorimi i sol. të holluar
antiseptik. Erozionet dhe ulçerat lyhen me ngjyra të anilinës ose përdoren solucione me antibiotikë
dhe antiseptikë të ndryshëm. Kur shfaqet kandidoza rekomandohet mjekimi me nistatinë.
Për të rregulluar ndryshimet ilunologjike të organizimit gjatë pemfigusit, për të ngritur dhe
shpejtuar efektin e mjekimit me kortizonikë për të ulur efektet anësore ose kondraindikacionet për
terapinë me kortizonikë, kohët e fundit me efekt të mirë po përdoren imunodepresorë.

K O N K L U Z I O N E
1- Në 22 pacientë me pemfigus kronik vulgar, 10 raste janë lezione orale, në 8 raste kanë patur
kombinim të lezioneve të gojës me të lëkurës në 2 raste vetëm lezione në gojë.
2- Sa herë që hasen lezione në gojë dhe që nuk i nënshtrohen mjekimeve të ndryshme, përveç
atij me kortizonikë duhet të mendohen për shfaqje orale të pemfigusit.
3- Lezionet e gojës në të shumtën e rasteve janë të parat që shfaqen dhe të fundit që eleminohen
nëpërmjet mjekimit.
4- Kombinimi i lezioneve të lëkurës me ato të gojës rëndojnë mjaft dekursin e sëmundjes dhe
vështirësojnë rezultatet e mjekimit.
5- Përdorimi i kortikosteroideve, imunodepresorëve, antibiotikëve etj. kanë zgjatur mjaft
intervalin e kohës midis shfaqjeve të shënjave fillestare në gojë e atyre në lëkurë.

B I B L I O G R A F I
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5. KËRÇIKU K.: Dermatologjia dhe venerologjia 1973, Bp. fq.196 – 636.
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MUNDËSIA E MJEKIMIT TË PULPITIT NË NJË SEANCË
Stom. Thimi KOÇI
Berat
Pas përdorimit me sukses të anestezisë për heqjen e dhëmbëve më 1884 (4), mendimi i
stomatologëve u drejtua dhe në atë që anestezia të përdorej me efekt dhe gjatë mjekimit të pulpiteve.
Nga fillimi i këtij shekulli nisi dhe përpunimi i kësaj metode duke zëvendësuar kështu
efektin e arsenikut (Seitz, Rozemberg, etj). Por, në këto vitet e fundit, si rezultat i përdorimit dhe të
antibiotikëve si dhe kortikosteroidëve në terapinë stomatologjike, kjo metodë po përdoret më shpesh
(Kaplun, Driak, Kimele, Vajs, Bilali (2) etj).
Mjeku stomatolog gjatë mjekimit të pulpitit ka si qëllim: të zhdukë simptomin e dhimbjes,
të rivendosë funksionin fiziologjik të dhëmbit si dhe formën e tij anatomike, si dhe të parandalojë
zhvillimin eventual të inflamacionit të periodonciumit. Por krahas këtyre qëllimeve mjeku duhet
të synojë edhe në shkurtimin sa më të madh të seancave të mjekimit, gjë e cila ekonomizon kohën
e pacientit dhe të mjekut. Pikërisht ky ishte qëllimi që na udhëhoqi për të bërë këtë punë, si dhe
dëshira për të vënë re mundësinë që kemi ne dhe efikasitetin që ka metoda në kushtet tona konkrete.
Për këtë në qysh nga viti 1970 kemi përdorur në klinikën dentare të kombinatit të tekstileve “Mao
Ce Dun” krahas mjekimit klasik të pulpitit me anë të devitalizimit edhe mjekimin kirurgjikal të tyre
nën efektin dhe ndihmën e anestezisë. Rezultatet paraprake të punës sonë i kemi komunikuar në
konferencën shkencore të stomatologëve në mars 1973 (3).
Materiali dhe metodika
Kemi përdorur këtë metodë në 85 pacientë nga të cilët 55 (64.7 %) janë femra, ndërsa 30 (35.3
%) janë meshkuj.
U mjekuan gjithsejt 107 dhëmbë, prej të cilave 57 (53.3 %) ishin të nofullës së sipërme dhe 50
(46.7 %) të nofullës së poshtme.
Të ndarë sipas dhëmbëve që kemi mjekuar paraqiten: 14 dhëmbë entral, lateral dhe kanin,
25 premolar dhe 68 molar. Ekstripimin vital e kemi kryer në 60 (56.1 %) dhëmbë të mjekuar, kurse
amputimin vital e kemi kryer në 47 (43.9 %) dhëmbë të mjekuar.
Manipulimi i mjekimit mund të ndahet në dy moment:
Momenti i parë: Anestezia e pulpës, të cilën e arritëm me anestezi infiltrative dhe tronkulare,
anestezinë infiltrative e aplikuam në 57 dhëmbë ndërsa tronkularen në 50 dhëmbë.
Momenti i dytë: Mjekimi i pulpës se inflamuar dhe mbushja e dhëmbit. Për këtë kemi përdorur
pulpotominë dhe pulpektominë.
Pulpotominë (amputacionin vital) e kemi aplikuar në proçeset inflamatore akute. Duke
hequr pjesën e pulpës së koronës së dhëmbit që është infektuar si dhe duke vepruar me anë të pastave
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të ndryshme me veprim antiseptik, antibakterial dhe stimulus të funksionit plastik të pulpës ne
sigurojmë suksesin. Por kjo ka kërkuar edhe një diagnostikim sa më ekzakt nga ana e jonë. E kemi
përdorur në pulpitit traumatik, në pulpitin akut, parcial dhe total. Nuk kemi bërë traumatizim të
pulpës gjatë ekzaminimeve, jemi munduar të punojmë në mënyrë sa më sterile. Kemi ndjekur këtë
rregullshmëri fazash të mjekimit:
1- Pastrimi mekanik nga cipat dhe gurzat i dhëmbit që do të mjekohet si dhe dy dhëmbëve
përbri tij. Dezinfektimi i fushës ku do të punojmë me H2O2 si dhe T-ra jodi.
2- Aplikimi i anestezisë: Kemi përdorur si solucion anestetik sol. novokainë 2 % me adrenaline,
si dhe sol. lidokainë 2 % me adrenalinë. Sasia e përdorur ka qënë në përgjithësi 2 cc (1
ampulë) kemi patur raste të rralla që kemi përdorur 4 cc (2 ampula). Injektimi është bërë
sipas parimeve bazë e të njohura. Anestezia është fituar pas 3 – 7 minutave, kohë të cilën e
kemi shfrytëzuar për të punuar në dhëmb. Anestezia ka zgjatur 50 – 80 minuta.
3- Duke pritur sa të fillonte anëstezia, kemi bërë izolimin e dhëmbit me pambuk. Kemi hequr
dentinën e zbutur dhe me frezë të rrumbullaktë numër të madh kemi bërë nekrotominë e
dentinës karioze. Mernim muret e mprehtë me frezë fisur dhe formonin kavitetin. Efekti i
solucionit anestetik ndërkohë shtohet, dezinfektojmë kavitetin ndërrojmë frezën (që ajo të
jetë sterile) dhe bëjmë hapjen e dhomës pulpare. Në pak raste kur kemi patur dhimbje kemi
përdorur dhe sol. 5 % të dikainës.
4- Pa shumë presion me anë të eskavatorit bëjmë prerjen e pulpës së koronës, ndërsa pulpën në
hyrje të kanaleve e kemi hequr me eskavator të vegjel ose me frezë të rrumbullaktë numra të
vegjël. Kjo duhet hequr me kujdes sepse çdo mbetje e saj jep shkas për përsëritje të pulpitit
(set pulpit).
5- Si rezultat i këtyre manipulimeve kemi hemoragji e cila në këtë metodë mjekimi që
kemi aplikuar është një nga momentet më delikate, që inlfuencon direkt me rezultatin
e punës sonë. Hemostazën e kemi bërë me anë të perhidrolit, xhelatinës hemostatike
ose klaudernit. Më me vështirësi hemostaza arrihet në pulpotomi. Në disa raste kemi
përdorur dhe kauterizim. Autorë të ndryshëm mendojnë se rritja e përqindjes së suksesit
të metodës së mjekimit të pulpitit me anestezi arrihet me anën e diatermokoagulacionit.
E shplajmë kavitetin me Bipenicilinë të shkrirë në ujë të distiluar dhe pastaj e thajmë
dhe vendosim pasta (Zing – oksid – eugenol, jodoformë – olei karafilorum duke i shtuar
antibiotike, Hidroksid Calciumi dhe kortikosteroide) jo shumë të trashë, mbi të kemi
vendosur pluhur dentinë të marrë nga muret e kavitetit të dhëmbit ose dentinë artificiale
në një farë trashësie për të izoluar pulpën nga transmetimi i presionit dhe ndikimi
negativ i oksifosfatcementit. Cementi vendoset me kujdes, pa presion, në kosistencë
mesatare.
6- Rivendoset forma anatomike e dhëmbit duke zbatuar parimet e njohura. Si masë obturuese
kemi përdorur amalgamin e argjendit, silikat, cementin, plasmasat autopolimerizuese.
Ekstirpacionin e kemi përdorur në ato forma pulpit që përmëndëm më lart, si dhe në pulpitet
akute purulente, pulpitet kronike hipertrofike. Faza e parë, e dytë dhe e tretë e mjekimit janë të
njëllojta si për amputacionin. Faza e katert ndryshon sepse bëhet ekstirpimi i pulpës së kanaleve. Në
49 raste (81.7 %) të dhëmbëve të mjekuar në këtë mënyrë pulpen e kemi hequr në një copë të vetme.
Ajo ka qënë iskiemike dhe hemoragjia ka qënë më e pakët se sa në amputacion. Nuk kemi bërë shumë
manipulime për të evituar traumatizimin e indeve periodontale dhe futjen e mikroorganizmave.
Hemostazën e kemi arritur si më të lartë, por këtu kjo do kujdes dhe të sigurohemi për këtë sepse
ndryshe mund të na japë hematoma në apeksin e dhëmbit dhe të çojë në insukses. Bëhet mbushja
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e tyre. Faza e fundit bëhet si në amputacion. Koha që na është dashur për të mjekuar një dhëmb ka
qënë nga 50 – 60 minuta.
Nga 107 dhëmbët e mjekuar me këtë metodë në 32 – 29.8 % pacientët patën fenomene
periodontiti dhëmbje në perkutim vertikal, mukoza ishte në ngjyrë normale. Pasi u trajtua për 3
– 7 ditë me analgjezik, penelacione Jodi, ose procedura të ngrohta fizioterapie, u pa se fenomeni i
periodontitit u eleminua në 20 raste.
Në 12 (11.1 %) pacientë tek të cilët persistoi periodontiti u aplikuan injeksione me bipenicilinë
100.000 ui. nën mukozën për çdo ditë në regionin e forniksit për 3 – 5 ditë. Pas kësaj vetëm në 8 raste
(3 me amputacion dhe 5 me ekstiepim) u detyruam të përdorim mjekimin klasik, pra pati rezultat
pozitiv në 92.5 % të rasteve në 99 dhëmbë.
Nga kontrollet klinike të vazhdueshme afro 2-vjeçare (dhe rrallë radiologjike) kemi vënë re së
dhëmbët e obturuar janë mirë përveç 5 dhëmbëve (4.6 %) të cilët janë ekstraktuar.
Diskutim
Metoda e mjekimit të pulpitit me 1 seancë me ndihmën e anestezisë mendoj se ka disa anë
positive.
Së pari, ajo ekonomizon kohën e pacientit duke ardhur aty tek ne e duke përfunduar mjekimin
brenda ditës. Si rrjedhim ajo bën që të eleminohen edhe ato momente emocioni e frike që shpesh
herë provojnë pacientët tanë kur vijnë tek ne.
Së dyti, mjekimi pa dhëmbje që kryhet gjatë kësaj metode, i jep asaj një rëndësi të veçantë,
sepse eleminon dhimbjet që shkaktohen gjatë përpunimit të kavitetit karioz, dhimbjet që shkakton
efekti i arsenikut, si dhe shpesh herë dhimbjet gjatë ekstripimit të nervit.
Së treti, mënjanon veprimin e arsenikut dhe medikamenteve të tjera, të cilat japin
ngandonjëherë komplikacione në indin periapikal ose kockor si rezultat i toksicitetit të tyre. Plaga ka
mundësi të shërohet “për primam” me këtë metodë për faktin se ajo është plagë e re dhe mundësia
e kontaminimit të dhëmbit nga mikroorganizmat qe mund të futen nëpërmjet të manipulimit të
përsëritur dhe nga instrumentet zvogëlohet në minimum, sepse gjithçka kryhet në një seancë.
Metoda nuk kërkon pajisje speciale gjë që jep mundësi të aplikohet kudo.
Pamvarësisht nga disa momente delikate që mund të çojnë edhe në mossuksesin e kësaj
metode, ajo në vetvete duke u bazuar edhe nga përvoja jonë, është një metodë që duhet aplikuar dhe
duhet të gjejë një përdorim më të gjerë në praktikën tonë të përditshme stomatologjike.
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MBI PËRDORIMIN E ANTIBIOTIKËVE NË SËMUNDJET
INFLAMATORE TË REGJIONIT FACIAL (R. N. F)
Doc. Dh.POJANI, Stom. Thimi KOÇI
Katedra e Kirurgjisë Stomatologjike
Me shtimin e gamës së antibiotikëve përdorimi i tyre po rritet gjithnjë e më shumë në
mjekimin e shumë sëmundjeve kirurgjikale stomatologjike. Përdorim të gjerë kanë gjetur antibiotikët
e ndryshëm sidomos në mjekimin me sukses të sëmundjeve inflamatore supurative akute të regjionit
maksilo – facial (RMF). Ato janë një armë e fuqishme kundër proçeseve inflamatore akute të këtij
regioni. Por pamvarësisht nga rezultatet e arritura në mjekimin e këtyre sëmundjeve në literaturë
vëmë re që përdorimi i tyre duhet të jetë sa më racionale e me kriter. Numri i madh i antibiotikëve
që kemi në përdorim e sinonimet e ndryshme të tyre kane sjellë shumë vështirësi për përdorimin me
sukses të këtyre preparateve. Kjo vështirësi shtohet akoma më shumë ku simbas studimeve të shumta
del se mikrobet po fitojnë gjithnjë e më tepër rezistencë karshi një ose më shumë antibiotikeve.
Prandaj përdorimi i tyre pa kriter ka bërë që jo vetëm sëmundja të mos mjekohet, pamvarësisht nga
një përdorim për një kohë të gjatë, por nga ana tjetër krijon shtame rezistente. Nuk janë të pakta
rastet që ne hasemi në praktikë, kur antibiotikët (penicilinë, streptomicinë etj.) përdoren pa rezultat
për shtame deri 10 ditë bile nganjëherë më tepër në mjekimin e sëmundjeve inflamatore akute në
RMF, jo vetëm në fazën seroze, por edhe në atë purulente, pa ditur llojin e mikrobit dhe rezistencën
e tij karshi antibiotikut që përdoret.
Të shumta janë studimet që tregojnë për rezistencën e madhe që kanë shumë mikrobe
karshi penicilinës, streptomicinës dhe antibiotikëve të tjerë. Kështu psh. disa autorë nga 71 raste
me mikroflorë të ekzaminuar kanë gjetur se gjysma ka qënë rezistente ndaj penicilinës, dhe 1/3 e
rasteve rezistente karshi streptomicinës, biomicinës etj. Kurse sipas disa të tjerëve 2/3 kanë qënë
rezistente karshi penicilinës dhe rreth 1/2 karshi streptomicinës. Konstatime të tilla kanë edhe autorë
të tjerë të cilët kanë gjetur se rezistenca karshi penicilinës është 67.3 %, karshi streptomicinës 32.6
%. Simbas këtyre autorëve ndjeshmëria e mikrobeve në proçeset inflamatore akute odontogjene ose
jo odontogjene karshi antibiotikëve është si vijon: më mirë veprojnë klornitromicinat, tetraciklinat,
mandej streptomicina dhe eritromicina, shumë pak vepron penicilina.
Ne duke u mbështetur sa thamë më sipër dhe të nisur nga fakti se tek ne kemi të dhëna për
efektin e antibiotikëve dhe mikroflorën në proceset inflamatore akute të RMF i vumë për detyrë vetes
të studjojmë rezistencën e mikroorganizmave karshi disa antibiotikëve që kemi në përdorim dhe
mikroflorën që gjendet në këto proçese inflamatore.
Për këtë u studjua mikroflora dhe rezistenca e tyre karshi disa antibiotikëve më të përdorshëm
tek ne në 53 të sëmurë të mjekuar në klinikën ORL pranë Spitalit nr.1 Tiranë, duke ndjekur njëkohësisht
edhe rezultatin klinik të tyre.
Përsa i përket seksit dhe moshës kemi këto të dhëna: 37 meshkuj dhe 16 femra. Lidhur me
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moshën nën 10 vjeç 23 raste, 10 – 20 vjeç 9 raste, 20 – 30 vjeç 10 raste, 30 – 40 vjeç 4 raste, mbi
40 vjeç 7 raste. Të bën përshtypje fakti se më shumë se 1/3 i gjejmë në seksin mashkull, gjë e cila
përputhet edhe me shumë autorë të tjerë, kurse përsa i përket moshës predominojnë rastet nën 10
vjeç fakt të cilën ne e shpjegojmë me infeksionin jo odontogjen në fëmijë të cilët ne i kemi trajtuar në
spital. Ky studim është mbështetur kryesisht në nozologjitë kryesore më të shpeshta që takohen tek
ne si abcese, flegmone, adenoflegmone, osteliomielite, sialoadenite etj. Flora mikrobike e izoluar në
proçese inflamatore të RMF paraqitet në tabelën 1. (shih. Tabela 1).
Tabela nr. 1
Lloji i proçesit
inflamator
Abces
Phlegmone…
Adenophlegmone
Osteomielite…
Forunkul fac…
Parotite…

Flora bakteriale e izoluar
Stafilokokus Stafilo. A
Strept. B
Pneumokok
aureus
Hemolitik
Hemolit
1
2
5
1
7
1
3
1
1
1
1
18
1
4
1

Strept.
viridens
1
1

Nuk jep të dhëna
Shuma
mbi mikrofloren
8
11
4
6
1
30

11
18
12
10
1
3
55

Vihet re se 41 (75.5 % të rasteve) janë me abcese, flegmone dhe adenoflegmone, 10 raste
(18.5 %) me osteomielite, 3 me parotite dhe sialoadenite dhe 1 me forunkul të fytyrës. Të bën
përshtypje fakti se më shumë se gjysma e rasteve tona (30 të sëmurë 59 %) nuk japin të dhëna për
mikrobe patogene. Shpjegimin e këtij fakti sipas shumë autorëve e gjejmë për disa arsye ne gabime
laboratorike, ose në marrjen e materialit, paaftësia biologjike për t’u zhvilluar mikrobet dhe nga
përdorimi i antibiotikoterapisë të filluar para marrjes se materialit. Nga analiza që ju bëmë kartelave
rezulton se më shumë se gjysma e tyre kishin filluar mjekim me penicilinë e streptomicinë veças
ose së bashku, ose me antibiotikë të tjerë para se të merresh materiali për antibiogramë. Në 23
raste (41 %) janë gjetur mikrobe patogjen, vëmë re se predominon infeksioni stafilokoksik, 19 raste
(76.5%) nga të cilat 18 jane stafilokoke aureus. Kjo e dhënë përputhet me shumë autorë. Në 5 të
sëmurë, 21 % u gjetën streptokoke, (4 B hemolitik dhe 1 viridans), në dy raste pati flore bakteriale të
përzierë streptokoke B hemolitik dhe aurus, një rast pati pneumokok. Ndjeshmëria dhe rezistenca e
mikroflorës të pacientëve tanë është vendosur mbi bazën e antibiogrameve siç shihet në Tabela Nr. 2
Tabela nr. 2
Lloji i
antibiotikut
Penicilinë
Streptomicinë
Tetracykline
Chloramphen.
Kanamicine
Vulcamicin
Neomicinë
Gabromicinë
Eritromicinë
Sulfalex
Rifocin

++
1
2
4
1
14
17
13
13
15
2
-

Stafilo.
aureus
+
1
14
9
6
6
6
6
9
3
1
1
5
1
4
1
3
3
2
1

Stafiloko.
a Hemoli
++
+
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

Streptokok
B Hemoliti
++
+
3
1
2
2
1
2
1
2
3
1
2
2
3
3
1
-

Streptokok
viridans
++
+
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

Pneumokok
++
1
1
-

+
1
-

1
1
1
1
1
1
-
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Siç shihet stafilokokët janë më të ndjeshëm karshi eritromicinës, vulkamicinës, neomicinës,
kanamicinës, gabromicinës; më pak ndaj tetraciklinës dhe streptomicinës dhe shumë pak ndaj
penicilinës.
Në tabelën 3 tregohet se me çfarë antibiotiku ka filluar mjekimi i të sëmurëve kur janë
paraqitur në klinikën tonë. Kur antibiotiku është ndërprerë sepse nuk ka dhënë rezultat dhe është
zëvendësuar me tjetër dhe me cilin antibiotik ka vazhduar mjekimin.
Tabela nr. 3
Lloji i
antibiotikut

Mjekimi
Filluar

Ndërprerë

Vazhduar

Penicilinë

44

27

17

Streptomicinë

24

13

11

Tetraciklinë

4

3

1

Eritromicinë

2

-

2

Kloramfenikol

-

-

-

Sulfalex

1

-

1

Nga tabela vëmë re se antibiotiku më i shpeshtë që është përdorur në proçeset inflamatore
është penicilina 44 raste (83 %), kurse në 27 raste prej tyre mjekimi është kombinuar me streptomicinë,
shumë rrallë ka filluar mjekimi me antibiotikë të tjerë me spekter të gjerë veprimi. Penicilina është
antibiotiku më i vjetër, më i përdorshëm, më pak toksik dhe me efekt të mirë në proçeset inflamatore
akute të RMF që mund të përdoret njëkohësisht në rast nevoje në doza shumë të mëdha 10 – 20 milion
unite ose më tepër në 24 orë. Efekti i saj rritet mjaft kur kombinohet me streptomicinën, sulfalexin,
sepse fitohet sinergjizem dhe zgjerohet spektri i veprimit të tyre. Pikërisht mbi këtë bazë shumë autorë
edhe klinika jonë, që para se të vijë përgjigja e antibiogramës përdor gjerësisht penicilinën veças ose
të kombinuar me streptomicinë, sulfalex. Por duhet patur parasysh se ky lloj antibiotiku (penicilina)
kaq i përdorshëm në raktikën e përditshme ka veti alergjike, prandaj duhet pyetur i sëmuri para
se t’i jepet dhe nga ana tjetër krijon mikrobe shumë shpejt gjë që e bën të mos përdoret për shumë
kohë. Vihet re se në 27 raste mjekimi me penicilinë është ndërprerë sepse ata janë shëruar, meqënëse
kanë pas bërë edhe inçizione, ose ekzaminimi i pusit ka ardhur penicilinoresistent. Streptomicina
është ndërprerë në 13 raste për arsye të njëjtë. Simbas të dhënave të literaturës rezulton se shumë
mikrobe që in vitro janë rezistente karshi penicilinës dhe streptomicinës in vivo janë sensibël. Ka një
mospërputhje midis antibiogramës dhe përdorimit të antibiotikëve në të sëmurë qe arrin 20 – 30 %.
Kjo e dhënë nuk duhet mbivlerësuar dhe të harrohet fakti se përdorimi me vend dhe pa vend e për
një kohë të gjatë i penicilinës vetë ose e kombinuar, sidomos në fazat purulente është gabim sepse
rrezikon që të përhapet sëmundja dhe të ketë dekurs të rëndë duke dhënë infeksion në organet më
rendësi jetike (tru, pulmone, septicemia etj.). Në fazën purulente ne rekomandojmë hapjen e abcesit,
flegmonit, marrjen e antibiogramës dhe vendosjen e antibiotikut karshi të cilit mikrobi është më i
ndjeshëm. Gjatë përdorimit të penicilinës me ose pa streptomicinë në fazat fillestare (seroze) ne kemi
parasysh gjithnjë dekursin e sëmundjes. Në rast se për 3 – 5 ditë nuk kemi përmirësim, ndryshojmë
antibiotikun, shohim se proçesi mos ka kaluar në fazën purulente dhe i bëjmë ndërhyrje kirurgjikale
(incision). Dërgojmë materialin për antibiogram. Përderisa të vijë përgjigja e antibiogramës
vazhdojmë me antibiotikë të caktuar më parë. Pas përgjigjes së antibiogramës kur proçesi vazhdon
sepse ka marrë zhvillim kronik, e ndërrojmë antibiotikun simbas antibiogramës. Në format kronike
duhet të përsëritet antibiograma sepse mikrobi bëhet rezistent edhe karshi antibiotikut të dytë dhe
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përdorimii tij është pa efekt. Duhet patur parasysh siç rekomandojnë dhe mjaft autorë në format e
përhapura e të rënda në fazën seroze penicilina ose streptomicina perderisa të vijë antibiograma,
duhet të kombinohet me një antibiotik me spekter të gjerë veprimi siç janë tetraciklina, eritromicina,
vulgamicina etj. Në tabelën 4 tregohet mënyra e mjekimit të rasteve tona:
Tabela nr. 4
Mënyra si i kemi mjekuar
Lloji i proçesit
inflamator

Mjekimi
Vetëm konserv.

Vetëm kirurgjikal

I kombinuar

Abcese seroze

-

-

11

Phlegmone

3

-

15

Adenoflegmone

-

-

11

Osteomielite

1

-

8

Forunkul facial

-

-

1

Parotide …

3

-

-

Nga kjo tabelë rezulton se në 44 raste (87 %) është përdorur mjekimi i kombinuar kirurgjikal
dhe konservativ. Në 7 raste (13 %) është përdorur mjekimi konservativ. Proçesi inflamator akut
purulent është urgjent prandaj si i tillë ai nuk duhet vonuar, kjo është arsyeja që ne e kemi përdorur.

K O N K L U Z I O N E
1. Midis proçeseve inflamatore të RMF vend të parë zënë abceset, flegmonet dhe adenoflegmonet
(75.5 %).
2. Materili i dërguar për antibiograme shpesh herë nuk zbulon mikrobe patogjene. Sipas
materialit tonë kjo përbën 59 % me mikroflorë negative.
3. Në materialin tonë predominon infeksioni stafilokoksik 76.5 %, kryesisht stafilokok aurus.
4. Mikroflora për proçeset inflamatore sidomos infeksioni stafilokoksik, simbas materialit tonë
është më i ndjeshëm karshi vulcamicinës, eritromicinës dhe antibiotikëve të tjerë me spekter
të gjerë veprimi dhe më pak e ndjeshme karshi tetraciklinikës, streptomicinës dhe penicilinës.
5. Deri në marrjen e përgjigjes të antibiogramës mjekimi duhet të fillojë me penicilinë dhe
streptomicinë të kombinuar me sulfalex. Në forma të rënda këtu dy antibiotikët të kombinohen
me antibiotikë me spekter të gjerë eritromicinë.
6. Në fazën purulente ne rekomandojmë hapjen e abcesit ose flegmonit dhe marrjen e materialit
për antibiogame, mbi bazën e të cilit caktojmë antibiotikun me efekt më të mirë. Simbas të
dhëmave të materialit tonë në 87 % kemi bërë mjekim të kombinuar incizion dhe antibiotik.
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TË DHËNAT MBI VETRREGULLIMIN E ANOMALIVE
TË DHËMBËVE DHE OKLUZIONIT NË NXËNËSIT
E SHKOLLËS “SKËNDER ÇAÇI”
Ped. Dh. LIRA, Ped. B. SINA
Katedra e Protetikës, Tiranë
Studimi i vetrregullimit të anomalive të dhëmbëve të okluzionit nuk ka vetëm rëndësi teorike,
por edhe rëndësi të madhe në praktikën e përditshme ortodontike.
Duke u mbështetur në studimin e bërë për shpeshtësinë (frekuencën) e anomalive të
dhëmbëve dhe okluzionit në fëmijët e qytetit të Tiranës në vitin 1974, si dhe ato të qyteteve të tjera të
Shqipërisë, do të mund të përcaktojmë më drejtë kuadrin specialist që do të nevojitet për mjekimin
e fëmijëve me anomali.
Ne morëm në studim 280 nxënës të shkollës “Skënder Çaçi”, të klasave të para e të dyta.
Vizitën e parë e bëmë me datën 2.9.1969, nga ku konstatuam se 55% e fëmijëve kishin anomali.
Theksojmë se pjesa më e madhe e tyre kishin anomali të komplikuara, por ne i grupuam
anomalinë që predominonte më shumë.
Nga studimi i nxënësve të moshës 6 vjeçare dmth. me sistem dhëmbësh të qumështit u
konstatuan se 36.2 % (160) ishin me anomali, kurse tek ata të moshës 7 – 8 vjeç, 80 % (120) ishin po
ashtu me anomali.
Tabela nr. 1
Vizita e parë në fëmijë me moshë 6 – 7 dhe 7 – 8 vjeç.
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Sikurse shihet nga tabela anomalitë e dhëmbëve dhe okluzionet në sistemin e dhëmbëve të
përzier vijnë duke u rritur.
Nga statistikat e mësipërme del se në vizitën e fëmijëve të moshës 6 – 7 vjeçare predominojnë
anomalitë në vendosjen e dhëmbëve dhe pikërisht rotacioni i tyre dhe diastema, të cilët nuk duhet
të na shqetësojnë deri në moshën 9 vjeç, kurse nga anomalitë e okluzionit predominon okluzioni i
thellë dhe i hapur. Edhe tek fëmijët e moshës 7 – 8 vjeçare predominojnë anomalitë në vendosjen
e dhëmbëve, sidomos rotacionet e tyre e diastema. Në anomalitë e okluzionit vendin e parë e zë
okluzioni i thellë dhe pastaj prognatia sikurse në studimin e frekuencës së anomalive.
Për të studjuar vetrregullimin e anomalive ne përsëritëm një vizitë tek këta fëmijë në vitin 1971.
Tabela nr. 2
Tregon vizitën e përsëritur në vitin 1971 tek fëmijët me moshë 8 – 9 dhe 9 – 10 vjeçare.
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Po të krahasojmë anomalitë e konstatuata në vizitën e parë me të dytën, tek nxënësit me
moshë 8 – 9 vjeç, do të vëmë re se kemi një rritje të numrit të dhëmbëve me rotacion nga 8 në 12
raste, kurse në diastem kemi të njëjtën gjëndje. Përsa i përket rasteve me prognati e progeni që u
konstatuan në vizitën e parë, në vizitën e dytë nuk konstatoheshin më. Mendojmë se kjo ndodhi
sepse anomalia nuk ka qene shumë e theksuar, ose sepse gjatë funksionit normal, kur fëmija është në
zhvillim e rritje, jo rrallë ndryshon gjendja nga patologjike në normale.
Lidhur me anomalitë vertikale, në vizitën e dytë konstatuam 5 raste me okluzion të hapur nga
17 që ishin vënë re në vizitën e parë. Kjo tregon se okluzioni i hapur ka një vetrregullim të lartë në
këtë moshë, por ka dhe mundësi që në vizitën e parë koronat e dhëmbëve të mos kenë dalë plotësisht.
Nga 18 raste me okluzion të thellë të gradave të ndryshme që kishin në vizitën e parë, në
vizitën e dytë u konstatuan 18 raste. Kjo tregon, sipas mendimit tonë, se oluzioni i thellë në sistemin
e dhëmbëve të përzier vjen duke u rritur, megjithëse ngritja e okluzionit bëhet një herë kur dolën
gjashtat dhe së dyti kur dolën shtatat. Theksojmë se vizitën ne e bëmë gjatë kësaj periudhe.
Po t’i hedhim një shikim krahasues tabelave të fëmijëve të moshës 7 – 8 dhe 9 – 10 vjeç, vëmë
re një vetrregullim tek dhëmbët me rotacion, kështu nga 20 raste që ishin në vizitën e parë, në vizitën
e dytë u konstatuan vetëm 5 raste, ndërsa ato me diastem nga 17 në 4 raste (2 mungonin). Kjo tregon
se në moshën 9 – 10 vjeç bëhet një vetrregullim i këtyre anomalive që shpjegohet me faktin se nofulla
në këto perudha rritet më shpejt, për t’u përgatitur të pranojë dhëmbë me përmasa më të mëdha
(permanente) gjë që shpjegon edhe krijimin e tremave.
Rastet e diastemave që kishin përmasa deri në 3mm u korigjuan, ndërsa ato me mbi këtë
madhësi ekzistonin. Kjo përputhet edhe me të dhënat e disa autorëve që thonë se diastemat me
përmasa më të mëdha duhet t’i nënshtrohen mjekimit ortodontik, pasi të jetë hequr shkaku i defektit.
Anomlitë vertikale nga tre raste që u konstatuan në vizitën e parë me okluzion të hapur, në
vizitën e dytë u konstatuan vetëm një rast.
Kjo i dedikohet heqjes së veseve ose rrënjëve të dhëmbëve të përhershëm, të cilët duke qënë
më masive, krijuan dhe proces alveolar të rritur si dhe nga lufta që bëhet në vendin tonë kundër
rakitit, ndërsa për okluzionin e thellë nga 23 raste u vunë re 13 (gjashtë mungonin).
Kujdes duhet patur për fëmijët me okluzion të thellë të gradave të treta, sepse kthehen në
okluzion traumatik me pasojat e njohura.
Po t’i krahasojmë tabelat shohim tre raste më shumë me makrodonci në vizitën e pare se sa
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në të dytën, pasi një rast mungonte dhe dy kishin makrodonci në sistemin e dhëmbëve të qumështit,
të cilat gjatë periudhës dy vjeçare u ndërruan me dhëmbë të përhershëm, po ashtu dhe mikrodoncia.
Dhëmbët me vendosje orale nga gjashtë raste mbetën dy në sajë të rritjes së nofullave dhe
të këshillave praktike që ju dhanë fëmijëve gjatë vizitës. Vendosjet vestibulare nuk u konstatuan në
vizitën e dytë pasi patën qënë pak të devijuara dhe nën presionin e muskujve të buzëve kishin zënë
vend në harkun normal të dhëmbëve.
Shpesh ndodh që një sistem dentar qumështi me anomali, mund të na japë një sistem dentar
të përhershëm normal ose të kundërtën. Kjo përputhet me të dhënat.
Kështu kjo na jep të drejtë të mendojmë që në periudhën e okluzionit të përzierë, kur
sistemi i dhëmbëve është labil, nga faktorët e rritjes së nofullave dhe rritjes së reagimit të indeve,
influencojnë dhe faktor të ambientit të jashtëm, të cilët mund të ndikojnë në krijimin e anomalive
ose në vetrregullimin e tyre.
Të dhënat tona tregojnë se anomalitë e dhëmbëve dhe të okluzionit nga sistemi i dhëmbëve
të qumështit në të përzierin, rriten nga 32.5 % (58 raste), në 38.2 %. Ky fakt përputhet edhe me të
dhënat tona në studimin e shpeshtësisë së anomalive me atë të autorëve të tjerë, ndërsa për rastin
e analizës së fëmijëve në moshë 7 – 8 vjeç, rezulton që nga 80 % (120 raste) ulet në 27.7 %. Pra në
moshën 7 – 8 vjeçare ndodhin ndryshime shumë të mëdha në regionin e dhëmbëve e nofullave.
Tek të dy grupmoshat e fëmijëve, në vizitën e dytë rezultoi se kanë një vetrregullim prej 19.8 %.
Meqënëse rezultatet e mësipërme janë kontradiktore, ne bëmë edhe një vizitë të tretë po të
këtyre nxënësve, në muajt maj – qershor të vitit 1975, kur fëmijët janë në moshë nga përfundimi
i ndërtimit të dhëmbëve (12 – 13) vjeç, duke menduar se lëkundjet e sistemit dentar më vonë do
të jenë minimale. Nga vizita rezultoi se për të dy grupmoshat të marra së bashku në këtë periudhë
vetrregullimi i anomalive ishte 8.92 %, ndërsa duke i marrë anomalitë në veçanti rezultoi se
vetrregullimi në okluzionin e thellë është 3.53 %, okluzion i hapur 1.7 % dhe diastema 3.53 %.
Të gjitha anomalitë e tjera persistojnë edhe me sistemin e dhëmbëve të përhershëm. Bile edhe
kur duam të korigjojmë ndonjë anomali nëpërmjet heqjes së dhëmbëve, vetkorigjimi nuk kryhet pa
aparat ortodontik.
Mendojmë, se shpresa të mëdha nuk duhet të kemi në vetrregullimin e anomalive. Megjithatë
një përqindje vogël e anomalive vetrregullohen, duke kaluar sistemi dentar i përzier në sistemin e
dhëmbëve të përhershëm.

K O N K L U Z I O N
1. Vetrregullimi i anomalive të dhëmbëve dhe okluzionit rezulton që kryhet në një përqindje më të
lartë në moshën 8 – 9 vjeç (19 %) dhe më pak në moshën 12 – 13 vjeç (8.9 %).
2. Mjekimi ortodontik duhet të fillojë që në sistemin e dhëmbëve të qumështit.
3. Për të përballuar përqindjet e larta të anomalive të dhëmbëve dhe okluzionit është e domosdoshme
rritja e numrit të specialistëve ortodontë.
B I B L I O G R A F I
1. BASHA A.: Shpeshtësia e anomalive të dhëmbëve në fëmijët e qytetit të Tiranës (referat në v.1974).
2. LIRA DH.: Shpeshtësia e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave dhe fytyrës në fëmijët e qytretit të Tiranës.
3. LIRA DH.: Disa raste me diastema të korigjuara në klinikën tonë. Buletini Stomatologjik nr. 2. V.1973.
4. PEPA P.: Shpërndarja e anomalive të dhëmbëve dhe kafshimet në fëmijët e qytetit të Shkodrës.
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PASTRIMI I PROTEZAVE PREJ PLASTMASE NGA MBETURINAT
E ALLÇISË PAS POLIMERIZIMIT
Stom. Foto TOTI, H. MUÇA
Katedra e ortopedisë Stomatologjike Tiranë
Gjatë polimerizimit mbi sipërfaqen e protezave prej plastmase ngjitet një sasi allçie. Për të
evituar këtë, prej kohësh janë përdorur lëndë të ndryshme izoluese si: ujë qelqi, calcium klorat, lake
alginatesh etj. Këto lëndë edhe kur disponohen nuk sigurojnë një izolim të plotë të plastmasës nga
allçia. Izolimi me vaj i dy pjesëve të mulfës është i pamjaftueshëm dhe i gabuar mbasi vaji dëmton
allçinë e modelit dhe krijon mbi të një shtresë që influencon në adezionin e protezës.
Pastrimi i mbeturinave të allçisë nga sipërfaqja e protezës me spatula dhe freza të ndryshme
jo vetëm që paraqet vështirësi dhe humbje kohe, por rrezikon edhe dëmtimin e protezës.
Problem është pastrami i mbeturinave të allçisë nga sipërfaqja mukozale e protezës. Pastrami
me frezë i këtyre mbeturinave dëmton sado pak relievin e protezës gje që reflekton më vonë në
qëndrueshmërinë e saj në gojë.
Me qëllim që të evitojmë metodën mekanike në pastrimin e protezave nga mbeturinat e
allçisë në laboratorin tonë protetik të klinikës stomatologjike universitare kemi përdorur një metodë
kimike. Kjo metodë është mjaft e thjeshtë dhe ekonomike. Ne përdorim solucionin 30 % të citratit të
natriumit (citrate sodium) me formulë:
CH2 – COONa
C
OH
COONa
Ch2 - COONa
Citrati i natriumit (natrium Citricum) është pluhur kristali pa ngjyrë, i imët, mjaft i tretshëm
në ujë me shije lëhtësisht të hidhur, i patretshëm në alkool dhe eter. Solucionet ujore të tij janë të
paqëndrueshme prandaj kanë nevojë për rifreskim herë pas here.
Vetia e tij është të lidhet me kripërat e kalciumit duke formuar komplekse të tretshme në ujë.
Është pikërisht kjo veti e citratit të natriumit që ne e shfrytëzojmë për pastrimin (shkrirjen) e
mbeturinave të allçisë nga sipërfaqja e protezës.
Nga eksperienca jonë dhe të dhënat e literatures, solucioni 30 % i citratit të natriumit nuk
dëmton asnjë nga pjesët përbërëse të protezës.
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Metodika e punës:
Protezën pasi e nxjerrim nga mufla e pastrojmë nga tepricat e mëdha të allçisë dhe e vendosim
në solucionin që përmendëm për 2-3 orë, pas kësaj nxirret proteza nga solucioni dhe me furçë lahet
me ujë të rrjedhshëm derisa të pastrohet krejtësisht.
Më 1 litër solucion citrate natriumi pastrohen rreth 50 proteza. Ky solucion duhet rifreskuar
pas 8 – 10 ditësh. Përdorimi i kësaj metode klinike për pastrimin e mbeturinave të allçisë nga sipërfaqja
e protezës bëhet më evidente në raste kur si dhëmb artificial përdorim dhëmbët e plastmasës. Këtë
metodë e përdorim edhe në pastrimin e mbeturinave të allçisë nga sipërfaqet e protezave të vogla prej
plastmase si inley, dhëmbë me vidë, këllëf rezine etj.

P Ë R F U N D I M:
1- Nga sa kemi përmendur më lart mund të themi se solucioni 30 % i citratit të natriumit
përdoret për pastrimin e mbeturinave të allçisë nga sipërfaqja e protezave prej plastmasi.
2- Kjo metodë siguron pastrim të plotë të protezës pa dëmtim të saj.
3- Është metodë e thjeshtë lidhur me aplikimin dhe ekonomike (1 gr citrate natriumi kushton
0.07 lekë).
4- Solucion 30 % të citratit të natriumit mund ta përgatitim me lehtësi në çdo laborator ose
farmaci.
5- Rekomandojmë përdorimin e kësaj metode në të gjithë laboratorët tanë.
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PËRMBAJTJA
Ll. Ziçishti:

Shërbimi mjekësor falas, fitore e madhe e popullit tonë.

PEDODONTI
I.Dibra:

Molari i dytë i qumështit dhe rëndësia funksionale e profilaktike e tij për zhvillimin
normal të arkadës së dhëmbëve të përhershëm.

KIRURGJI
Dh. Pojani:

Heqja e dhëmbit në gratë shtatzëna.

S. Gjini, Dh. Pojani:

Neuralgjia e nervit glosofaringeus

F. Ulqinaku, P. Pepa:

Shkaqet dhe lokalizimi i heqjeve të dhëmbëve.

ORTODONTI
Dh. Lira, A.Basha:

Efekti i përtypjes në anomalitë e ndryshme të okluzionit.

PROTETIKË
A.Basha:

Përgatitja e dhëmbëve me vidë të thjeshtë në një séancë.

NGA PRAKTIKA
H. Ndoja, B. Troshani,
B. Alibali:

Dozimi i materialeve në praktikën stomatologjike.

NJOFTIME
H. Bllaca:

Seminari i parë Kombëtar i Shërbimit Stomatologjik.

Ç. Mingomataj:

Mbi vendosjen e garancisë në punimet protetike në stomatologji.
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SHËRBIMI MJEKËSOR FALAS FITORE E MADHE E POPULLIT TONË
Prof. Llambi ZIÇISHTI
Ministër i Shëndetësisë
Kudo në vendin tonë populli po diskuton me entuziazëm Projektkushtetutën, që është një
dokument me rëndësi të madhe politike, ideologjike e juridike jo vetëm për periudhën që po kalojmë,
por edhe për të ardhmen e Atdheut tonë socialst.
Vendi ynë ka bërë transformime kolosale, duke ecur me vendosmëri në rrugën që i ka
hapur partia jonë heroike, besnike e konsekuente e parimeve të marksizëm – leninizmit. Zhvillimi i
pandërprerë i revolucionit socialist, sukseset e arritura në zhvillimin e luftës së klasave, në forcimin
e diktaturës së proletariatit, lufta parimore e pandërprerë në arenën ndërkombëtare kundër
imperializmit dhe revizionizmit modern, thellimi i mëtejshëm i demokracisë socialiste, zhvillimi
i forcave prodhuese dhe përsosja e marrëdhënieve në prodhim etj., janë baza e përparimit të
përgjithshëm frontal që kemi arritur në të gjitha fushat politike, ekonomike e kulturore. Përparim
shumë më të madh kemi bërë edhe në ngritjen e vazhdueshme të mirëqënies se masave punonjëse të
qytetit e të fshatit.
Në këtë mirëqënie të përgjithshme të popullit tonë, vend të rëndësishëm zë edhe mirëqënia
e tij shëndetësore për të cilën Partia dhe shoku Enver janë kujdesur qysh në ditët e para të vendosjes
së pushtetit popullor. Partia dhe shoku Enver gjithmonë na kanë mësuar se kjo mirëqënie, lumturia
e popullit punonjës të vendit tonë, nuk mund të kuptohet pa njerëz me shëndet të mirë, prandaj
edhe gjithë veprimtaria e Partisë dhe e pushtetit popullor ngerthen në vetvete atë synim të madh, që
njeriu te ne të gëzojë shëndet të mirë, në mënyrë që të jetë në gjëndje të punojë dhe të prodhojë në
dobi të shoqërisë, të familjes, të vetvetes dhe të jetë i aftë të mbrojë Atdheun në çdo çast nga cilido
armik, të jetojë i lumtur dhe i gëzuar. Se “Shëndeti, - thotë populli, - në rradhë të parë”. Ky ka qënë
dhe eshtë qëllimi më i lartë i partisë, prandaj dhe qysh në Kushtetutën e parë, ai gjeti pasqyrim në
nenet përkatëse, të cilat u bënë baza ligjore e të gjitha reformave që u realizuan në shëndetësinë tonë,
duke i siguruar mbarë popullit atë shërbim të përparuar që kemi sot. Çdo vit që kalon sjell fitore të
reja gjithnjë e më të mëdha për forcimin e shëndetit të popullit.
Për këtë perspektivë të ndritur të gjithanshme si dhe për zhvillimin e shërbimit shëndetësor
dhe rritjen e kujdesit për njeriun e ri, ndërtues të socializmit, flet qartë edhe projektkushtetuta e
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, në të cilën një vend me shumë rëndësi zënë edhe nenet
45 dhe 47 mbi të cilat mbështetet e gjithë shëndetësia jonë popullore. Në nenin 45 thuhet: “Shteti u
siguron shtetasve falas shërbimin e mëtejshëm mjekësor si dhe mjekimin në qendrat shëndetësore
të vendit”.
Për popullin tonë perënduan përgjithmonë ato kohë kur në shumicën e familjeve çdo
sëmundje përbënte nje fatkeqësi shumë të madhe pasi edhe tek ata pak mjekë që ishin, çdo vizitë
225

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

kushtonte shumë. Më të shtrenjta akoma ishin barnat në farmacitë private. Ato pak spitale që kishim,
qenë të ndara në klasa dhe sipas pozitës e shumës që paguaje të bëhej edhe shërbimi mjekësor. Paguhej
për çdo analizë, për çdo radiografi, për çdo konsultë… për çdo gjë kërkoheshin para, në një kohë që
populli vuante për bukë e jetonte në mjerim.
Po ajo periudhë e hidhur për ne ka hyrë në histori. Veç nuk duhet të harrojmë se edhe sot e
kesaj dite në vendet kapitaliste e revizioniste shërbimi shëndetësor është i diferencuar sipas gjendjes
ekonomike të të sëmurëve, bile spitalet për qentë e pasanikëve shpesh herë janë më të mira nga spitalet
ku shtrohen per t’u mjekuar masat e gjera. Pra në rast sëmundjeje punëtori duhet të paguajë shuma
të mëdha, siç thotë populli “qimet e kokës”. Kështu, në këto vende, shëndeti i njerëzve mbetet mbi të
gjitha objekt tregtimi, burim i pashtershëm fitimesh jo vetëm për mjekë të veçuar ose të grumbulluar
në korporata, por edhe për manjatet e industrisë farmaceutike për lloj - lloj sharlatanësh.
Shumë nga këto tipare të shërbimit shëndetësor kapitalist po merr ky shërbim edhe ne vendet
revizioniste. Shërbimi i diferencuar mjekësor, mashtrimet, rutina burokratike dhe rendja e ethshme
pas parasë është përhapur në masë në të gjithë sistemin shëndetësor të Bashkimit Sovjetik dhe të
vendeve të tjera revizioniste, megjithëse për të maskuar këtë realitet të hidhur ato trumbetojnë me
të madhe sukseset e shkencës mjekësore. Po ato gjithmonë mbeten “suksese” nga të cilat ka përfitim
vetëm një elitë dhe jo masat e gjera.
Ndërsa ne vendin tone kemi një tabllo krejt të kundërt. Përveç interesimit të madh e të
pandërprerë të partisë për shëndetin e masave punonjëse, nëpërmjet projektkushtetutës, ne shpallim
të drejtat që ka çdo shtetas dhe parcaktojme me ligj detyrat që na dalin për zbatimin me rreptësi të
tyre. Mjekimi falas mund të jepet vetëm kur e merr përsipër shteti. Këtë detyrë kaq humane shteti ynë
socialist, duke zbatuar orientimet e Partise dhe mësimet e shokut Enver, e ka marrë përsipër dhe nuk
ka kursyer asgjë për t’i siguruar falas popullit një shërbim mjekësor të ngritur në baza shkencore, të
kualifikuar, të përgjithshëm. Ne sot edhe në skajet më të largëta kemi shtrirë rrjetin e institucioneve
shëndetësore. Spitalet i kemi të reja me shërbimet më të domosdoshme, kemi senatoriume, shtëpi
lindjeje, çerdhe ditore për fëmijët, dispanseri, institucione shëndetesoreku kryhen studime shkencore,
institucione me karakter higjieno – sanitar, një rrjet të gjerë institucionesh për mjekimin e dhëmbëve
dhe për furnizimin me barna, industri farmaceutike etj. Në Shqipëri një mjek, duke përfshirë edhe
mjekët stomatologë, shërben për 780 banorë, kurse më 1938 një mjek shërbente për 8527 banorë.
Numri i shtretërve të mjekimit pa stacionet termale, në krahasim po me vitin 1938, është rritur 21
herë. Këta tregues si dhe shumë të tjerë dëshmojnë për organizimin dhe planifikimin me kritere të
drejta për të zhvilluar proporcionalisht gjithë shërbimin shëndetësor, për ta pajisur atë me kushtet e
nevojshme për punë normale, me personelin e duhur të lartë, të mesëm dhe të ulët.
Në institucionet tona me karakter mjekues dhe profilaktik bëhet luftë sistematike kundër
sëmundjeve të ndryshme jo vetëm për mjekimin, por sidomos për parandalimin e tyre. Në sajë të
kësaj pune profilaktike dhe kurative, nga vendi më malarik që ishim në Europë para çlirimit, sot
jemi vendi ku nuk kemi as edhe një rast të vetëm me malarie. Arritje të tilla të mëdha kemi edhe për
shumë sëmundje të tjera që në të kaluarën bënin kërrdinë. Sot nuk i gjendet nami e nishani sifilizit,
kurse tuberkulozi ka arritur në raste vjetore shumë të rralla.
Impuls të ri tërë punës për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit shëndetësor të vendit
tonë i dha Plenumi i 11-të I Komitetit Qendror të PPSH, ku u vu theksi sidomos tek profilaksia dhe
ruajtja e kujdesi i vazhdueshëm dhe më i madh që duhet të tregohet nga gjithë shoqëria për shëndetin
e nënës e të fëmijës. Mobilizimi i kuadrove shëndetësore, kualifikimi i vazhdueshëm i tyre, kuptimi
politik i problemeve të profilaksisë dhe propagandës sanitare, afrimi i mjekëve pranë të sëmurëve,
futja më mirë në vatrat e fshatarëve, kanë bërë që vitet e fundit sukseset janë edhe më të dukshme,
sidomos për krijimin e bindjeve të shëndosha te njerëzit që gjithnjë e më mirë po zbatojnë porosinë
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e shokut Enver, që na mëson se: “ … ne duhet t’i edukojmë njerëzit që te mjeku, apo në institucionet
shëndetësore, të mos drejtohen vetëm kur sëmuren, po herëpashere të shkojnë për t’u konsultuar
e vizituar edhe kur e ndjejnë veten mirë, në mënyrë që çdo çrregullim në organizëm të zbulohet
në kohë, para se ai të japë shenja shqetësimi e dhembje”. Për të vënë në jetë këto mësime të shokut
Enver, personeli mjekësor e ka intensifikuar bashkëpunimin me organizatat bazë te Partisë dhe
organizatat e tjera të masave, duke krijuar bindje te masa e gjerë e punonjësve tanë për profilaksinë
dhe përmirësimin e mëtejshëm të kushteve higjieno – sanitare për të cilat në çdo rreth, në çdo qytet
e fshat vitet e fundit janë marrë aksione konkrete, që doemos duhen vazhduar e thelluar më tej, sepse
partia na i ka krijuar të gjitha mundësitë për të jetuar në higjienë e pastërti shembullore.
Edhe përmirësimi shumë i ndjeshëm i treguesve demografikë, siç janë qëndrimi në nivel të
lartë i lindjeve dhe në nivel të ulët i vdekjeve të përgjithshme ose shtesa e zgjatjes mesatare të jetes,
e cila nga 38 vjeç më 1938, arriti në 53.5 vjeç më 1950 dhe më 1974 në 68 vjeç; nuk mund të ndahen
në asnjë mënyrë si me rritjen e pandërprerë të mirëqënies së popullit edhe me masat energjike që
janë marrë për zgjerimin e shërbimit shëndetësor në të gjitha hallkat sidomos për shtrirjen e tij edhe
në fshat, Sukses që lidhet drejtpërdrejt me shëndetin e nënës e të fëmijës është ndjekja rregullisht e
gjëndjes së gruas shtatzënë në muajt e parë, kujdesi për kushtet normale të lindjes. Nga 0.41 % që
ishin lindjet me asistencë mjekësore më 1938 në vitin 1950 ato arritën në 17.6 % dhe si rrjedhim i
masave që mori partia për rritjen e kujdesit për nënën e fëmijën, këto lindje më 1974 arritën 91.1 %,
duke synuar në të ardhmen e afërt që në tërë Shqipërinë t’i kemi lindjet 100 % me asistencë mjekësore.
Për të formuar bindje të saktë për shërbimin mjekësor të një vendi, me të drejtë thuhet se
duhet të shikosh në rradhë të parë se si mbrohet shëndeti i nënës dhe i fëmijës. Shifrat e mësipërme
këtë kujdes e vërtetojnë katërcipërisht. Këtë realitet e përforcon edhe neni 47 i Projektkushtetutrës
ku thuhet: “Nëna dhe fëmija gëzojnë kujdes dhe mbrojtje të veçantë. Nëna ka të drejtën e pushimit
të paguar para dhe pas lindjes. Shteti hap shtëpi lindjeje si dhe çerdhe e kopshte për fëmijë”. Ky nen
sanksionon me ligj tërë punën e madhe që ka bërë e bën Partia për mbrojtjen e shëndetit të nënës e
të fëmijës. Shoku Enver Hoxha që në Kongresin e I-rë të Partisë ka thënë: “ Të kujdesemi për nënën
dhe fëmijën sepse andej varet e ardhmja e Atdheut”. Prandaj në çdo stad të zhvillimit të shëndetësisë
sonë është menduar mirë dhe për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimit shëndetësor të nënës e
të fëmijës, që është parë jo vetëm si problem mjekësor, por në rradhë të parë si një çeshtje shumë e
rëndësishme për të cilën kërkohet mobilizim i gjithë shoqërisë. Ne sot kemi norma të tilla të shërbimit
obstetriko – gjinekologjik dhe pediatrik, të cilat mund të na i kenë zili shumë vende të tjera. Kemi aq
shtretër lindjeje saqë të gjitha gratë shtatzëna, si në qytet dhe në fshat, pa përjashytim, mund të lindin
në to. Kemi mami – infermiere në çdo fshat, sado i vogël të jetë ky; kemi çerdhe ditore si në qytet
dhe në fshat, ku rriten një përqindje mjaft e madhe e fëmijëve tanë të vegjël. Kemi një lëgjislacion të
përparuar, që e konsakron edhe neni 47 i Projektkushtetutës, për pushimin e paguar të grave para
dhe pas lindjes, për sigurimin e një pune më të lehtë gjatë periudhës së shtatzanisë, si dhe të drejtën
për t’u larguar nga puna çdo tri orë për t’i dhënë fëmijës gji etj. Dhënia falas e barnave fëmijëve
motakë edhe në kushte ambulatore, vitaminizimi falas i grave shtatzëna dhe pas lindjes i fëmijëve
të tyre, subvensionimi nga shteti i një pjese të konsiderueshme të çerdheve etj., janë faktorë mjaft të
rëndësishëm, të cilët ndikojnë që shëndeti i nënës dhe fëmijëve tanë të shkojë vazhdimisht duke u
përmirësuar.
Përveç neneve të cilat i përmendëm më sipër, rëndësi të veçantë për forcimin e shëndetit të
njerëzve tanë kanë edhe nene të tjera të Projektkushtetutës, si neni 43 ku thuhet se: “Shtetasit gëzojnë
të drejtën e pushimit pas punës. Koha e punës ditore e javore si dhe pushimi vjetor rregullohen me
ligj. Në shërbim të punonjësve krijohen shtëpi pushimi, kulture dhe qendra të tjera të këtij lloji”. Pra
shteti krijon kushte sa më të mira për masat e gjera, që pushimin e garantuar me ligj ta kalojnë në
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mënyrë sa më të kulturuar, në vendet tona piktoreske e klimaterike malore dhe bregdetare, ku janë
ngritur shtëpi pushimi mjaft komode si dhe nga viti në vit po shtohen numri dhe kapaciteti i plazheve
tona.
Ruajtjes së shëndetit të punonjësve i shërben edhe neni 44 i Projektkushtetutës. Në të thuhet:
“Punonjësve të qytetit dhe të fshatit u sigurohen mjetet e nevojshme materiale për jetesë në pleqëri,
në rast sëmundjeje ose humbje të aftësisë për punë”. Gjithashtu “shteti merr nën kujdes të veçantë
invalidët e Luftës Nacionalçlirimtare, të luftës për mbrojtjen e atdheut dhe invalidët e punës, krijon
kushte për riaftësimin e tyre”. Për të gjitha këto detyra që merr përsipër shteti ynë socialist, shpenzohen
shuma të mëdha me anën e të cilave u vihet në ndihmë punonjësve të çdo moshe dhe profesioni për të
ruajtur dhe forcuar shëndetin e tyre. Ndërsa në vendet kapitaliste dhe revizioniste humbja e aftësisë
për punë dhe invaliditeti janë plagë të pashërueshme që sjellin fatkeqësi e mjerim në shtresat e varfra.
Mbrotjen e shëndetit të popullit Partia jonë gjithmonë e ka parë në të gjitha aspektet
e saj. Në Projektkushtetutë, në nenin 20 thuhet: “Mbrojtja e tokës, e pasurive të natyrës e ujrave
dhe e ajrit nga prishja, është detyrë e shtetit, e organizatave ekonomike e shoqërore dhe e të gjithë
shtetasve”. Në kushtet e industrializimit e të zhvillimit të vrullshëm të vendit tonë, ky nen ka një
peshë të posaçme. Investitorët detyrohen të realizojnë të gjitha masat që duhen marrë për mbrojtjen
e ambientit nga ndotja qysh në stadet e para të punës për ndërtimin e objekteve të reja etj. Por ky nen
përveç investitorëve, ngarkon me detyra edhe organizatat shoqërore, si dhe çdo shtetas, që ai vetë ta
mbrojë ambientin nga ndotja dhe të mbajë qëndrim e ta bëjë problem kur vë re çdo shkelje të këtij
ligji që lidhet drejtpërdrejt më ruajtjen e shëndetit të masave punonjëse. Ky nen është gjithashtu një
mbështetje ligjore për thellimin e vazhdueshëm të punës për higjienizimin e gjithanshëm që bëhet
në vendin tonë.
Gjatë diskutimit popullor, masat tona punonjëse po shprehin gëzimin e tyre për këto arritje
dhe thonë fjalët më të mira për Partinë që është vënë në roje të forcimit të shëndetit të popullit.
Krahas kësaj, kur populli diskuton probleme të tilla të mëdha, ai nuk shikon e analizon vetëm të
drejtat që i jepen për t’i gëzuar, por njëkohësisht nxjerr edhe detyrat që i dalin atij në përgjithësi
dhe personelit shëndetësor në veçanti. Dhe si detyrë na bie të jemi nikoqirë të mirë për shtrimet
në spital, të zgjerojmë mjekimin ambulator, të respektojmë të gjitha rregullat mbi të cilat zhvillojnë
aktivitetin e tyre institucionet tona shëndetësore, të jemi të kujdesshëm me raportet për paaftësi të
përkohshme në punë ose për invalidët, të bindim çdo njeri që të respektojë rregullat e higjienës e
të epidemiologjisë në vendin ku punon e jeton etj. Kryerja me ndërgjegje të lartë e këtyre detyrave
të rëndësishme do të forcojë edhe më shumë lidhjet midis punonjësve të shëndetësisë dhe masave
punonjëse të qytetit e të fshatit.
Në Projektkushtetutë, krahas problemeve thelbësore të shëndetësisë të cilat merren me
mbrojtje ligjore, janë pasqyruar me tërë madhështinë e tyre sukseset e mëdha që ka arritur populli
ynë, nën udhëheqjen e ndritur të partisë e të shokut Enver, përcaktohen detyra për të tashmen dhe
të ardhmen, në mënyrë që flamuri ynë fitimtar marksist - leninist të valvitet krenar, të çajë gjithmonë
përpara, në bazë të mësimeve të partisë dhe të Kushtetutës revolucionare që po hartojmë.
Marrë nga: “Bashkimi”, datë 12 Mars 1976.
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PEDODONTI

MOLARI I DYTË I QUMËSHTIT DHE RËNDËSIA FUNKSIONALE E
PROFILAKTIKE E TIJ PËR ZHVILLIMIN NORMAL TË ARKADËS SË
DHËMBËVE TË PËRHERSHËM
Stom. Ibrahim DIBRA
Poliklinika Stomatologjike nr. 2, Tiranë
Me daljen e molarit të dytë tek fëmijët nga muaji i 24-të deri në muajin e 30-të, kompletohet
krejtësisht arkada e dhëmbëve të qumështit. Kjo dhëmballë ka vlerë të madhe për bluarjen e ushqimeve,
meqë mban mbi vete barrën kryesore të mastikasionit dhe nëpërmjet këtij proçesi ndihmon shumë
zhvillimin e arkadës së dhëmbëve të përhershëm, të kockave të nofullave dhe njëkohësisht formimin
normal e të rregullt të okluzionit të fazës së parë, i cili zë fill pas daljes komplet të dhëmbëve të
qumështit.
Në arkadën e dhëmbëve të qumështit, molari i dytë, si dhëmbi më i fortë dhe kryesor i zonës
mbështetëse, zë vendin më të rëndësishëm në të. Korona e tij është e zhvilluar aq shumë sa në shumë
raste i afrohet asaj të molarit “ 6 vjeçar”. Siperfaqja e tij përtypëse e kryen plotësisht detyrën e saj.
Me zhvillimin dhe rritjen e pandërprerë dhe të vrullshme të molarit të parë të përhershëm
(molarit “6” vjeçar), fillon një detyrë tjetër me rëndësi e molarit të dytë të qumështit, e cila si
dhëmballë shtyllë fundore e zonës mbështetëse, udhëheq drejt daljen (shpërthimin) dhe njëkohësisht
ruan vendin e saktë të molarit “6” vjeçar. Që nga koha e daljes së molarit të parë të përhershëm e deri
në vitin e 11-të të jetës, shpesh herë edhe më gjatë, molari i dytë i qumështit, qëndron në fqinjësi me
molarin “6” vjeçar. Meqë molari i dytë i qumështit me sipërfaqen përtypëse është i madh krijohet
një boshllëk i cili vlen si për vendosjen e saktë të premolarit të dytë të përhershëm ashtu edhe për
molarin “6” vjeçar.
Këto tregojnë qartë se sa vlerë ka mbajtja e molarit të dytë të qumështit në gjëndje të mirë
shëndetësore, deri në kohën e ndërrimit të tij normal (në mënyrë fiziologjike). Por, nuk duhet të
mendohet në asnjë moment që dhëmbët e tjerë te qumështit të lihen mbas dore. Sanimi i dhëmbëve
të qumështit është një detyrë profilaktike me shumë rëndësi në stomatologjinë e fëmijëve, e cila duhet
vlerësuar drejt.
Nga vëzhgimet tona klinike të herëpashershme, ka rezultuar se arkada e dhëmbëve të
qumështit është prekur nga një sëmundje e theksuar e kariesit.
Në ekzaminimet që kemi bërë para pak vjetësh në fëmijët e çerdheve, kopshteve dhe shkollave
fillore, treguesi i përqindjes se kariesit doli shumë i lartë në dhëmbët e qumështit. Dhe nga një seri
kontrollesh të bëra në këtë drejtim është parë se sëmundja e kariesit prek më shumë molarët, e
kryesisht molarët e dytë, si të nofullës së poshtme ashtu edhe të nofullës së sipërme.
Në ekzaminimet e fundit kemi nxjerrë këto rezultate, në fëmijët e moshës 4 – 5 vjeç
përqindja e kariesit në molarët e dytë të qumështit është 26.31 %, ndërsa në fëmijët e moshës 6 vjeç
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është ngritur në 35.15 % e kështu me rradhë përqindja e sëmundjes ka ardhur duke u rritur nga
mosha në moshë.
Nga kontrollet e bëra kemi konstatuar se nga shkatërrimi i faqeve aproksimale të molarit të
dytë të qumështit prej kariesit ngushtohet vendi i koronës. Në raste të tilla, nuk kryhet funksiomi i tij
profilaktik ai i ruajtjes komplet të vendit të pasardhësit të tij.
Mëgjithë kujdesin që mund t’i kushtohet ekzaminimit klinik të kariesit aproksimal, shpesh
ndodh të mos zbulohet me kohë. Për këtë arsye, ne mendojmë se në shumë raste ia vlen të përdoret
diagnostikimi radiologjik pavarësisht se kemi të bëjmë me një dhëmb qumështi. Kemi konstatuar
klinikisht dhe me anë të grafisë, raste kur në arkadën e dhëmbëve mungon dalja e disa dhëmbëve të
përhershëm. Në raste të tilla ne mendojmë që mjekimi konservativ i dhëmbëve duhet të bëhet me
kujdesin më të madh, me qëllim që të ruhet sa më gjatë që të jetë e mundur vlera e tyre funksionale
dhe profilaktike.
Më humbjen e parakohshme të molarit të dytë të qumështit, boshllëku që krijohet mund
të zihet pjesërisht ose dhe tërësisht nga molari i parë i përhershëm (molari “6” vjeçar), kështu që
shpesh premolari i dytë i përhershëm për mungesë vendi, qëndron brenda në nofull i retinuar, ose
del në anën vestibulare, palatinale apo linguale të arkadës së dhëmbëve. Në raste të tilla pasojat që
shkakton kjo gjëndje mund të jetë: pengesa e një artikulimi të drejtë apo e nje okluzioni të rregullt.
Edhe një mungesë e vogël vendi mund të shkaktojë rradhitje të çrregullt të dhëmbëve të përhershëm,
gjë që bëhet shkak për ngritjen e përqindjes së kariesit si dhe për sëmundjet e paradontopative. Pra,
humbja e parakohshme e dhëmbëve të qumështit, e në veçanti e molarëve, veç dëmeve lokale mund
të shkaktojë edhe dëme me karakter më të gjerë ne regjionin e fytyrës në sistemin orofacial, për
mjekimin e së cilës kërkohet një ndërhyrje ortodontike e veçantë dhe për një kohë të gjatë.
Për të evituar humbjen e parakohshme të një dhëmbi të qumështit, e sidomos të atyre të
zonës mbështetëse (molarëve), del detyrë e domosdoshme për pedodontin që të mjekojë në kohë
lezionet e hershme të dhëmbëve. Kështu ka mundësi të evitohen masat e një mjekimi të komplikuar.
Sa problematik dhe i komplikuar është mjekimi i saktë i pulpës në dhëmbët e qumështit, na e ka
treguar eksperienca e jonë e gjatë klinike për të cilën flasin dhe shume autorë në tekstet e tyre.
Afërsisë apo fqinjësisë të molarit të dytë të qumështit dhe molarit të parë të përhershëm
duhet t’i kushtohet një kujdes i posaçëm. Simbas ekzaminimeve tona klinike janë konstatuar raste që
shpesh herë është dëmtuar molari “6” vjeçar. Kur molari i dytë i qumështit nuk është mjekuar fare
dhe kariesi ka prekur faqen distale të tij ose nga mbushjet e dobëta po të asaj faqeje, në molarin e
parë të përhershëm në faqen meziale, janë konstatuar ndryshime të zmaltit si ngjyrosje me lezione
karioze.
Problemi i dëmtimit të molarit “6” vjeçar nga molari i dytë i qumështit, që ne e quajmë karies
kontakti përbën temën e një studimi tjetër.
Duke u mbështetur në përvojën tonë shumëvjeçare në lidhje me konstatimet e shumta klinike
nxjerrim këto konkluzione:
1- Kujdesi që duhet t’i kushtohet sanimit të dhëmbëve të qumështit e në veçanti molarit të dytë,
nuk është thjeshtë një detyrë vetëm për t’i ruajtur (mbajtur) në gjëndje të mirë shëndetësore,
për arsye vetëm funksionale, por njëkohësisht mase profilaktike me një rëndësi të veçantë.
2- Simbas ekzaminimeve klinike të fëmijëve del qartë rreziku i rritjes së përqindjes së kariesit
nga një moshë në tjetrën. Në moshën 4 vjeç sëmundja e kariesit arrin 23.10 %, kurse në
moshën 7 vjeç 39.37%.
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HEQJA E DHËMBIT NË GRATË SHTATZËNA
Doc. Dhori POJANI
Katedra e Kirurgjisë Stomatologjike
Heqja e dhëmbit në gratë shtatzëna është një problem që ka preokupuar për një kohë të gjatë
shumë autorë. Kjo çështje diskutohet akoma dhe sot dhe nuk është zgjidhur përfundimisht.
Diskutime për këtë problem ka edhe në vendin tonë midis stomatologëve, dentistëve, ndihmës
dentistëve dhe në vetë gratë shtatzëna që paraqiten në klinikat stomatologjike për heqjen e dhëmbit.
Nuk janë të pakta kuadron tonë stomatologjike që refuzojnë, kanë frikë se mos gruaja shtatzënë
aborton ose lind para kohe, po të heqë një ose më shumë dhëmbë të prishur. Një qëndrim negativ
karshi heqjes së dhëmbit në gratë shtatzëna nga shumë kuadro stomatologë jashtë dhe brenda vendit
tonë nuk bazohet në asnjë studim shkencor bindës. Klinika jonë në këtë drejtim ka një përvojë të
pasur dhe mban prej kohësh një qëndrim të prerë. Mendojmë se përvoja do t’i shërbejë praktikës të
përditshme stomatologjike.
Ka autorë të cilët rekomandojnë që dhëmbi të mos hiqet deri në muajin e 3-të dhe në muajin
e 8-të – 9-të. Të tjerë e quajnë kundraindikacion heqjen e dhëmbit në gratë shtatzëna në muajin e
3-të dhe të 7-të. Ndërsa ka të tjerë që thonë se muajt më delikatë janë i 7-ti deri tek muaji i 9-të. Të
dhënat e sipërme siç shihet janë kontradiktore me njëra – tjetrën. Po t’i marrësh ato së bashku del se
gjatë gjithë periudhës së shtatzënisë nuk duhet të hiqen dhëmbët. Ka autorë që theksojnë së shtyrja
e ndërhyrjes kirurgjikale stomatologjike, duke përfshirë dhe heqjen e dhëmbit të shpie shpesh herë
në ndërlikime të rënda që me heqjen e dhëmbit kishin mundësi të evitoheshin. Keta nuk marrin
parasysh periudhën e barrës për të vendosur heqjen e dhëmbit dhe rekomandojne heqjen e tij në çdo
muaj të saj. Simbas këtyre heqja e dhëmbit nuk mund të bëhet shkak i abortit ose lindjes para kohe
tek gruaja shtatzënë.
Simbas shumë autorëve nuk ka periudhë për kunderindikacion absolute në shtatzëni.
Raportet normale nuk mund të influencohen nga heqja e dhëmbëve. Në muajin e tretë të periudhës
së shtatzënise duhet të kemi kujdes, sepse fillon të bëhet inserimi i fetusit në placentë. Në tre muajt
e parë të shtatzënisë, korpus luteum prodhon hormone që mbron fetusin, funksion të cilin e merr
placenta pas muajit të tretë. Pra në këtë periudhë stomatologu duhet të jetë i kujdesshëm për heqjen
e dhëmbit, sepse gruaja shtatzënë është e ndjeshme karshi eksitimeve të jashtme siç mund të jenë
trauma, lodhja dhe dhëmbja gjatë heqjes së dhëmbit. Mbajtja e dhëmbëve të infektuar në gojë përveç
dëmit nuk sjellin asnjë të mirë. Së pari ato në momente të caktuara të periudhës së shtatzënisë mund
të japin infeksione akute lokale në nofulla e rreth tyre, mund të bëhen shkak të një infeksioni të
përgjithshëm, ose të shkaktojnë sëmundje të tjera në organe të ndryshme të organizmit që rrezikojnë
zhvillimin normal të barrës, shëndetin dhe jetën e nënës apo fëmijës; këto vatra mund të bëhen shkak
edhe për kriza eklamtike gjatë periudhës së lindjes ose të japin sepsis pas lindjes.
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Kallman ka vërtetuar lidhjen e ngushtë që ekziston midis infeksionit fokal dentar dhe
sepsis pas lindjes. Bile ai ka vërtetuar se toksinat ndikojnë jo vetëm tek gruaja shatatzënë por
edhe tek fëmija duke penguar zhvillimin e tij. Ai ka observuar se me heqjen e vatrave dentare
nëna rifiton qumështin e humbur. Studim mbi rrezikun e vatrave dentare ka bërë edhe Spencer,
Blok, Faifst dhe insistojnë që të bëhet sanacioni radikal i kavitetit të gojës në gratë shtatzëna.
Eliminimin e vatrave dentare në periudhën e shtatzënisë e rekomandojnë edhe H. Bllaca, ‘K.
Glozheni, I. Gjylbegu, N. Kosturi etj.
Klinika e jonë nga përvoja shumëvjeçare mban këtë qëndrim lidhur me heqjen e dhëmbit në
gratë shtatzëna. Nuk nisemi për heqjen e dhëmbit nga koha e barrës sepse për ne ajo nuk ka rëndësi
dhe për këtë jemi të bindur sepse e kemi aplikuar gjatë gjithë praktikës sonë. Për ne rëndësi ka jo
koha por fakti se si zhvillohet barra. Prandaj para se të bëjmë heqjen e rrënjës së dhëmbit të prishur
marrim të dhena për zhvillimin e barrës. Barra siç dihet është një proces fiziologjik, pavarësisht nga
ndryshimet hormonale që ndodhin në gruan shtatzënë që ndonjëherë për arsye të ndryshme ky
proces pëson turbullime dhe kalon në barrë patologjike që mund të bëhet shkak për abort spontan
ose lindje para kohe. Pra për të mos u bërë stomatologu, me heqjen e dhëmbit, shkak për abort
ose lindje parakohe duhet të marrë të dhëna të sakta tek gruaja shtatzënë mbi zhvillimin normal
të barrës. Gruaja duhet pyetur mirë në se në kohën kur vjen tek ne ka dhëmbje ose shqetësime të
tjera, a zhvillohet bara normalisht, ka pasur turbullime të barrës dhe kur kanë kaluar ato, a ka pasur
aborte të përsëritura. Kur kemi të bëjmë më një grua që ka një zhvillim normal të barrës heqjen
e dhëmbit e bëjmë pa frikë, pavarësisht nga periudha për të cilën ajo paraqitet. Ne mendojmë se
kur heqja e dhëmbit bëhet në kushte të mira, pa dhëmbje dhe shpejt, në barrë normale nuk mund
të bëhet shkak për abort ose lindje parakohe. Një mendim të tillë ka dhe katedra e obstetrik –
gjienokologjisë. Stomatologu në përgjithësi, por sidomos tek gruaja shtatzënë, duhet të punojë me
shumë kujdes. Ai duhet të bëjë një psikoterapi të mirë duke i folur gruas mbi domosdoshmërinë e
heqjes së dhëmbëve të prishur, rrezikshmërinë që paraqesin ato për shëndetin e saj e të fëmijës gjatë
periudhës së shtatzënisë dhe mbas lindjes. Nga ana tjetër duhet të bëhet anestezi e mirë në mënyrë
që gjatë heqjes gruaja të mos ndjejë aspak dhimbje, heqja e dhëmbit duhet bërë me shumë kujdes
që të mos thyhet korona ose rrënja, sepse thyerja e tyre nganjëherë komplikon teknikën e heqjes,
zgjat kohën, traumatizon psikikën e gruas, e lodh, e mundon etj. Të gjitha këto pa dyshim mund
të bëhen shkaktar predispozues për abort ose lindje para kohe. Duhet pasur kujdes se kur heqja
bëhet me proçese inflamatore akute (abces, flegmon, osteomielit etj.), e sëmura duhet shoqëruar
me mjekim të përgjithshëm (penicilinë, streptomicinë ose antibiotikë të tjerë) dhe kur abcesi ose
flegmoni është na fazën purulente bashkë me heqjen e dhëmbit e përdorimin e antibiotikëve, duhet
bërë dhe incision. Në flegmone heqja e dhëmbit sidomos kur dhëmbi paraqet vështirësi për ta hequr,
mund të bëhet mbas disa ditëve, kur të jenë ulur fenomenet inflamatore lokale e të jetë përmirësuar
gjëndja e përgjithshme.
Klinika jonë e shikon ndryshe problemin kur kemi të bëjmë me një grua që ka një zhvillim
patologjik të barrës. Kur gruaja ka shqetësime dhe paraqet rrezik për abort spontan ose lindje para
kohe, heqja e dhëmbit mund të bëhet shkak i këtyre të fundit. Kjo duhet pasur kujdes sidomos kur
kemi të bëjmë me heqje të vështirë dhe kur gruaja ndodhet në muajin e tretë. Simbas të dhënave të
obstetër – gjinekologëve muaji më i rrezikshëm për abort është muaji i tretë. Por kjo nuk do të thotë
se në këtë muaj në barrë normale të mos bëhet heqja e dhëmbit.
Ne rekomandojmë në rastet e barrës patologjike të mos nxitohemi menjëherë në heqjen e
dhëmbit, por duhet të jemi të rezervuar e të kërkojmë konsultë me mjekun obstetër-gjinekolog. Mbas
një përgatitje paraprake të gruas me preparate hormonale, stabilizimit të barrës dhe pasi të merret
mendimi i specialistit mund të bëhet pa frikë, por me shumë kujdes heqja e dhëmbit.
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Një argument bindës për parrezikshmërinë për abort ose lindje para kohe mbas heqjes së
dhëmbit në shtatzëni normale, është fakti se nga kirurgët dhe gjinekologët për arsye të ndryshme
bëhen ndërhyrje kirurgjikale mjaft serioze, si laparoskopi ose heqje të veshkave ose organeve të tjera
në afërsi të fetusit pa i sjellë gruas asnjë shqetësim për zhvillimin normal të barrës. Konkluzioni
shumë logjik është se heqja e dhëmbit që përfaqëson një ndërhyrje kirurgjikale shumë të thjeshtë nuk
ka pse të bëhet shkak për abort ose lindje parakohe në barrë normale. Një mendim të tillë ka edhe
prof. K.Glozheni, bile ai thotë se ndërhyrjet në qafën e mitrës nuk rrezikojnë abortin spontan.
Ne, gjatë gjithë praktikës sonë shumëvjeçare, duke patur parasysh sa u tha më sipër, kemi
hequr qindra dhëmbë në gratë shtatzëna në periudha të ndryshme me zhvillim normal të barrës dhe
nuk kemi pasur asnjë rast me abort ose lindje para kohe. Heqja është bërë me anestezi lokale të plotë,
me 2 cc novokainë ose lidokainë me 1/2 - 1 gtt adrenalinë sol 1: 1000 dhe në mënyrë atraumatike.
Adrenalina është e nevojshme, sepse neutralizon veprimin hipotensiv të novokainës, që mund të
keqësonte në disa raste gjëndjen e gruas.
Në gratë shtatzëna me barrë patologjike para heqjes jemi konsultuar me mjekun obstetër –
gjinekolog dhe pasi është bërë përgatitja e gruas dhe është marrë mendimi i specialistit, është bërë
heqja e dhëmbit.
Duke pasur parasysh sa u tha me lart dhe të mbështetur në përvojën tonë shumëvjeçare
nxjerrim konkluzionin se shtatzënia nuk paraqet kundërindikacion për heqjen e rrënjëve të
dhëmbëve të prishur që nuk mund të mjekohen me metodë konservatore dhe kirurgjikale. Në muajt
e parë të shtatzënisë sanacioni i gojës, duke futur dhe heqjen e dhëmbëve të pamjekueshëm, është një
domosdoshmëri absolute.

P Ë R F U N D I M:
1- Heqja e dhëmbit gjatë shtatzënisë në çdo kohë në barrë normale nuk përbën kundërindikacion.
2- Në barrë patologjike kur ka rrezik aborti ose lindje para kohe, nuk duhet shpejtuar në heqjen
e dhëmbit, por pasi të bëhet përgatitja paraprake e gruas dhe të merret mendimi i specialistit,
heqja mund të behet gjithmonë me shumë kujdes.
3- Heqja e dhëmbit duhet të bëhet nën anestezi të plotë, pa dhimbje dhe nën veprimin e
psikoterapisë.
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NEURALGJIA E NERVIT GLOSOFARINGEUS
Dr. Samedin GJINI
Katedra e Kirurgjisë Stomatologjike
Neuralgjia e nervit glosofaringeus që ndryshe njihet edhe me emrin sindromi Sicard, takohet
shumë rrallë në praktikën e përditshme në krahasim me neuralgjinë trigeminale, sipas disa autorëve
në 60 – 70 raste me neuralgji trigeminale një mund të jetë me neuralgji të nervit glosofaringeus.
Diagnostikimi i rrallë i kësaj sëmundjeje vjen edhe për arsye se në disa raste ajo gabohet dhe merret
për neuralgji trigeminale kryesisht të nervit alveolar inferior ose për ndonjë sëmundje tjetër.
Edhe praktika jonë e përforcon një fakt të tillë. Nga 72 raste me neuralgji trigeminale për
periudhën 1971 – 1975, tre raste kanë qënë me neuralgji të nervit glosofaringeus.
Sëmundja është me etiopatogjenezë të papërcaktuar mirë dhe takohet kryesisht në moshat
e mesme dhe të avancuara. Ky fakt të bën të mendosh thonë disa autorë, se arterioskleroza dhe
çrregullimet metabolike influencojnë në shfaqjen e sëmundjes. Disa autorë i japin rëndësi proçesit
stiloid të gjatë, i cili komprimon degëzimet e nervit glosofaringeus.
Për herë të parë këtë sëmundje e ka pershkruar Weisenburg në vitin 1910, por si nozologji e
veçantë është ndarë në vitin 1820 pas punimeve të Sicard dhe Robineau.
Simptomat klinike të sëmundjes janë të njohura mirë, por për nga karakteri, intensiteti bile në
disa raste edhe nga përhapja dhëmbjet dhe neuralgjitë e nervit glosofaringeus janë të ngjashme me
dhëmbjet trigeminale të nervit alveolar inferior, fakt ky që në disa raste të çon në gabime diagnostike.
Sëmundja karakterizohet me dhëmbjen në rrënjën e gjuhës ose bajame nga ana e majtë ose e
djathtë, të cilat shpërndahen në drejtim të fytit, qiellzës së butë, harqeve qiellzore, veshit, nofullës së
poshtme, bile në raste të veçanta mund të arrijnë deri në sy ose qafë.
Dhëmbjet në neuralgjinë e nervit glosofaringeus shfaqen në formë krize, që zgjasin pak kohë,
disa sekonda ose disa minuta.
Krizat në fillim të sëmundjes zakonisht janë të lehta, por me kalimin e kohës sa vijnë e
rëndohen. I sëmuri e ndjen vehten mirë pas kalimit të krizës, por vetëm se jeton me ankthin e fillimit
të krizës tjetër. Dhëmbjet fillojnë spontanisht ose provokohen nga lëvizja e gjuhës ose e grykës, nga
të folurit, nga të qeshurit, gjatë hapjes së gojës, gjatë kollitjes, gjatë marrjes së ushqimeve shumë të
ftohta ose shume të ngrohta etj. Gjatë krizës i sëmuri ka thatësirë të gojës, e cila mund të shoqërohet
me kollë të thatë.
Për të ilustruar dhe paraqitur më mirë kuadrin klinik të sëmundjes po paraqesim shkurtimisht
tre rastet e diagnostikuara dhe të mjekuara në klinikën tonë.
Rasti I. I sëmuri K. K., vjeç 20, me numër kartele 1040/320, profesion jurist, banues në Tiranë,
paraqitet tek ne për vizitë më 27.2.1974 me këto ankesa: sëmundja i ka filluar para afro ca vjetëve, në
fillim me dhimbje të lehta në rrënjën e gjuhës dhe grykë. Është vizituar në mjekë të ndryshëm, të cilët
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duke menduar se vuan nga një tonsilit kronik, i kanë rekomanduar heqjen e bajameve. Para 8 vjetësh
ka operuar bajamet, por pa rezultat, përkundrazi me kalimin e kohës dhëmbjet në forma krizash i
bëheshin me të forta. Gjatë krizës i sëmuri ka tharje fyti dhe kollë të thatë. Dhëmbjet shoqërohen
gjithashtu me shtim të sekrecioneve nazale e lakrimale nga ana e djathtë.
I sëmuri vuan gjithashtu nga asthma bronkiale, por nuk i kujtohet kur i ka filluar kjo sëmundje
para apo pas dhëmbjes së grykës dhe rrënjës së gjuhës. Para 6 muajsh është operuar nga guri në
tëmth. Gjatë gjithë kësaj kohe i sëmuri referon se ka patur dhëmbje, por kohët e fundit krizat janë
bërë më të shpeshta, më të forta, aq sa nuk e lejojnë që të punojë.
Anamneza e sëmundjes dhe kuadri klinik me dhëmbje në formë krizash, që zgjasin disa
minuta e shpërndahen në regjionin e inervuar nga çifti i nëntë i nervave kapitale, na bëri të mendojmë
se kishim të bënim me një neuralgji të nervit glosofaringeus. Mendimi ynë u përforcua më shumë
edhe nga testi Adson: Lyerje e rrënjës së gjuhës, bajamës dhe murit të prapëm të faringsit me solucion
10 % kokain në kohën e krizës, e cila e qetësoi mënjëherë të sëmurin.
Rasti II. E sëmura H. D. vjeç 38, me numër kartele 1493/341, profesioni shtëpiake, banuese në
fshatin Karbunar – Lushnje, paraqitet tek ne për vizitë në datën 6.3.1974 me këto ankesa: sëmundja
i ka filluar para 6-7 vjetësh me dhëmbje në formë krizash të rralla, të cilat fillonin në rrënjën e
gjuhes, bajamen e djathtë dhe përfshinin gjithë grykën. Me kalimin e kohës dhëmbjet bëheshin më të
shpeshta e më të forta, duke u shoqëruar me tharje të gojës e grykës. Meqënëse e sëmura i ka pasur
bajamet e zmadhuara mjekët i kanë rekomanduar që t’i heqë pasi dhëmbjet i vijnë prej tyre. Para 4
vjetësh e sëmura ka hequr bajamet, por përmirësime nuk ka patur, bile krizat filluan të bëhen më
të shpeshta dhe filloi të ketë edhe vështirësi në gëlltitje. Më vonë e kanë trajtuar për një infeksion
të gjëndrës së pështymës submandibulare që mund të vijë nga një gurë eventual në këtë gjëndër,
prandaj i kanë propozuar për t’i bërë siolografi, por e sëmura ka refuzuar. Pas mjekimeve pa sukses,
tek e sëmura shfaqen shenjat e një kancerofobie dhe në një gjëndje të tillë e alarmuar paraqitet tek ne
për vizitë dhe mjekim.
Rasti III. E sëmura Q.A., vjeç 50, me numër kartele 23/4/491, profesioni guzhiniere, banuese
ne Memaliaj, dërgohet tek ne me diagnozë sioloadenitis chronic sinistra. Sëmundja i ka filluar prej
8 vjetësh me dhëmbje të lehta, të rralla, të cilat nuk e shqetësonin shumë, prandaj në fillim nuk ka
treguar shumë kujdes. Me kalimin e kohës dhëmbjet bëheshin më të forta, sidomos dy vjetët e fundit
ka kriza më të shpeshta që i zgjasin rreth 10 minuta. Dhëmbjet fillojnë në rrënjën e gjuhës, i zbresin
poshtë në drejtim të grykës, veshit dhe nofullës së poshtme nga e majta. Është mjekuar me antibiotik
të kombinuar, streptomicinë e penicilinë, por pa rezultat.
Meqënëse dhëmbjet theksoheshin më tepër në trupin e nofullës së poshtme nga ana e majtë
e sëmura është trajtuar për shumë kohë me neuralgji trigeminale të degës alveolare inferior; për këtë
qëllim ka hequr gjitha dhëmbët dhe dhëmballët e asaj ane, por pa rezultat konkret. Në momentin që
paraqitet tek ne e semura ka dhimbjen në rrënjën e gjuhës që i fillojnë nga të folurit me zë të lartë,
madje në disa raste edhe gjatë gëlltitjes së ushqimit. Në momentin që i filloi kriza u aplikua testi
Adson - lyerje e rrënjës së gjuhës dhe grykës me solucion 10 % kokain, e cila ia pushoi menjëherë
krizat. Bile edhe të folurit me zë të lartë, ose gëlltitja nuk i shkaktonte dhëmbje gjatë kohës së veprimit
të kokainës.
Diskutimi i rasteve
Nga përshkrimi që bëmë rezulton se të tre rastet me neuralgji të nervit glosofaringeus, që
janë diagnostikuar dhe mjekuar në klinikën tonë, në fillim janë trajtuar për sëmundje të tjera: rasti
i parë për tonsilit kronik prandaj i është bërë dhe tonsilektomia; rasti i dytë në fillim për tonsilit
kronik për këtë qëllim i kanë bërë tonsilektomi dhe më vonë e kanë marrë për një sioloadenit nga
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siolitiaza, ndërsa rasti i tretë në fillim është trajtuar për një neuralgji trigeminale të nervit alveolar
inferior dhe më vonë për një sioloadenit kronik po të kësaj ane. Mëgjithëse në pamje të parë kuadri
klinik i neuralgjisë së nervit glosofaringeus duket i qartë, gabimet diagnostike janë të shpeshta dhe
për mendimin tonë vijnë për këto arsye:
1- Sëmundja jo gjithmonë shfaqet me atë kuadër të plotë klinik, i cili përmbledh një sërë
simptomash karakteristike për këtë sëmundje të cilat ne i përshkruam më sipër; përkundrazi
në disa raste mund të theksohet më tepër një simptomë psh. dhëmbjet nga gryka ose bajamet,
prandaj mund të merret lehtë për një infeksion të grykëve (tonsilitit ose faringitit) siç ishin
dhe dy rastet tona. Në raste të tjera dhëmbja përhapet dhe theksohet më shumë në trupin e
nofullës së poshtme ose dyshemenë e gojës, kështu që mund të ngatërrohet me një neuralgji
trigeminale të nervit alveolar inferior ose infeksion të gjëndrave të përgjithshme, siç e pamë
në rastin e tretë.
2- Gabimet diagnostike vijnë dhe nga fakti se mjeku praktik në punën e tij të përditshme i
përfshirë nga rutina, pak ose fare pak mendon për këtë sëmundje, bile edhe në rastet kur i
sëmuri vuan prej një kohe të gjatë dhe mjekimet e bëra nuk kanë dhënë rezultat.
3- Në literaturë mjekësore si në shqip ashtu edhe në gjuhë të huaj pak shkruhet për këtë
sëmundje, sidomos për rëndësinë që ka ajo në bërjen e diagnozës diferenciale me neuralgjinë
trigeminale në rradhë të parë si dhe me nozologjitë e tjera.
Gabimet diagnostike jo vetëm që e mundojnë të sëmurin pasi dhëmbjet me kalimin e kohës
shtohen, por e bëjnë njëkohësisht të mendojë (meqënëse mjekimi i aplikuar tjetër për tjetër nuk
jep rezultat)se vuan nga ndonjë sëmundje e keqe e pashërueshme me një fjalë zhvillohet ndjenja
e kancerofobisë. Njëkohësisht këto gabime diagnostike të çojnë në ndërhyrje kirurgjikale të
panevojshme.
Mjekimi i neuralgjisë së nervit glosofaringeus është kryesisht terapeutik (farmakologjik), bile
në kohën e sotme pothuaj shumica e autorëve kanë hequr dorë nga ndërhyrjet kirurgjikale ekstra apo
intra orale meqënëse rezultati i tyre është i përkohshëm.
Kryesisht përdoret mjekimi më bllokadë sipërfaqësore me solucion 10 % kalcium (lyhet
rrënja e gjuhës dhe gryka) 5 – 6 herë në ditë ose një herë në dy ditë. Mund të përdoren edhe bllokada
me novokainë ose lidokaine 2 % në formë injeksioni rreth bajames ose rrënjës së gjuhës, gjithsej 3 – 5
bllokada çdo 2 – 3 ditë. Rezultate të mira jep edhe mjekimi me tegretol, shoqëruar me vitaminë B1.
Të tre rastet tona ne i kemi mjekuar me preparatin tegretol, vitaminoterapi kryesisht të grupit
B, dhe lyerje të grykës me solucion 10 % kokain. Mjekimi me tegretol duhet të vazhdojë për një kohë
të gjatë, sipas rastit konkret.
Disa autorë rekomandojnë me rezultate të mira elektroforezën me solucion novokainë 0.5 %
në rrënjën e gjuhës.
Në kontrollet që u janë bërë deri tani të sëmurët referojnë se jane mirë dhe nuk kane dhëmbje.
Sigurisht me këtë nuk duhet të qetësohemi dhe të mendojmë se ata janë mjekuar përfundimisht pasi
neuralgjia e nervit glosofaringeus është si edhe neuralgjia trigeminale, kohë pas kohe në interval të
shkurtra ose të gjata recidivon.
Nga sa u tha më sipër rezulton se neuralgjia e nervit glosofaringeus është një sëmundje që në të
vërtetë takohet rrallë, por megjithatë duhet patur parasysh në diagnozën diferenciale me neuralgjinë
trigeminale ose me sëmundje të tjera, për të mënjanuar gabimet diagnostike si dhe për të aplikuar
terapinë që jep rezultatet në mjekimin e kësaj sëmundjeje.
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SHKAQET DHE LOKALIZIMI I HEQJEVE TË DHËMBËVE
Stom. Fejzulla ULQINAKU, Stom. Pjetër PEPA
Poliklinika Stomatologjike Shkodër
Me gjithë sukseset e deritanishme të arritura në mjekimin e sëmundjeve stomatologjike,
kryesisht kariesit dhe paradontozës, prapseprapë heqjet e dhëmbëve zënë një pjesë të ndjeshme të
aktivitetit të përditshëm në shërbimin stomatologjik.
Në nivelin e sotëm profilaktiko – mjekonjës të stomatologjisë, shumë forma të komplikuara të
kariesit dhe paradontozës mbeten praktikisht ende të pa shërueshme. I ndodhur para këtyre rasteve mjeku
stomatolog është i detyruar t’i drejtohet metodës kirurgjikale të mjekimit, heqjes së dhëmbëve. Kështu
nga i gjithë kontigjenti që frekuenton ambulancat tona për nevoja stomatologjike, 50 % e përbëjnë ato
që për arsyet e lartpërmendura drejtohen për heqjen e dhëmbëve. Nuk ka dyshim që shkaqet kryesore
që sjellin nevojën e kësaj ndërhyrje mbeten komplikacionet e kariesit dhe paradontezës. Natyrisht në
mosha të caktuara predominon njëri nga këto dy faktorë. Simbas të dhënave të literaturës është kariesi
me komplikacionet e tij ai që përmbledh shumicën e heqjeve deri në moshat 30 – 40 vjeçare. Mbas kesaj
periudhe shtohen gjithnjë e më shumë heqjet me shkak paradontozën, duke dominuar heqjet e kryera
për shkak kariesi. Si rrjedhim edhe lokalizimi i heqjeve paraqitet kryesisht në dy faza. Në të parën
(deri nga mosha 30 – 40 vjeç) duke qënë shkaku kryesor komplikacionet e kariesit, lokalizimi më i
theksuar i heqjeve rezulton në pjesët anësore (molare dhe premolare). Kjo mbasi përhapja e kariesit dhe
vetë veçoritë e ndërtimit anatomik të rrënjëve vështirësojnë dhënien e ndihmës terapeutike. Në fazën
e dytë (mbi 40 vjeç) është pjesa e përparme ajo që pëson numrin më të madh të heqjeve duke qënë se
paradontoza fillon të dominojë mbi kariesin.
Pikërisht këtij qëllimi, përcaktimit të shpeshtësisë së heqjeve, shkaqeve dhe lokalizimit të tyre
në ambulnacën e klinikës sonë stomatologjike, i shërben dhe punimi ynë.
Gjithashtu u përpoqëm të evidentojmë edhe shpeshtësinë e hemoragjisë dhe alveolitit si dy
nga komplikacionet më të shpeshta që pasojnë heqjen e dhëmbëve si dhe abseset si shkak dhe pasojë
e ketyre heqjeve në klinikën tonë.
Për këtë qëllim u morën në analizë 10.815 heqje të kryera në 9266 banorë të moshave 6 – 80 vjeç.
Rezultatet:
Analiza e këtij materiali tregoi se nga 10815 heqje të kryera:
7376 (70.05 %) kanë patur si shkak pasojat e kariesit.
342 (3.25 %) janë pasoja të paradontozës, ndërsa
2797 (26.5 %) janë kryer për qëllime protetike.
Simbas disa autorëve si shkaqe të heqjes së dhëmbëve rezultojnë:
88.0 % kariesi
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5.3 % sëmundjet e paradonciumit
7.7 % shkaqe të tjera.
Ndërsa duke i analizuar 10.448 heqje të kryera brenda një viti në 4.863 banorë tregojnë se:
72.3 % e heqjeve janë kryer për shkak kariesi
21.4 % për shkak paradontoze
6.4 % kanë patur indikacione protetike e ortodontike.
Siç shihet edhe tek ne shkaku predominonjës i heqjes së dhëmbëve mbetet kariesi me
komplikacionet e tij. Ndërsa lidhur me përqindjen relativisht të ulët të heqjeve të kryera për shkak
paradontozë mendojmë të ketë ndikuar, deri në një farë mase edhe praktika e gabuar në përcaktimin
e diagnozës. E themi këtë mbasi, në praktikën e përditshme, shumë dhëmbë të hequr me pasoja të
paradontozës, shënohen si të hequr për qëllime protetike, duke rritur kështu përqindjen e heqjeve
për qëllimet e fundit.
Grupimi i heqjeve për shkaqet e mësipërme në vartësi seksi nuk jep ndryshime të rëndësishme.
Tabela nr. 1
Shkaku

SEKSI

Kariesi

Paradontoza

Proteza

39 %
40 %

1.1.%
1.7 %

10.5 %
7.5 %

Femra

Nga pasojat e kariesit si shkak për heqjen e dhëmbëve vendin e parë e zë gangrena e pulpës
me shkatërrimin e kurorave të dhëmbëve (rrënjë) me 34.2% të të gjitha heqjeve, pastaj periodontiti
me 23.6 %. Në një përqindje relativisht më të ulët por prapë se prapë të ndjeshme, është abcesi me
10.77 %.
Tabela nr. 2
Heqje

Shkaku
Pulpit

Gangrenë

Peridontit

Radix

Abces

1260
17.08 %

1053
14.29 %

1747
23.67 %

2527
34.20 %

792
10.77 %

Shpërndarja e heqjeve të kryera simbas dhëmbëve jepet në grafikun nr. 1 (shif grafikun nr.1).
Grafiku Nr. 1

8 7 6 5 4 3 2 1
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Siç shihet edhe nga grafiku pikat më të larta u përkasin kryesisht molarëve të pare, pastaj
molarëve të dytë të përhershëm. Kjo tregon se pikërisht mbi keta molarë rëndon numri më i madh
i heqjeve, prandaj një konstatim i tillë jep arsye që t’i kushtohet një rëndësi më e madhe këtyre dy
molarëve. Ato duhet të jenë në qendër të vëmendjes në punën profilaktiko – kurative që kryhet nga
reparti i fëmijëve që në moshat e hershme fëminore dhe të interesojnë më shumë repartet e terapisë
per një cilësi më të mirë pune në to. Duke analizuar pasojat e kariesit si shkak për heqjen, më lart
u konstatua se edhe pulpiti zë një vend të rëndësishëm në shkaqet e heqjes së dhëmbëve. Kjo bëhet
edhe më e dukshme ne shpërndarjen e heqjeve në dhëmbët simbas diagnozës, ku nga pulpiti numri
më i madh i heqjeve rëndon mbi këto molare. Është vendi këtu të theksohet nevoja për një punë më
të madhe bindëse në repartet e ambulancës, për një punë më të madhe edhe nga repartet e terapisë e
për një pakësim të heqjeve me shkak këtë pasojë të kariesit.
Në qoftë se grafiku i shpërndarjes së heqjeve me shkak kariesi i ngjason atij të heqjeve në
përgjithësi, në të tjera forma grafike paraqitet shpërndarja e heqjeve për shkak paradontoze e proteze
(shif grafikun nr. 2, 3, 4).
Grafiku Nr. 2
Shkaqe kariesi

8 7 6 5 4 3 2 1
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Grafiku Nr. 3
Shkaqe paradontoze
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Grafiku Nr. 4
Shkaqe proteze
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Ngjashmëria e grafikëve të paradontozës e protezës mendojmë se përforcon deri diku
mendimin e shprehur me lart, që në praktikën ambulatore një pjesë e dhëmbëve të hequr për shkak
paradontoze shënohen si të hequra për shkaqe protetike.
Në një përpjestim të drejtë me shpeshtësinë e heqjeve shkon edhe alveoliti e hemoragjia mbas
heqjes, si dy nga komplikacionet më të shpeshta mbas kësaj ndërhyrje. Natyrisht në shkaktimin e
alveoliteve ndikojnë shumë faktorë para e mbas heqjes, megjithatë asepsia e ndërhyrjes stomatologjike,
ndërhyrja sa me më pak trauma që të jetë e mundur, ndjekja e një higjiene të rregullt mbas heqjes,
mendojmë se përbëjnë tre nga faktorët kryesorë për mënjanimin e këtij komplikacioni. Nga 10518
heqje që u morën në studim, alveolitet u ndeshën në 194 prej tyre (1.85 %).
Disa autorë mendojnë se alveolitet takohen në 0.9 %. Përhapja e alveoliteve, në nivelin e
sotëm higjienik të kryerjes se heqjeve te ne, qëndron nën shifrat e autorëve të huaj.
Hemoragjinë, si komplikacion mbas heqjes, e takuam në 93 raste që përbën 0.88 % të numrit
të përgjithshëm të heqjeve. Nuk kemi ndonjë të dhënë në literaturën e konsultuar për krahasim.
Abceset përbëjnë një patologji në vetvehte që mund të jenë shkak ose pasojë e heqjes. Me
simptomatikën klinike të tyre dhe për paaftësinë e përkohshme në punë që shkaktojnë, ato mbesin një
komplikacion i rëndësishëm dhe me interes për studim. Kjo bëhet edhe më e nevojshme po të kihet
parasysh përhapja relativisht e lartë e tyre. Nga të gjithë të vizituarit në ambulancën stomatologjike
ato me abcese të dhëmbëve përbëjnë rreth 4.5 %. Në qoftë se abcesi në 7.52 % të rasteve bëhet shkak
për heqjen e dhëmbëve, edhe vetë ekstraksioni në 0.79 % të rasteve bëhet shkak për lindjen e abceseve.
Pra këto dy njësi janë të lidhura reciprokisht me njëra – tjetrën, si rrjedhim pakësimi i njërës do të
sjellë pakësimin e tjetrës.
Rëndësia e këtyre tre komplikacioneve, alveolitit, hemoragjisë e abcesit del më në pah
nëqoftëse do të kihet parasysh paaftësia e përkohshme për punë që ato shkaktojnë, që në rastet tona
rezulton mesatarisht 4.45 ditë pushimi.
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K O N K L U Z I ON E :
1. Heqja e dhëmbëve mbetet ende një ndërhyrje e shpeshtë kirurgjikale në ambulancat
stomatologjike, që duhet të ulet patjetër në të ardhmen.
2. Shkak kryesor që sjell nevojën e kësaj ndërhyrje mbetet kariesi i dhëmbëve me pasojat e tij.
3. Molaret e parë e të dytë të përhershëm, mbeten regioni kryesor mbi të cilin rëndon heqja e
dhëmbëve.
4. Alveoliti, hemoragjia mbas heqjes e abcesi përbëjnë komplikacione që meritojnë vëmendje
më të madhe.
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ORTODONTI

EFEKTI I PËRTYPJES NË ANOMALITË E NDRYSHME
TË OKLUZIONIT
Stom. Dhimitra LIRA
Stom. Aferdita BASHA
Stom. Pjetër PEPA
Stom. Jeta VOGLI
Gjendja normale e aparatit përtypës kushtëzohet nga gjendja normale e sistemit dentar,
e sistemit kockor, e muskujve pertypes dhe të mimikës si dhe nga ndërtimi morfologjik normal i
artikulacionit temporo – mandibular. Dinamika e funksionit të aparatit përtypës nga lindja deri në
formimin e plotë të okluzionit paraqet mjaft ndryshime. Kështu ajo në fëmijët mbi 1 vjeç, ku kontakti
ekziston vetëm nëpërmjet inciziveve, prandaj përtypja e plotë e ushqimin është e çrregullt. Në moshën
2.5 vjeç, përtypja paraqitet jo uniforme, si rezultat i gëlltitjes dhe konsistencës së ushqimit, ndërsa në
moshën 3 – 6 vjeç vihet re një përmirësim i lëvizjeve të nofullës së poshtme, si rezultat i shkurtimit
gradual të të gjithë periudhës së përtypjes, pra të përtypurit bëhet më ritmik dhe uniform. Nga fundi
i kësaj periudhe rritet aftësia për punë e muskujve përtypës.
Në periudhën e ndërrimit të dhëmbëve të qumështit me të përhershmit, në rast se fëmija
rritet dhe zhvillohet normal, faktori moshë dhe veçoria e radhës së dhëmbëve luan rol me rëndësi.
Studimet shumëvjeçare të autorëve të ndryshëm “Mbi zhvillimin individual të funksionit të aparatit
përtypës në fëmijët me okluzion të përzier” paraqesin një interes të madh sepse ato lejojnë studimin
në mënyrë objektive, të dinamikës dhe rindërtimit të këtij aparati si dhe krahasohet shkalla e
ndryshimeve funksionale dhe morfologjike gjatë viteve të ndryshëm.
Sipas shumë autorëve etiologjia, patogeneza, profilaksia dhe mjekimi i defekteve të ndryshme
të sistemit dentar dhe të nofullave tek fëmijët zë një vend me rëndësi në klinikat stomatologjike.
Që mjekimi ortodontik të ketë sukses dhe rezultatet e tij të jenë të qëndrueshëm duhet t’i
kushtohet vëmendje jo vetëm dhëmbëve në veçanti, rradhëve të tyre dhe indeve përreth, por dhe
funksionit të muskujve përtypës dhe mimikës, artikulacionit temporo-mandibular, funksionit të
buzëve, faqeve dhe gjuhës, të të gëlltiturit, cilësisë së të folurit etj.
Për këtë qëllim në ortodonti një rëndësi e veçantë i kushtohet studimit të funksionit përtypës
dhe rikthimit te tij ne gjendje normale.
Per percaktimin e efektit pertypes nga autorë të ndryshëm janë përdorur metoda statike dhe
dinamike.
Në studimin tonë eksperimentalo – statistikor ne kemi përdorur vetëm provën dinamike. Për
zbatimin e kësaj metode për herë të parë është marrë autori Kristenzen më 1923, Gelman 1932.
Kinezët për përcaktimin e efektit përtypës përdorin fasule të përgatitura në mënyrë speciale
dhe sipas sistemeve dentare rrisin dhe sasinë e materialit për t’u përtypur. Simbas shumë autorëve
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(cituar 2, 4) prova e Gelman dhe Rubinov janë mjaft efektive për vleresimin e efektit përtypës
pavarësisht nga ndonjë e metë.
Metodika e punës: Në studimin tonë ne jemi bazuar në metodën e autorit Gelman të
gërshetuar me metodën e autorëve kinezë me qëllim që të pakësonim të metat e metodës së mësipërme,
megjithatë nuk pretendojmë përsosmëri të plotë. Ne kemi përcaktuar efektin përtypës në fëmijë me
anomali të ndryshme të okluzionit, të cilat shoqërohen me çrregullime të caktuara funksionale dhe
estetike.
Për këtë qëllim morën në studim 232 fëmijë me sistem dentar qumështi, të përzierë dhe
të përhershme nga kopshte dhe shkolla të ndryshme të qytetit të Tiranës. Për secilën grup kemi
përdorur sasi të ndryshme bajamesh. Kështu psh. fëmijëve me sistem dentar të qumështit ju është
dhënë 1 gr bajame të ndarë në katër pjesë, atyre me sistem dentar të përzier 2.5 gr. bajame të ndara
në tre pjesë dhe atyre me sistem dentar permanent 5 gr. bajame të ndara në dy pjesë. Për çdo fëmijë
pamvarësisht nga grupi moshës ekzistuese koha e të përtypurit ka qënë e njëjtë 50 sekonda. Duke
qënë se të përtypurit e ushqimit është i lidhur me shumë faktorë që influencojnë në efektin përtypës,
fëmijët janë porositur të largojnë çdo emocion, të qëndrojnë të qetë dhe të vëmendshëm, të përtypin
lirisht në atë anë në të cilën anomalia është më e theksuar dhe proçeset karioze kanë qënë sa më
minimale në mënyrë që të mos ndikonin në uljen e efektit përtypës. Pas përtypjes materiali lahet,
pastrohet me ujë të rrjedhshëm me ndihmën e një site prej garze.
Më pas ky material hidhet në pjatë petri dhe thahet në thermostat në temperaturën 60o C
për 5 orë. Materiali i tharë kalohet në një sitë metalike me bira 2.4 mm. Ky material i mbetur në sitë
peshohet, kthehet më miligram dhe kjo hiqet nga sasia e fillimit, pjestohet po me sasinë e fillimit dhe
2500 – 1000 x 100
shumëzohet me 100, psh.:
= (60 %) në sistemin dentar të përzier.
2500
Në këtë mënyrë kemi fituar përqindjen e efektit përtypës për çdo pacient. Për të nxjerrë
vlerën mesatare të efektit përtypës në anomalitë e okluzionit me sisteme dentare të ndryshme ne
jemi bazuar në formulën për zgjidhjen e vlerës mesatare
X

εx
n

=

(x = vlera mesatare, εx = shuma e efekteve përtypëse, n = numri i fëmijëve), të cilat i paraqësim
në tabelën nr. 1 (shif. Tabela Nr. 1).
Tabela nr. 1
TREGUESI MESATAR INTENSIV I EFEKTIT PËRTYPËS NË ANOMALITË E NDRYSHME
TË OKLUZIONIT SIPAS SISTEMEVE DENTARE
Nr. i fëmijëve
me anomali

Prognat.

Progeni

Okluzion
të thellë

Okluzion
të hapur

K. trans.

Gjithsej

Sistem dentar
qumështi

122

65.76 %

56.1 %

62%

53 %

63.4 %

60.76 %

Sistem dentar
i përzier

49

71.5 %

73.4 %

62 %

65.5 %

75.83 %

68.63 %

Sistem dentar
permanent

61

62 %

55.5 %

66.26 %

60.3 %

57.6 %

61.24 %

Shuma e përgjithshme

232

67.19 %

61.86 %

63 %

60.81 %

78.11 %

62.62 %

Sistemet dentare
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Nga sa shihet në tabelë në sistemin dentar të qumështit efekti përtypës është më i ulët në
pacientët me okluzion të hapur (53 %), pasohet nga progenia (56 %), okluzion i thellë (62 %),
anomalitë transversale (63.4 %) dhe prognatia (65.76 %).
Përsa i përket sistemit dentar të përzierë, përqindjen më të ulët të efektit përtypës e kemi
gjetur në okluzionin e thellë me (62 %), okluzionin e hapur (65.5 %), prognatia (71.5 %), progenia
(73.4 %) dhe anomalitë transversale (75.8 %).
Po të krahasohen këto të dhëna me dy sistemet e tjera rezulton se këtu efekti përtypës
eshtë më i lartë megjithëse sipas autorëve mendohet të ishte më i ulët. Kjo mendojmë që
ndodhi për arsye se fëmijët e këtij sistemi, të marrë në studim, ishin më të shumtit të moshës
11 vjeçare. Në sistemin dentar permanent përqindja më e ulët e e efektit përtypës rezultoi në
progreni me (55.5 %), anomalitë transversale (57.6 %), okluzion i hapur (60.3 %). Të marra
totalisht të gjitha anomalitë, për të tre sistemet dentare, efekti përtypës rezultoi më i ulët
në okluzionin e hapur (60.8 %). Kjo shpjegohet sipas literaturës dhe mendimit tonë, nga
funksioni i dobët i musklaturës përtypës që mbyll gojën si dhe nga pakësimi i kontaktit të
sipërfaqeve përtypëse të dhëmbëve. Të dhënat tona janë të përafërta me ato të autorit B. Kestar
që efektin përtypës në këtë anomali e ka gjetur (67.5 %). Efektin përtypës në progeni e kemi
gjetur (61.86 %) në të tre sistemet dentare. Kjo mendojmë se rrjedh nga kufizimi i lëvizjeve
anësore të nofullës dhe përdorimi i lëvizjeve hapje e mbyllje si dhe nga zvogëlimi i kontaktit
të sipërfaqeve përtypëse të dhëmbëve anësore. Përqindja jonë përsa i përket progenisë afrohet
me atë të autorit Bogacki, ndërsa sipas autorit (5) Kostur efekti përtypës në progeni është më
i ulët (45 %).
Vendin e tretë në uljen e efektit përtypës e zuri okluzioni i thellë (63 %). Kjo mendohet që
ndodhi nga dobësimi i muskulaturës përtypëse te muskujve që hapin gojën dhe nga lëvizjet bllokuese
anësore. Sipas të dhënave tona prognatia paraqitet me një efekt përtypës (67.19 %). Kjo është e lidhur
me dobësimin e funksionit të muskulaturës përtypëse dhe pakësimin e kontaktit të sipërfaqeve
përtypëse. Përsa i përket efektit përtypës në anomalitë transversale kjo rezultoi 78.11 %. Natyrisht
kjo është e lidhur me mungesën e korespondimit të sipërfaqeve përtypëse të dhëmbëve anësorë si
dhe të lëvizjeve të kufizuara të nofullës. Sikurse shihet mesatarja e efektit përtypës në anomalitë e
ndryshme të okluzionit është e ulët, por është reale sepse ne në studimin tonë kemi marrë pacientë
me anomali në grada të ndryshme. Pra, sikurse shihet nga të dhënat, kemi një ulje të efektit përtypës
mesatare 37.37%.
Në tabelën nr. 2 po paraqesim kufirin minimal e maksimal të efektit përtypës të përcaktuar
në pacientët e marrë në studim (shif. Tabela2).
Tabela nr. 2
PARAQITJA MINIMALE DHE MAKSIMALE E EFEKTIT PËRTYPËS NË ANOMALITË
E NDRYSHME TË OKLUZIONIT

Sistemi dentar

Sistemi dentar i qumështit
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Anomalitë
e Okluzionit

%
minimale

%
Maksimale

Prognatia
Progenia
Ok. thellë
Ok. hapur
A. transversale

20 %
10
20
0
25

96 %
85
95
95
90
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%
minimale

%
Maksimale

Sistemi dentar i përzierë

Prognatia
Progenia
Ok. thellë
Ok. hapur
transversale

20 %
50
20
28
57

98 %
98
90
90
92

Sistemi dentar permanent

Prognatia
Progenia
Ok. thellë
Ok. hapur
transversale

20 %
30
30
40
20

76 %
74
84
80
80

Sistemi dentar

Anomalitë
e Okluzionit

Lidhur me sa u tha më sipër një pjesë e fëmijëve tanë të marrë në studim kanë pasur efekt
përtypës mjaft të ulët. Për këtë duhet patur parasysh si regjimi i ushqimit ashtu dhe cilësia e tij,
sidomos përsa i përket fortësisë dhe përbërjes, në mënyrë që ushqimi jo vetëm të asimilohet nga
organizmi në tërësi por dhe të aktivizojë proçesin e daljes së dhëmbëve nëpërmjet një ngarkese
funksionale të mjaftueshme, gjë që lejon të rritet sadopak periudha e funksionit përtypës të ulur
deri në formimin e okluzionit të përhershëm. Për këtë na del si detyrë që të organizohet sa më shpejt
shërbimi ortodontik në të gjitha klinikat e Republikës në mënyrë që masat profilaktike dhe mjekimi
ortodontik në plan të evitojë numrin më të madh të anomalive dhe të pasojave negative funksionale
e morfologjike.

K O N K L U Z I O N E:
1- Efekti përtypës rezultoi më i ulët në okluzionin e hapur (60.8 %), pasohet nga progenia (61.86
%), okluzioni i thellë (63 %), prognatia (67.19 %) dhe së fundi nga anomalitë transversale
(78.11 %).
2- Efekti përtypës i ulët vihet re si pasojë e kufizimit të lëvizjeve të nofullës së poshtme si dhe
nga zvogëlimi i kontaktit të sipërfaqeve përtypëse.
3- Të ngrihet ndihma ortodontike në çdo klinikë të Republikës.

B I B L I O G R A F I A:
1- Leksionet kineze: 1972
2- Betelmen 1951: Ortopediçna stomatologjija
3- Bogacki 1972: Klinika i hirurgjiçeskoe leçenie istinoi progeni.
4- U. U. Uzhumeçkine 1970:Metode isledvanie v ortodonti.
5- B. K. Kostur 1972: Funksionalni osobenosti zhevatelnovo aparata u detei i podrostkov.
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PROTETIKË

PËRGATITJA E DHËMBËVE ME VIDË TË THJESHTË
NË NJË SEANCË
Ped. Drita BASHA
Katedra Ortopedisë
Në luftën e popullit tonë për ndërtimin e socializmit dhe mbrojtjen e Atdheut, lëvizja për
kursimet, shpikjet, racionalizimet është bërë një faktor i rëndësishëm për rritjen e prodhimit, të
rendimentit të punës dhe sidomos për kurisimin e vlerave material e monetare. Në këto kushte, sot në
vendin tonë, të gjithë në njërën mënyrë ose tjetër, punojnë për zbatimin dhe forcimin e gjithanshëm
të regjimit të kursimit.
Në stadin aktual të zhvillimit tonë ekonomiko – shoqëror, kursimi i kohës së punës dhe
shtimi i kujdesit për problemin e saj me efekt sa më të madh, kanë në vetvete rëndësi të madhe jo
vetëm politiko – organizative por edhe ekonomiko – shoqërore. Nocioni i kursimit, siç dihet lidhet
me socializmin.
Shprehja që shoqëria socialiste është shoqëria njerëzore më kursimtare nuk është aspak një
nocion abstrakt. Ai shpreh një realitet të gjallë dhe objektiv. Partia nuk e shtron detyrën e kursimit se
ne jemi të varfër, përkundrazi ne sot jemi shumë më të pasur në krahasim me të kaluarën, por jo aq
të pasur sa i kemi vënë vehtes detyrë të bëhemi në të ardhmen.
Shoku Mehmet Shehu ka thënë: “Të luftohet që me më pak shpenzime të shtohet sa më shumë
prodhimi dhe produktet e prodhuara t’i përgjigjen plotësisht nevojave të popullsisë dhe të ekonomisë”.
Dhe ne, të influencuar nga mësimet e Partisë mbi qëllimin final të kursimit e filluam këtë
punë modeste për të kontribuar sado pak në kërkesat dhe thirrjen lidhur me kursimin duke menduar
se për konditat tona kjo mënyrë pune është e vlefshme dhe siguron të gjitha cilësitë e domosdoshme.
Dhëmbi me vidë është një mënyrë zëvendësimi.
Për përgatitjen e dhëmbëve me vidë, ashtu si në gjithë punimet protetike, nevojitet pjesëmarrja
e mjekut në klinika dhe e laborantit në laborator. Metoda jonë konsiston në përgatitjen e tyre, vetëm
nga ana e mjekut, në një seancë. Për aplikimin e kësaj metode ne u nisëm nga të dhënat e literaturës
zbatuam edhe ndonjë modifikim të thjeshtë, për të përmirësuar përgatitjen e tyre. Aplikimin e
dhëmbëve me vidë në një seancë ne e kemi zbatuar në 120 pacientë ndër të cilët ishin 50 centrale, 35
laterale, 35 kanine dhe 4 premolare. Nga këta 5 pacientë kanë ardhur me korona të frakturuara,duke
patur vidën të çimentuar në rregull.
Kjo metodë konsiston në aplikimin e një fasete prej rezine normale në pjesën vëstibulare të
kultit të rrënjës dhe në plotësimin e faqes orale të tij me rezine autopolimerizuese. Fillimin e kësaj
pune e nisëm në përpunimin e kultit të rrënjës që duhet të përgatitet në formën e çatisë. Ne kemi
përdorur gjithashtu dhe forma të tjera dekortikimi, duke u nisur nga rasti konkret i gjendjes së kultit,
nga gjatësia e rrënjës dhe nga okluzioni i pacientit. Në okluzion normal dhe në rastet kur kultin e kemi
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gjetur intakt kemi aplikuar dekortikimin në formën e çatisë. Në faqen orale kultin e kemi kruajtur
1 – 2 mm mbi nivelin e gingivës, ndërsa në anën vestibulare atë si zakonisht e kemi sjell paralel me
gingivën në mënyrë që kjo sipërfaqe të krijojë një farë konkaviteti për të rritur trashësinë e rezinës
në afërsi të gingivës. Në rastet kur kemi patur të bëjmë me një kult të destruktuar, nga procesi karioz
krahas përgatitjes së kultit karakteristik kemi përpunuar edhe pjesën karioze, duke krijuar një kavitet
të rregullt gjeometrik me mur paralel, për të rritur gjithashtu retensionin (sipas Pezolit). Në okluzion
të thellë, kur kultin e kemi gjetur të destruktuar, kemi përgatitur dekortikimin konkav për të rritur
efektin estetik, në zgjatimin e koronës me vidë dhe për të siguruar retensionin e saj nëpërmjet kunjit
që del jashtë kultit të rrënjës.
Në rastin kur murin oral e kemi gjetur të destruktuar, kemi aplikuar formën e dekortikimit
të pjerrët, në të dy sipërfaqet vestibulare dhe orale, duke zbritur deri në nivelin e gingivës marginale.
Këto dy sipërfaqe në të gjitha rastet jemi munduar që t’i takojmë në drejtim të hyrjes së kanalit të
rrënjës për të rritur rezistencën dhe retensionin e tyre. Pas dekoritikimit të kultit dhe aplikimit të vidës
si zakonisht, sa më preçiz në muret e kanalit të rrënjës, kemi zgjedhur një faset ose dhëmb prej rezine
normale (sipas formës), numrit të dhëmbit që mungon si dhe në bazë të ngjyrës së dhëmbëve fqinje.
Këtë fasete pasi e aplikuam përfundimisht në pjesën vestibulare të kultit duke imituar plotësisht dhe
simetrikën e tij, kemi aplikuar vidën e përgatitur për të parë nëse faseta pengohet për të qëndruar
në pozicionin e kërkuar. Në rast se ajo pengohet bëhet ngrënia e saj pikërisht në vendin ku pengon
vida. Më poshtë duke patur vidën në kanal, bëjmë fiksimin e fasetës me një copë dylli të ngrohur në
faqen orale, sipas pozicionit të zgjedhur më parë. Pastaj me dyll mbushet plotësisht faqja orale dhe
pasi kërkohet nga pacienti mbyllja e gojës në okluzion qendror, bëhet modelimi përfundimtar i dyllit.
Mbi këtë dhëmb të fiksuar me sipërfaqen orale të modeluar përfundimisht me të gjitha
hollësitë, merret një masë situacioni me allçi në mënyrë të atillë që ajo të përfshijë dhëmbët 1 – 2
mbi qafat e tyre. Me qëllim që faqja palatinale e rezinës autopolimerizuese të dalë sa më e lëmuar, ne
aplikuam një fletë të vogël celefoni në faqen orale të dhëmbit dhe mbi atë aplikuam masën e allçisë.
Pas forcimit masën e hoqëm në dy pjesë për manipulim më të lehtë dhe për të hequr më vonë ndonjë
pjesë rezine autopolimerizuese të faqes orale në faqen vestibulare, në kohën kur ajo është akoma e
paformuar, pra për të evituar heqjen e tyre pas forcimit me mjete të ndryshme lëmimi. Me heqjen e
masës, hiqen me rradhë vida dhe faseta, e cila pasi pastrohet mirë me alkool nga dylli, vihet në masë
në vendin përkatës të saj.
Më pas bëhet cimentimi i vidës dhe në këtë kohë duhet patur kujdes heqja e mbeturinave
të cementimit, për të evituar mbushjen e kavitetit kur ai ekziston rreth vidës. Kështu kalohet në
përgatitjen e rezinës autopolimerizuese në një ngjyrë të afërt me atë të fasetës. Në kohën kur rezina
autopolimerizuese arrin polimerizimin fillestar, ose pak më vonë, pikërisht kur ajo formohet si një
brum i hollë, merret dhe një sasi e vogël vihet rreth vidës së pastruar më parë për të mbushur kavitetin
respektiv, kur ai ekziston. Pjesa tjetër e rezinës vihet në faqen orale të fasetës në sasi të afërt me atë të
dyllit. Pas lagies me një sasi monomeni të fasetës së rezinës, masa e allçisë me këto të fundit aplikohet
në gojë dhe centrohet përfundimisht. Pas 1 – 2 minuta, në stinë vere, bëhet heqja e lugës dhe e pjesës
vestibulare të masës për të parë nëse ka depërtuar sasi rezine dhe për t’u hequr ajo para forcimit. Kështu
pritet 4 – 5 minuta të tjera dhe hiqet pjesa tjetër e masës në faqen orale të dhëmbëve. Në këtë faqe, në
disa raste, rezina duke qënë e tepërt shtrihet mbi gingivën marginale, prandaj në raste të tilla vetëm
në këtë zonë rezina hiqet me gurë të montuar dhe së fundi lustrohet. Mjaft lehtë këto korona i kemi
aplikuar edhe në rastet kur pacientët janë paraqitur me rënie të koronës së dhëmbit me vidë, pra kur
kunji i mbetur në kanalin e rrënjës i ka plotësuar të gjitha kërkesat dhe natyrisht, kur rrënja ka qënë pa
proçese periapikale. Kështu, pas rregullimit eventual të kultit, menjëherë kemi kaluar në dekortikimin
dhe aplikimin e fasetës, modelimin e faqes orale të saj dhe në marrjen e masës njëlloj si në rastin e parë
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deri në përfundimin e dhëmbit me vidë. Pra për këta pacientë, të cilët janë udhëzuar për heqjen e vidës,
gjë që siç dihet është një punë jo e sigurtë dhe e vështirë, ose për heqjen e vetë rrënjës, ne kemi aplikuar
këtë mënyrë pune duke evituar momentet e para të punës duke e përfunduar koronën me vidë në një
kohë më të shkurtër. Në kontrollin e bërë mbi aplikimin e këtyre koronave para një viti, ne nuk kemi
konstatuar asnje ndryshim nga ato të dhëmbëve me vidë që përgatiten me pjesëmarrjen e laborantit.
Mendojmë që ekzistenca e fasetave të gatshme me ngjyra dhe forma të ndryshme si dhe e vidave në
dimensione të ndryshme do të na ndihmonte mjaft në përgatitjen e këtyre koronave. Për rastet kur
ka qënë i nevojshëm përdorimi i një fasete më të gjerë se zakonisht, ne kemi modeluar një fasetë të
gatshme duke e zgjeruar, e kemi mufluar, polimerizuar dhe aplikuar.

K O N K L U Z I O N:
1- Sipas mendimit tonë përgatitja e dhëmbëve me vidë me metodën direkte është me precize,
sepse eviton disa incidente që sjellin pasaktësi në aplikimin e tyre. Ai eviton spostimin e
kunjit gjatë përgatitjes laboratorike të koronës, si dhe eleminon mungesën e kontaktit të plotë
të koronës në regionin cervikal (nga pakujdesia e laborantit).
2- Meqënëse rastet e aplikimit të dhëmbëve me vidë, qoftë në sistemin frontal, ose distal nuk
janë të rralla, aplikimi i metodës në një seancë vlen të përdoret për disa anë positive.
a- Me përgatitjen e tyre merret vetëm mjeku, pra kursehet kryesisht koha e punës së
laborantit.
b- Kjo metodë pune mund të aplikohet në çdo klinikë, pa asnjë pajisje të veçantë edhe nga
mjekë me një stazh të shkurtër pune.
3- Evitohet konsumimi i disa materialeve në laborator, duke filluar nga cement fosfati i modelit të
imët dhe me rrallë ne allçinë për derdhjen e masës, muflimin, dyllin, alkoolin, benzinën etj.
4- Efekti estetik, që në rastet e përgatitjes së dhëmbit me vidë në laborator nuk sigurohet
gjithmonë nga vështirësitë ose pakujdesitë e ndryshme, në këtë rast arrihet mjaft mirë, duke
imituar në mënyrë direkte dhe origjinale ngjyrën dhe formën e dhëmbëve të tjerë.
5- Shumë mirë dhe shpejt këto dhëmbë me vidë janë përgatitur në raste rëniesh të koronës së
dhëmbit me vidë.
6- Ndihmohet që pacienti mos të humbasë kohën e punës së tij por të mbarojë punë vetëm duke
ardhur një herë.
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NGA PRAKTIKA

DOZIMI I MATERIALEVE NË PRAKTIKËN STOMATOLOGJIKE
Hysni NDOJA
Burhan TROSHANI
Bahrije ALIBALI
Duke patur parasysh se materialet dhe medikamentet për shërbimin stomatologjik
importohen, del e domosdoshme që këto të përdoren me shumë kursim. Për këtë qëllim nga ana e
dikasterit na janë dërguar normativat e materialeve për çdo proces pune.
Dozimi i materialeve si për gjërat që merren me pika, me masë ose me peshë, duhet që në
njërën anë materiali i përgatitur te jetë i mjaftueshëm dhe në anën tjetër të përdoren në mënyrë
ekonomike. Përveç kësaj, metoda e dozimit të çon me siguri në kursimin e kohës së punës dhe siguron
për të përgatitur material me konsistencë të mirë.
Normativat e dërguara siç thuhet janë eksperiemntale. Mendojmë se këto do të plotësohen e
përcaktohen më drejtë nga studimi e ndjekja e tyre në praktikën tonë të përditshme.
Me qëllim që ky problem i rëndësishëm të njihej nga i gjithë personeli, në fillim e kemi
shumfishuar e shpërndarë për çdo repart dhe individ, krahas këtyre janë përgatitur masa dozimi për
amalgamin, allçinë, cementin, repinën e tjera. Dhe që ky problem i rëndësishëm të gjente zbatim të
plotë dhe të ndiqej në mënyrë të vazhdueshme kemi krijuar një fletore me këto të dhëna:

Nr

Emërtimi
i materialit

MuajiMars

Njësia
Gjëndja

Tërheqja

Normativa

Shpenzuar

Diferenca

Amalgam

Gr

20

50

40

30

-10

Pambuk

Gr

50

200

204

150

-54

Cement

Gr

10

40

25

30

+5

Siç shihet çdo kuadër në fund të muajit llogarit dhe pasqyrën: gjëndjen që i ka mbetur, sa ka
tërhequr, sa duhet të shpenzonte në bazë të normativës dhe sa material ka shpenzuar për punën e
kryer plus ose minus. Në këtë mënyrë çdo individ e shikon vehten, se në cilët artikuj ka kursyer ose
ka shpenzuar më shumë dhe pse ?
Këto të dhëna përmblidhen në një pasqyrë dhe shtrohen me kolektivin në mbledhjen mujore, këtu
ballafaqohen dhe diskutohen një për një rezultatet. Ky organizim dhe kjo formë pune bën që të korigjihen
shpejt të metat, vihet në dukje shëmbulli i më të mirëve dhe përgjithësohet eksperienca e tyre.
Duke ballafaquar kuadrot çdo muaj për këtë problem, është arritur të përcaktojmë drejtë
dozimin e shumë materialeve që kemi në përdorim.
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Amalgami: Për një mbushje pa mjekim kanalesh merret në vend të 0.65 që e ka normativën
0.35 – 0.40 dhe zhivë 4 – 5 pika. Dozimin e amalgamit e bëjmë me lugën e porcelanit, një lugë, duke
e rrafshuar, merr 0.40 të gramit kurse zhivën e marrim me pikatore të otorinomicinës (4 pika zhivë
peshojnë ½ gr). Kjo përzierje mjafton për një mbushje me madhësi mesatare dhe me konsistencë
optimale, kështu nuk mbetet nevoja për të ndryshur materialin për të nxjerrë zhivën e tepërt. Kurse
për një mbushje me mjekim kanalesh marrim dyfishin dmth. pluhur amalgam 0.70 – 0.80 dhe zhivë
8 – 10 pika.
Repina: Si dozim për marrjen e masës së funksionit me anën të lugës individuale mjafton të
merret prej secilit tubet masa e një gishtëze që përdorin rrobaqepësit. Në fillim duket e pamjaftueshme,
por në fakt jo vetëm që mjafton, por dhe për pacientet edhe për stomatologun sigurohet pastërti
pune, mbasi në këtë mënyrë evitohen tepricat e panevojshme.
Superakryli: këtë e kemi shpërndarë me kuti për çdo laborant, kemi përgatitur masë dozimi
si për pluhurin dhe për likuidin, në këtë mënyrë të gjithë laborantët arrijnë të nxjerrin nga një kuti 20
komplete. Disa prej tyre nxjerrin vazhdimisht 21 – 22 komplete protezash.
Allçija për marrje mase: Për të siguruar punë të pastër e kursim kohe, duhet të matet uji i
nevojshëm për marrjen e masës, atëherë përzierja bëhet më shpejt dhe konsistenca bëhet më mirë,
njerëzit krijojnë siguri në punë. Për marrjen e një mase nevojiten masatarisht 25 – 30 cc ujë.
Allçija për derdhjen e modeleve: Në përzierjen e saj kërkohet jo vetëm matja e ujit por
edhe dozimi i pluhurit. Për nxjerrjen e një mase nevojiten 25 cc uji dhe 90 gr allçi. Neve duhet të
mendojmë gjithmonë se puna kryhet më shpejt e më pastër duke e përzier dy herë se sa të përziejmë
dyfishin e sasisë përnjëherësh.
Normativa e allçisë e caktuar për proçedurat e punës në laborator është e mjaftueshme. Këtë
ne e kemi ndjekur për çdo laborant duke e dozuar allçinë si për nxjerrje mase, këllëfi, urë, parcjale,
komplete, venje në articulator në muful etj.
Alginati: Dozimi që jepet prej firmës është i madh. Shpesh puna kryhet me më pak. Me
qëllim kursimi e për siguri pune, në përgjithësi për parciale dhe aparate ortodontie më parë marrim
masën me stence, pastaj i vëmë një shtesë me përzierje alginate. Për aparate si shtesë mjaftojnë 3 gr
pluhur, duke e përzier me 7.5 cc ujë, kurse për një parciale me dhëmbë poshtë merren 6 gr pluhur
dhe22 cc ujë, për parciale me dhëmbë sipër merren 9 gr pluhur dhe 22 cc ujë. Për matjen e pluhurit
përdoret një lugë që e përgatisim vetëm prej 3 gr, kurse dozimi i ujit matet me anën e një cilindri 25
cc duke i bërë shënimet me anën e gurit.
Cementi: Për cementimin e një këllëfi prej metali në fillim kishte mendime se dozimi mesatar
prej 0.20 – 0.25 të gramit nuk ishte i mjaftueshëm. Kjo ju ngarkua një kuadri për ta praktikuar
zbatimin e kësaj norme, mbas një muaji u arrit të binden edhe të tjerët se pluhuri i cementimit 0.20
– 0.25 të gramit, duke e përzier me dy pika likuidin është i mjaftueshëm për cementimin e një këllëfi
(një lugë porcelani duke u rrafshuar me cement merr 0.20 të gramit).
Të gjithë ne jemi të bindur se normativat nuk janë të përsosura, këtu fshihen rezerva. Prandaj
duhet të ndiqet në mënyrë të organizuar zbatimi i tyre në praktikë. Në këtë mënyrë do mësohemi
të punojmë me saktësi e rregull, në anën tjetër mësohet edhe personeli ndihmës të jetë i përpiktë në
çdo proces pune.
Në kushtet e bllokadës së egër imperialiste revizioniste neve punonjëve të shërbimit
stomatologjik na mbetet detyrë e vazhdueshme për t’i përdorur me nikoqirllëk dhe me kursim të
gjitha materialet e konsumit, në këtë drejtim të bëjmë vazhdimisht studime dhe eksperiemtnime në
mënyrë që të parcaktojmë nornativa sa më reale dhe ekonomike.
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NJOFTIM

SEMINARI I PARË KOMBËTAR I SHERBIMIT STOMATOLOGJIK
Stom. Haki BLLACA
Poliklinika Stomatologjike Durrës
Me datën 25 – 26 maj në qytetin e Elbasanit u organizua seminari i Parë Kombëtar i shërbimit
stomatologjik.
Në zhvillimin e punimeve të këtij seminari muarën pjesë Ministri I Shëndetësisë prof. Llambi
Ziçishti, Drejtori i Drejtorise së Mjekimit pranë Ministrisë së Shëndetësisë Dr. Gaqo Trebicka, Shefi
i Shërbimit Stomatologji pranë drejtorisë së Mjekimit Dr. Çerçiz Mingomataj dhe shokë të pushtetit
të qytetit të Elbasanit, shefat e shërbimeve stomatologjike të rretheve të vendit tonë, pedagogë të
katedrës stomatologjike, laborantë dhe mjekë stomatologë.
Në seminar u mbajtën këto referate:
1- Mbi zbatimin e indekseve cilësore në shërbimin stomatologjik si shprehje e zhvillimit të tij të
mëtejshëm sasior e cilësor, nga Dr. Çerçiz Mingomataj.
2- “Si kanë punuar punonjësit e shërbimit astomatologjik të Vlorës për arritjen e disa treguesve
të mirë cilësor” nga Dr. Lluka Gjidede.
3- “Mbi indekset cilësor në rrethin Gjirokastër”, nga Dr. Jorgo Bukas.
4- Propozim i Ministrisë mbi vendosjen e garancisë në punimet protetike nga Dr. Çerçiz
Mingomataj.
5- “Si kanë punuar punonjësit e shërbimit stomatologjik të rrethit të Elbasanit për zbatimin
e vendimeve të Këshillit të Ministrave Nr. 231, 236, dhe 245 në lidhje me kursimet, e disa
mendime rreth normativave në fuqi nga Dr. Bukurosh Çerekja.
6- “Mbi normativat e zbatimin e tyre në rrethin e Korçës” nga Dr. Vjola Mone.
Rreth këtyre referateve u bënë diskutime të gjera nga të cilat doli i qartë se punonjësit e shërbimit
stomatologjik kanë punuar mirë në drejtim të ngritjes ideo – politike e tekniko –profesionale, për t’i
shërbyer sa më mirë popullit dhe për të qënë sa më afër punës. Por njëkohësisht nga këto diskutime
dolën qartë dhe disa dobësi në drejtim të raporteve cilësore në punimet stomatologjike, të peshës
specifike të disiplinave të këtij shërbimi, të kursimeve të materialeve të konsumit të përditshëm
që janë të gjithë material importi, në drejtim të organizimit të vogël të punës dhe veçanërisht në
ndihmën që duhet t’i jepet fshatit.
Nga punimet e seminarit doli e qartë rëndësia e madhe që ka drejtimi profilaktik i
stomatologjisë, forcimi i vazhdueshëm sasior e cilësor i reparteve të sanacionit të planifikuar si gur
themeltar i shërbimit stomatologjik. Njëkohësisht repartet dentare që punojnë në fshat duhet të
zbatojnë me përpikmëri vendimin e Ministrit që një të tretën e kohës së punës ta harxhojmë me
mjekimin e fëmijëve të shkollave, duke justifikuar kështu dhe shfrytëzimin e kohës së punës.
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Diskutuesit, duke u udhëhequr nga mësimet e Partisë dhe të shokut Enver, mbështetën të
gjitha propozimet mbi rishikimin e normativave të konsumit të gjerë të materialeve të importit,
për thyerjen e tyre si normative të huajtura nga jashtë dhe përcaktimin e normativave të reja që t’i
përshtaten kushteve tona.
Për zhvillimin e mëtejshëm sasior e cilësor të punimeve ortopedike u mbështet dhe propozimi
mbi garancinë e punimeve protetike.
Në seminar doli i qartë kujdesi atëror që tregon partia e pushteti për zhvillimin e stomatologjisë,
për shtrirjen e saj sa më afër popullit punonjës, qytetar ose fshatar. Për këtë flet edhe fakti që sot një
e treta e mjekëve stomatologë punon në fshat dhe një e treta e gjithë kuadrit stomatolog merret me
sanacion të planifikuar. Në fund shoku Ministër, pasi vlerësoi pozitivisht punën e këtij sëminari dhe
arritjet e tij, porositi posaçërisht për ballafaqimin e punës tonë me masat punonjëse të qytetit e fshatit
për të njohur gjëndjen dhe vehten, porositi për drejtimin profilaktik dhe zbatimin e vendimeve të
Plenumit të XI të KQ të PPSH. Midis të tjerave ai tha: “T’i futemi depistimit në masë, në shkolla,
në fabrika e qendra pune dhe kudo, të kursejmë materialet e konsumit të importit dhe të vendit
duke e shikuar këtë problem me syrin politik”. Përsa i përket normativave shoku Ministër porositi të
rishikohen ato një për një, duke patur parasysh rrethimin e egër imperialist – revisionist.
Seminari i Elbasanit tregoi qartë se edhe punonjësit e stomatologjisë në të katër anët e vendit
tonë, kanë vënë forcat e tyre në shërbim të popullit punonjës dhe përpiqen me çdo kusht që të jenë sa
më afër masave punonjëse për të merituar titullin e lartë shërbëtor të popullit.
Organizimi i seminarit nga ana e Drejtorisë së Mjekimit të rrethit të Elbasanit dhe kujdesi i
veçantë i organizatës bazë dhe i Drejtorisë Poliklinikës Stomatologjike ishte në lartësinë e duhur.
Përshtypje shumë të mira bëri organizimi i konkursit të parë stomatologjik në mes të klasave
të VII të shkollave tetëvjeçare që tregoi zbatimin me përpikmeri të vendimeve të Plenumit të XI mbi
profilaksinë dhe higjienën.
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MBI VENDOSJEN E GARANCISË NË PUNIMET PROTETIKE
NË STOMATOLOGJI
(material i shkurtuar)
(Mbajtur në Seminarin I-rë Kombëtar të Stomatologjisë Elbasan)

Stom. Çerçiz MINGOMATAJ
Ministria e Shëndetësisë
Siç dihet shërbimi stomatologjik, si pjesë përbërëse e mjekësisë sonë socialiste është rritur
dhe shtrirë në të katër anët e vendit tonë, veçanërisht në pesëvjeçarin 1971 – 1975.
Sot në shërbimin stomatologjik numërohen qindra mjekë, nd/mjekë dhe laborantë që punojnë
në poliklinika dhe ambulance stomatologjike si në fshat ashtu dhe në qytet.
Tipar dallues i mjekësisë sonë është dhe shtrirja e gjerë në fshat, deri në zonat më të thella e
gatishmëria e këtij shërbimi për t’i dhënë ndihmë falas kujtdo dhe kurdoherë.
Partia nuk ka kursyer asgjë për shëndetin e punonjësve, për t’i ardhur sa më mirë në ndihmë
popullit. Ajo e fuqizoi shëndetësinë, e pajisi me aparatura, vegla, medikamente dhe materiale moderne
dhe e bëri atë të aftë të kryejë detyrën e saj, ruajtjen e shëndetit të popullit.
Edhe në stomatologji sukseset janë të mëdha, të pakrahasueshme me të kaluarën e errët të
popullit ku punonin vetëm një dorë mjekësh e praktikantësh krejt privatisht.
Sot vendi ynë, në relatën mjek – nd/mjek – popull ua kalon shumë vendeve të zhvilluara, bile
edhe me tradita në shërbimin stomatologjik.
Vetëm në fshat sot gjënden mbi 300 ambulanca stomatologjike nga të cilat mbi 160 mbulohen
me mjekë, si dhe rreth 100 laboratore dentare të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme.
Dihet se orientimi kryesor i mjekësisë sonë socialiste është ai profilaktik, sepse në pushtet
është klasa jonë punëtore e cila nëpërmjet Partisë së saj realizon problemet e karakterit social masiv
në interes të popullit punonjës.
Masat me karakter të theksuar profilaktik që janë marrë nga Partia nëpërmjet Ministrisë së
Shëndetësisë veçanërisht në këto vitet e fundit, siç janë psh. sanacioni i planifikuar i detyruar në
fëmijët, vendosja e fluorizimit në shkallë republike, si për gratë shtatzëna dhe për fëmijët deri në 10
vjeç në forma të përshtatshme, intensifikimi i sektorit terapeutik, kanë sjellë dhe do të sjellin rezultate
të dukshme në favor të masave punonjëse.
Këtu mund të cilësojmë dhe rritjen e volumit terapeutik në fëmijë dhe të rritur, si dhe rritjen
cilësore të sektorëve të tjerë psh. atë protetik.
Shërbimi brenda pesëvjeçarit 1976 – 1980 hedh bazat e krijimit të specialiteteve të nevojshme
në gjitha vendin kryesisht siç janë: pedodontia, terapia, orthodontia, paradontologjia, kirurgjia,
radiofizioterapia dhe proteza.
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Megjithatë duhet pranuar se një nga sektorët më të fuqishëm që kërkon investime të mëdha
nga shteti është sektori protetik. Kërkesat shumë të mëdha në këtë sektor kanë një varg arsyesh
subjektive dhe objektive.
Kërkesat protetike nuk vijnë vetëm si rezultat i mbulimit të pamjaftueshëm të nevojave
terapeutike.
Protetika lidhet ngushtë me morbozitetin e kariesit dhe sëmundjeve të tjera stomatologjike
në popull, lidhet në mënyrë direkte edhe më shumë sëmundje të tjera që reflektohen edhe në sistemin
dentar, si pjesë përbërëse e organizmit.
Duke synuar në plotësimin e nevojave imediate të popullit për këtë sektor por pa humbur
orientimin profilaktik të shërbimit, dikasteri vitet e fundit, e ka kufizuar në mënyrë të ndjeshme këtë
profil.
Protezimi i popullit me të drejtë është konsideruar si një masë e rëndësishme për përmirësimin
e shëndetit të masave punonjëse për t’i dhënë atij mundësinë e zëvendësimit të efektshëm të pasojave
të morboziteteve të ndryshëm dhe për të aftësuar punonjësin që ai të kthehet përsëri në frontin e tij
të punës dhe në gëzimin e jetës.
Konkretizimi i përmirësimit të nivelit të jetesës dhe kushteve social – ekonomike, është në
fund të fundit zgjatja e jetës mesatare të qytetarit tonë dhe direkt në funksionin e këtij fakti, është dhe
zhvendosja e kohës së protezimit të punonjësve në mosha më madhore gjë që shpreh qartë kujdesin
dhe suksesin e shërbimit tonë për të plotësuar detyrën e ngarkuar.
Në këto aspekte as që mund të imagjinohet ndonjë krahasim me të kaluarën. Protezimi është
masiv jo vetëm nga karakteri i tij, por edhe pse krejt ndryshe nga vendet e tjera ai kryhet ndaj një
pagese të thjeshtë. Edhe në shtypin tonë qendror janë botuar fakte për çmimet shumë të larta që u
kërkohen punonjësve në vendet imperialisto – revizioniste për vendosje dhëmbësh dhe për vendosjen
e një punimi protetik nga më të thjeshtat këto çmime kalojnë edhe pagën mujore të punonjësit.
Po t’i hedhim një sy realizimeve protetike në vendin tonë ato zënë një volum të madh
pune. Vite më parë ky aktivitet zinte më shumë se gjysmën e kohës së punës së mjekut tonë
stomatolog.
Sot protezimi realizohet nga kuadër relativisht i ri si klinik dhe laboratorik dhe mbulon pak
më tepër se 1/3 e volumit total të punës në stomatologji.
Duke analizar këtë fakt, rezulton se volume i punës në sektorin protetik nuk është ulur dhe
as ka mbetur ne vend, përkundrazi ai është rritur. Ky fakt është krejtësisht i shpjegueshëm dhe i
drejtë me gjithë rritjen e madhe të sanacionit të planifikuar dhe të terapisë si hallkë të profilaksisë
tek ne.
Tabela e mëposhtme na paraqet realizimet e përafërta protetike, në vitet e fundit:
Vitet

Ura të ndryshme

Proteza komplet e parciale

1973

25.000

12.000

1974

26.000

13.000

1975

28.000

14.000

(shifrat janë marrë nga statistikat e degës planit pranë Ministrisë së Shëndetësisë).
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KON K LU Z ION :
Çfarë karakteristikash ka sektori protetik sot ?
1- Në të vihet re ngritja graduale por e dukshme e protezave të lëvizshme, si element zëvendësues
më modern në praktikën protetike.
2- Konstatojmë shtimin e ndjeshëm të punimeve të natyrës së mikroprotezave të çdo lloji që
nga inlayt e dhëmbët me vide, deri tek këllëfët e rezinës, ato 3/4 dhe zëvendësuesit metalikë
të gjithllojshëm. Ky fakt flet jo vetëm për rritjen e nivelit të njohurive shëndetësore të masave
tona punonjëse në këtë drejtim, por edhe për përpjekjet e punonjësve të këtij sektori për
ngritjen e tyre kualitative.
3- Vëmë re se mëgjithëse ky sektor paraqet vështirësi teknike dhe kërkon përvojë të madhe,
ai mbulohet krejtesisht nga kuadër me moshë profesionale të re, pa preçedencë gjinie, si në
klinikë dhe në laborator.
Ky fakt shpjegohet me vetë moshën e re të shumcës dërmuese të kuadrit stomatologjik e me
përbërjen e këtij kuadri.
4- Në laboratorët tanë dominon kryekëput elementi femër, që në analizë të fundit në mvartësi të
natyrës së profilit që ushtron përmbush më mirë kushtet për aftësitë që duhet të ketë laboranti.
Faktet që renditëm flasin për sukseset që ka arritur shërbimi ynë nën udhëheqjen e Partisë,
ato nxjerrin në shesh të vërtetën e madhe se sa shumë është emancipuar femra në vendin tonë dhe
ç’rrol të madh e pozitiv luan ajo edhe në këtë shërbim, që dikur ishte privilegj kategorik vetëm për
njerëz të pasur të gjinisë mashkullore.
Por dihet që sektori protetik kërkon investime të ndjeshme financiare.
Në kushtet e veçanta të ndërtimit socialist në vendin tonë në konditat e rrethimit të egër
imperialist – revisionist, kursimi evidentohet si një faktor tepër i rëndësishëm.
Partia na mëson se socializmi është llogari dhe ky fakt duhet të sundojë mendimet dhe
veprimet e çdo punonjësi, kuadri apo organi drejtues.
Duke mbajtur parasysh se sektori protetik punon vetëm me materiale importi që kërkojnë
sasi të konsiderueshme të hollash, si dhe fakti që tek ne mjekimi protetik është pothuaj falas, del
detyrë që të jemi gjithmonë të ndërgjegjshëm në përgatitjen me kualitet të mirë të protezave dentare
të gjithllojshme, duke zbatuar parrullën cilësia = sasi. Ky veprim ka edhe vlerë të madhe ekonomike.
Për arritjen e kesaj del detyrë e dorës së parë ngritja e vazhdueshme ideo – politike, për të kuptuar
thellë rrethimin e egër të vendit tonë dhe vështirësitë shume të mëdha që lindin nga ky faktor në
sigurimin e importit të materialeve teknike të nevojshme.
Rëndësi e veçantë duhet t’i kushtohet dhe ngritjes se vazhdueshme serioze tekniko –
profesionale si për mjekët ashtu dhe për laborantet, duke gërshetuar sa më mirë njohuritë dhe
eksperiencën e tyre në këtë drejtim. Dikasteri mendon se në kushtet aktuale rol të rëndësishëm do të
luajë edhe marrja në shqyrtim e problemit të vendosjes së garancisë në punimet protetike.
Për zgjidhjen sa më të drejtë të kësaj mase është menduar me kohe dhe janë dhënë orientimet
e duhura për pikësynimet që i caktoheshin protetikës.
Shumë rrethe si Shkodra, Gjirokastra, Elbasani, Korça, Tirana, Vlora, Durrësi etj. merren
me këtë problem. Edhe vendimi i Qeverisë nr. 236, në mes të tjerash, nxjerr detyra të rëndësishme
për shëndetësinë. Në përputhje me ato detyra, dikasteri ka hartuar dhe shpërndarë planin e masave
për arritjen e pikësynimeve të caktuara në këtë vendim. Për sektorin stomatologjik këto detyra
konkretizohen në rritjen e cilësisë së shërbimit gjithnjë e më mirë. Duke e ndjekur me tej këtë orientim
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shumë të drejtë dhe aktual, ne na del detyrë sidomos rritja e nivelit cilësor në sektorin protetik. Këto
detyra përcaktohen edhe me mirë nga vendimi Nr.245 datë 19.12.1973 I Këshillit të Ministrave.
Përse kërkojmë vendosjen e garancisë në punimet e sektorit protetik?
1- Sektori protetik është veçanërisht konkret në llojin e mjekimit që realizon, duke qënë kryesisht
praktik në varëtësi direkte të masës së aplikimit të mjekut dhe të laborantit.
2- Punimet në këtë sektor realizohen, në pjesën më të madhe të fazave teknike të proçedurës,
nga laboratori. Keto punime nuk influencohen shumë nga gjendja e organizmit të pacientit
dhe nga individualiteti i reagimit të tij (si në kirurgji apo në terapi).
3- Një pjesë e punimeve, gjatë proçesit teknologjik nuk kanë të bëjnë me veprime direkte mbi
organizmin e njeriut por mund të sjellin pasoja (të afërta ose të largëta) ta papëlqyeshme mbi
shëndetin e proteza – mbajtësit.
4- Ky sektor si i vetmi i tillë në shëndetësinë tonë, kompensohet me një masë të kufizuar nga i
sëmuri dhe, në bazë të ligjeve në fuqi në RPSH, personi që paguan mbi një mall të caktuar (siç
është në një farë kuptimi edhe proteza) ka dhe të drejtë mbi atë mall.
Kjo mpleksje financiare e këtij veprimi mjekësor kërkon që të respektohet ligjërisht e drejta
e të sëmurit ndaj këtij mjekimi në një mënyrë më të diferencuar (ju kujtojmë pagesën, të drejtën e
anullimit, ose të qëndrimit në fuqi të aktit të pengesës së tij).
5- Ne e konsiderojmë vendosjen e garancisë në punimet protetike, si një shfaqje të rritjes së
mëtejshme të ndërgjegjes tonë socialste në punë dhe si një formë e zbatimit të disiplinës
proletare në punën e përditshme. Nga ana tjetër kjo masë do të rriste indirekt në mënyrë të
ndjeshme kualitetin e punimeve tona protetike. Kjo masë i përgjigjet plotësisht vendimit nr.
245 të Këshillit të Ministrave, i cili kërkon deri çdëmtimin financiar nga ana e personave që
shkelin ligjet, urdhërat apo rregullat teknike në shëndetësi. Kemi konstatuar dhe analizuar një
kualitet të dobët në punimet protetike. Për këtë qëllim kemi vënë në zbatim edhe evidentimin
e punimeve skarco, mbi normativën e vendosur unanimisht në konsultën kombëtare më
1973.
6- Në shumë rrethe kemi aplikuar dhe çdëmtimin financiar nga mjeku apo laboranti e megjithkëtë
punimet përsëritëse për faj apo gabime teknike, mbeten akoma të larta.
Si faktor i ndjeshëm negativ duhet konsideruar dhe numri shumë i lartë i riparimeve si në
ura ashtu edhe në proteza komplete apo parciale, sidomos në muajt e parë mbas vendosjes së tyre në
gojën e të sëmurit. Edhe shtypi ynë profesional ka trajtuar herë – herë probleme të kësaj natyre. Duke
u mbështetur në këto që thamë propozojmë që në punimet protetike fillimisht dhe në mvartësi të
kushteve tona konkrete, të aplikohet garancia në punimet protetike, duke përjashtuar nga kjo masë
punimet që kryhen në fakultet nga studentët, apo ato që kryhen nga nxënësit e shkollave profesionale
dhe nga stazhierët (e lartë ose të mesëm) në 6 muajt e parë të punës. Afatet e dhënies së garancisë nga
shërbimi ynë për punimet të jenë:
1- Për një këllëf rezinë apo dhëmb me vidë garancia të jetë deri në 6 muaj.
2- Për një urë tërësisht metalike garancia të jetë deri në 2 vjet.
3- Për një urë të kombinuar metali dhe plastmase (anësore) garancia të jetë 1.5 vjet.
4- Për një urë frontale me faseta porcelain apo me faseta plastmasi garamncia të jetë 1 vit.
5- Për një urë frontale krejt plastmasi garancia të jetë deri 6 muaj.
6- Për një urë të ndërtuar mbi inlay, pinlay, riçmod, ose korona të tipit ¾, garancia të jetë 2 vjet.
7- Për një protezë parciale të re garancia të jetë 6 muaj (të mos frakturohet, thyhet dhëmbi ose
të këputet krosheja).
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8- Për një protezë totale të re garancia të jetë 1 vit.
9- Për një riparim laboratorik të ftohtë garancia të jetë 3 muaj (nga marrja në dorëzim e protezës)
mbasi të riparohet dhe garancia të jetë 2 muaj për riparimin e dytë (duke filluar nga dita që
kryhet riparimi i tyre).
10- Për një riparim të nxehtë garancia të jetë 6 muaj nga data e marrjes së protezës së riparuar,
ndërsa garancia të jetë 4 muaj pas marrjes nga riparimi i dytë, e dy muaj pas marrjes nga
riparimi i tretë.
11- Nga garancia përjashtohen të gjitha aparatet ortodontike, duke qënë aparate mjekimi që
pësojnë ndryshime të vazhdueshme në vartësi të nevojave të mjekimit.
Për përcaktimin e personit që do të çdëmtojë punimin, autorizohet kështu këshilli teknik i
qëndrës së punës, i cili do të përbëhet nga drejtori ose përgjegjësi i institucionit, nga shefi protezës
ose protezisti kryesor dhe nga k/laboranti.
Këta persona do të vendosin nëse proteza është dëmtuar për gabim teknik në konstruksion
apo është keqpërdorur nga pacienti. Garancia vlen në rastet e riparimeve, deri në riparimin e tretë.
Mbas tre riparimesh i sëmuri humbet të drejtën e garancisë dhe riparimet do të bëhen vetëm pasi
pacienti të sqarohet mbi ndryshimet kualitative që pëson proteza dhe rrjedhimisht kjo shpie në
humbjen e garancisë.
Partia na mëson se njerëzit duhet të mësojnë të mbajnë përgjegjësi partie dhe shtetërore që
nuk ndahen nga njera – tjetra. Kjo inisiativë do të jetë shkas për arritje të tjera të mëdha në këtë
shërbim, për të mirën e popullit tonë.
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TERAPI

LINGUA VILLOSA DHE TRAJTIMI I SAJ NË KLINIKËN TONË
Stom. Flamur REXHA
Poliklinika Stomatologjike Qendrore Tiranë
Lingua nigra është një ndryshim i pamjes së jashtme të gjuhës që nuk shoqërohet me shenja
subjektive. Esenca e ndryshimit qëndron në hipertrofinë, hiperkeratozën dhe hiperplazinë e papilave
filiforme, të cilat kurdoherë shoqërohen me ngjyrosje dhe bëhen të ngjashme me qime.
Në këtë emërtim grupohen një entitet kliniko-anatomopatologjik e mikrobiologjik me etiologji
nga më të ndryshmet. Është një dëmtim beninj. Të dhënat e literaturës nuk citojnë transformime
malinje. Në kabinetin e indeve të buta të Poliklinikës stomatologjike, nga maj 1973 deri dhjetor 1974,
janë paraqitur gjashtë raste me këtë pëtologji. Së bashku me mendimet e literaturës për këtë sëmundje
po japim edhe rastet tona.
Nga të dhënat e literaturës dhe të rasteve tona, etiologjia është pasqyruar plotësisht. Mendohet
se edhe një patologji e shkaktuar si pasojë e modifikimeve të gjendjes së përgjithshme psh. si pasojë e
gjendjes kahektike gjatë fazës përfundimatre të një sëmundje të rëndë, gjatë dehidracionit me asjali,
nga modifikimet e ambjentit të gojës, për pasojë të higjienës jo të rregullt (në të gjashtë pacientët tanë
higjiena e gojës linte për të dëshiruar). Si faktor etiologjik luajnë rol të rëndësishëm dhe abuzimi në
përdorimin e alkoolit dhe sidomos të duhanit. Pesë nga pacientët abuzonin mjaft në këtë drejtim,
(pinin afro 40 cigare në ditë).
Influencojnë shumë avitaminozët B, PP, A, B, rezinat e protezave dentale. Kohët e fundit
si shkak kryesor akuzohet antibiotikoterapia dhe siulfanilamidet që shkaktojnë modifikim të florës
bakterilae, për pasojë favorizohet zhvillimi i mykrave (për njerin nga rastet tona mendojmë që shkak
ka qenë përdorimi i tetraciklinës, me ndërprerjen e saj lezioni u zhduk). Gjatë antibiotiko-terapisë
luan rol kryesisht marrja me rrugë orale, por mund të merren në shqyrtim edhe rastet nga përdorimi
paranteral (sipas Laniri dhe Kobler).
Në etiopatogenezën e sëmundjes një vend i rëndësishëm i jepet mykrave (në gjithë materialin
bibliografik); procesi principal patogenik është që të dihet se çfarë vendi u duhet rezervuar, janë
primare apo sekondare. Nga pesë pacientët tanë në të cilët u mbollën kultura për mykra, në dy raste
rezultoi negativ, në dy të tjera kandida albikans dhe në një rast kandida Kruzej (analizat u bënë në
Laboratorin bakteriologjik të spitalit infektiv).
Nga studimet mykologjike është parë se një bollëk i tillë i mykrave nuk është hasur në mukozat
e tjera të gojës.
Mykrat nuk depërtojnë në mukozën dhe submukozën e gojës. Gjithashtu nuk është arritur të
riprodhohet lingua nigra viloza duke transmetuar kultura mykogjene.
Influencon grumbullimi i mbeturinave ushqimore midis papilave nga të cilat shtohet
shumzimi i mikroorganizmave kromatogjene, pra favorizohet glosotis, me hipertrofi të papilave në
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praninë e të cilave mendohet se lind ngjyra e zezë. Mendohet për hipertrofinë e papilave filiforme
të shkaktuara nga tërheqja e qelizave të keratinizuara, të cilat me vështirësi deskuamohen. T’ u
referohemi rasteve tona:
PH i ambientit të gojës është acid në pacientët tanë, në dy është 5 në tre raste 5.5 dhe në një
6. Ngjyrimi: Vërehet papilë filoforme me ngjyrë kafe të errët në të zezë. Porse ndryshimi i papilave
mund të ndryshojë nga e verdha e errët në gri, rrallë blu, shpesh e gjelbërt ose kafe deri në të zezë, si
bojë kine (tush).Mbi këtë mundësi të variabilitetit të ngjyrës disa autorë Pindborg, Roocia, etj, kanë
propozuar ndërrimin e temit “ Lingua Nigra vilosa” në “Lingua villoza”. Ngjurimi më intensiv është
në mes të gjuhës, zonë në të cilën edhe papilat filifone janë më të zgjatura se në anët.
Në dy nga rastet tona lingua nigra shkaktohet nga mjekimi i marrë për ulcus duodeni, në
përbërje të të cilit ka bismut subnitrici, natrii citrici. Sapo fillojmë të përdorim këtë recetë vërejmë
nxirje të gjuhës që vazhdon deri në mbarim të mjekimit. Problemi i etiopatogenezës nuk është
zgjidhur, por ngrihen hipoteza duke synuar t’i japin histokimisë një rol të rëndësishëm në bllokimin e
deskuamacionit, proces që vërehet në lingua nigra, duke krijuar kështu një strukturë të përshtatshme
për zhvillimin e mykozës.
Nga të dhënat tona sëmundja karakterizohet me një fillim të përnjëhershëm, evolucion të
ndryshueshëm, zgjatje të pasigurt të sëmundjes nga disa ditë deri disa vjet. Në rastet tona është shfaqur
për herë të parë, në dy raste, për herë të dytë në dy raste. 4 janë meshkuj dhe dy janë femra, pra në
raport 2:1 (meshkuj, femra). Ketë diferencë mendojmë ta shpjegojmë nga përdorimi prej meshkujve
i elementeve që iritojnë mukozën e gojës si alkool, duhan, pa mundur ta afirmojmë plotësisht këto (5
nga pacientët tanë abuzonin mjaft në duhan duke pirë rreth 40 cigare në ditë). Mosha e të sëmurëve
është 24 – 42 vjeç.
Shenjat funksionale: Prania e këtij lezioni, në shumicën e rasteve është asiptomatike edhe për
një periudhë kohe të gjatë dhe shqetësimet e lehta i atribuohen glositit.Në disa raste vërehet paksim i
ndijimit të shijes, shije metalike, ose ndijim i gjuhës së trashë (sikur është me brumë), ose përshtypjen
e një trupi të huaj që të bezdis (një nga pacientët tanë kishte një ankesë të tillë), konstatuam në dy
nga pacientët tanë. Të gjashtë pacientët tanë ankoheshin për erë të keqe nga goja. Mendojmë se ka
influencuar edhe mungesa e higjienës së gojës, si edhe depozitimi i mbeturinave ushqimore midis
papilave të zgjatura. Gjatësia e papilave në rastet tona lëviz nga disa milimetra 0.9 – 1.2 cm e deri në
1.6 cm (gjatësia maksimale tek njëri rast).
Në pesë nga pacientët tanë lezionet janë të dyanshëm, vetëm në njërin rast është i njëanshëm
Përshkrimi i një rasti: I sëmuri S.D. vjeç 39, numri i kartelës 1475, 5.06.1974. Nga anamneza
rezulton se vuan nga ulcus duodeni prej 10 vjetësh, abuzon shumë në duhan, pi rreth 40 cigare në
ditë, nuk mban higjienën e rregullt të gojës. Klinikisht vërehet një zgjatje dhe trashje e theksuar e
papilave filiforme, të ngjyrosura në kafe të errët në regjionin e një të tretës së mesme të përparshme të
shpinës se gjuhës, ekzaktësisht përpara “V” gjuhësore të formuar nga papilat valate dhe rreth sulcusit
median të gjuhës për t’u shtrirë gjatë majës dhe anëve të gjuhës pa arritur atë plotësisht, pa kufi të
qartë me mukozën e shëndoshë. Lezioni ka formë rombi me gjërësi1,5 – 2.5 cm dhe gjatësi 4 – 5 cm.
Gjatë palpimit të gjuhës nuk vërehet infiltrate ose dhembje. Gjatësia e papilave varion nga 0.9 – 1.2
cm duke formuar në qendër të gjuhës një tufë të vërtetë, ndërsa në pjesët e anshme zvogëlohen mjaft.
Papilat filiforme të zgjatura shkoliten me lehtësi, pa hemoragji, pa dhimbje nga ana e pacientit, P.H. i
gojës 5.5. Analiza për kandida negative.
Profilaksia dhe mjekimi
Në rastet tona kërkuam për sëmundje ekzistuese që mund të shërbejnë si faktorë në lindjen e
lingua villosa. Për dy raste me ulcus duodeni u konsultuam me patologun për të ndryshuar mjekimin
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me bismuthi subnitrici. Për profilaksi dhe për parandalimin e recidivave iu rekomanduam ndërprerjen
e duhanit, pijeve alkooloke, ushqimeve pikante dhe te nxehta, ju krye sanimi i gojës. Lokalisht ju
rekomandua pastrim dhe higjienë e rregullt e gojës. Shpëlarje të herëpasherëshme të gojës me solucion
ujor të natrium bikarbonatit, që krahas efektit higjienik, influencon pozitivisht edhe ne alkalizimin e
PH acid, që u vërejt në pacientët tanë. Alkalizimi i ambientit të gojës është ndër masat kryesore, mbasi
bllokon hiperplazinë dhe do të stimulojë deskuamacionin. Në rastin kur lingua vilosa ishte shkaktuar
nga përdorimi i tetraciklinës, ndërpremë këtë mjekim dhe në rast nevoje për antibiotikë, i këshilluam
përdorimin e rrugës paranterale të antibiotikëve, që japin më pak ndryshime të tipit lingua villosa,
ose të përdoret medikament i përafërt. Lingua villosa nuk ka mjekim tipik. Kjo sëmundje mund të
kalojë edhe pa mjekim. Ju rekomandua për mjekim të përgjithshëm Vitamina B2, Vit. B Kompleks,
Vit. C, Vit. PP, që ndihmojnë metabolizmin. Lokalisht pacientët u trajtuan me solucion alkaidoglicerik të acidit salicilik 15 %. Pas tre trajtimesh, lezionet eliminoheshin krejtësisht. Një pacienti që
shprehte koncerofobi nga prania e këtij lezioni, krahas psikoterapisë i rekomanduam edhe sedativë.
Nga medikamentet e mjeksisë popullore, arrihet rezultat nga përdorimi local i mjaltit, hudhrës, dhe
qepës. Nuk rekomandohet përdorimi i lëndëve kaustike të forta, dhe nuk indikohet heqja e tyre me
forcë për të evituar recidivat dhe degjenerimin kancerogjen. Nga kontrollet e përsëritura, vetëm në
një rast kemi vrejtur recidivë, mendojmë se ka influencuar moszbatimi i rekomandimeve tona nga
ana e pacientit.

KON K LU Z ION
1. Ky lezion ka karakter beninj.
2. Shpeshtësia e këtij lezioni lidhet me mungesën e higjienës së gojës, abuzimin në duhan, pije
alkoolike, nga sëmundjet e traktit digjestiv, antibiotikoterapia etj.
3. Hiperplazia e shtuar e papilave filiforme lidhet me ndryshimin e PH të gojës, në drejtim acid.

B I B L IO G R A F IA
16 BURIME
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KIRURGJI

PAAFTËSIA E PËRKOHSHME NGA PROÇESET INFLAMATORE
TË REGJIONIT MAKSILO-FACIAL GJATË VITEVE 1971 – 1975
NË SHKODËR
Fejzullah ULQINAKU
Poliklinika stomatologjike Shkodër
Proçeset inflamatore odontogene, si një komplikacion i shpeshtë e nganjëherë mjaft i
rëndë për organizmin e njeriut, kanë akoma një përhapje relativisht të konsiderueshme në mes të
pacientëve që paraqiten për ndihmë stomatologjike në klinikën tonë. Përveç pasojave e çrregullimeve
të rëndësishme që sjellin ato në organizmin e njeriut si dobësi të përgjithshme, apati, anoreksi,
temperaturë etj., ato përbëjnë shkaktarin kryesor që nxjerr në pah kontraditën që ekziston në mes
të kujdesit të vazhdueshëm e masave që ka marrë qeveria për mbrojtjen e shëndetit të popullit, me
paaftësinë e përkohshme për punë që akoma qëndron në shifra të larta e të pajustifikueshme.
Gjatë viteve 1971-1975 në klinikën tonë u paraqitën për ndihmë të ndryshme stomatologjike
128.868 pacientë, nga të cilët me abscess dentar ishin 5755 (4.4 për qind). Cilësuam abcesin për
faktin se, si do ta shohim me poshtë, ky është komplikacioni odontogen që shkakton numrin më të
madh të ditë-pushimeve në krahasim me diagnozat e tjera si: periodontiti, alveoliti, hemarragjia pas
heqjes, abcesi pas heqjes, stomatiti, flegmoni, osteomeliti, komplikacionet e daljes me vështirësi të
dhëmbit të pjekurisë, ndërhyrjet kirurgjikale ambulatore etj.
Nga 10.700 ditë-pushimi të lëshuara gjatë kësaj periudhe, 5450 (50.9%) i përkasin abcesit,
998 (9.3%) periodontitit, 1.194 (11.15 %) alveolitit, 523 (4.87 %) hemorragjisë pas heqjes, 513 (3.85
%) abcesit pas heqjes, 811 (7.54%) stomatitit, 595 (5.56 %) komplikacioneve të daljes me vështirësi të
dhëmbit të pjekurisë, 58 (0.54 %) flegmonit, 24 (0.22 %) osteomielitit dhe 501 (4.68 %) ndërhyrjeve
kirurgjikale ambulatore.
Theksojmë që ditë-pushimet e flegmoneve dhe e osteomieliteve janë vetëm të atyre që janë
trajtuar ambulatorisht. Vetkuptohet pra, që shifrat në realitet duhet të jenë më të larta duke pasur
parasysh se pjesa më e madhe e pacientëve me këto dy diagnoza janë të trajtuara në kondita spitali.
Megjithëse proçeset inflamatore odontogene në përgjithësi tek ne takohen shpesh, në sajë të
ndihmës stomatologjike, rritjes së nivelit të jetesës e kulturës së popullsisë, sanacionit të planifikuar
të kavitetit oral, ndërhyrjeve të hershme kirurgjikale në proçeset akute odontogene dhe përdorimit
të antibiotikëve nuk janë vërejtur komplikacione të rënda në formë sepsisi, tromboflebiti të venave
faciale, abscesi të trurit etj., për të cilat flasin autorët e huaj; megjithatë deri më sot ato janë sëmundje
serioze me humbje të shumta ditë-pune nga i sëmuri (tek ne 9543, 89%).
Vendin e parë në rritjen e paaftësisë së përkohshme për punë e zënë abscesi me 5450 ditë –
pushimi (50.9 %) të të gjithë ditë-pushimeve të lëshuar nga ne. Duke krahasuar këtë shifër, me atë të
numrit të pacientëve të paraqitur për ndihmë me këtë diagnozë (5755), del afërsisht 1 me 1. Duke lënë
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mënjanë shkaqe të tilla si paraqitja me vonesë e pacientëve për ndihmë, vështirësite teknike për një
ndihmë të plotë dhe komplekse, refuzimet e disa pacientëve për ekstraksion etj., duhet të pranojmë
se në disa raste jemi ne ata që për neglizhencë, indiferentizëm etj., influencojmë direkt në zgjatjen e
periudhës së shërimit të kësaj sëmundje e rrjedhimisht, në rritjen e paaftësisë së përkohëshme për
punë për të sëmurin.
Nga 5755 abscese të paraqitura gjatë kësaj periudhe, (1710 (29.7 %) janë trajtuar me heqje
të menjëhershme të dhëmbit shkaktar, ndërsa 4.045 (70.28 %) janë trajtuar në fillim konservatorisht
plus disa herë edhe me incision të indeve të buta, duke shtyrë heqjen për një seancë të mëvonshme.
Raporti 1 me 2,3 në disfavor të ekstraksionit që del nga shifrat e mësipërme, mendojmë se nuk i
përgjigjet vështirësive teknike ose ndonjë arsyeje tjetër objektive të cilat sjellin zgjatjen e periudhës
së shërimit, kalimin e proçesit në faza më të avancuara e më të rrezikshme për organizmin, si dhe
zgjatjen e ditë-pushimeve nga ana e të sëmurit.
Po sjellim disa shembuj:
Pacienti E.D. 32 vjeç, punëtor paraqitet për ndihmë mjeksore më dt. 3.01.1971 me diagnozë:
abscess odontogen. Trajtohet konservatorisht me penicilinë, shoqëruar dhe me tre ditë pushim. Të
nesërmen i sëmuri paraqitet përsëri për ndihmë; penicilina i kombinohet me streptomicinë. Më
dt. 9.01.1971 pacienti paraqitet në fazën e flegmenit odontogen për të cilën u shoqërua me 1 ditë
pushim; më dt. 12.01.1971 u shoqërua me 2 ditë pushim; më dt. 14.01.1971 me tre ditë pushim, e më
dt. 18.01.1971 me 6 ditë pushim. Pra, deri në kalim të fazave të avancuara të proçesit nga një absces i
thjeshtë në fillim, këtij të sëmuri ju deshën 15 ditë pushim.
Pacienti B.Sh paraqitet me ankesat e abscesit odontogen më dt.28.02.1973, i jepet ndihma
konservatore me 3 ditë pushim. Më 3.03.1973 i sëmuri paraqitet me të njëjtat ankesa, trajtohet përsëri
konservatorisht. Më 5.03.1973 e sëmura paraqitet me siptomat e një osteomieliti odontogen, për të
cilën përveç mjekimeve plotësuese merr edhe dy ditë pushim; po kështu dy ditë pushim të tjera merr
më datën 9.03.1973. Gjithsej pra 7 ditë pune të humbura.
Ndërsa 1710 absceset e trajtuar me heqje të menjëhershme të dhëmbit shkaktar janë
shoqëruar me 1.191 ditë-pushimi, pra në raport 1 absces me 0.69 ditë pushimi; ato të trajtuara në
fillim konservatorisht paraqesin raportin 1 me 1.05 pra afërsisht me dyfish rritje të paaftësisë së
përkohëshme në raport me të parën. Një rritje të konsuderueshme të paaftësisë për punë kemi dhe
nga komplikacionet që vijnë pas heqjes së dhëmbit si alveoloti, abscesi postekstraktor e hemoragjia.
Kështu 19.9 % baraz me 2.130 ditë – pushimi nga gjithë ditë-pushimet e lëshuara nga ne, i përkasin
pikërisht këtyre komplikacioneve, që për mendimin tonë e kanë etiologjinë kryesisht nga zgjatja
dhe mjekimi jo i drejtë i dhëmbëve shkaktarë si dhe nga ndërhyrjet e parregullta që sjellin më vonë
komplikacione të tjera. Vëmendje të posaçme meriton në këtë mes alveoloti, i cili përbën 11.15% të
ditë-pushimeve në përgjithësi. Heqja e menjëhershme, respektimi i të gjithë rregullave të asepsisë e
trajtimi i drejtë i plagës operatore, çojnë patjetër në uljen e numrit të pacientëve me këto diagnoza;
rrjedhimisht dhe të paaftësisë së përkohshme për punë.
I pajustifikueshëm është numri i lartë i ditë-pushimeve me diagnozë periodontit – 998
(9.3%). Trajtimi jo i drejtë i kësaj faze fillestare të proçesit inflamator krijon mundësitë për lindjen
dhe zhvillimin e formave më të avancuara si abscesi apo alveoliti e abscesi post ekstraktor. Heqja e
dhëmbit në këtë stad nuk ka asnjë arsye të shtyhet në një seancë tjetër, vetëm neglizhenca e jonë,
e pajtimi me mendimin e disa pacientëve që refuzojnë heqjen në këtë fazë, krijon mundësinë e
avancimit të proçesit në forma të tjera më të rënda.
Po sjellim disa shembuj:
Pacienti E.P. paraqitet për ndihmë mjeksore më datën 9.02.1972 me diagnozë periodontit i
premolarit të parë të nofullës së sipërme, nga ana e majtë. Nuk bëhet heqja e dhëmbit, por mjaftohet
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me një mjekim të thjeshtë e dy ditë pushim. Më 11.02.1972 po ky pacient, paraqitet për mdihmë
mjeksore, tashmë në fazën e abscesit odontogen, për të cilën merr edhe dy ditë të tjera pushim.
Pacienti T.T. në fazën e periodontitit, paraqitet për ndihmë mjeksore më 11.09.1974, heqja e
dhëmbit shtyhet për një seancë tjetër, duke i dhënë pacientit bashkë me mjekimin terapeutik edhe dy
ditë pushim. Më 12.11.1974 ekstraksioni i dhëmbit me diagnozë periodontit shoqërohet edhe me dy
ditë pushim të tjera. Pra 4 ditë pushim për një dhëmb me periodontit.
Pacienti J.Sh. me 14.10.1975 paraqitet për ndihmë në fazën e periodontitit. Heqja shtyhet
për një seancë tjetër, i sëmuri me mjekim terapeutik merr edhe dy ditë pushim. Për një farë kohe
të shkurtër gjendja përmirësohet. Më 27.10.1975 i sëmuri paraqitet në klinikë në fazën e abscesit
odontogen, pacienti merr edhe dy ditë të tjera pushim.
Në mjekimin e proçeseve inflamatore odontogene, rëndësi të madhe merr heqja e hershme
e dhëmbit shkaktar, që siç del edhe nga vërejtjet e mësipërme, nuk shfrytëzohet akoma plotësisht
nga ne. Numri i të sëmurëve dhe paaftësia e përkohshme për punë e tyre mund të ishin të pakta, në
qoftëse ne do të përdornim plotësisht të dhënat teorike e eksperiencën e fituar në mjekimin e kësaj
sëmundje.

KON K LU Z ION
1. Paaftësia e përkohshme për punë e shkaktuar nga proçeset inflamatore odontogene, mbetet
problem që duhet patur në konsideratë vazhdimisht nga mjeku stomatolog.
2. Heqja e hershme e dhëmbit shkaktar çon në shërim të shpejtë të të sëmurëve.
3. Kualifikimi i personelit mjeksor që merret kryesisht me trajtimin e proçeseve inflamatore të
rritet edhe më tej.
4. Të rritet propaganda sanitare nga ana e personelit stomatolog në popullsi.
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ORTOPEDI

DISA SHKAQE TË THYERJJES SË PROTEZAVE
Stom. Burhan TRASHANI
Poliklinika Stomatologjike Shkodër
Partia në të gjithë veprimtarinë është udhëhequr nga qëllimi më i lartë, ai i plotësismit të
nevojave materiale, kulturore dhe shëndetësore të punonjësve, si dhe të edukimit të njeriut të ri.
Këtë e dëshmojnë faktet që në vendin tonë të gjithë shërbimet mjeksore janë falas, gjë që nuk
ndodh në asnjë vend të botës.
Rritja e kërkesave të antarëve të shoqërisë sonë për të mirat materiale, kulturore dhe
shëndetësore është një proces i natyrshëm dhe i vazhdueshëm.
Në këtë material ne do të trajtojmë dy problem që kanë të bëjnë me kujdesin e madh për
ruajtjen e shëndetit të njeriut dhe problemin e kursimit ne sektorin e stomatologjisë, ku sikurse dihet
kemi të bëjmë kryesisht me material importi.
Përgatitja e mirë e një proteze ndihmon për ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të
pacientëve, por nga ana tjetër kursehet duke evituar sorollatjet e pacientëve, gjë që ndihmon indirekt
në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Gjatë një viti në klinikën tonë aplikohen disa qindra
proteza të plota dhe të pjesshme. Mirëpo ne ndeshemi edhe me pacientë që vijnë për riparimin e
këtyre protezave. Ky është edhe shkaku që na shtyn ta studjojmë seriozisht këtë problem. Në tabelën
nr. 1 janë paraqitur numri i protezave të plota, të pjesshme dhe riparime gjatë viteve 1971 – 1975.
Tabela nr. 1
Viti

Komplet

Parciale

Riparime

1971

590

376

795

1972

678

220

790

1973

610

466

838

1974

730

491

1121

1975

510

461

1176

Siç shihet numri i përgjithshëm i riparimeve për një vit është mjaft i rritur. Ky tregues flet
për rëndësinë e trajtimit të këtij problemi dhe na bën që të mendojmë më seriozisht për të zbuluar
dobësitë dhe aftësitë tona tekniko-profesionale. Në përgjithsi shkaqet e thyerjes së protezave janë
kryesisht në tre drejtime.
1. Gabimet që bëhen nga mjeku ortoped që mund të fillojnë prej marrjes së masës e deri tek
moment përfundimtar i vendosjes së protezës tek pacienti.
267

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

2. Gabimet laboratorike që bëhen gjatë përgatitjes së protezës, prej derdhjes së masës dhe deri
tek lustrimi përfundimtar.
3. Nga mosmirëmbajtja e protezave nga ana e pacientëve gjatë përdorimit të tyre,.
Ky problem është trajtuar në revistën tonë stomatologjike nga kolegët F. Toti dhe A. Basha.
Megjithatë mendojmë se vlen të trajtohet përsëri për të shfaqur mendimet tona si më poshtë.
Analizuam 280 raste me proteza të dëmtuara pjesërisht apo plotësisht. Topografia e thyerjeve në rastet
e mësipërme është nga më të ndryshmet sipas shkakut që ka influencuar në dëmtimin e protezave.
Për këtë është marrë një anamnezë e hollësishme dhe është bërë kontrolli klinik i protezave. Në
tabelën nr. 2 shënohet koha e vënies së protezës dhe lloji i protezës (komplet, parciale, me bygel apo
pa bygel), ndërsa në tabelën nr. 3 janë shënuar edhe arsyet e thyerjeve të protezave; nga pakujdesia e
pacientit, gjatë përdorimit të ushqimeve të forta, nga kontakti me antagonistët e vet edhe me protezat
azhyste (shih Tabela nr. 2 dhe 3).
Siç shihet del e qartë se me kalimin e kohës së mbajtjes së protezave në gojën e pacientit,
rritet numri i thyerjeve, sidomos mbas pesë viteve. Nga kjo rezulton, që mbas kësaj kohe duhet që të
ndihmohet pacienti për ndërtimin e një proteze të re. Ne mendojmë se kjo e ka arsyen në atrifizimin
fiziologjik që pëson proçesi alveolar me kalimin e moshës.
Ndërsa përsa i përket moshës së pacientëve në të cilët ndodhin thyerjet vëmë re se më të
shumta janë në 30 – 50 vjeç. Kjo ndoshta është e lidhur me numrin e madh të vënies së protezave në
këtë moshë si dhe me dinamizimin e pacientëve në këtë moshë. (shih Tabela nr. 3).
Nga pakujdesia e pacientëve kemi 153 raste baraz me 54.6%. Këto janë arsye thjesht mekanike,
mund t’i ketë rënë në tokë, gjatë teshtitjes, kollitjes, duke e larë pas ngrënies etj. Pra përpara këtij fakti
kaq me rëndësi, duhet të ndalemi edhe t’i kushtojmë më shumë kujdes fazës së fundit të dorëzimit të
protezës tek pacienti dhe ta sqarojmë mirë atë, se çfarë vetish ka proteza dhe si duhet të mirëmbahet
ajo.
Tabela 2
Koha e vënies së protezave

Mosha e pacienteve

Llojet e protezave

Muaj
0-3

Muaj
3-6

Muaj
6-12

Viti
1-2

Viti
2-5

Viti
Mbi 5

Vjeç
0-30

Vjeç
30-50

Vjeç
komplet parciale
Mbi 50

4

9

15

60

33

110

12

148

120

233

%
1.3

%
2.8

%
5.3

%
20.5

%
29.6

%
39.3

%
4

%
53

%
43

%
83

Me by
gel

Pa by
gel

21

8

20

%
7.5

%
2.8

%
6.8

Tabela 3
Shkaqet e thyerjeve të protezave
Nga pakujdesia e pacientëve

Nga përdorimi i ushqimeve
të forta

Nga kontakti
me antagonistët e vet

Azhyste

153

6

111

10

54.6%

2.1%

39.7%

3.6%

Ndërsa gjatë përdorimit të ushqimeve të forta kemi patur 6 raste = 2.1%.
Në grupin e thyerjeve të shkaktuara nga kontakti me antagonistët e vet, përmblidhen rastet
kur në njërën nofull janë dhëmbë artificialë dhe në tjetrën dhëmbët e vet dhe sidomos kur këto nuk
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janë të vendosur mirë në arkadën dentare, pra në disnivel. Tjetër arsye është se pacienti duke patur
një pjesë të dhëmbëve natyrale ka dëshirë që të hajë ushqime sa më të forta.
Së fundi kemi patur edhe 10 raste = 3.6 % të thyerjeve të protezave azhuste. Kjo shpjegohet pse
në këte region proteza është më pak rezistente. Përveç këtyre rasteve, gjatë praktikës së përditshme,
kemi hasur edhe thyerjen e protezave në vijën mediane, ku procesi palatinal në këtë region është
shumë i zhvilluar. Kjo lidhet me faktin se në këtë region kemi të bëjmë me kockë, e cila është disa herë
më e fortë se pjesët e tjera të qellzës.
Gjatë ngrënies ky region ushtron një forcë, si pasojë ndodh thyerja e protezës. Raste më të
shumta kemi vërejtur me thyerje të protezave kur nuk kanë shinë bygel (20 raste = 6.8%) se kur ka
shina të modeluara sipas procesit alveolare dhe këto janë të derdhura prej materilave me veti sa më
elastike që t’i përgjigjen elasticitetit të rezinës së protezës. Si konkluzion mendojmë që:
1. Rëndësi shumë të madhe duhet t’i kushtohet seancës së fundit të dorëzimit të protezës tek
pacienti. Në këtë seancë duhet t’i jepen atij keshillat higjieno-sanitare të duhura për mirëmbajtjen e
protezës. Në këtë etapë ka rëndësi që pacienti të kuptojë rolin e vet në ruajtjen e protezës mbasi 54.6%
të dëmtimeve (sipas këtij materiali) vijnë nga pakujdesia e tyre.
2. Tek pacientët që kanë të zhvilluar shumë proceset e tuber-palatinus të përdoret seksioni
anatomik, trashësia e të cilit duhet të jetë në proporcion të drejtë me zhvillimin e procesit palatinal.
Në protezat parciale të poshtme të aplikohen shina bygel me materiale që kanë veti të mira elastike
që t’i përgjigjen sa më mirë vetive elastike të plasmasës. Modelimi të bëhet në forme pllake të rrafshtë
sipas procesit alveolar të nofullës së poshtme.
3. Protezat që nuk kanë stabilitetin e duhur dhe mbahen prej më se 5 vitesh, mendojmë që
të përsëriten duke ju bërë ribazim indirekt, pasi procesi alveolar ka patur atrofizim që sjell thyerjen
e protezave. Nga ana tjetër protezat që janë riparuar më shumë se tre herë të bëhen të reja për arsye
thjesht teknike, mbasi polimerizimi disa herësh humbet vetinë elastike të plasmasit dhe e bën atë të
thyeshme (si kristal).
4. Në laborator duhet të përqëndrojmë vëmendjen dhe të respektojmë me rigorozitet
teknologjinë e përpunimit të plasmasit, njëkohësisht në qendër të vëmendjes të kemi ngritjen e
aftësive tekniko- profesionale të kuadrit.
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DISA TË DHËNA MBI APLIKIMIN E KORONAVE TELESKOPIKE
NË KLINIKËN TONË
Stom. Musa BIZAKU
Lab. Remzije XHABIJA
Poliklinika Stomatologjike Shkodër
Për të patur rezultate të kënaqshme në praktikën e përditshme protetike, duhen zgjidhur
probleme profesionale të karakterit individual.
Ka shumë raste kur nuk mund të merret menjëherë vendimi mbi mënyrën e trajtimit
ortopedik. Si të tillë mund të përmendim defektet në harqet e dhëmbëve që kërkojnë zëvëndësim me
proteza të pjesshme, të një ose dyanëshme (proteza subtotale), ura fikse ose të lëvizshme. Vështirësia
e këtij mjekimi, në rastet e mësipërme, qëndron kryesisht në përcaktimin e elementeve fiksuese dhe
vetë konstruksionit.
Detyra e terapisë protetike në këto raste, është që të gjejë metodat më të përshtatshme për
të restauruar sistemin dentar të humbur dhe për të rikthyer tek pacientët efektet funksionale dhe
estetike të nevojshme.
Në këtë drejtim korona teleskopike përbën një konstruksion ortopedik mjaft premtues. Ky
konstruksion u aplikua në praktikë për herë të parë nga Veers (1873).
Më vonë duke vlerësuar drejt efektin e mirë të këtij konstruksioni si element fiksimi në
protezat e lëvizshme, ai u shtri dhe më gjërësisht në ortopedinë praktike.
Edhe në poliklinikën tonë, duke u takuar me vështirësitë e rasteve të mësipërme, këto dy
vitet e fundit kemi filluar të aplikojmë koronat teleskopike si element fiksimi në protezat subtotale,
veçanërisht në nofullën e poshtme.
Ndërtimi i koronës teleskopike arrihet përmes dy koronave metalike, që vendosen me
precision njëra mbi tjetrën (korona të dyfishta).
Korona bazë fiksohet (çimentohet) mbi trungun e dhëmbit, ndërsa e dyta, që është 1/2mm,
më e shkurtër se e para, bashkohet me protezën e lëvizshme.
Simbas regionit ku ato aplikohen mund të jenë në forma jo të njëjta. Gjatë kësaj periudhe ne
kemi aplikuar variante të ndryshme të këtyre koronave (me prerje në pjesën vestibulare të koronës së
dytë, korona të lidhura me shinë etj) në mbi 30 raste.
Rezultatet po i paraqesim në këtë komunikim paraprak.
Siç theksohet në literaturë, edhe në rastet tona kemi patur rezultate mjaft të mira, si në
stabilitetin e protezave të aplikuara, ashtu edhe jetëgjatësinë e dhëmbëve mbi të cilat ato janë fiksuar.
Aplikimi i këtyre koronave ka paksuar mjaft lëvizjet e ndryshme të protezave (tërheqëse,
shtytëse dhe rrotulluese), të cilat gjatë përdorimit të elementeve të tjerë fiksues, veçanërisht me
kroshetë e thjeshta, bëhen shpesh shkak i luksimit dhe rënies së shpejtë të dhëmbëve. Në këtë drejtim
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këto korona ndihmojnë për trasmetimin e drejtë të ngarkesave përtypëse, sipas bushtit longitudinal
të dhëmbit.
Ne i kemi aplikuar këto konstruksione mbi dy kaninat poshtë që në rast paradontoze, i kemi
bashkuar me shinë dhe mbi këto kemi vendosur protezën subtotale.
Ndonëse rastet janë të pakta për aq proteza sa janë aplikuar,, gjatë rikontrollit, kemi parë
se gjendja klinike e dhëmbit ka qenë e mirë. Në rastet kur dhëmbët (1 ose 2 kaninat) kanë qenë
klinikisht në gjendje të mirë jemi mjaftuar me aplikimin e koronave teleskopike pa ndonjë variant
bashkues.
Si variant të koronës teleskopike, kemi berë dhe prerjen e pjesës vestibulare të koronës së
dytë, atëherë kur dhëmbi ose dhëmbët kanë qenë të shkurtër.
Nga të dhënat e literaturës, këto konstruksione gjejnë aplikim edhe në çrregullime të kafshimit
(kafshim i ulët dhe distal), në crregullime të okluzionit nga abrazioni i dhëmbëve, në protezat
kirurgjikale, në disa anomali nofull-dhëmbë etj.
Më poshtë po paraqesim për ilustrim nga një rast të veçantë të varianteve të ndryshme të këtij
konstruksioni të aplikuar si element fiksimi në protezën subtotale dhe në anomalinë e kafshimit të
ulët e distal të nofullës së poshtme.
Rasti i parë
Pacienti L.G. vjec 50 me Nr. kartele 11973 datë 25.12.1974, paraqitet për proteza subtotale
poshte në të cilën gjenden prezent dy kaninet. Mbas devitalizimit dhe përpunimit të këtyre dhëmbëve
u vendosën koronat e dyfishta, dhe mbi këto proteza subtotale.
Nga rikontrolli i bërë rezultoi stabiliteti i mirë i protezës dhe i dhëmbëve.
Rasti i dytë
Pacienti M.P. vjec 42 me Nr. kartele 1360 datë 12.02.1975, paraqitet për protezë totale sipër
dhe subtotale poshtë, ku gjenden dy kaninet me paradontozë. Mbas devitalizimit dhe përgatitjes së
dhëmbëve, u vendosën koronat bazë, të cilat u lidhën me shinë. Mbi ato u vendos proteza subtotale
me korona teleskopike. Mbas rikontrollit rezultoi stabilitet i mirë i protezës dhe qëndrueshmëri e
dhëmbëve.
Rasti i tretë
Pacienti Dh.F. vjec 32 me Nr. kartele 4093 datë 15.05.1976, paraqitet për protezë totale sipër
dhe subtotale poshtë. Prezent gjendet një kanin me madhësi të vogël. Ju aplikua varianti i koronës
teleskopike me prerje në pjesën vestibulare të koronës së dytë.
Rikontrolli tregoi rezultate të kënaqshme në stabilitetin e protezës dhe të dhëmbit.
Rasti i katërt
Pacienti Rr.T. vjec 26 me Nr. kartele 10626 datë 16.11.1975, paraqitet me anomali transversale
dhe sagitale, komprimim prej 4 - 5 mm të nofullës së sipërme, kafshim i kryqëzuar i dyanshëm
dhe progeni me retrudim të dhëmbëve frontale sipër prej 4mm. Mbas analizës së modeleve dhe
të përcaktimit të patologjisë, në bashkepunim me ortodontin, u vendos për korigjim ortopedik të
anomalisë.
Konstruksioni ortopedik u ndërtua në dy etapa, duke u mbështetur mbi sistemin teleskopik
të fiksimit. Të gjitha të dhënat patologjike u normalizuan dhe pacientit iu sigurua një protezë e
lëvizshme sipër me efekte mjaft të mirë funksionale e kozmetike.
271

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

Si përfundim me gjithë përvojën ende të pakët në këtë drejtim, duke u mbështetur në
materialin e deritanishëm, mund të themi se koronat teleskopike janë konstruksione me vlerë që
ndihmojnë në fiksimin e protezave subtotale në rastet ku ato indikohen.
Nga ana tjetër, ato gjejnë aplikim me rezultate të mira edhe në korrigjimin ortopedik të disa
anomalive të dhëmbëve. Prandaj ato meritojnë më shumë vëmendje dhe mund të aplikohen më
gjërësisht në kushtet konkrete të ortopedisë (dhe në disa ura fikse e të lëvizshme, proteza parciale dhe
veçanërisht në ato të njëanshme etj.) ku mendojmë të shtrihemi në të ardhmen.
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MATERIALE NGA SEMINARI I PARË KOMBËTAR ELBASAN

ZBATIMI I INDEKSEVE NË SHËRBIMIN STOMATOLOGJIK, SHPREHJE
E ZHVILLIMIT TË TIJ TË MËTEJSHËM SASIOR DHE CILËSOR
Stom. Çerçiz MINGOMATAJ
Ministria e Shëndetësisë
Shërbimi stomatologjik, ashtu si të gjithë shërbimet shëndetësore, nën udhëheqjen e Partisë
dhe duke u mbështetur fuqimisht në mësimet e saj ka kryer një volum të mirë pune.
Karakteristikë dalluese e shërbimit stomatologjik ashtu si në gjithë mjeksinë tonë popullore,
është fakti që ai jepet kryesisht falas në çdo kohë, kudo dhe kujtdo. Zgjarimi shumë i madh që
ka pësuar rrjeti ynë shëndetësor, nën kujdesin e vazhdueshëm të Partisë, është karakterizuar në
shtimin e poliklinikave, klinikave, ambulancave stomatologjike, të laboratorëve e të kuadrove të
këtij shërbimi.
Në këtë mënyrë janë vënë baza të mira organizimi, është përmirësuar cilësia e mjekimeve
dhe është rritur ndërgjegja profesionale e punonjësve, është shtuar numri i specialistëve, janë bërë
hapa të mëtejshëm dhe të ndjeshme në plotësimin e nevojave të shërbimeve me aparatura klinikolaboratorike e medikamente moderne, të cilat i kanë plotësuar mirë (me përjashtim të materialeve
laboratorike të konsumit që kanë sjellë vështirësi të herpas herëshme).
Tani numri i stomatologëve që punojnë në fshat, është i tillë që pothuaj mbulon gjithë
kooperativat e bashkuara dhe ato që ende janë zbuluar, plotësohen këtë vit.
Sot fshati, kundrejt vitit 1970 në shërbimin stomatologjik ka 8 herë më shumë mjekë, 7 herë
më shuma nd/mjekë dhe 5 herë më shumë laborantë dhe laboratore.
Në vazhdim të detyrave të vëna mbi shëndetësinë, në vendin tonë 1/3 e kuadrit klinik punon
direkt në pedodonti. Kështu rreth 160 janë mjekë në këtë profil, ndërsa në shkolla funksionojnë mbi
100 kabinete stomatologjike të përhershme.
Veçanërisht është fuqizuar shërbimi i pedodontisë, si kryehallkë profilaktike në këtë shërbim.
Për arritjen e këtyre sukseseve u desh një punë e madhe duke thyer koncepte frenuese ndaj
punës me fëmijë dhe në sektorin terapeutik.
Pozitivisht e në radhë të parë ka influencuar ngritja ideopolitike e punonjësve dhe kuptimi
gjithnjë e më i mirë i detyrës së ngarkuar e për pasojë angazhimi më serioz i kuadrit në punën e
përditshme duke e rritur rezultatin.
Rol të rëndësishëm ka luajtur edhe organizimi më i mirë dhe i programuar i ngritjes teknikoprofesionale në gjithë sektorin stomatologjik duke gërshetuar mirë aftësitë dhe përvojën e mjekut me
ato të laboratorit.
Edhe agjitacioni e propaganda shëndetësore janë organizuar më mirë, nëpërmjet shtypit
periodik lokal dhe nacional, atij shkencor, i radios dhe i televizionit dhe formave të tjera në vartësi të
gjendjes konkrete të rrethit.
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Megjithatë, kërkesat gjithmonë në rritje të popullatës ndaj shërbimit tonë, janë veç të tjerash
edhe shprehje e ngritjes së nivelit të jetesës së popullit, njohja më e mirë e shërbimit tonë nga masat.
Këto na bëjnë të ndërgjegjshëm se detyra të mëdha të këtij shërbimi presin të zgjidhen së pari
nga ne stomatologët.
Kërkesat gjithnjë e në rritje lidhen me detyrat gjithmonë më të mëdha, sidomos po të mbajnë
parasysh mirë dhe vazhdimisht porositë e Partisë dhe Qeverisë dhe vendimet e fundit të Këshillit të
Ministrave si nr. 231 – 236 dhe 245.
Po të ballafaqojmë rezultatet në përgjithësi p.sh të viteve 1973 – 1974 – 1975, vemë re
përmirësimin e raporteve të kërkuara dhe zhvendosje në tërësi e shërbimit drejt terapisë dhe
pedodontisë (shih. Tabelën).
Duke analizuar sa më sipër del se indeksi cilësor kryesor, si ndërmjet mbushjeve dhe heqjeve
ndodhet në shifra me vlerë negative, gjë që tregon se shërbimi ynë është akoma larg nevojave të
popullatës dhe mundësive që ka. Rritja relative e numrit të mbushjeve, shoqërohet edhe me rritjen
e numrit të heqjeve, të cilat natyrisht varen nga numri i pacientëve të vizituar, morboziteti karioz në
vendin tonë, aftësia e shërbimit për t’a përballuar në një masë të caktuar si dhe faktorë të tjerë.
Volumi i përgjithshëm i mbushjeve është nën mundësitë reale që ka shërbimi ynë (numri i
kuadrit dhe raporteve ekzistuese, rendimenti i pritshëm mesatar i tyre) etj.

REZULTATET KRAHASUESE TË SHËRBIMIT NË ZËRAT KRYESORË
PËR VITET 1973-1974-1975 NË TË RRITURIT
Në të rriturit dhe fëmijët

Nxjerrë nga statistika e zyrës së
planit të Ministrisë së Shëndetësisë
(shifrat jane të përafërta)
1973-1974-1975

Viti

1973

1974

1975

Nr.i mbushjeve gjithsej

174000

176000

216000

Numri i heqjeve gjithsej

434000

399000

418000

Raporti heqje: mbushje

2.5: 1

2.2: 1

1.94: 1

Nr. i protezave gjithsej

39000

38000

365000

Nr. i përgjithshëm i vizitave

759000

789000

908000

Vizita në pacientë fshatarë

325000

355000

420000

100

131

207

Amb. Fsh.

Amb. Fsh.

Amb. Fsh.

Nr. i vizitave në fëmijë

226000

243000

291000

Nr. i fëmijëve të mjekuar

89000

99000

119000

Nr. Mbushjeve në fëmijë

107000

131000

176000

Mbushje gjithsej të rritur-fëmijë

281000

307000

392000

Më mirë paraqitet pedodontia e cila ka pësuar një rritje të kënaqshme kuantitative dhe në
vazhdimësi. Kështu del, se në pedodonti rritja e numrit të mbushjeve, shoqërohet me rritjen e numrit
të fëmijëve të mjekuar p.sh. në vitin 1973 ishin 89.000 fëmijë, më 1974- 99.000 fëmijë dhe në vitin
1975- 119.000 fëmijë të mjekuar, ndërsa numri i mbushjeve rritet respektivisht në 107.000-131.000274
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176.000. Duke marrë si bazë krahasuese morbozitetin absolut përafërsisht 3.9, konstatojmë se kemi
akoma deficite të forta për faktin se në çdo fëmijë deri tani bëhen rreth 1.2 deri 1.4 mbushje.
Kur dimë se në shërbimin pedodontik inkludohet edhe mosha 17 vjeçare, kuptohet se indeksi
i arritur në këta tre vjet, nuk i përgjigjet në asnjë mënyrë nevojave immediate të brezit që mjekojmë,
nuk mund t’a mbulojmë në mënyrë të ndjeshme morbozitetin karioz dhe nuk plotësojmë si duhet
detyrat e mëdha të Pleniumit të 11-të.
Konstatojmë me kënaqësi një rritje të numrit total të vizitave në institucionet e qytetit, e
megjithëse gjysma e këtij kontigjenti rrjedh nga fshati.
Pavarësisht që popullata jonë jeton kryesisht në fshat, ajo mjekohet e do të mjekohet natyrisht
në institucionet ku ndihma është më e specializuar.
Por ne duhet të nxjerrim konkluzion nga fakti që megjithë shtesën e ndjeshme të ambulancave
stomatologjike, këto nuk kanë realizuar volum ekuivalent pune. Kuptohet se pak shfrytëzohet koha e
punës në keto reparte. Mirë në volumin e mbushjeve në fshat paraqiten sidomos rrethi i Gjirokastrës,
Pogradecit, Korçës, Elbasanit.
Duke analizuar realizimet totale të vendit, konstatojmë se ekzistojnë problem që përbëjnë
kontradikta joantagoniste në dy drejtime kryesore.
Së pari evidentohet kontradita ndërmjet numrit të kuadrit dhe njësive të punës realizuar
prej tij, sepse ritmet e diplomimit dhe vendosjes në punë të kuadrit të lartë dhe të mesëm janë të
avancuara ndaj ritmeve të realizimit të pritshëm prej tyre.
Së dyti vëmë re kontraditën ndërmjet rrjetit të gjërë të shtrirjes së shërbimit në fshat dhe
numrit të pakët të pacientëve të mjekuar në to, duke nxjerrë në evidencë faktin se megjithë rritjen e
kuadrit prej 2.5 herë në vitin 1975 kundrejt atij të vitit 1973, numri i të mjekuarve nga fshati në qytet
mbetet konstant, baraz me gjysmën e gjithë të sëmurëve.
Vendosja e indekseve cilësore përkon me kushtet aktuale të shërbimit, me fuqizimin e tij
sasior dhe cilësor, me vendimet e Këshillit të Ministrave për ngritjen cilësore të shërbimit mjeksor në
nivele të reja.
Tashmë analiza e shërbimit nuk duhet bërë mbi bazën e realizimeve globale të arritura, por
si në çdo sektor tjetër të rëndësishëm të ekonomisë si dhe në vetë shërbimin mjeksor, ai duhet të jetë
analitik, duke integruar rezultatet ndërmjet tyre për të zbërthyer “pikat jetike” të shërbimit, si nevojat
e popullatës dhe plotësimi i këtyre kërkesave nga ne, kapja në kohë e sëmundshmërisë që ne trajtojmë,
ulja e vazhdueshme e pasojave të padëshiruara nga infeksionet akute dhe kronike të regjionit oromaxillo-facial, si dhe koordinimi i studjuar i relatave ndërmjet sektorëve të këtij shërbimi, në vartësi
të nevojave aktuale dhe atyre të perspektivës së afërt e të largët etj.
Mirë ndaj këtyre problemeve paraqiten rrethi i Vlorës dhe i Gjirokastrës (me shefat Luk
Gjidede e Jorgo Buka), të cilët e kanë vënë me kohë në zbatim kërkesën e llogarisë mbi bazën e
indekseve.
Po të krahasojmë rrethet ndërmjet tyre për vitet 1974-1975, sipas dokumentacionit që
disponon dikasteri (drejtoria e planit) dalin këto indekse cilësore ndërmjet mbushjeve e heqjeve
(shih Tabela nr. 1).
Nga sa pamë nxjerrim përfundimin se jo mirë me indekset për të rritur paraqiten rrethet:
Librazhd, Berat, Krujë, Kukës, Skrapar, Tepelenë, Pukë.
Po kështu në bazë të këtyre të dhënave rezulton se numrin më të madh të ekstraksioneve
për vitin 1974 e ka kryer rrethi i Tiranës me 62.000, i Durrësit me 37.000, e me rradhë Shkodra me
36.000, Elbasani me 30.000, Korça me 26.000, Fieri me 25.000, Berati me 18.000 etj. Dhe për vitin
1975 Tirana me 72.000 e me radhë Fieri me 27.000 etj.
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Tab nr. 1
Numri i
fëmijëve
të mjekuar
gjithsej

Mbushje
totale në
fëmijët
gjithsej

Vite

Berati

1974
1975

4234
5700

18000
26000

1.4,3
1.4,6

8800
11000

3900
1900

5069
2423

Dibër

1974
1975

5500
7000

1500
18000

1,2,7
1.2,5

6000
9000

3000
1751

1600
2423

Durrës

1974
1975

17000
16000

37000
26000

1.2,16
1.1,6

19000
20000

8000
8000

7500
10300

Elbasan

1974
1975

8700
16000

29000
26000

1.3,4
1.1,6

19000
24000

7000
12400

12000
26000

Fier

1974
1975

8600
8400

25000
27000

1.3
1.3,2

20000
18000

5100
7800

7700
7700

Gramsh

1974
1975

950
1500

3800
4800

1.4
1.3,2

7600
3400

175
6400

520
1200

Gjirokaster

1974
1975

8900
9700

14000
15000

1.1,5
1.1,5

5120
6800

3700
5300

5800
7800

Korçë

1974
1975

16500
18000

26000
35000

1.1,6
1.1,9

18000
15600

12300
7500

11800
7400

Kolonjë

1974
1975

1500
1750

3800
4300

1.1,5
1.2,5

582
3170

89
913

181
728

Kukës

1974
1975

1500
1800

9300
6500

1.6
1.3,6

4100
3300

1300
913

1100
728

Krujë

1974
1975

3300
2800

13800
13000

1.4,1
1.4

10300
10400

2500
3347

981
1900

Lushnje

1974
1975

5600
7400

17000
19000

1.2,9
1.2,7

14250
17000

7500
7900

5000
8000

Librazhd

1974
1975

1100
1700

6700
9000

1.6
1.5,3

6700
3600

893
1700

1500
849

Lezhë

1974
1975

4100
5800

8500
9200

1.2
1.1,6

6900
9300

2650
3900

2057
3900

Mirdita

1974
1975

800
2200

4700
3700

1.6
1.1,7

1200
3200

569
1300

432
950

Mat

1974
1975

2000
1900

4400
5100

1.2,1
1.2,7

5100
11000

899
914

1800
1750

Pogradec

1974
1975

5100
6700

7100
5800

1.1,4
1.1,1

3900
5500

2400
2600

4600
4800

Përmet

1974
1975

2200
3700

5000
7000

1.2,3
1.1,8

990
4900

506
1100

1300
2400

Pukë

1974
1975

1300
1200

3000
3600

1.2,3
1.3

2800
2000

1100
403

1450
1000

Sarandë

1974
1975

5700
7400

14200
15000

1.2,3
1.1,9

7500
13000

2700
5100

5000
5500

Skrapar

1974
1975

1800
2100

7700
7000

1.4,3
1.3,3

6100
4700

1000
970

900
1000

Shkodër

1974
1975

16500
9500

36500
21000

1.2,2
1.2,2

11200
16000

5900
7900

11000
16300

Rrethi
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Numri i
fëmijëve
të mjekuar
gjithsej

Mbushje
totale në
fëmijët
gjithsej

Vite

Tropojë

1974
1975

1800
2000

4200
3000

1.2,3
1.1,5

3400
5800

547
385

240
385

Tepelenë

1974
1975

1100
2100

6300
6500

1.5,7
1.3,1

5500
6900

2000
1200

3100
1600

Vlorë

1974
1975

11000
13000

15000
15000

1.1,3
1.1,1

13000
21000

9000
6200

5900
10000

Tiranë

1974
1975

29000
35000

62000
72000

1:2,2
1:2,1

41500
44000

18000
21000

32300
46000

Rrethi

Extraksione Relata mbushje/
gjithsej
heqje të rritur

Numri i
fëmijëve të
vizituar gjithsej

Mbushje
gjithsej

Për sektorin e sanacionit të planifikuar (fëmijët) dalin në pah këto probleme:
1. Ndodh që në disa rrethe kemi një ngritje të dukshme të mbushjeve në këtë sektor në vartësi
të numrit të fëmijëve të mjekuar, por jo në përputhje me numrin e nxënësve të vizituar, si p.sh rrethi i
Elbasanit ngrihet nga 12.000 obturacione për vitin 1974 në 26.000 për vitin 1975, Vlora nga 6.000 në
10.000 më 1975, Shkodra nga 11.000 në 1974 mbi 16.000 në vitin 1975, Tepelena nga 1.600 më 1974
në 6.000 1975, Lushnja nga 5.000 më 1974 në 8.000 më 1975.
2. Ka rrethe qe jane keq në këtë shërbim ose kanë patur rënie të ndjeshme, pavarësisht se
shërbimi është zgjeruar si me kuadro dhe me vende pune. Keq ndodhet rrethi i Beratit që nga 5.000
obturacione që realizoi në fëmijët më 1974 ra në 2.400 mbushje në 1975, po ashtu Tepelena nga 3.100
obturacione më 1974 në 1.600 mbushje më 1975, Puka nga 1.400 obturacione më 1974 në 1.000 më
1975, Librazhdi nga 1.500 më 1974 në 800 më 1975, Korca nga 12.000 mbushje më 1974 ulet në 7.400
më 1975, Kukësi nga 1.100 mbushje më 1974 ulet në 728 më 1975. Këto gjashtë rrethe janë ato që
kanë bërë hapa prapa në këtë drejtim.
3. Ka disa rrethe që bëjnë realizime të dobëta në këtë drejtim, sa për të thënë, duke nënvleftësuar
porositë e dhëna që të fuqizohet me çdo mjet pedodontia, si hallkë më e rëndësishme në shërbimin
stomatologjik, si p.sh Kolonjë, Gramshi, Mirdita, Tropoja, Skrapari, Kruja.
4. Konstatohet një fakt i cili duhet të na shqetësojë, që hedh dritë mbi një punë pa përgjegjësi.
Në disa rrethe numri i mbushjeve të bera korespondon me numrin e fëmijëve të mjekuar si p.sh:
Tropoja mjekon 385 fëmijë dhe kryen 385 mbushje.
5. Ndodh që numri i fëmijëve të mjekuar është më i madh se numri i mbushjeve të bëra si
p.sh. Librazhdi, Mirdita, Dibra, Durrësi, Kruja. Kur themi “fëmijë i mjekuar”, mos futen këtu gjithë
ata fëmijë të cilëve ju hiqen rrënjët, apo iu vihet një eugenol? Edhe nëse ekstraksioni i bërë quhet
mjekim, sa raste janë të tilla që të dalë norma 1,2 mbushje për cdo fëmijë të mjekuar si mesatare
realizimi?
Për të bërë të mundur unifikimin e kërkesës së llogarisë dhe rritjen cilësore të shërbimit,
dikasteri në vartësi të orientimit të shërbimit të dhënë , realizimeve më të përparuara të vendit tonë,
të kushteve konkrete (mosha profesionale e kuadrit, niveli i mjekimit dhe nevoja e popullsisë sot),
kërkon të zbatohen indekset cilësore të shërbimit.
Këto indekse janë:
I. Në të rritur:
1. Raporti ndërmjet mbushjeve të dhëmbëve, pa dëmtim të puplës (gr.II) dhe atyre me dëmtim
të pulpës (gr.III) dhe komplikacioneve të saj (gr. IV) të jetë 4: 1.
2. Raporti ndërmjet mbushjeve totale dhe heqjeve totale të jetë për qytetin 4: 1 për fshatin 3: 1.
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3. Raporti ndërmjet pacientëve të terapisë dhe atyre të praktikës të jetë 3: 4.
Në pacientë terapie do të hyjnë numri total i mbushjeve të bëra (në të rritur), numri i
pacienteve të mjekuar me forma të amfodontisë, me stomatite dhe gingivite (marrë së bashku),
numri i pastrimeve të gurzave të bëra dhe numri i inlejve apo mbushjeve të armuara. Shuma e këtyre
veprimeve e pjestuar për 4 nxjerr numrin e pacientëve të terapisë.
Nga analizat e bëra në disa rrethe të vendit dhe në një numër të madh kartelash, rezulton se
çdo pacient që rifillon mjekimin në institucionet tona, në terapi paraqet mesatarisht një morbozitet
absolut prej 3.9 - 4.9 kariesesh të ndryshme. Që këtej u caktua numri 4 që pjeston totalin e veprimeve.
Në pacientë protetike përmblidhet numri total i punimeve protetike të realizuara. Në këtë
numër përmblidhen:
Numri i protezave totale, parciale, urave, dhëmbët më vidë, këllëfe prej rezine apo metalike
qe nuk janë pjesë ure dhe numri i riparimeve të çfarëdo lloji. Shuma e këtyre punimeve është baraz
me numrin e pacientëve të protetikës.
Duke u bazuar në faktin se mjeku në repartet zonale që janë njësia jonë bazë, në detyrat që
ka i kërkohet që vetëm 1/4 e kohës së punës të justifikohet në protetikë, raporti terapi: protetikë
natyrisht del 4: 1.
II. Në fëmijët: (Në dhëmbë permanent)
1. Raporti midis mbushjeve të gradës II ndaj atyre të gradës III-IV të jetë 20: 1 për qytetin dhe
18: 1 për fshatin.
2. Raporti ndërmjet mbushjeve totale dhe heqjeve totale të jetë 70: 1 si në qytet ashtu edhe në
fshat.
3. Raporti ndërmjet mbushjeve totale në dhëmbët e qumshtit e permanent, ndaj heqjeve totale
në të dy denticionet të jetë 18 – 20: 1.
Del e detyrueshme që repartet dhe klinikat e periferisë kur japin statistikat duhet t’i detajojnë
patjetër edhe llojet e ekstraksioneve, si kusht i domosdoshëm për të vlerësuar saktë vitalitetin e
shërbimit pedodontik.
Përsa i takon indeksit tjetër të rëndësishëm, atij të “qëndrimit mesatar të mbushjes’’ dikasteri
ja ka ngarkuar për ta studjuar këtë problem, me afat të mjaftueshëm dhe në gjithë drejtimet, rretheve
Vlorë e Gjirokastër.
Megjithatë mendojmë se njësi orientuese tani për tani të merret koha 3 vjet.
Natyrisht indekset që kërkohen nuk janë kufi, por pikësynimi ynë për perspektivën e afërt të
shërbimit. Stomatologjia jonë e re socialiste e edukuar… do t’i arrijë dhe tejkalojë këto indekse.
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SI KANË PUNUAR PUNONJËSIT E SHËRBIMIT STOMATOLOGJIK
TË RRETHIT TË VLORËS NË ARRITJEN E DISA TREGUESVE TË MIRË
CILËSOR TË MJEKIMIT
Stom. Lluka GJIDEDE
Poliklinika stomatologjike Vlorë
Partia vazhdimisht ka treguar një kujdes të veçantë për mbrojtjen dhe forcimin e shëndetit të
popullit dhe për këtë qëllim janë marrë një sërë masash të rëndësishme për luftimin dhe parandalimin
e shumë sëmundjeve.
Në këtë kompleks të procesit dialektik të shërbimit shëndetësor, bën pjesë edhe shërbimi
stomatologjik, i cili çdo ditë e më mirë po kthehet nga një urgjencë në mjekim profilaktik.
Një hop i mirë në shërbimin tonë u bë pas vendimeve shumë të rëndësishme të pleniumit të
11-të të Komitetit Qendror të Partisë.
Si kudo në vendin tonë edhe në rrethin e Vlorës ka rezultate të mira; në qoftë se themi që
Vlonjati sot jeton mbi 70 vjeç, pa tjetër që kryesore janë kushtet social ekonomike të krijuara nga
Partia dhe kontribut ka dhënë edhe shërbimi stomatologjik i cili ka një shtrirje mesatare të mirë.
Përvec kabineteve që kemi në qytetet Vlorë, Selenicë, Orikum, Himarë kemi dhe 11
kabinete në kooperativa bujqësore. Në qoftëse në vitin 1970 një stomatolog mjekonte 5.600
banorë sot i bie të mjekojë 3.400 banorë, 3.000 për qytetin dhe 4.000 për fshatin. Ky raport
në drejtim të fshatit do të përmirësohet qysh këtë vit me hapjen e 5 kabineteve të tjerë, kështu
afërsisht plotësohet detyra e vënë nga Pleniumi i 11-të për shtrirjen e shërbimit stomatologjik
në fshat.
Indekset e arritura nga punonjësit tanë kanë ardhur nga viti në vit duke u rritur. Raporti
midis mbushjeve totale dhe heqjeve totale gjatë vitit 1975 është për qytetin 1: 1, për fshatin 1: 2.5,
kurse si rreth 1: 1,7.
Tregues i rëndësishëm i punës mjekuese është edhe raporti midis mjekimit të dhëmbëve pa
lezione pulpe ndaj atyre me lezione pulpe që është 1,6: 1 nga 1: 1 që ishte në vitin 1970.
Raporti midis pacientëve të terapisë dhe pacientëve të protetikës është 1.8: 1 për qytetin dhe
0.75: 1 për fshatin.
Janë ulur mjaf proceset inflamatore akute odontogjene nga 1.4 % në vitin 1970 në 0.5 % në
vitin 1975, në raport me popullatën e vizituar. Kjo tregon që rezultatet e vona të mjekimit terapeutike
janë në përgjithësi të mira dhe se p.sh. eleminimit të vatrave dentare u është kushtuar kujdesi i duhur.
Një përqindje e tillë është më e ulët se ajo e shumë shteteve borgjezo-revizioniste.
Mosha e pacientëve me proteza totale rritet në raport me rritjen e moshës, kështu p.sh. mosha
51 -60 vjec në vitin 1970 zinte 45 % e protezave totale në vitin 1975 u ul në 35 % dhe u rrit përqindja
e moshës 71 – 80 vjeç nga 3 % në vitin 1970 në 8.5 % në vitin 1975 etj.
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Mjekimin e fëmijëve e kemi konsideruar si zemrën e shërbimit tonë dhe indeksin më të
rëndësishëm, ashtu si mjeksia e përgjithshme indeksin e mortalitetit infantil. Mjekimi i decentralizuar
nëpër shkolla ka dhënë rezultate, që duhen quajtur të mira. Për këtë flasin treguesit e mëpopshtëm.
1. Raporti ndërmjet mbushjeve në dhëmbë pa lezione pulpe dhe atyre me lezione pulpe është
20: 1.
2. Raporti midis mbushjeve Q - P dhe heqjeve Q+P është 2,4: 1.
3. Raporti midis mbushjeve permanent total dhe heqjeve total është 40:1. Siç shihet është luftuar
që procesi karioz të kapet qysh në fillim. Fakt është se mbi 90 % e kohës së punës, mjeku
ja kushton mbushjeve të proçeseve karioze pa dëmtim të pulpës. Kjo ka bërë atë që edhe
proçeset inflamatore akute odontogjene të ulen nën 0.5 %.
Partia na i ka bërë të qartë rrugët për realizimin e detyrave, prioriteti punës ideologjike për
kuptimin e problemit, aftësimi profesional, dhe ndjekja në mënyrë të vazhdueshme e realizimit
të detyrave.
Që ta bësh mirë punën profilaktike në radhë të parë duhet të luftojmë disa koncepte të gabuara
si p.sh.” Që të luftojmë për indekse cilësore duhet pritur sa të mbushemi me kuadro”, “se nuk i kemi
kushtet” etj.
Puna e stomatologut nuk duhet matur me numrin e vizitave ditore, por me numrin e plombave,
me prioritet mbushje të dhëmbëve pa lezione pulpe. Që të arrihen rezultate duhet caktuar objektiv.
Kështu u vendos që çdo mjek terapeut duhet të bëjë 1.900 – 2.000 plomba në vit. Për të arritur këtë,
ndiqet realizimi mujor, dhe më datë 3 të çdo muaji dorëzohen statistika, vihet në dijeni kolektivi.
Praktika jonë tregon se kjo është e domosdoshme, ndryshe kalohet në spontanitet, liberalizëm,
me të gjitha të këqiat që dihen. Gjatë vitit 1975, pothuaj se të gjithë mjekët terapeut e të pedodontisë
realizuan mbi 1.900 – 2000 plomba.
Në mjekimin e terapisë na ka shqetësuar fakti se gati 20 % e të sëmurëve ndërpresin mjekimin,
kjo përqindje në fillim ishte më e madhe. Dilte problemi që meqenëse nuk vjen i sëmuri nuk do te
realizohej as detyra. Për këtë është vendosur që të sëmurit të mëparshëm të mos i bëjmë vetëm një
seancë mjekimi, por t’i bëhen mjekime të tjera deri sa të vijë i sëmuri tjetër. Kjo jo vetëm rrit numrin e
plombave, por ka të bëjë dhe me shfrytëzimin më racional të kohës, gjë të cilën na i vë detyrë vendimi
nr. 245 i Qeverisë. Mjekët e pedodontisë çdo ditë e vazhdimisht bëjnë mbi 10 plomba. Ata vitin e
kaluar realizuan 11-12 plomba në ditë.
Vazhdimisht na ka shqetësuar rritja e cilësisë së mjekimit.
Për këtë është punuar mirë në rritjen e aftësive profesionale të punonjësve. Cdo vit hartohen
programe për infermjerë, laborante, mjekë, dhe në Shtator bëhen bashkëbisedime. Është thelluar
puna për studimin individual.
Përveç kontrollit shtetëror në rritjen e cilësisë së mjekimit ka influencuar ballafaqimi i punës
në kontrollet reciproke dhe diskutimet konkrete të plombave, të cilësisë së tyre; po ashtu ndarja e
shkollave në sistem patronazhi, rrit përgjegjësinë personale dhe nxit sedrën në punë. Me disa tregues
që përmendëm më sipër nuk kemi aspak ndërmend të biem në vetkënaqësi. Këtë e quajmë fillimin e
një kthese të rëndësishme. Të gjitha mundësitë janë për të realizuar atë që kërkohet.
Kemi luftuar që të rrisim cilësinë e punimeve protetike dhe në këtë drejtim ka disa rezultate.
Një punë e mirë u bë nga laborantet që nga paladonti i mbetur dhe Durakryli special jashtë përdorimit,
u prodhuan dhëmbë seri 28 me cilësi të mirë që u përdorën mbi 6 muaj.
Megjithatë cilësia e këllëfëve prej plasmasi është e dobët, 10 % e tyre thyhen brenda një viti.
Disa herë urat këputen etj. Kemi kritika e vërejtje nga të sëmurët. Ne mendojmë se në parim një
këllëf plasmasi, një urë apo parcial të dëmtuar jo nga pakujdesia e të sëmurit të ribëhen pa shpërblim
brenda 6 muajve. Për rastet e tjera të diskutohet nga një komision.
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Kur këto te meta janë për gabim të mjekut e laborantit të paguhen nga këta.
Duhet të pranojmë edhe një përqindje skarciteti që për këllëf plasmasi të jetë 5 %, për urat
deri 5%, për parcialet 3 - 5 %.
Në mbushjen e dhëmbëve me porcelan kemi rezultate jo shumë të mira. 20-24% e tyre bien
brenda 6 - 12 muaj, për ta përmirësuar këtë difekt te perdoren inlej.
Si në plombat prej porcelani, ashtu edhe në disa mjekime të tjera defektet ndodhin edhe për
faktin se jo gjithmonë njihen sa duhet cilësitë mekanike dhe farmakodinamike të materialeve që
përdoren, shkelen rregullat.
Që të rritet cilësia e mjekimit dhe të parandalohen mjaft komplikacione për jetën e të sëmurit,
tërë kujdesi i duhet kushtuar ruajtjes së rregullave higjienike dhe sterilitetit.
Nga kontrollet bakteriologjike të bëra herë pas here në fillim të vitit të kaluar kemi gjetur një
gamë të shumtë mikrobesh patogjene si streptokok hemolotike, stafilokoke aureus etj.
Një gjendje e tillë ishte mjaft alarmuese, u morën masa të forta tekniko-organizative. Të gjitha
mundësitë ekzistonin, na pengonte vetëm koncepti antishkencor se në gojë s’ka nevojë për sterilitet
të plotë, se ai nuk sigurohet dot etj,.
U vendos larja kirurgjikele në çdo repart para fillimit të punës, sterilizimi i shiringave në
autoklavë, për çdo të vizituar u krijuan komplete me pincë, sondë pasqyra të mbështjellë në peceta,
që ndërrohen për çdo të sëmurë. Gurët, disqet e protezës, dezinfektohen me trioksimethylen. Nga
analizat e bëra na rezultoi se ajatina ne solucion 1 % jep dezinfektim të plotë për 1.5 minuta – 3
minuta, mbështillen në pece pjesamentet nga një i sëmurë tek tjetri. Këto që themi janë gjëra që
dihen, por na vë përpara rutina dhe biem nganjëherë nën nivelin e kërkuar.
Kjo arrihet me një kërkesë rigoroze, sepse aty këtu ka dhe rezistencë.
Punonjësit e shëndetësisë duhet të bëhen barikada në mbrojtjen e shëndetit të popullit.
Në kabinetet dentare në fshat përdorimi i aerosterilit është i domosdoshëm.
Në punën mjeksore kemi mbajtur gjithmonë parasysh porositë për ruajtjen e pronës, sidomos
aparaturën elektromjeksore dhe medikamentet.
Vendimet e njëpasnjëshme të qeverisë e veçanërisht vendimi 245 ka qenë një shkundje për
ne. Le ta ilustrojmë me dy shembuj:
Në qoftëse në vitin 1973 për 6.300 plomba u harxhaun 5800 gram amalgam, në vitin e kaluar
për 15.000 plomba u harxhuan 4125 gram. Në vitin 1970 me një copë melot u bënë 60 kellëfe, në vitin
1975 u bënë 120 këllëfe etj.
Për ta kuptuar më mirë vleftën e materialeve të konsumit kemi nxjerrë përafërsisht se sa i
kushton shtetit një mbushje dhëmbi që është 8:5 0 ose një heqje kushton 4: 20 etj.
Nganjëherë vlerësojmë më shumë thyerjen e një gote uji dhe mirë bëjmë, por kur hidhen
poshtë 5 ose 10 gram paladont nuk mendojmë se një gram kushton 1 lekë.
Njohja e punonjësve me vleftën e çdo materiali që përdoret ka rëndësi mbasi e vlerëson më
mire ate.
Është pranuar që çdo mjek e laborant me një elekromotor të punojë 18-20 vjet. Është bërë
kartelizimi i aparaturave, kjo ka sjellë që kujdesi për mirëmbajtjen e tyre të jetë më i mirë. Megjithatë
kemi akoma dobësi. Disa aparatura si poltronat rumune janë të dobta. Nga 5 që janë në përdorim,
tre janë difektoz, njëri nuk funksionon, angeldrua te ne duhet te dërgohen më shumë, çdo mjek
konsumon 2-3 çdo vit.
Duhet thënë se përpjekja e dikasterit për të futur në shërbimin stomatologjik medikamente
dhe aparatura të reja është një gjë e mirë. Rezultate të mira ka dhënë endomethazoni, gingivitali etj.
Futja e turbinës në shërbimin tonë rrit cilësinë e mjekimit dhe rendimentin. Mjekët që
punojnë me turbinë bëjnë mbi 260 plomba në muaj.
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Indekset e shërbimit stomatologjik po përcaktohen mirë. Na del detyrë që këto t’i njohim,
mbasi nuk njihen sa duhet.
Për njohjen e indekseve dhe për të patur kërkesa të njëjta, mendojmë që dikasteri të nxjerrë
udhëzim dhe të përmirësojë formularin.
Duhet të pranojmë se nuk vlerësohet aq sa duhet dokumentacioni.
Riorganizimi i ri i shërbimit shëndetësor së bashku me të mirat, ka edhe disa të meta, duke
pasur parasysh perspektivën e zhvillimit dhe vleftat e mëdha monetare që shpenzohen, kërkohet një
kontroll më i mirë dhe me përgjegjësi. Kompetencat e shefit të shërbimit janë më tepër të karakterit
shkencor se ato drejtues, kemi mendimin që të përcaktohen kompetencat.
Për mungesë ambjenti nëpër shkolla nuk kemi patur mundësi të hapim kabinete stabël.
Sanimi i plotë i fëmijëve në rrethin tonë me kabinete lëvizëse bëhet në masën 75 – 80 %. Nëpërmjet
dikasterit në projektimin e shkollave të reja të parashikohet sipërfaqe edhe për kabinet dentar.
Lidhur me shtrirjen e shërbimit stomatologjik në fshat, kemi mendimin që jo në çdo
kooperativë Bujqësore të ketë laborant por në bazë zone, sepse nuk shfrytëzohet si duhet koha e
punës.
Në shërbimin tonë konstatojmë edhe disa sëmundje profesionale si, Pleksalgi, Mykoza në
thonj, reaksion medikamentoz, neurasteni. Kujdesin për ruajtjen e shëndetit të punonjësve duhet ta
vlerësojmë.
Mendojmë që në perspektivë, të mbahen në konsideratë kushtet e punës, pushimi vjetor të
jetë si i kirurgut, otojatrit apo okulistit.
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MBI VLERËSIMIN CILËSOR TË SHËRBIMIT STOMATOLOGJIK
Stom. Jorgo BUKAS
Poliklinika stomatologjike Gjirokastër
Shërbimi stomatologjik në rrethin e Gjirokastrës gjatë këtyre 30 viteve, i vënë në shërbim të
masave të gjëra punonjëse të qytetit dhe të fshatit, ka ardhur duke u rritur, si nga numri i kuadrit dhe
shtrirja e rrjetit të shërbimit në gjërësi dhe në thellësi, po ashtu edhe nga ana cilësore.
Nën kujdesin e vazhdueshëm të Partisë, stomatologjia si pjesë përbërëse e shërbimit
shëndetësor, u rrit sidomos vitet e fundit aq sa nga volumi rrjeshtohet në vendet e para si disiplinë
e praktikës mjeksore. Mbi të gjitha, suksesi më i madh është se ai është vënë në pozita të shëndosha,
sipas orientimeve të Qeverise që në vitet e para në themel të tij është vënë profilaksia e sëmundjeve
kryesore stomatologjike, sidomos e kariesit, gjë që mishërohet në faktin se që në vitet e para,
pavarësisht nga të metat organizative, filloj puna mjekuese profilaktike në nxënësit.
Në rrethin e Gjirokastrës sot funksionojnë 25 reparte stomatologjike me 17 mjekë stomatologë
dhe 8 ndihmës mjekë stomatologë. Prej tyre në fshat shërbejnë 10 mjekë dhe 4 ndihmësmjekë.
Nga 7 laboratorë që funksionojnë sot në rreth, 6 shërbejnë në fshat dhe 1 në qytet. Krahas
shtimit gradual të kuadrit dhe zgjerimit të rrjetit stomatologjik, u shtua edhe volume i punës mjekuese.
Gradualisht, por sidomos gjatë 5 viteve të fundit, kolektivi i shërbimit tonë, veç angazhimit
për të realizuar volumin e madh të punës dhe të kërkesave gjithnjë e në rritje, ka arritur një zhvendosje
cilësore të shërbimit në të gjitha profilet, por sidomos në profilin terapeutik.
Në themel të shërbimit tonë, sipas orientimeve të Partisë dhe Qeverisë dhe sidomos mbas
punimeve të Pleniumit të 11-të të KQ të Partisë, qëndron profilaksia të cilën jemi munduar ta
organizojmë në nivelin e kërkesave të kohës, duke e përmirësuar atë nga viti në vit, dhe duke rritur si
sasinë e punës mjekuese, po ashtu dhe cilësinë e saj, sidomos në fëmijët dhe nxënësit.
Me gjithë përmirësimet e dukshme nga viti në vit, ne qëndrojmë akoma larg këtyre kërkesave,
gjë që pasqyrohet qartë më poshtë dhe nga realizimi i indekseve cilësore në pedodonti dhe në terapi
me të rritur.
Siç dihet, për të dhënë një pasqyrë të qartë, qoftë të sukseseve apo të mos sukseseve dhe për
të bërë një vlerësim real të shërbimit dhe të punës së kryer, patjetër është i nevojshëm një evidentim i
rregullt dhe i saktë i punës së kryer. Kjo lidhet nga ana tjetër, me parimin bazë të socializmit, që çdo
sektor apo profil duhet të udhëhiqet nga principi i planifikimit perspektiv.
Në sektorin tonë, në qoftëse puna nuk evidentohet dhe nuk matet, nuk mund të përcaktosh
çfarë pune kryen me mundësitë që ke dhe çfarë ngelet për te kryer, çfarë mundësi të reja kërkon të
krijohen për të realizuar këtë detyrë, meqë lidhet shumë me kuadrin, vlerat materiale etj.
Jo më kot Lenini, në vitet e para të pushtetit të sovjetëve theksonte që “ pa jë statistikë të
shëndoshë shkencore, nuk mund të ketë planifikim socialist, nuk mund të krijohet shoqëria socialiste”.
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Kjo i përket plotësisht dhe shërbimit shëndetësor në përgjithësi dhe shërbimit stomatologjik në
veçanti.
Në shërbimin tonë, evidentimi i punës nëpërmjet dokumentacionit shkencor dhe ekonomikofinanciar, erdhi gradualisht duke duke u perfeksionuar dhe unifikuar, megjithë ato pak dobësi
që ekzistojnë në unifikimin e tyre, sidomos përsa i përket dokumentimit kartelor dhe raportimit
shkencor statistikor i cili është i vjetruar dhe për të cilat mendojmë se janë detyra që kërkojnë zgjidhje.
Vlerësimi i punës dhe i volumit të saj, nëpërmjet indekseve sasiore në fuqi deri tani kanë
qenë jo vetëm orientuese por dhe reale, mbasi janë plotësisht të realizueshme. Në rrethin tonë, lufta
për realizimin e tyre ka qenë e vazhdueshme dhe këmbëngulëse dhe tani ato realizohen nga shumica
e reparteve stomatologjike, me përjashtim të 3-4 reparteve të hapura rishtas, ku popullsia është e
kufizuar dhe terreni i thyer, por dhe këtë e kemi përmirësuar mjaft me spostimin e vazhdueshëm të
repartit brenda zonës ku shërben. Kështu, planin si rreth, gjatë pesë viteve të fundit e kemi realizuar
mesatarisht në masën 95 %, poliklinika në qytet e ka realizuar në masën 110 %, fshati 85%, sektori
klinik si rreth mbi 101%, laboratorët si rreth 80 %. Defiçiti na vjen kryesisht nga realizimet në ortopedi
dhe sidomos në laboratorët. Kjo ka arsyet e veta, të cilat do t’i shtjellojmë më poshtë.
Por, ndërsa realizonim indekset sasiore, këshilli teknik konstatoi, se një pjesë e kohës
justifikohej me proçedurat ndihmëse, sidomos në repartet e fshatit, mbulohej me punën e kryer në
pranim, që ky në fakt ka mjaft rezerva në krahasim me profilet e tjerë. Kështu vihej re një rritje e
vazhdueshme e ekstraksioneve dhe e vizitave, dhe një ulje e nivelit terapeutik, gjë që justifikohej gjoja
me ngarkesën në pranim.
Ulja e nivelit terapeutik ishte sidomos në dëm të pedodontisë, mbasi vihej re një shmangie
prej tij, jo vetëm për vështirësitë që paraqet vetë profili, por dhe për arsye thjesht subjektive. Nga ana
tjetër vihej re një rritje e punës në profilin e ortopedisë dhe këtë e justifikonin me faktin se kërkesat
e tij janë më të mëdha, se laboranti nuk mund të lihet pa punë, etj. Por edhe vetë kuadrot në fakt
ishin më të predispozuara për të punuar vetë më shumë në këtë profil, bile duke bërë shumë herë
dhe punën e laborantit dhe duke humbur një sasi të mirë të kohës që duhej vënë në dispozicion të
terapisë. Pra duhej një luftë e vendosur kundër këtyre koncepteve, dhe për të rrënjosur në ndërgjegjen
e njerëzve, ndërgjegjen profesionale, se rëndësi dhe prioritet i duhet dhënë sektorit kurativ, sidomos
pedodontisë si sektori më i rëndësishëm në drejtim të profilaksisë së morbozitetit karioz.
Në këtë aspekt, ne shtruam pyetjen. Më mirë të bëjmë një urë që vlerësohen 230 minuta, apo
6.5 mbushje që vlerësohen me po aq minuta, por që të lihen pa u mjekuar në perspektivë barazohen
me 6 ura?
Pra, dilte e domosdoshme që volume i punës së kryer, duhej vlerësuar jo vetëm nga ana
sasiore, por edhe nga ana cilësore. Ne bazohemi që në vitin 1970 në indekset e vlerësimit cilësor të
shërbimit, për t’i dhënë një nxitje nga ana cilësore mjekuese, dhe për të rrënjosur tek kuadri parimin
bazë të shëndetësisë tonë socialiste, se mbi të gjitha qëndron profilaksia, puna mjekuese profilaktike
si në moshat e rritura edhe në fëmijët e nxënësit.
Për vlerësimin e punës nga ana cilësore ne aplikuam këto indekse.
I. Në të rriturit: 1) Raporti- obturacion/ekstraksion
2) “ “ gr.II / gr.III
dhe 3) “ kartela terapi/ortopedi,
jo pa qëllim për të rritur aktivitetin dhe në nivelin e punës terapeutike.
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II. Në sanacion:
1. Raporti obturacion-ekstraksion në dhëmbë permanent
2. Raporti obturacion gr. II /gr.III në dhëmbë permanent
3. Raporti obturacion Q-P/ ekstraksion Q-P.
Në të rriturit ne aplikuam dhe indeksin e frekuentushmërisë së repartit dhe në përgjithësi të
shërbimit..
Paraprakisht përcaktuam vlerat në përshtatje me shtrirjen, organizimin dhe mundësitë e
shërbimit në rrethin tonë, këto vlera sot u perfeksionuan dhe u unifikuan për gjithë shërbimin e
Republikës. Në fund të vitit 1970, viti që i aplikuam këto indekse, rezultatet paraqiteshin si më poshtë.
I. Në të rriturit:
1. Raporti obturacion/ ekstraksion = 1: 4
2. Raporti obturacion gr.I dhe II me/ te III-IV 15:1
3. Raporti kartelë terapi-ortopedi 1: 1.2
II. Në nxënësit:
1. Raporti obturacion / ekstraksion 1: 1 permanent
2. Raporti gr. II/ III 4.5:1 permanent
3. Raporti obturacion-ekstraksion 3: 1 Q plus P
Në fund të vitit 1975 këto indekse paraqiteshin si më poshtë:
I. Në të rritur:
1. Raporti obturacion / ekstraksion 1:1.3
2. Raporti gr. II / III 2,3: 1
3. Raporti kartelë terapi/ortopedi 1,6: 1
II. Në pedodonti
1. Raporti obturacion / ekstraksion 9: 1 permanent
2. Raporti gr. II / III 9.7: 1
3. Raporti obturacion Q-P ekstraksion Q-P 2.5: 1
Indekset e mësipërme janë për gjithë shërbimin si rreth, ndërsa në poliklinikën e qytetit ato
janë më të avancuara. Siç shihen nga indekset dhe ne jemi larg normave qe kërkohen, por duke i
krahasuar me pesë vjet të shkuara ne kemi ecur mjaft mirë dhe kjo, sepse çdo vit në vlerësimin e
punës tonë, kemi patur parasysh gjithmonë këto indekse, jo vetëm në mbarim të vitit por dhe në çdo
tremujor dhe këtu kemi përqëndruar kontrollin dhe kërkimin e llogarisë, organizimin e punës etj.
Cilët ishin faktorët që ndihmuan në realizimin e indekseve?
1. Së pari këtë çështje e mori në dorë vetë organizata bazë e Partisë, ajo jo vetëm i inkurajoi, por
filloi të kërkojë llogari sistematikisht, si për realizimin e indekseve të shfrytëzimit të kohës
së punës, ashtu dhe për realizimin e indekseve cilësore. Në agjitacionin figurativ politik së
bashku me detyrat u afishuan dhe objektivat tona për indekset cilësore.
2. Në punën organizative dhe në detyrat e çdo viti, paraprinin pikësynimet për indekset cilësore.
Në fund të viteve, ne gjithmonë i kemi realizuar këto pikësynime, gjë që është dokumentuar
plotësisht. Këto pikësynime për indekset cilësore ishin të arsyeshme dhe jo të menjëhershme.
Kështu e ulëm gradualisht raportin nga 4:1 në 3.5: 1; 2: 1 dhe 1: 1 gjë që në fund të vitit 1975
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nuk e realizuan me 100 %, mbasi nuk arritëm dot 1: 1 por 1.3: 1 për vështirësitë e shumta që
u krijuan.
3. Organizimi i punës u bë i tillë që indekset sasiore të ishin plotësisht në vartësi të indekseve
cilësore. Prandaj aktivitetin vjetor e ndanim në këtë mënyrë: aktiviteti vjetor matet me 9 –
9,5 muaj pune për çdo punonjës, mbasi hiqet koha e përgatitjes ushtarake, puna fizike, leja e
zakonshme, raportet mjeksore. Pra me minuta i ngelet secilit për të realizuar rreth 102.600
minuta në vit.
Për poliklinikat e qytetit, ne aplikojmë ende formën e centralizuar të mjekimit (i gjithë kuadri
i terapisë 6 veta, 4 orë çdo ditë punojnë në pedodonti).
Për fshatin, atje ku ka laborator kohën e punës e kemi ndarë kështu: 35.000 minuta të punohet
sanacion, 35.000 minuta në të rritur dhe diferenca 32.000 minuta në ortopedi dhe pranim. Atje ku
s’kemi laborator koha u nda në 45.000 në sanacion, 35.000 në të rritur dhe diferenca në pranim.
4. Atje ku është stabilizuar reparti në fshat, këto shifra është e pamundur të realizohen, mbasi
nuk sigurohen me rregull kontigjenti i nevojshëm i punëve. Prandaj kemi aplikuar lëvizjen
e repartit brenda zonës. Kështu që çdo kuadër është i detyruar të mjekojë, veç shkollës së
qendrës ku ndodhet reparti dhe 2 shkolla të tjera të zonës, duke e spostuar repartin në shkollë
për 1 muaj. Por megjithë spostimet 2 herë në vit, ka repartee që nuk i realizojnë këto shifra,
mbasi numri i nxënësve është i vogël dhe reparti nuk mund të spostohet më shumë se dy herë
në vit.
5. Për pesëvjeçarin në vazhdim 1976-80, ne synojmë dhe jemi zotuar që raportin kryesor
obturacion-heqje si rreth ta realizojmë 3:1.
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PËRKTHIM NGA LITERATURA

FRENOTOMIA SUBMUKOZALE
(P.H. Maloney, G.C. Doku, dhe N.S. Shepard)
Autorët njoftojnë mbi teknikën kirurgjikale të frenotomisë submukozale për korigjimin
e frenumit maksilar hipertrofik. Këtë teknikë e bazojnë në principet e ruajtjes të membranës dhe
eleminimin e hapësirës së mundshme të “vdekur”. Kanë arritur përfundime të përsosura në më tepër
se 40 raste gjatë dy viteve.
Frenotomia maksilare është një procedurë kirurgjikale e zakonshme që përdoret së bashku
me mjekimin ortodontik ose protetik. Kur pacienti ka hequr dhëmbët e tij maksilare të fundit,
atëherë, nganjëherë del në pah që franumi është lidhur pothuaj deri në kreshta e procesit alveolar,
gjë që paraqet probleme protetike, meqenëse frenumi mund të iritohet nga proteza. Këtu lind nevoja
që protezës t’i lihet një hapësirë (formë V) në anën vestibulare, gjë që pengon mbylljen hermetike të
protezës dhe gjithashtu shkakton një pikë të dobët të protezës.
Prandaj këshillohet që në kohën e ekstraksionit të të gjithë dhëmbëve maksilare të merret në
konsideratë frenumi dhe në qoftëse shihet e arsyeshme të korrigjohet rasti duke thelluar sulkusin në
atë sektor.
Indikacioni tjetër klasik për frenektomi maksilare është prania e diastemës maksilare te
vija mediane dhe frenumi hipertrofik. Ekzaminimi i pacientëve me këtë anomali tregon se fibrat
shtrihen që nga incizivet qendrore deri te papila palatine. Në raste të tilla është e domosdoshme që
ndërhyrja operatore të përfshijë eleminimin e këtyre fibrave në mënyrë qe distanca të byllet me rrugë
ortodontike.
Në këtë artikull ne tregojmë eleminimin paraprotetik të frenumit hipertrofik duke qenë të
vetëdijshëm se të njëjtat principe aplikohen edhe në rastet ortodontike, porse edhe me eleminimin e
lidhjeve të papilës-palatine
Teknika e frenektomisë që përdoret më shpesh për arsye protetike, përfshin kapjen e frenumit
me një ose më tepër pincë hemostatike dhe prerjen e indeve mukozale përmbi, edhe nën pincat
hemostatike duke formuar kështu një defekt në formë rombi. Pastaj suturohen buzët mukozale. Një
teknikë e dytë që është përdorur keto vitet e fundit është frenoplastika në formën e gërmës Z. Kjo është
një procedurë kirurgjikale që ka patur për qëllim zgjatjen e vijës së kontraktures, porse ajo mund të
zbatohet edhe për korrigjimin e frenumit hipertrofik.
Të dy teknikat kanë disa kufizime të
pandara.
Ka rëndësi të dorës së parë të njihet fakti që te frenumi hipertrofik problemi qëndron
përbrenda indit submukozal dhe jo te vetë mukoza. Mukoza nuk është vetëm një përbërës që lidhet
me problemin. Për më tej,, për të evituar recidivën, plaga submukozale duhet të mbulohet me mukozë;
po i njëjti princip është pranuar tashmë edhe në proçedurat e thellimit të sulkusit. Kur zbatohet
plastika e thellimit të sulkusit të vestibulumit në qoftë se nuk është e mundur, të mbulohet e gjithë
sipërfaqja pritëse me mukozë, duhet siguruar që sipërfaqja e pambuluar të jetë sa më afër pjesës më të
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ngritur të kreshtës alveolare. Duke vepruar në këtë mënyrë, arrihet përfundimi me recidivë minimal
meqenëse epitelizimi bëhet mbi kockë.
Një princip i dytë është eleminimi i boshllëkut midis mukozës dhe periostit, sepse përndryshe
formohet një hematomë e cila pasi të organizohet shkakton kontrakturë dhe recidivë. Ne kemi bindjen
se frenektomia e zbatuar me rrugët e zakonshme i abuzon të dy këto principe. Megjithëse plastika në
formën e gërmës Z përfaqëson një përmirësim të teknikës, ajo eleminon boshllëkun por nuk përfshin
heqjen e indit submukozal, që është shkaktari i anomalisë.
Teknika që kemi zbatuar, të cilën ne e quajmë frenotomi submukozale, pajtohet më së miri
me principet e lartpërmendur dhe jep përfundime të njëllojta, vazhdimisht pa ndryshime.

Teknika e frenotomisë submukozale
Buza e sipërme tërhiqet lart me gishtërinjtë tregues dhe të mesit të dorës së majtë për të
siguruar pamje të mirë dhe stabilitet të indeve që do të operohen. Bëhet një incision vertikal në
vijen mediane gjatë gjithë gjatësisë së frenumit deri te pika e tij e mëposhtme ku ai lidhet me
kreshtën. Preparohet indi submukozal lidhor nga mukoza. Në qoftë se shihet e nevojshme, ky
preparim mund të shtrihet edhe deri te fosa kanina. Pastaj kapet komponenti submukozal me
pinca hemostatike, veçohet nga periosti dhe hiqet duke e prerë me gërshërë. Po në këtë kohë
mund të pritet edhe spina nazale për të thelluar vestibulin. Kjo realizohet duke bërë një incision
të vogël të periostitit që mbulon spinën bazale te vija mediane. Përdoret periosteotomi për të
zbuluar spinën nazale, i cili hiqet me osteotom. Afrohen buzët e incizuara të plagës periostale
dhe suturohen.
Për të fituar thellësi vestibulare maksimale të sulkusit, është e nevojshme të bëhen
dy incizione të vogla mukozale tangeniciale tek pika më inferiore e incizionit vertikal.
Konfiguracioni përfundimtar i të tri incizioneve përfundon në formën e një shigjete të drejtuar
poshtë. Incizionet tangenciale liruese na lejojnë të fitojmë më tepër thellësi të sulkusit vestibular
duke e lidhur mukozën me periostitin tek një pikë akoma më lart tek maksila. Kjo realizohet me
një suture me gjilpërë atraumatike përtej njërës buzë të mukozës, afërsisht te mesi i komponentit
vertikal, pastaj gjilpëra kalohet përtej periostit sa më lart që të jetë e mundur tek maksila. Sutura
pastaj kalohet te buza mukozale e krahut tjetër dhe lidhet. Vendosen edhe sutura të tjera për
të afruar buzët mukozale dhe për të takuar mukozën me periostin., Në mbarim, në qoftëse ka
mbetur ndonjë pjesë pa mbulesë mukoale ajo duhet të jetë afër majës së kreshtës alveolare, kjo
përfshin jo më tepër se një sipërfaqe të vogël periosti të ekspozuar në formën e një trekëndshi.

Diskutim
Është parimore që për çdo ndërhyrje kirurgjikale, për të korrigjuar një deformim, teknika
që përdoret duhet të jetë e tillë që të mos dëmtohen indet fqinj. Frenumi maksilar përbëhet nga dy
shtresa mukozale të ndara nga indi bashkues i shkrifët, i cili bashkon kreshtën alveolare maksilare
me buzën e sipërme. Nuk është e jashtëzakonshme që frenumi të jetë i lidhur poshtë te procesi
alveolar (kreshta) dhe zakonisht mund të shtrihet në drejtim palatinal duke hyrë përbrenda papilës
palatine. Kjo gjendje përfaqëson një persistencë të palës tekto-labiale embrionale, që gjatë zhvillimit
shtrihet që nga pjesa më e thellë e qellzës deri te papila e buzës. Duke pranuar se frenumi përbëhet
nga membrana mukozale mbuluese dhe prej indit lidhor nën të, na lejohet të zbatojmë një teknikë
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kirurgjikale me rrugë të tilla që të arrihen përfundime më të mira dhe të qëndrueshme. Konservimi
i mukozës ka rëndësi të dorës së parë, sepse është faktori i vetëm më i rëndësishëm për të evituar
cikatricat dhe recidivat.
Me anë të teknikës së frenotomisë submukozale, mukoza veçohet nga indi bashkues që është
nën të (i cili hiqet). Konservimi i mukozës, i shoqëruar edhe me incizionet tangenciale liruese na
lejon të realizojmë thellësi të sulkusit në masën më të madhe që ka mundësi. Duke i stuturuar buzët
mukozale të periostit, eleminohen si boshllëku që lind ashtu edhe hematoma. Rezultatet fillestare të
cilësdo teknikë frenektomie duket sikur janë të kënaqshme, po pas një kohe prej disa muajsh mund
të vijnë cikatricat dhe recidivat. Prandaj, vlerësimi i vërtetë i secilësdo teknikë frenektomie mund të
bëhet vetëm nga kontrolli i pacientit pas gjashtë muajsh. Ne kemi përdorur teknikën e frenotomisë
submukozale në më tepër se dyzet pacientë gjatë dy viteve të kaluara me përfundime të shkëlqyera,
të kontrolluara pas një kohe të gjatë.
Marrë nga:
Oral surgery, Oral medicine
Oral pathology

Përkthyer nga
Stom. Gaqo QANO
korrik 1974
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1977

PËRMBAJTJA
Të vëmë të gjitha forcat për të plotësuar me sukses detyrat e mëdha të Kongresit të
7-të të PPSH për mbrojtjen e shëndetit të popullit.

PROBLEME STUDIMORE
V. Kafia:

Prishja e dhëmbëve tek nxënësit e shkollave 8-vjecare në qytetin e Vlorës.

H. Ndoja, etj.:

Ndikimi i shtatzanisë në kariesin e dhëmbëve

H. Bllaca etj.:

Studim mbi frekuencën e kariesit dhe të paradontopative në N.I. Ushqimore
Durrës.

PËR MJEKUN PRAKTIK
H. Poda:

53 raste me dhëmbë të retenuar dhe shfaqjet nervore të shkaktuara prej tyre.

V. Mici:

Aplikimi i ribazimit indirekt në protezat totale.

F. Toti:

Shkaqet e dëmtimit të urave fikse.

PROBLEME LABORATORIKE
F. Toti:

Lehtësimi i torusit palatinal në protezat e lëvizshme me pllakë.

J. Cika:

Humbja e aderencës në protezat totale dhe rrugët për rivendosjen e saj.

F. Toti:

Sigurimi i lidhjes dhe i bashkimit të dhëmbëve artificiale prej plastmasi me pllakën
e protezës.
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TË VËMË TË GJITHA FORCAT PËR TË PLOTËSUAR ME SUKSES
DETYRAT E MËDHA TË KONGRESIT TË 7-të TË PPSH PËR
MBROJTJEN E SHËNDETIT TË POPULLIT
Në direktivat e kongresit të 7-të të Partisë mbi planin e gjashtë pesëvjecar të zhvillimit të
ekonomisë dhe kulturës të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë për vitet 1976-1980 thuhet
“ Duke e zhvilluar e zgjeruar edhe më shumë shërbimin shëndetësor, sidomos në fshat, të punohet
për zbatimin e masave parambrojtëse dhe të higjienës masive, të përmirësohet shërbimi për ruajtjen
e shëndetit të nënës dhe fëmijës, për parandalimin e sëmundjeve infektive si dhe ngritjen e edukatës
sanitare. Në institucionet shëndetësore të arrihet një përmirësim i mëtejshëm i shërbimit për të
sëmurët dhe të rritet efikasiteti i masave mjekësore’’.
Si gjithë punonjësit e vendit tonë, edhe punonjësit e shëndetësisë, i janë përveshur punës për
të plotësuar sa më mirë detyrat e mëdha që dalin për pesëvjecarin e gjashtë, të cilat do të sjellin edhe
në shërbimin shëndetësor një përparim të mëtejshëm në çdo aspekt.
Siç dihet, pesëvjecari i pestë u karakterizua nga forcimi i profilaksisë, i shtrirjes në gjërësi e
thellësi të institucioneve shëndetësore në fshat dhe në qytet, nga vendosja e një rrjeti të tërë mjekësh
e punonjësish të shëndetësisë, sidomos në fshat e shumë suksese të tjera në shërbimin shëndetësor.
Pesëvjecari i gjashtë do te shpjerë në fuqizimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të shërbimit
shëndetësor, si në drejtimin profilaktik ashtu edhe në atë mjekues.
Aspekti profilaktik merr një rëndësi të veçantë edhe për shërbimin stomatologjik, sepse krahas
forcimit të masave higjeno-sanitare në gjithë vendin, duhet të zgjerohen dhe perfeksionohen akoma
më mirë edhe masat profilaktiko-higjienike të shërbimit stomatologjik. Me treguesit e favorshëm
që ka arritur shërbimi stomatologjik si në relatën kuadër-popull, ashtu edhe në forcimin e sektorit
pedodontik, janë krijuar mundësitë për parandalimin dhe mjekimin e sëmundjeve stomatologjike
të brezit të ri, sidomos brenda në shkolla, duke u sintetizuar kështu një element i rëndësishëm i
mjekësisë shkollore. Tashmë ka filluar të ndihet seriozisht drejtimi profilaktik i stomatologjisë, e cila
në vitin 1976 kishte 1/3 e kuadrit ekzistues në shërbimin pedodontik. Fuqizimi i sektorit mjekues,
bëri që në vitin 1976 të vizitohen dhe mjekohen mbi 1 milion punonjës në fshat e qytet dhe të bëhen
rreth 300.000 mbushje në të rritur. Po kështu u vizituan mbi 347.000 fëmijë dhe u mjekuan mbi
140.000 prej tyre (duke u bërë mbi 219.000 mbushje).
Rëndësi të dorës së parë merr fluorizimi i fëmijëve dhe i grave shtatzëna, që do të organizohet
edhe më mirë e do të përfshijë kontigjente të mëdha fëmijësh në fshat e në qytet. Duke e konsideruar
këtë si një zbatim praktik të profilaksisë shkencore duhet të përqëndrojmë energjitë tona me
seriozitetin e duhur ndaj kësaj mase të fuqishme profilaktike që i jepet pa pagesë popullit tonë.
Por për arritjen e sukseseve të pritshme, duke zbërthyer objektivat e mëdha që vendosi edhe
për ne Kongresi i 7-të, duhet që të thellohet akoma më tepër e në të gjitha aspektet ideja e profilaksisë,
në veçanti tek kuadrot tona.
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Është e domosdoshme që propaganda shëndetësore të forcohet dhe të përmirësohet në të gjitha
drejtimet. Ajo duhet të paraprijë dhe të shoqërojë gjithë veprimtarinë tonë duke e bashkërenduar atë
me gjithë sektorët e tjerë të shëndetësisë.
Angazhimi i kuadrove tona në këtë drejtim duhet të jetë i fuqishëm, konkret, duke rrënjosur
së pari në vehten tonë koncepte të shëndosha dhe shkencore profilaktike, të cilat do të sjellin suksese
edhe më të mëdha në ngritjen e mëtejshme të kulturës sanitare të popullatës edhe në aspektin
stomatologjik.
Forcimi i kulturës sanitare do të shpjerë detyrimisht në uljen e përqindjes se infeksioneve
akute odontogjene dhe pasojave të tyre mbi shëndetin e punonjësve
Për këtë arsye thellimi i mëtejshëm i idesë profilaktike edhe në stomatologji mbetet ndër detyrat
kryesore, që duhet të perfeksionohen nga shërbimi ynë gjatë këtij pesëvjeçari. Kështu çdo punonjës i
stomatologjisë duhet të bëhet një propagandist i palodhur edhe për problemet e stomatologjisë, duke
filluar që nga rrënjosja (në kopshte, shkolla dhe deri në qendra pune) e nevojës së higjienës së gojës
mbi kritere shkencore, apo në qartësimin e çdo personi që parqitet në klinikat tona, për sëmundjet
stomatologjike dhe pasojat eventuale.
Aspekti i dytë i rëndësishëm do të mbetet shfrytëzimi me efikacitetin e duhur i institucioneve
tona ekzistuese, forcimi dhe zgjerimi i shërbimit, kryesisht në fshat dhe mandej në shkollat me mbi
1000 fëmijë si dhe në qendra pune e prodhimi.
Siç përmendëm më lart, shtimi i institucioneve, kabineteve, kuadrit dhe i aparaturave të
nevojshme, kanë krijuar mundësitë për zbatimin e këtyre detyrave dhe për rezultate edhe më të larta
në drejtim të cilësisë dhe sasisë.
Për këtë duhet të punohet me intensitet më të madh, sidomos në ato rrethe ku morboziteti
karioz dhe i indeve të buta të gojës janë të larta.
Po kështu më mirë duhet organizuar dhe ndjekur shërbimi në ato rrethe që mund të japin më
shumë në kushtet ekzistuese.
Gjatë këtij pesëvjeçari do te shtohen dhe thellohen punimet shkencore mbi problemet që
preokupojnë më shumë shërbimin shëndetësor në fushën e profilaksisë (si faktor predispozues të
kariesit, mbi mënyrën e të ushqyerit, studime mbi shkaqet e infeksioneve akute odontogjene dhe
trajtimi i tyre shkencor, studime në fushën e ortopedisë dhe pedodontisë etj).
Gjatë këtij pesëvjeçari do të synohet që të arrihet një normë mesatare prej 2000-2200 njësish
pune (plomba) nga çdo terapeut e pedodont duke rritur njëkohësisht edhe kualitetin e plombave në
aplikimin e gjërë të inlay-ve e pinlay-ve metali ose plasmasi, në mjekimin e suksesshëm e masiv të
periodontive etj.
Po ashtu dhe sektori i paradontologjisë do të marrë vendin që i takon në vartësi të përqindjes
relativisht të lartë të kësaj sëmundshmërie, jo më nëpërmjet një kabineti të veçantë, por si repart,
sidomos në qytetet e mëdha. Do të rritet më tej cilësia e punimeve protetike duke aplikuar gjërësisht
urat e lëvizshme dhe protezat parciale plasmasi ose të skeletuara (prej metali). Për këtë janë marrë e
po merren masat e nevojshme dhe do të rishikohen normat ekzistuese teknike me synim në rritjen e
tyre. Më mirë do të trajtohen problemet ortodontike, duke krijuar një rrjet ortodontësh të specializuar
apo kualifikuar.
Do të forcohet dhe shtrihet më tej shërbimi ambulator në shtëpi, mbi bazën e kartelizimit të
rasteve (dispancerizimit), kryesisht në qytetet e mëdha me tendencë krijimi të këtij shërbimi si njësi
e veçantë dhe e organizuar.
Duke qenë të ndërgjegjshëm për rrezikun real që paraqet rrethimi imperialist-revizionist, del
e domosdoshme përgatitja kirurgjikale e kuadrit, rritja e tij kualitative mbi bazën e një programi të
studjuar mirë. Ky problem duhet të mbahet vazhdimisht parasysh nga drejtuesit e shërbimit në rrethe
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dhe të shikohet përgatitja e nevojshme e çdo kuadri jo vetëm nëpërmjet fakultetit, por kryesisht me
vetë forcat e rrethit (pranë specialistëve ekzistues apo kuadrove të kualifikuara, në këtë profil).
Për realizimin e këtyre detyrave të mëdha do të bëhet një punë këmbëngulëse për ngritjen
e cilësisë së punës, mbi bazën e një pune intensive e sistematike të kuadrove mjeksore të larta, të
mesme dhe të ulta për edukimin e tyre ideologjik dhe aftësimin profesional duke luftuar shfaqjet
mikroborgjeze të intelektualizmit dhe të teknokratizmit.
Natyrisht objektivat që na jane caktuar nuk janë të lehta, por si gjithë populli ynë, edhe
punonjësit e shërbimit stomatologjik, duke mobilizuar të gjitha energjitë do t’i bëjnë këto detyra
realitet, sepse në vendin tonë udhëheq Partia.
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PROBLEME STUDIMORE

PRISHJA E DHËMBËVE TEK NXËNËSIT E SHKOLLAVE TETËVJEçARE
NË QYTETIN E VLORËS
Stom. Valentina KAFIA
Poliklinika stomatologjike Vlorë
Partia dhe Qeveria e kane patur gjithmonë në qendër të vëmendjes çështjen e ruajtjes së
shëndetit të masave punonjëse. Udhëheqja e Partisë dhe e popullit qysh në Kongresin e I-rë kanë
thënë: “Problemi i shëndetit të popullit meriton gjithmonë kujdesin tonë”. Të udhëhequr nga këto
mësime të Partisë, të cilat janë theksuar shpeshherë e aq më tepër në Pleniumin e 11-të të KQ të
PPSH, ashtu si kudo në vendin tonë dhe tek ne në Vlorë është organizuar profilaksia kundër prishjes
së dhëmbëve.
Prishja e dhëmbëve (caries dentis) është një problem sa aktual aq dhe i rëndësishëm për
stomatologjinë bashkëkohore. Kariesi përfaqëson një patologji mjaft të përhapur të organizmit tonë.
Fillon të shfaqet nga mosha 2-3 vjeçare dhe shkon gjithmonë duke u rritur me kalimin e moshës.
Është një ndër sëmundjet që prek më tepër njeriun. Po të shohim treguesit e vendit tonë rezulton
se përqindja e përhapjes së sëmundjes karioze në disa rrethe për moshën 7-13 vjecare, është si më
poshtë:
Tiranë
84.44%
Shkodra
78.99%
Durrësi
71.90%
Gjirokastra
71.70%
Berati
62.20%
Fieri
64.20%
Saranda
76.1% (sipas 5)
Vlora
71.4% (sipas studimit që po paraqesim)
Njohja e aspekteve epidemiologjike të sëmundjes në popullsi, dhe sidomos në fëmijët përbën
një nevojë të çdo vendi. Për më tepër, studimet e fundit mbi lidhjet patogenetike të vatrave fokale
odontogene me proçeset e tjera sekondare në organet e ndryshme të organizmit e kthejnë atë në
domosdoshmëri. Tek ne sëmundja ka një frekuencë rreth 70-75% (5). Prej këtej dalin detyra lidhur
me porositë që na shtroi pleniumi i 11-të i KQ të PPSH ku thuhej se “Një problem i rëndësishëm,
që preokupon shëndetin tonë e që duhet të bëhet objekt i një pune serioze studimore, është ai i
profilaksisë në sektorin e stomatologjisë”.Për të plotësuar këto porosi, secili nga ne duhet të verë të
gjitha forcat e tij mendore e fizike, në mënyrë që profilaksia e sëmundjes karioze të ngrihet në një
shkallë sa më të lartë dhe gjithmonë sa më shkencore. Të nisur nga këto qëllime i vumë vetes detyrë
që të studjonim përhapjen dhe shpeshtësinë e sëmundjes karioze tek fëmijët e shkollave tetëvjecare,
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gjë të cilën e kemi marrë në studim edhe para tetë vjetëve. Studimi statistikor periodik jo vetëm bën
të mundur për të parë qartë tendencën në rritje që ka sëmundja karioze, por njëkohësisht na vë para
përgjegjësisë për të bërë përpjekje të gjithanshme dhe të vazhdueshme për të kërkuar rrugë më të
përshtatshme, më të efektshme si dhe më të sigurta kundër kësaj sëmundje.
MATERIALI: Studimin e kemi mbështetur në të dhënat klinike të 2107 nxënësve të shkollave
tetevjeçare të Vlorës, e që janë në moshën 6-15 vjeç. Të dhënat janë përpunuar sipas indeksit “Baume”,
i cili është këshilluar edhe nga Ministria e Shëndetësisë. Dhëmbi i kariuar është konsideruar ai dhëmb
që shoqërohej me ngjyrim të indeve të forta, si dhe me destruksion, pra me defekt struktural. Kjo
është konfirmuar me anë të instrumentave (sond, pasqyrë) ose të radiografive, sidomos në procesin
karioz të faqeve aproksimale, që shpesh paraqet vështirësi për t’u diagnostikuar (4). Prej 2107
nxënësve (1027 femra, 1080 meshkuj) u gjetën të sëmurë 1505 ose 71.4% e tyre, pra frekuenca e
kariesit është 71.4 për gjithë nxënësit e vizituar. Sipas seksit: nga 1027 vajza 712 janë të sëmura pra
kemi një frekuencë prej 69.3%, kurse ndër 1080 meshkuj janë të sëmurë 793 me një frekuencë prej
73.4 %, kështu që kariesi është më i përhapur tek meshkujt 4.1% më tepër se sa ndër femrat.
Sipas grup-moshave rezulton se:
Në grup-moshën e parë 6-10 vjeç, kur nxënësit janë në periudhën e denticionit të përzierë
kemi 675 të sëmurë, nga 931 që janë vizituar gjithsej. Kariesi takohet në 72,5% të nxënësve, sipas
seksit femra janë vizituar 438, të sëmura 304, frekuenca 69,4% dhe 493 meshkuj prej të cilëve 371
të sëmurë me frekuencë 75,3%, pra edhe në këtë grup moshë meshkujt janë më të prekur, 5.9% më
tepër nga kariesi. Jemi të mendimit se për të patur një ulje të proçesit karioz për këtë grup-moshë,
ka shumë rëndësi edhe mjekimi i hershëm i fëmijëve. Kështu në vizitat e bëra ne kopshte, ne kemi
konstatuar karies në fëmijë të moshave të vogla ende pa mbushur 3 vjeç.
Në grup-moshën e dytë 11-15 vjeç, periudhë në të cilën mund të themi se ka filluar një farë
stabiliteti në denticion, janë vizituar 1176 nxënës prej të cilëve u konstatua se janë të sëmurë 830,
pra kariesi u takon 70,6% prej tyre. Sipas seksit, femra janë vizituar 589, të sëmura 408 me frekuencë
69,2% dhe meshkuj të vizituar 587, të sëmurë 422 me frekuencë 72%. Meshkujt përsëri edhe në grupmoshën e dytë janë të prekur nga kariesi 2,8% më tepër se sa vajzat.
Këto të dhëna në krahasim me rezultatet e mara në studimin e bërë para tetë vjetëve nga ne,
shohim se kemi një rritje të frekuencës së kariesit, prej 9,8% (3). Mendoj se faktori kryesor për rritjen e
kësaj shifre (pa injoruar aspak tendencën që ka kjo sëmundje për t’u rritur), është fakti se ne tani kemi
bërë një ekzaminim shumë të kujdesshëm, duke evidentuar qoftë edhe format fillestare të kariesit.
Sot nëpër nxënësit e shkollave tona, do të shohim më shumë plomba nga ç’mund të shikoje më parë,
sepse shtrirja e mjekimit profilaktik në të gjitha shkollat tani është shumë më e madhe se më parë,
gjithashtu puna këmbëngulëse për të ekzaminuar dhe mjekuar kariesin gjithmonë perfeksionohet.
Në 2107 nxënës, u ekzaminuan gjithsej 4913 dhëmbë të kariuar, kështu që çdo nxënësi i takon
një mesatare prej 2,3 dhëmbë të prishur.
Sipas nofullave ku janë vendosur dhëmbët e sëmurë na rezultoi se në grup-moshën e parë
kishte në nofullën e poshtme 12,4% dhëmbë të prishur (në femra 11,62% dhe në meshkuj 13%),
ndërsa në nofullën e sipërme ka pak më pak dhëmbë të prishur 9,7% (në femra 9,5% dhe në meshkujt
10%). Në grup-moshën e dytë rezultoi se në nofullën e poshtme kishte 10,5 dhëmbë të prishur (në
femra 10,7% dhe në meshkuj 10,3%), ndërsa në nofullën e sipërme kishte 7.05% dhëmbë të prishur
(në femra 6% dhe në meshkuj 8.05%).
Intensiteti: Në 2107 nxënës që u takojnë 55.244 dhëmbë, nuk nxorëm intensitetin e
përgjithshëm meqenëse në dy grup-moshat numri i dhëmbëve që kanë fëmijët ndryshon. Në grupmosha të veçanta kemi këtë intensitet:
Grup-mosha e parë 11% (femra 10.5% dhe meshkujt 11.5%).
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Grup-mosha e dytë 7,5% (femra 7,1% dhe meshkuj 7.9%).
Predispozicioni: Dihet se faktorë të ndryshëm ndikojnë mbi strukturën e indeve të forta të
dhëmbëve duke i bërë ato të mbrojtura (immune) apo të predispozuara ndaj zhvillimit të kariesit.
Këtë e provon fakti që gjatë kontrollit tonë ne vërejtëm fëmijë me 1-2 dhëmbë të prishur, të tjerë
me 3-5 dhëmbë ose dhe që kanë mbi 6 dhëmbë të sëmurë. Konstatuam se këta të fundit kishin
një higjienë jo të rregullt, e cila vërteton se higjiena e mirë tregon influencën e saj pozitive ndaj
ndalimit deri në një farë mase të proçesit karioz, gjë që është vënë re edhe nga autorë të tjerë (4,7). U
munduam të bëjmë evidentimin e treguesit predispozicion që pasqyron një indeks të rëndësishëm
në përhapjen e kariesit. Nga të dhënat tona rezulton se fëmijët e moshave 6-15 vjeç paraqesin këtë
ndarje sipas predispozicionit:
Grup-mosha e parë:
Vizituar 931 nxënës kategoria I
“
II
“
III
Grup-mosha e dytë:
Vizituar1176 nxënës kategoria I
Kategoria II
“
III

22,8% e fëmijëve
26.4% e fëmijëve
23.2% e fëmijëve
29.6% e fëmijëve
30.7% e fëmijëve
10.3 % e fëmijëve

Këto të dhëna na ngarkojnë me detyra për të përsosur akoma edhe më shumë profilaksinë
dhe mjekimin e nxënësve. Sigurisht një masë e rëndësishme për këtë do të jetë pa dyshim profilaksia
me anë të fluorit, të cilën e kemi filluar edhe në qytetin tonë.

KON K LU Z ION :
1. Tek 2107 nxënës të ekzaminuar, kariesi është përhapur në 71.4%
2. Higjiena e gojës ka rëndësi dhe tregon influencën e saj pozitive, prandaj duhet kryer në
rregull.
3. Të bëhet aplikimi i kujdesshëm i fluorit si dhe mjekimi me seriozitet i çdo dhëmbi të kariuar.
4. Të bëhet ekzaminimi dhe mjekimi i fëmijëve të kopshteve.
5. Kariesi në këtë studim që paraqesim, prek më tepër meshkujt se femrat si dhe dhëmbët e
nofullës së poshtme më shumë se sa të sipërmet.
L I T E R AT U R A :
1. Asllani Xh: Terapia stomatologjike, Tiranë 197, faqe 155-165
2. Dibra I: Buletini stomatologjik, viti 1973 nr. 1 faqe 33-39
3. Kafia V: “Prishja e dhëmbëve tek fëmijët e qytetit të Vlorës” mbajtur në sesionin Shkencor Vlorë 1968 (material i pabotuar)
4. Koci Th: Buletini i Shkencave Mjeksore, viti 1975, nr. 2, faqe 53-58
5. Kongo P: Pedodontia – Tiranë 1971, faqe 79-90
6. Pepa P: Buletini Stomatologjik, viti 1973, nr. 2 faqe 10-23
7. Pepa P: Buletini Stomatologjik, viti 1974, nr.1, faqe 13-23
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NDIKIMI I SHTATZËNISË NË KARIESIN E DHËMBËVE
Stom. H. NDOJA, A. VAJOSHI, Sh. TUZI
Poliklinika stomatologjike Shkodër
Shtatzania është një proces fiziologjik i ndërlikuar që shoqërohet me ndryshime hormonale
dhe metabolike në të gjithë organizmin e gruas. Ajo gjithashtu shfaqet edhe me ndryshime në
membranën mukoze të gojës.
Çrregullimet endokrine dhe vitaminike që ndodhin gjatë kësaj periudhe dhe shkëputja e një
sasie kalciumi në dobi të fetusit në formim, bëhet shkak për hipokalcemi tek gruaja shtatzanë, fakt ky
i njohur në literaturën mjeksore. Në këtë drejtim një rol të veçantë luajnë hormonet e hipofizës dhe
paratiroides si rregullues kryesorë të këtij metabolizmi.
Çrregullimet metabolike që rrjedhin si pasojë e mobilizimit të organizmit të nënës për të
ndërtuar fetusin në formim, kryesisht metabolizmit mineral, janë shkaqet kryesore që sipas shumë
autorëve (Krik, Adison), ndikojnë në kariesin e dhëmbëve. Po kaq rëndësi në këtë drejtim ka edhe
pështyma me përbërësit e saj mineral, megjithëse autorët kundërshtojnë njëri-tjetrin. Disa prej tyre
mbështesin vartësinë midis kariesit tek gratë shtatzëna dhe përmbajtjes së kalciumit në gjak dhe
pështymë. Të tjerët mohojnë një vartësi të tillë (Rozental). Lidhur me fosforin vërehet rritja e tij në
pështymën e grave shtatzëna (Bocke-Knoch). Tek gratë shtatzëna me karies përmbajtja e tij është më
e pakët se sa në gratë shtatzëna rezistente nga kariesi po me këtë moshë.
Në studimin e shumë autorëve rezulton se gjatë shtatzanisë ndodhin ndryshime më të medha
lidhur me kriprat e kalciumit.
Varfërimi i organizmit të nënës në këto kripra, është shumë më i madh se sa për elementet e
tjerë. Ky proçes i kalimit të sasive të mëdha të kalçiumit nga organizmi i nënës tek fetusi në ndërtim
dhe varfërimi i tij me këto kripra ka vënë para autorëve pyetjen: a ndikon shtatzania në kariesin e
dhëmbëve? Mendimet në këto drejtime ndryshojnë. Në bazë të përvojës praktike dhe arsyetmit të
mësipërm shumë autorë e pranojnë një ndikim të tillë. Megjithatë ka të tjerë që nuk e pranojnë atë.
Kështu p.sh. Ray 1947 në bazën e një studimi statistikor mbi një kontigjent të madh grash shtatzëna,
nuk ndeshi një ndikim të tillë. Në po këto përfundime arritën edhe Zislin dhe Heteling sipas të cilëve
shtatzania jo vetëm nuk ndikon në përfundimin e kariesit, po përkundrazi shton rezistencën ndaj tij.
Pra në qoftë se dekalcifikimi i dhëmbëve gjatë barrës njihet nga autorët, jo të gjithë pranojnë se ky
çrregullim rrjedh si predispozicion i shtatzanisë.
Për këtë qëllim, e pikërisht për të shqyrtuar nëse ndikon apo jo shtatzania në zhvillimin e
kariesit të dhëmbëve, ne bëmë kontrollin stomatologjik tek 1000 gra shtatzëna të qytetit të Shkodrës.
Këto kontrolle u bënë pranë qendrës së konsultorit të nënës, sipas fletë-anketës të parapërgatitur për
këtë qëllim, në të cilën kërkohej mosha, profesioni, numri dhe periudha e barrës, etj. Aty përcaktohej
gjithashtu gjendja e dhëmbëve dhe e mukozës së gojës si dhe kujdesi higjienik për to.
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E theksojmë që në fillim, se u morën si dhëmbë kariozë të gjithë ata dhëmbë tek të cilët
u vërejt kariesi në të gjitha shkallët e patologjisë së tij (të mjekuar ose të pamjekuar). Aty u futën
gjithashtu të gjithë dhëmbët e hequr, ato mbi të cilët ishin bërë punime protetike (duke përfshirë këtu
edhe dhëmbët e pjekurisë) etj.
Përpunimi i të dhënave të këtij kontrolli, tregoi se frekuenca dhe intensiteti i kariesit tek gratë
shtatzëna rritet krahas me moshën e tyre. (tabela nr. 1)
Tabela nr. 1
Mosha e te
vizituarve

Nr. Grave
të vizituara

deri 25 vjec

Gra me dhëmbë karioz

Nr. Dhëmb
të vizituar

Dhëmb me
karies

Përqind.
me karies

Nr. mesat
dhëmbë me
karies te shtatz.

Numri

Përqindja

543

507

93.3%

17026

3402

20.5%

6.2

26-30

288

277

96.2

9014

2303

25.5%

7.9

31-35

135

128

94.7

4205

1266

30.1%

9.4

36-40

40

39

97.5

1267

496

39.1%

12.4

1006

951

94.5

31512

7467

25.69%

7.4

Në bazë të të dhënave të pasqyruara në këtë tabelë ende nuk mund të arrihet në përfundim
për ndonjë ndikim të shtatzanisë në kariesin e dhëmbëve, mbasi këto rritje mund të jenë rrjedhim i
faktorit moshë. Në tabelën nr. 2 shihet se frekuenca dhe intensiteti i kariesit rriten krahas me numrin
e barrës. (shih tabelën nr. 2).
Megjithatë edhe kjo nuk flet për një ndikim të drejtpërdrejtë të barrës, meqenëse shtimi i
lindjeve shkon zakonisht krahas me rritjen e moshës e si rrjedhim është përsëri ndoshta faktori moshë
që sjell ritjen e këtyre treguesve. Për të sqaruar të dhënat e mësipërme, materialin e përpunuam të
ndarë sipas grup-moshave përkatëse, në tre grupe të veçanta, në vartësi të numrit të barrës. Grupi i
parë përmbledh gratë e barrës së parë, grupi i dytë gratë e barrës së dytë dhe grupi i tretë gratë në tre
e më shumë lindje (tabela 3, 4 dhe 5).
Analiza e këtyre tre grupeve në bazë grup-moshash, tregon se disa herë kariesi rritet krahas
me numrin e barrës. Siç shihet nga tabelat, intensiteti i kariesit në gratë e barrës së dytë është pothuajse
në të gjitha moshat më i lartë se tek ato të barrës së parë. Përsa i takon mospërputhjes së këtij fakti
në grup-moshën e fundit (36-40%) mendojmë se rrjedh nga kontigjenti shumë i vogël i grave mbi të
cilat janë nxjerrë treguesit.
Tabela nr. 2
Grupet
e të vizituarve

Numri i
grave të
vizituara

Gra me dhëmb me karies
Përqindja
90.9%

Numri i
dhëmbë të
vizituar

Dhëmb
me karies

Përqindja Nr. Mes dhëmb.
e dhëmb me me karies te
karies
shtatz.

10741

2061

18.6%

6

Barra I

344

Numri
313

Barra II

290

279

92.7%

2617

2239

20.6%

7.7

Me shumë
lindje

372

362

97.3%

11699

3167

28%

8.5

Tabela nr. 3
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Mosha

Numri i vizitave në Numri i dhëmbëve
Dhëmbë me karies
barrën I
të vizituar

Përqindja e
dhëmbëve me
karies

Numri mesatar
i dh. Karioz në
barrën e parë

Deri 25 vj

289

9034

1695

18.7%

5.8

26-30

43

1324

257

19.4%

6

31-35

9

287

66

23%

7.3

36-40

3

96

43

44.6%

14.3

Tabela nr. 4
Mosha

Numri i vizitave në Numri i dhëmbëve
Dhëmbë me karies
barrën e II
të vizituar

Përqindja e
dhëmbëve me
karies

Numri mesatar
i dh. Karioz në
barrën e II-të

Deri 25 vj

164

5156

1114

21.3%

6.7

26-30

101

3172

857

27%

8.4

31-35

21

621

220

35.4%

10.4

36-40

4

128

49

38.1%

12.2

Tabela nr. 5
Mosha

Numri i vizitave Numri i dhëmbëve
Dhëmbë me karies
me shumë lindje
të vizituar

Përqindja e
dhëmbëve me
karies

Numri mesatar i
dh.me karies me
shumë lindje

Deri 25 vj

90

2836

594

20.9%

6.6

26-30

144

4518

1189

26.2%

8.2

31-35

105

3297

980

26.6%

9.2

36-40

33

1032

404

39.1%

12.8

Gjithashtu treguesit janë më të lartë tek gratë me tre lindje e lart te të gjitha grup-moshave, në
krahasim me atë të grave me një barrë. Ndërsa ky ndryshim nuk del duke i krahasuar me treguesit
tek gratë e barrës së dytë. Ndoshta në këtë drejtim mund të ndikojë ndonjë faktor statistikor lidhur
me numrin e grave të vizituara sipas grupeve. Sidoqoftë fakti që treguesit e kariesit për të gjithë grupmoshat janë më të lartë tek gratë e barrës së dytë e lart, në krahasim me ato të barrës së parë flet për
ndikimin e kësaj të fundit në kariesin e dhëmbëve.
Për të provuar me një rrugë tjetër këtë ndikim ne bëmë shpërndarjen e materialit sipas
periudhave të barrës (shih tabelën nr. 6).
Që këtej rezultoi se intensiteti tek të gjitha gratë shtatzëna është më i lartë në periudhën e dytë
të shtatzanisë (7.4), kundrejt periudhës së parë të saj (7.1). Shihet pra edhe në këtë rrugë se shtatzania
ndikon deri diku në kariesin e dhëmbëve.
Përsa i takon të vjellave e fenomeneve të tjera që e shoqërojnë shtatzaninë, sipas këtij materiali
nuk rezulton të luajnë ndonjë rol në kariesin e dhëmbëve, gjë që përputhet dhe me të dhënat e
literaturës (2,3). (shih tabelën nr. 7).
Përkundrazi rezulton se në këtë drejtim një rol të rëndësishëm luan faktori higjienik (shih
tabelën nr. 8)
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Tabela nr. 6
Periudha
e barrës

Numri i
shtatzënisë
të vizitur

Numri i
shtatzënisë
me karies

Periudha I

441

414

93.8%

Periudha II
6 - 9 muaj

565

540

93.8%

Dhëmbë
me karies

Përqindja
e dhëmbëve
me karies

Numri mesatar
i dhëmbëve
karioz tek një
shtatëzënë

13802

3138

22.6%

7.1

17710

4329

24.4%

7.4

Përqindja
Numri
e shtatzënës i dhëmbëve
me karies
të vizitur

Tabela nr. 7
Numri i grave
shtatzënë
të vizituara

Numri i dhëmbëve
të vizituar

Dhëmbë
me karies

Përqindja
e dhëmbëve
me karies

Numri mesatar
i dhëmbëve karioz
tek një shtatëzënë

Pa të vjella

647

20144

5027

24.9%

7.7

Me të vjella

359

11368

2440

21.4%

6.7

Shqetësimet
e barrës

Tabela nr. 8
Kujdesi
për kavitetin
e gojës

Numri i grave
shtatzënë
të vizituara

Numri
i dhëmbëve
të vizituar

Dhëmbë
me karies

Përqindja
e dhëmbëve
me karies

Numri mesatar
i dhëmbëve
me karies
tek një shtatëzënë

Pastrojnë rregullisht
dhëmbët

241

7561

1503

19.8%

6.6

Pastrojnë jo rregullisht
dhëmbët

550

17286

4020

23.2%

7.3

Nuk i pastrojnë

215

6665

1944

29.1%

9.04

Siç shihet nga tabela, intensiteti i kariesit është më i ulët tek gratë që pastrojnë rregullisht
dhëmbët (6,6), rritet tek ato që i pastrojnë jo rregullisht (7.3%) dhe është shumë i lartë tek ata që nuk
e kryejnë fare këtë pastrim (9.04%).
Duke përgjithësuar të dhënat e këtij kontrolli stomatologjik, rezulton se shtatzania si proçes
fiziologjik i ndërlikuar ndikon deri në njëfarë shkalle edhe në strukturën e indeve të forta të dhëmbëve,
duke favorizuar zhvillimin e kariesit.
Rëndësi në këtë drejtim ka faktori higjienik, mosrespektimi i të cilit ndihmon gjithashtu në
zhvillimin e kariesit.

P Ë R F U N DI M E
1. Barra është faktor që ndihmon deri në njëfarë shkalle në zhvillimin e kariesit gjatë shtatzanisë.
Nuk ndikojnë në këtë drejtim fenomenet e ndryshme, të vjellat etj.
2. Mosrespektimi i faktorit higjienik gjatë periudhës së shtatzanisë ndikon gjithashtu në
zhvillimin e kariesit të dhëmbëve.
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3. Është e domosdoshme marrja e masave profilaktike që synojnë në plotësimin e të gjitha
elementeve që kalojnë nga organizmi i nënës tek fëmija dhe ruajtjen e dhëmbëve të saj nga
kariesi.
Në këtë drejtim i duhet dhënë rëndësi faktorit ushqimor, i cili duhet të përmbajë në sasi dhe
cilësi të mjaftueshme të gjithë përbërësit e nevojshëm (mikro-elementet, fluori, vitaminat
etj.).
Nga ana tjetër gratë shtatzëna duhet të bëjnë dy vizita në periudhën e parë dhe të dytë të
barrës, për të parë e për t’u siguruar për gjendjen e kavitetit të gojës dhe të dhëmbëve. Në
këtë drejtim bashkëpunimi i konsultorit të nënës me mjekun stomatolog duhet të jetë më i
ngushtë dhe i vazhdueshëm.

B I B L O G R A F IA
1.Dibra I. Bp. Kariesi në gravidancë (dorëshkrim Tiranë 1974).
2.Koci Th. Ndikimi i barrës në kariesin dentar Buletini Shkencave mjeksore nr.2 faqe 52
3.Patukina R.F. Kariesi dentar në gratë shtatzëna. Stom. 1951
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STUDIM MBI FREKUENCËN E KARIESIT DHE TË
PARADONTOPATIVE NË N.I. USHQIMORE DURRËS
Stom. H. BLLACA, P. QERIMI
Poliklinika Stomatologjike Durrës
Partia dhe pushteti ynë popullor në plan të parë dhe në themel të politikës së tyre në fushën e
mbrojtjes së shëndetit të popullit, kanë vënë kurdoherë profikalsinë si mjetin kryesor për parandalimin
dhe mënjanimin e sëmundjeve.
Orientimi profilaktik i shëndetësisë sonë është orientim në thelb socialist, sepse vetëm në
socializëm mund të merren masa të rëndëishme shtetërore dhe shoqërore në shkallë të gjërë për
ngritjen e gjithanshme të nivelit të jetesës dhe njëkohësisht për zgjerimin e mëtejshëm të shërbimit
shëndetësor për të gjithë dhe falas.
Të nisur nga këto orientime ne studjuam frekuencën e kariesit dhe paradontopative në
punonjësit e N.I. Ushqimores dhe N.I Verës Durrës.
Qëllimi i këtij studimi është evidentimi dhe eleminimi i disa faktorëve që influencojnë dhe
shtojnë kariesin dhe paradontopatitë në këta punonjës.
Ne i bëjmë një analizë të hollësishme punonjësve që i vizituam duke i hapur secilit kartelë
individuale në formë fletë-ankete dispanserizuese. Vizitat e punonjësve janë bërë në vendin e punës,
me qëllim që të studjohet individi në relacion me ambientin e punës që e rrethon, duke parë në vend
faktorët që influencojnë për rritjen e theksuar të morbozitetit karioz dhe inflamacionit të indeve të
buta. Njëkohësisht është parë seksi, mosha dhe vjetërsia në punë ku paraqitet vartësia reciproke e
lidhur me faktorët ekzistues.
U studjuan 420 kartela, duke u grumbulluar të dhënat e tyre në tabelat e veçanta për nxjerrjen
e indekseve përkatës. Ky kontigjent përbëhet nga 166 meshkuj dhe 254 femra të ndara në këto grupmosha: grup-mosha e parë 15-25 vjet, grup-mosha e dytë 26-35 vjet, e treta 36-45 vjet dhe e katërta
46-55 vjet. Këtu u muar parasysh dhe vjetërsia e tyre në punë 1-5 vjet, 5-10 vjet, dhe 10-30 vjet pune.
Duke qenë se një nga faktorët e jashtëm që luan rol në shtimin e morbizitetit karioz
është pikërisht veprimi lokal i karbohidrateve, të cilët të dekompozuar në gojë në acide organike
nën veprimin e florës bakteriale orale, veprojnë në indet e forta të dhëmbit, duke prishur kështu
kontinuitetin sipërfaqësor të dhëmbit mbas së cilës vjen dekompozimi dhe demineralizimi i indeve
të forta. Dezekuilibri ndërmjet ambientit të jashtëm dhe të brendshëm të organizmit shkakton në
këtë mënyrë proçese të reja karioze ose avancimin e atyre ekzistuese. Për studimin e frekuencës së
sëmundjeve stomatologjike dhe llojet e tyre, lidhur me veprimin e elementeve profesionalë janë
bërë mjaft studime nga autorë të ndryshëm si Somogy, Ceysac, e të tjerë. Sipas këtyre autorëve dhe
vërëjtjeve tona del në pah fare qartë se punonjësit e profesioneve të ndryshme vuajnë në mënyra
të ndryshme nga këto sëmundje. Duke patur parasysh se industria ushqimore ekzistuese, që në të
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ardhmen do të zhvillohet akoma më shumë, është një ambient i përshtatshëm për këto lloj sëmundjesh
i vumë detyrë vetes për të nxjerrë disa masa profilaktike që duhen marrë për parandalimin e tyre.
Në anketën tonë nuk janë marrë parasysh konditat e të ushqyerit në familje, sepse kjo përputhet me
standartin e jetesës së mbarë popullatës.
Po t’i hedhim një sy tabelës nr. 1 del se nga 420 punonjës, 388 janë me proçese karioze, pra
92,38%, nga këta meshkuj 154 (92.77%) dhe femra 234 (92,13%). Pra siç shohim frekuenca e kariesit
në këtë ndërmarrje është shumë më e lartë se mesatarja e qytetit (75.9% e pabotuar).
Tabela nr. 1

Persona
të vizituar

Nga këta
me karies

Frekuenca
në përqindje

234

92.13 8128

490

1463

270

27.34

77
50
107
165
74
32.94 21.37 45.72 54.96 44.24

89
53.33

2
1.21

Meshkuj

166

154

92.77 5344

295

1061

97

27.18

56
27
71
133
47
36.90 17.54 46.10 80.12 35.34

81
60.90

5
3.76

420

388

92.38 13472 485

2524

360

27.28

133
77
178
298
121
34.22 19.82 45.87 70.24 40.60

170
57.06

7
2.35

Femra

INTENSITETI
Dhëmbë
të vizitar

Gjinia

254

Dy gjinitë

Frekuenca, intensiteti i kariesit e paradontopative në NI Ushqimore Durrës
PREDISPOZICIONI

C

E

R

%

I%

II %

III %

PARADONTOPATITE
Paradon
Gjith- Gingiinflama- Atrafik.
sej
viti
tore

Të predispozuar ndaj kësaj sëmundje si meshkujt dhe femrat janë të barabartë. Përsa i përket
intensitetit janë vizituar 5344 dhëmbë tek meshkujt dhe 8128 dhëmbë tek femrat ose gjithsej 13472
dhëmbë. Intensiteti tek meshkujt është 27.18% kurse tek femrat 27,34% ose gjithsej 27,28%.
Interesant paraqitet morboziteti i indeve të buta që siç del nga tabela tek meshkujt është më i
lartë 80,12%, kurse tek femrat 64.96% ose për të dy sekset 298 punonjës, pra 70,24 % janë prekur nga
sëmundjet e indeve të buta. Si konkluzion kushtet e punës që janë më specifike për këtë ndërmarrje
i vënë vazhdimisht punonjëesit në kontakt me lëndë kariogjene dhe të përshtatshme për dëmtimin
e mishrave të dhëmbëve siç janë mielli, biskotat, llokumet, karamelet, avujt e sheqerit, nxehtësia dhe
sidomos higjiena e dobët e gojës ku mbi 80% e punonjësve nuk përdorin furçë dhëmbësh; të gjitha
këto të marra së bashku krijojnë një kompleks për një patologji stomatologjike.
Është shikuar edhe paraqitja klinike e këtyre paradontopative ku siç del nga studimi
predominojnë format inflamatore (gingivite 40,50% dhe 57.06% paradontozë) dhe shumë rrallë
takohen forma atrofike (2.35%).
Interesant paraqiten këto tregues në lidhje me grup-moshat, ku del qartë se me rritjen e moshës
rritet karioziteti dhe inflamacioni i paradonciumit. Simbas materialit që disponojmë gingivitet janë
inflamacioni i moshave të reja dhe përqindja e tyre ulet me rritjen e moshës. Ky konkluzion përputhet
edhe me të dhënat e shumë autorëve që vërtetojnë se gingivitet, sidomos hipertrofikët janë të moshës
së re, kurse paradontoza rritet proporcionalisht me rritjen e moshës, sepse një pjesë e gingiviteve nuk
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mjekohet qysh në fazën fillestare, kështu që këto denigrojnë në paradontozë. Sidomos rol kryesor
këtu luan ambienti i punës. Për të vërtetuar më mirë këtë ne morëm punonjës të barabartë të N.I.
Verës në përputhje me moshën edhe seksin. Duke krahasuar rezultatet del se tek punonjësit e mullirit,
frekuenca e kariesit është 96.60%, intensiteti 26.10%, paradontopatite 86.44%, kurse tek punonjësit
e N.I. Verës, frekuenca e kariesit del 94,45%, intensiteti 21,26%, ndërsa paradontopatitë 42,37%. Ky
ndryshim i dukshëm sidomos tek paradontopatitë në kondita ekonomiko-sociale pothuajse të njëjta,
sigurisht vjen si rezultat i veprimit të ambientit të punës mbi ta. Fabrika e Verës nga vetë karakteri
specifik i punës ka një ambient të pastër, kurse në mulli, ajri është i dyndur me grimca mielli që
vendosen mbi qafat e dhëmbëve, duke favorizuar kariesin, por sidomos paradontopatitë, duke krijuar
një shtresë bakteriale (la plaque bactrienne) për të cilën flitet aq shumë sot në literaturën botërore
(Picardi-Rozencvejg).
Tabela nr. 2
Frekuenca në përqindje e kariesit dhe paradontopative
sipas vjetërsisë në punë dhe grup moshave në NI Ushqimore Durrës
Gjinia
Morboziteti
Vjetërsia në
punë

M E SH K U J

KARIESI

PARADONTOPATI

1-5 6-10 11-30 1-5
vjet vjet vjet vjet

Mosha
15-25 79.15 66.66
vjeç

FEMRA

−

KARIESI

PARADONTOPATI

6-10 11-30 1-5 6-10 11-30 1-5
vjet vjet vjet vjet vjet vjet

15
3
50.00 10.00
30
30

−
30

80.00 87.50

T E DY G J I N I T Ë

−

KARIESI

6-10 11-30 1-5
vjet vjet vjet

19
6
30.15 9.84
63
63

−
63

PARADONTOPATI

6-10 11-30
1-5 vjet
vjet vjet

72.26 81.84

−

34
35.4
93

Mosha
26-35 80.00 100
vjeç

6
9
12
25
12
18
100 18.75 28.12 37.50 87.50 93.33 100 30.12 14.45 21.68 86.00 95.82
32
32
83
83
83

100

31
26.0
115

Mosha
36-45 80.00 100
vjeç

8
11
33
100 13.79 18.96 56.90 95.23 96
58
58
58

100

25
15.13
138

Mosha
46-55
vjeç

100

98.07

2
27
74

100

100

−
47

6
33
12.76 70.02 91.00 100
47
47

13
18
24
100 16.04 22.22 29.68 90.32 97.30
80
80
80
100

2
7.4
27

12
13
18.51 42.14
27
27

100

100

Për ta bërë këtë studim më të plotë dhe më sinjifikativ ne menduam të analizonim dhe rolin
që luan vjetërsia në punë mbi to, sepse eshte ndryshe kur ambienti vepron në një kohë të shkurtër dhe
ndryshe kur ky ambient me faktorët e vet favorizues vepron për një kohë më të gjatë.
Nga zbërthimi i të dhënave vërehet se me shtimin e vjetërsisë në punë dhe me rritjen e moshës
rritet dhe frekuenca e kariesit, kjo shpjegohet me veprimin e ambientit mbi individin dhe se, me rritjen
e moshës forca imuno-biologjike të organizmit deficitohen, gjë që sjell predispozicion të organizmit
kundrejt sëmundshmërisë; por edhe me rritjen e vjetërsisë në punë në qoftë se nuk marrim masa për
përmirësimin e ambientit të punës dhe eleminimin e faktorëve dëmtues që veprojnë negativisht dhe
për një kohë më të gjatë, sigurisht do të kemi edhe shtimin e sëmundshmërisë.
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Tabela nr. 3
Grafiku krahasues në frekuencën e kariesit, intesitetit të tij dhe paradontopative midis mullirit e verës
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

96.60

94.45
86.44

42.37
26.10

21.26

0
MULLIRI
N.I. VERA
FREKUENCA

MULLIRI
N.I. VERA
INTENSITETI

MULLIRI
N.I. VERA
PARADONTOPATITE

Interes të veçantë paraqet edhe frekuenca e paradontopative tek këta punonjës të ndarë në
gjini, moshë dhe vjetërsi në punë. Për shëmbull për moshën 15-25 vjec me vjetërsi pune 1-5 vjet
për femra kemi një përqindje të gingiviteve 30,19%, kurse për meshkuj po të kësaj grup-moshe, me
po atë vjetërsi pune 50% e tyre vuajnë nga gingivitet; kjo përputhet edhe me të dhënat e autorëve të
ndryshëm se gingiviti fillestar, ose pak i avancuar është më i shpeshtë në këtë moshë, sepse këtu ka
pjesën e vet edhe ndryshimi hormonal që ndodh gjatë kësaj periudhe.
Vlen të përmendim edhe dy momente të tjera:
1. Mundësitë e mëdha që ka organizmi për t’iu reaguar konditave të reja (në vjetërsinë e parë 1-5
vjet)
2. Pamundësia e organizmit për t’iu përshtatur menjëherë këtyre konditave (po për këtë vjetërsi
pune).
Si përfundim sëmundjet e indeve të buta, sidomos për këto ndërmarrje mbeten një problem
që meriton një diskutim të mëtejshëm dhe dispanserizimi i tyre është një domosdoshmëri e
kohës.

P Ë R F U N DI M E
1. Morboziteti karioz dhe i paradontopative në N.I. Ushqimore është rritur, respektivisht 92,38%
dhe 70,24% duke arritur tek punonjësit e mullirit shifrat rekord 96.60%; paradontopatitë
86,44%
2. Nga kariesi dhe paradontopatitë janë prekur të dy gjinitë thuajse njëlloj.
3. Rol të madh për këtë ndikon ambient i punës, i cili favorizon rritjen e këtij morboziteti. Për
këtë ne mendojmë:
a) Punonjësit e N.I. Ushqimores të dispanserizohen.
b) Të punojnë me maska në punën e tyre të përditshme.
c) Të ngrihet në një shkallë më të lartë higjiena personale e gojës.
d) Të mirëmbahet pastër ambient i punës.
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PËR MJEKUN PRAKTIK

53 RASTE ME DHËMBË TË RETENUAR DHE SHFAQJET NERVORE
TË SHKAKTUARA PREJ TYRE
Stom. Halim PODA
Hormovë – Tepelenë
Zhvillimi i vrullshëm i stomatologjisë në vitet e pushtetit popullor ka bërë që ajo nga një
profesion i thjeshtë me prirje protetike në të kaluarën, sot të ngrihet si një shkencë e veçantë duke
dhënë dhe ajo kontributin e saj në sqarimin e rasteve të dyshimta për burim infeksioni, bile dhe në
shërimin e sëmundjeve të tjera të përgjithshme.
Pavarësisht nga evolucioni që ka pësuar mendimi shkencor përsa i përket infeksionit fokal në
përgjithësi, dhe atij stomatogen në veçanti, ekzistenca e vatrave infeksioze dentare nuk duhet vënë në
diskutim dhe frekuenca e tyre nuk duhet zvogëluar.
Problem i infeksionit fokal stomatogen paraqet rëndësi jo vetëm për stomatologjinë, por edhe
për degët e tjera të mjeksisë si pathologjinë, kardiologjinë, nefrologjinë, okulistikën, ORL etj.
Prandaj, ruajtja nga vatrat infeksioze dentare duhet të vihen në plan të parë si një masë e
rëndësishme profilaktike dhe njëkohësisht të arrihet bashkëpunimi sa më i madh midis degëve të
ndryshme të mjekësisë nga njëra anë dhe stomatologjisë nga ana tjetër për diagnostikimin e hershëm
të rasteve të dyshimta për infeksion fokal.
Përsa i përket mekanizimit të veprimit të këtyre vatrave në distancë ka mendime të ndryshme.
Krahas rrugës hematogene dhe limfogene, rëndësi e veçantë i kushtohet dhe teorisë toksiko-alergjike;
kohët e fundit i japin rëndësi teorisë nervore (fenomeni Reilly).
Në këtë punim nuk do të trajtojmë problemin e infeksionit fokal stomatogen në përgjithësi,
por vetëm manifestimet nervore me etiologji nga dhëmbët e retenuar dhe rrjedhimisht t’u rikujtojmë
neurologëve se bashkëpunimi me stomatologun do të ndihmojë në përcaktimin e diagnozës dhe
shërimin e shpejtë të të sëmurit.
Dhëmb i retenuar quhet ai të cilit i ka kaluar koha e daljes dhe për arsye të ndryshme (si
faktorët mekanikë, infeksioze, sëmundjeve endokrine, ankilozes së tij, rakitizmit, trashëgimisë etj),
nuk ka dalë në pozicionin e tij. Ai mbetet në thellësi të nofullave i mbuluar me kockë dhe mukozë
dhe mund të diagnostikohet ose nga ankesat e të sëmurit ose nga një tumefaksion i lehtë në qiellzë
që kërkohet kur shihet se ai mungon në arkadën dentare, ose rastësisht gjatë kontrollit radiologjik.
Diagnozën përfundimisht e përcakton ekzaminimi radiografik.
Sipas të dhënave të literaturës dhëmbët që retenohen më shpesh janë molarët e tretë
mandibulare, të pasuar nga kaninet maksilare, kaninet mandibulare, molarët e tretë maksilare etj.
Në klinikën tonë dentare gjatë 5 viteve të fundit janë operuar 53 dhëmbë të retenuar në
47 pacientë, të cilët përbëjnë 24.8% të pacientëve të operuar nga patologji të ndryshme të regionit
maksilo-facial. Të ndarë sipas sekseve kemi 31 femra dhe 16 meshkuj. Duke patur parasysh se sipas
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mendimit të autorëve të ndryshëm kaninet duhet të dalin deri në moshën 13 vjec dhe ndërhyrjet tona
janë bërë mbas kësaj moshe, por gjithmonë duke u konsultuar me radiografinë.
Të grupuar sipas moshave kemi:
14-18 vjec
13 pacientë me 16 dhëmbë
19-25 vjec
24 pacientë me 27 dhëmbë
26-35 vjec
7 pacientë me 7 dhëmbë
Mbi 35 vjec 3 pacientë me 3 dhëmbë, respektivisht 44,46,63
Përsa i përket frekuencës së dhëmbëve të retenuar nga 53 dhëmbë 37(69,8%) janë kanine
maksilarë, 15 (28,3%) molare të tretë mandibulare dhe një premolar poshtë. Sic shihet nga të dhënat
del se tek pacientët tanë kaninet maksilare zënë përqindjen më të madhe pasuar nga molarët e tretë
mandibularë. Pozicionet e dhëmbëve kanë qenë nga më të ndryshmet, kurse përsa i përket arsyes
të paraqitjes së pacientëve del se tek një pjesë janë zbuluar rastësisht gjatë ekzaminimit (kaninet
maksilare), tek disa janë manifestuar shqetësime nervore për të cilat janë drejtuar vetë për vizitë,
kurse dy pacientë janë dërguar nga spitali për konsultë, me gjendje febrile për një kohë të gjatë të cilët
nuk do t’i paraqesim në këtë punim.
Interventi në të gjitha rastet është bërë me anestezi lokale, në përgjithësi pa ndonjë
parapregatitje mjeksore por të pajisur me analiza kryesore të gjakut, kohën e koagulimit, kohën e
hemorragjisë. Në 2 pacientë kemi përdorur parapregatitjen, se ishin mjaft të shqetësuar.
Autorë të ndryshëm kanë publikuar punime të ndryshme për këtë problem, kështu Gilming
paraqet raste të shërimit të të sëmurëve të cilët vuanin nga dhëmbja e kokës për një kohë të gjatë
dhe megjithë mjekimet e bëra nga neurologu nuk kishin pasur përmirësime, kurse mbas sanacionit
të kavitetit oral 82% e tyre u shëruan dhe rezultatet e mëvonshme (për 4 vite) kanë qenë të mira.
M. Dechaume dhe P. Laudenbach në një punim të tyre mbi manifestimet cerebro-meningeale me
etiologji dentare përshkruajnë disa raste:
Një paciente paraqitet me cefale të fortë të papritur, vjellje, ethe, fotofobi etj, që u diagnostikua
për sindrom hipertensiv intrakranial febril të shkaktuar nga një abces cerebral. Ekzaminimi
neurologjik konstaton rigiditet, nuchae, fundus oculi me edemë papilare bilaterale, por analizat e
tjera nuk e konfirmuan këtë diagnozë. Ekzaminimi ORL negativ. Në ekzaminimin stomatologjik u
konstatua premolari i parë djathtas lart me infeksion. Mbas heqjes së tij rezultatet qenë të habitshme,
mbas dy ditësh pacientja pati shërim të plotë. Në një rast tjetër flitet për një paciente që trajtohej për
kriza epileptike, e cila mbas heqjes së dhëmbëve të infektuar gradualisht u shërua.
Materiali ynë:
Nga 47 të operuar, 17 prej tyre (36.2%) ankonin për dhimbje të vazhdueshme koke. Mbas
ndërhyrjes rezultatet ishin të kënaqshme. 15 prej tyre, të kontrolluar për 2-6 vjet, nuk kanë më
shqetësime të tilla, kurse tek 2 pacientët e tjerë dhembjet janë pakësuar në mënyrë të konsiderueshme.
Vlen të theksohet se njëri prej tyre ka të retenuar dhe molarin e tretë të anës tjetër. Përsa u përket
kanineve lart fillimisht u bë transplantimi i tyre duke hapur alveole të re, por meqë transplantimi u
bë me devitalizim, rezultatet nuk shkuan më shumë se tre deri pesë vjet, kohë mbas së cilës dhëmbët
binin si rezultat i rezirbimit të rrënjës.
Po sjellim disa raste për ilustrim.
1. Pacientja K.B. vjec 22 paraqitet në klinikë për vizitë datë 12.09.1973 me këto ankesa. Dhimbje
koke të vazhdueshme, sidomos mbas dite dhe më të theksuara kur ngrihej nga gjumi i drekës,
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në vendin e dhëmbit të retenuar kishte ndjenjë të ftohti, dhimbja e kokës ishte më e fortë nga
ana e dhëmbit të retenuar. Operohet në datën 13.09.1973, ju hoq kanini i majte maksillar !3 i
retenuar dhe u kontrollua mbas dy ditësh, nuk ankohej më për dhimbje koke. Ka tre vjet që
është operuar dhe nuk ka ankesa.
2. Pacientja N.N. vjeç 14, paraqitet në klinikë me këto ankesa: Dhimbje koke të vazhdueshme
dhe më e fortë afër drekës sidomos në verë, e cila vazhdonte 2-3 orë, nuk përqëndrohej dot në
mësim, kishte vështirësi të dëgjonte bile dhe spjegimin e mësuesit. Dhimbja e fortë e detyronte
të mbante të dy duart shtrënguar në kokë.Operohet datë 25.5.1975, ju hoq 3! i retenuar dhe
bashkë me të doli sacusi, i cili kishte mbështjellë si një qeleshe koronën e dhëmbit. Pacientja
është kontrolluar vazhdimisht dhe është mjaft e qetë. Gjatë verës nuk ka patur shqetësime,
ndjek me vëmendje orën e mësimit dhe ka përmirësim të rezultateve.
Më interesant na duken dy rastet që do të përshkrajmë më poshtë, tek të cilët ka pasur
manifestime të theksuara nervore.
1. Pacientja A.S. vjeç 14, paraqitet në klinikë e shoqëruar nga prindi sipas këshillave të dhëna
nga një mjek tjetër dhe referojnë: Para një viti duke qëndruar në shtëpi mbas dite i filloi
papritur një dhimbje e fortë koke, vajzat humbi ndjenjat, fërkonte me duar sytë dhe kur u
përmend mbas rreth 40 minutash tha që nuk kish kuptuar asgjë. Kjo gjë vazhdoi ti përsëritej
çdo ditë ose një herë në dy ditë, u vizitua te patologu i cili dyshoi për sëmndje kardiovaskulare
dhe e drejtoi te mjeku kardiolog, i cili mbasi e ekzaminoi e nxori të shëndoshë, pa patologji
kardiovaskulare. Neurologu i dha të përdorte simptomatikë dhe analgjezikë të ndryshëm si
qetësues, por gjendja vazhdonte e njëjtë, filloi të ndjejë lodhje kur mësonte, pati dhe rënie në
peshë. Gjatë ekzaminimit u konstatua se në harkun dentar 3! Mungonte. Mbasi u saktësua
diagnoza dhe nga radiografia dhe u pajis me analizat e nevojshme, operohet datë 10.08.1971.
Ju hoq 3! i retenuar, u pastrua kaviteti nga sacusi infeksioz dhe në kavitet u hodh penicilinë
400.000 UI. Pacientja është kontrolluar gjatë 5 viteve dhe që nga dita që është operuar nuk ka
pasur asnjë krizë, siç e përshkruam më lart, bile as dhe dhimbje koke. Gjendja e përgjithshme
dhe rezultatet në mësime janë shumë të mira.
2. Pacientja O.K. vjeç 15, paraqitet në klinikë bashkë më prindin me këto të dhëna anamneztike:
Para një viti kur u nis për në shkollë i filloi papritur dhimbje e fortë koke, humbi ndjenjat
rreth2 orë. Një gjë e tillë i përsëritej vazhdimisht me interval ditësh. Pacientja ishte e dobët
fizikisht, nga të dhënat anamnestike në farefis asgjë me rëndësi. Prindi referon se kur ishte
8 vjeçe, vajza është rrëzuar nga një pemë me lartësi rreth 1.5m, vizitat e bëra tek neurologu
e lidhnin këtë patologji me këtë ngjarje. Paraqitet tek ne në datë 5.09.1971 në ekzaminim
objektiv të regionit frontal, kishte 2 1 1 radiks, kurse !3 mungonte në harkun dentar. Në
ekzaminimin radiografik konstatohet se !3 ishte i retenuar në qiellzë me një infeksion
periapikal. Ju rekomandua ndërhyrja. Paraqitet datë 7.09.1971, ishte shumë e eksituar, bënte
lëvizje të tepërta dhe ishte vështirë ta ulje në karige për të filluar punën. Një krizë e tillë ju
përsërit para se të fillonim punën, e cila i vazhdoi rreth 20 minuta; duke e parë që ishte shumë
e eksituar ju aplikua ½ kloropromazinë e cila e qetësoi. Ju bë interventi, u kyretua kaviteti dhe
në të u hodh 400.000 UI penicilinë. Plaga u suturua dhe u rigjenerua për primam. Pacientja u
ndoq nga afër për 3 ditë, ajo qe mjaft e shqetësuar, nuk pranonte të bisedoje me të, por kriza
nuk pati. Është kontrolluar vazhdimisht për 5 vjet dhe gjendja është mjaft e mirë, nga ana
psiqike është e qetë, ka shtim të mirë në peshë. Dy vjet pas interventit erdhi vetë, ju hoqën
rrënjët frontale dhe ju vendos protezë.
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Siç shihet, rastet e përshkruara më lart dhe rezultatet e kënaqshme mbas interventit na bëjnë
që të mendojmë se në këto raste dhëmbët e retenuar janë bërë shkaktare për manifestime nervore.
Pavarësisht se me çfarë mekanizmi infeksioz apo nervor influencojnë këto vatra në distancë, influenca
e tyre nuk duhet zvogëluar dhe duhen vlerësuar drejt si nga stomatologu ashtu dhe nga neurologu.

P Ë R F U N DI M
1. Duke u bazuar në punimet e autorëve të ndryshëm, dhe në rastet modeste që parashtruam më
sipër, e vlen që krahas infeksionit stomatogen në përgjithësi si fokus, një rëndësi të veçantë në
patologjinë nervore t’i kushtohet dhe dhëmbëve të retenuar.
2. Në rastet e dyshimta për focus është i domosdoshëm kombinimi i punës midis mjekut
neurolog dhe atij stomatolog.
3. Shtrirja në të gjitha zonat e shërbimit stomatologjik jep mundësi për një sanacion sa më të
hershëm të vatrave infeksioze në kavitetin oral.
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APLIKIMI I RIBAZIMIT INDIREKT NË PROTEZAT TOTALE
Stom. Vasil MIÇI
Poliklinika Stomatologjike Elbasan
Midis veprave më të shkëlqyera në ndërtimin socialist të vendit është dhe ngritja e shërbimit
shëndetësor dhe krahas tij e shërbimit stomatologjik.
Në Kongresin e 7-të të PPSh theksohet “ Popullit t’i shërbehet në mënyrë të kulturuar e
të shpejtë dhe t’i krijohen kushte që njerëzit të mos humbasin kohën për të kryer shërbimet dhe
riparimet”. Kjo na ngarkon me detyra të mëdha, që t’i shërbejmë popullit shpejt, mirë dhe me kosto
sa më të ulët.
Pavarësisht nga sukseset, punonjësit tonë kërkojnë që ortopedia stomatologjike t’u përgjigjet
kërkesave gjithmonë në rritje të pacientëve.
Ortopedia stomatologjike harxhon shumë vlera materiale dhe aparatura, shpenzime të cilat
përballohen nga shteti. Ajo angazhon dhe një pjesë të mirë të kuadrit klinik dhe laborant. Për ta bërë
këtë shërbim sa më rentabël dhe për t’i shërbyer popullit sa më mirë, ka rëndësi zbatimi i metodave
me séanca të shkurtra dhe me harxhime materiale sa më të pakta.
Të nisur nga këto parime dhe duke shfrytëzuar eksperiencën tonë, e literaturën, arritëm
në përfundim se në përgatitjen e protezave totale mund të përdoret me sukses metoda e ribazimit
indirekt për të rregulluar disa difekte dhe për të bërë disa korrigjime mjaft të leverdisshme nga
ana materiale dhe në interes të kursimit të kohës së punës të personelit shëndetësor dhe të
pacientëve.
Pas një pune afro 10 vjeçare për këtë problem, po japim disa konkluzione, disa vërejtje duke
menduar se kjo metodë duhet të vihet në zbatim në shkallë më të gjërë.
Retensioni i protezave totale varet shumë nga forma dhe madhësia e proçeseve alveolare. Ato
duhet të jenë masive që të kenë sipërfaqe kontakti sa më të madhe në bazën e protezës.
Proçeset alveolare janë masive në moshat e reja, kur sitemi dentar është intakt dhe kur nuk
ka fare fenomene paradontopatie. Me fillimin e shenjave të para të paradontozës, qoftë dhe në
moshat e reja, fillon dhe atrofia alveolare e cila vazhdon gjatë gjithë kohës që dhëmbët ekzistojnë
me intensitet individual. Atrofia alveolare intensifikohet me heqjen e dhëmbëve. Kur dhëmbët
hiqen veç ose në grupe me diferencë të madhe kohe, atëherë atrofia alveolare nuk është uniforme.
Ajo është më e theksuar në javët e para dhe duket sikur brenda 6-7 muajve stabilizohet, ndërsa
në fakt ajo vazhdon me ngadalë. Për këtë arsye edhe protezat totale në fillim kanë retension ose
kanë kontakt të plotë me proçeset alveolare. Me kalimin e kohës ato lirohen për shkak të atrofisë
alveolare, dhe prandaj lind dhe nevoja e ribazimit herë pas here të protezave totale, që të evitohet
përgatitja e protezave të reja.
Aplikimi i protezave imediate dhe semiimediate nxori gjithashtu nevojën e ribazimit.
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Shpeshherë protezat e reja me difekte laboratorike në polimerizim mund të korrigjohen
nëpërmjet ribazimit.
Metoda direkte ka avantazh, sepse pacienti përfiton në kohë, kursehen disa materiale, bëhet
Brenda një séance e pa ndihmën laboratorike, por ka shumë të meta teknike.
Metoda indirekte i siguron pacientit një protezë të re të saktë, me masë funksioni e
rezinë te polimerizuar me nxehje, kërkon dy séance, i kursen kohën pacientit dhe mjekut. Në
laborator (në krahasim me protezën e re) eviton disa proçedura, kursen kohën dhe materialin.
Kjo metodë në vendin tonë ka filluar të përdoret relativisht vonë. Në klinikën e Elbasanit,
kjo metodë filloi të përdoret në vitin 1967. Duke e krahasuar me metodat e tjera të ribazimit
indirekt, ne aplikuam si metodë të saktë ribazimin indirekt me okludator gipsi të dyanshme.
Në klinikën tonë kjo metodë është aplikuar në shkallë të gjërë, në të dyja protezat ose në
njërën sipas rastit. Rezultatet kanë qenë të mira.
Shkurtimisht teknika e aplikuar ka qenë kjo:
Studjohet rasti. Përcaktohet indikacioni dhe është përgatitur proteza si me poshte. Protezës
i është hequr nga sipërfaqja e brëndshme me gurë e frezë kirurgjikale një shtresë për materialin e
masës që të përdoret si lugë individuale. Protezës i hapen disa vrima, për rrjedhjen e materialit të
tepërt që të mos deformohen pjesët anësore nga presioni. Masa është marrë sipas rastit. Kur është
përdorur materiali i masës gips është hequr nga trashësia e protezës një shtresë deri në 2mm. e trashë;
kur përdorim pasta të zno-eugenolit, është hequr 1-1 ½ mm dhe po aq kur janë përdorur alginate apo
silikonet.
Izolohen pjesët vertikale të dhëmbëve me fletë dylli, mbushet pjesa palatinale nga jashtë
me moldinë që të mos të ketë vende retensioni. Pastaj derdhet masa, duke përgatitur një okludator
gipsi të dyanshëm, nga anët e molarëve. Mbasi hapet okludatori, protezës i hiqet me gure e gjithë
baza, duke lënë vetëm dhëmbët në një rrip të hollë rezine, afër kramponave dhe kanaleve. Vendosen
dhëmbët në gjurmët e tyre në pjesën e sipërme të okludatorit, mbyllet okludatori dhe pjesa e bazës
së protezës mbushet me dyll. Presim anët e okludatorit, modelohet proteza përfundimisht dhe
muflohet.
Kur është dashur të ribazohen të dyja protezat ato janë bërë një nga një, duke filluar gjithmonë
nga e sipërmja e pastaj të poshtmen, me interval kohe nga tre ditë e lartë.
Puna klinike është bërë nga mjeku. Procesi laboratorik në fillim ju demostrua gjithë
laboranteve pavarësisht nga sektori ku punojnë. Ko metodë u përvetësua nga gjithë laborantet dhe
është bërë metodë pune e zakonshme.
Tek ne janë bërë dhe bëhen shumë ribazime. Do të përshkruajmë vetëm disa raste:
D.G. vjec 49, shtëpiake. Aplikoi protezën totale më 1.10.1966, me numër kartele 2011, me
retension të mirë dhe e mbajti vetëm 3 ditë, sa u shtrua në gjendje të rëndë në spital; doli pas katër
muajve. Duke qenë shumë e dobësuar proteza nuk qëndronte fare. Ju bë ribazimi indirekt i protezës
së sipërme më 1.02.1967 me numër kartele 215 dhe i protezës së poshtme më datë 30.3.1967, rezultati
shumë i mirë.
K.P. vjec 45 punetore në PTT, aplikoi protezën totale më 21.11.1966 me nr. Kartele 2584,
procesi alveolar i poshtëm jo i mirë, proteza e poshtme nuk qëndronte mirë, megjithëse pacientja e
mbante rregullisht. Ju bë ribazimi i protezës së poshtme më 14.03.1967, me nr. Kartele 536, rezultati
i mirë, proteza kishte adezion më të mirë, pacientja e kënaqur.
I.B. vjec 60 mjeke, pensioniste, mbante protezën e sipërme prej 10 vjetësh tani pa adezion. Ju
bë ribazimi indirekt më 24.03.1967 me nr. Kartele 587, rezultati shumë i mirë.
T.N. vjec 76, pensionist. Mban protezë kauçuku prej 20 vjetësh, të cilat i qëndronin mirë. Pas
një hemoragjie cerebrale dhe një hemiplegjie rrëzohet dhe thyen protezat e poshtme dhe disa dhëmbë
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në protezën e sipërme. Nuk ishte në gjendje shëndetësore për protezë të re. Ju riparua provizorisht
fraktura me rezinë autopolimerizuese të përforcuar me barë sublinguale. Ju riparuan provizorisht
dhëmbët në vendet e tyre, me rezinë autopolimerizuese, në protezën e sipërme dhe pa u hequr asnjë
shtresë u përdorën protezat për lugë individuale në shtëpi. Ju muar masa e sipërme me pastë të Znoengenalit dhe pa hequr protezën e sipërme nga goja, ju muar edhe masa e poshtme. U përgatitën
protezat në klinikë dhe të nesërmen në datën 19.09.1967 me numër kartele 1769 u aplikuan protezat
në shtëpi. Rezultati shumë i mirë.
Duke zbatuar këtë procedurë, në klinikën tonë janë bërë dhe bëhen shumë ribazime
(rreth 170 raste) me indikacione të përcaktuara dhe kemi patur rezultate shumë të mira, duke
evituar përgatitjen e protezave të reja. Gjatë aplikimit të kësaj metode, ne kemi nxjerrë këto
përfundime:
1. Kur do te ribazohet vetëm njëra protezë, më i favorshëm është rasti i protezës së poshtme,
për arsye se proteza e sipërme qëndron në një nofull fikse, atëherë proteza e poshtme çohet e
sigurt në okluzionin central dhe nuk na jepen gabime të këtij okluzioni. Kur ribazohet vetëm
proteza e sipërme, ka rrezik të spostohet përpara, në qoftëse pacienti parakafshon dhe na
jepet gabim në okluzionin central. Ne kemi patur një rast të tillë.
2. Kur do të ribazohen të dy protezat, duhet ribazuar përpara proteza e sipërme, duke e çuar atë
në vend me dorë dhe pastaj të bëhet kafshimi. Më vonë të ribazohet proteza e poshtme.
3. Në kohën që në laborator hiqet me gurë e gjithë baza e protezës, ka rrezik që dhëmbët e mbetur
në një rrip rezine, të deformohen nga rreshtimi, sepse ky rrip rezine që mban dhëmbët, nga
nxehtësia e gurit deformohet dhe dhëmbët nuk mund të vendosen më në gjurmat e tyre, në
okludator, pa i ndarë midis tyre.
Ne patëm një rast të tillë deformimi, për pakujdesi nuk u konstatua dhe nuk u aplikuan mirë
dhëmbët në vendet e tyre, si pasojë na ndryshoi krejt rrjeshtimi.Prandaj ngrënia e bazës së
protezës bëhet ngadalë, pa e nxehur dhe herë pas here kontrollohet në okludator.
4. Proteza, që të ribazohet, duhet të jetë pa të meta në okluzionin central dhe në lartësinë e
kafshimit. Megjithatë protezat që kanë nevojë për ribazim, në përgjithësi, kanë nevojë për një
farë ngritje të lartësisë së kafshimit, me përjashtim të protezave të reja. Kjo ngritje mund të
bëhet 1-2m/m për çdo protezë dhe jo më tepër. Kjo arrihet kur hiqet shtresa e brendshme e
protezës, hiqen vetëm pjesët anësore dhe jo pjesët fundore, kështu mund të arrihet një ngritje
e vogël e lartësisë së kafshimit nga trashësia e materialit të masës.
5. Kur proteza është e thyer, në dy ose më shumë pjesë, riparohen më parë fragmented me rezinë
autopolimerizuese, sa të merret masa dhe pastaj bëhet ribazimi. Në qoftëse ndonjë pjesë e
bazës së protezës mungon, ajo plotësohet me dyll, sa të merret masa.
6. Kur mungojnë disa dhëmbë në protezë, përpara bëhet riparimi i tyre me rezinë
autopolimerizuese dhe pastaj bëhet ribazimi i protezës.
Me përdorimin e ribazimit indirekt të protezave totale, ne evituam përgatitjen e shumë
protezave të reja, duke pasur këto përfitime:
Në kohë.
1. Proteza e re kërkon minimum 5 seanca nga mjeku dhe pacienti. Me ribazim indirekt
duhen vetëm dy séanca; pra i kursehen mjekut dhe pacientit 3 seanca që është 60% e
kohës.
2. Laboratorit i kursehen këto proçedura: pregatitja e lugës individuale, përgatitja e
shablloneve dhe rrjeshtimi i dhëmbëve që është baraz me 30% kursim kohe.
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Në material
1. Në klinikë kursehet materiali i masës anatomike.
2. Në laborator kursehen bazis plate për lugën individuale dhe shabllonet, dyll për shabllonet
dhe mbi të gjitha, kursehet një seri dhëmbësh.
Pacientit
I kursehet rreth 85% të pagesës.

P Ë R F U N DI M
1. Duke u nisur nga mësimet e Partisë se gjithçka bëhet për njeriun tonë, për të aftësuar atë në
çdo kohë që të jetë pjestar aktiv i ndërtimit të socializmit, mendojmë se ribazimi indirekt, në
rastet e indikacioneve të tij, duhet të përdoret më shumë.
2. Duke u nisur edhe nga parimi tjetër i kursimit të kohës së mjekut, laborantit dhe pacientit,
si dhe të kursimit të materialeve, aplikimi i ribazimit indirekt eviton pregatitjen e shumë
protezave të reja për pacientët që mbajnë proteza të vjetra të rregullta, por pa adezione.
3. Përdorimi i ribazimit indirekt të protezave totale zgjeron shumë përgatitjen e protezave
imediate dhe semiimediate, si proteza të kohës, të cilat nuk e lënë pacientin asnjëherë pa
dhëmbë dhe nuk e ndërpresin aktivitetin e tij dhe pjesëmarrjen në prodhim e në jetën
shoqërore të vendit. Protezat imediate evitojnë gjithashtu të gjitha pasojat dhe deformimet e
sistemit orofacial nga mungesa e dhëmbëve.
4. Përdorimi i ribazimit indirekt eviton ribazimin direkt për të gjitha ato të meta që ka.
5. Ribazimi indirekt eviton edhe përsëritjen e disa protezave nga disa defekte laboratorike.
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SHKAQET E DËMTIMIT TË URAVE FIKSE
Stom. F. TOTI; B. SINA; M. JOLE; L. SHUAIPI
Poliklinika Stomatologjike Tiranë
Urat fikse janë punime protetike, të cilat përdoren gjërësisht në klinikat tona. Raporti midis
urave fikse dhe protezave të lëvizshme si Republikë qëndron 2:1. Duke u nisur nga numri i madh
gjithnjë në rritje i urave fikse, si proteza fiziologjike, më të përdorshme në vendin tonë dhe me një
efekt përtypës të lartë, kujdes i veçantë i duhet kushtuar dhe anës cilësore të përgatitjes së tyre. Për
kryerjen me sukses të çdo punimi ortopedik, duhet që të respektohen me rigorozitet nga ana e mjekut
dhe laborantit proçedurat klinike, laboratorike dhe të zbatohen me përpikmëri principet bazë të
përgatitjes së tyre, duke patur gjithmonë parasysh dhe veçoritë individuale. Respektimi i principeve
bazë në përgatitjen e urave fikse ka rëndësi të madhe, por këto në fund të fundit, janë principe që
mbështeten në ligje mekanike, ndaj rëndësia dhe përpikmëria e respektimit të tyre janë relative
për indet e gjalla të organizmit, të cilat iu nënshtrohen ligjeve specifike biologjike të drejtuara nga
sistemi nervor qendror. Për këtë arsye si në të gjitha punimet e tjera ortopedike dhe në pregatitjen
e urave fikse, rolin kryesor e ka klinika, kurse principet mekanike dhe proçesi teknologjik, sado të
rëndësishme të jenë, i nënshtrohen asaj. Pra, ne duhet të marrim në unitet dialiktik njohuritë teorike
dhe të dhënat praktike, duke i dhënë prioritet praktikës së gjallë, pra në rastin tonë klinikës.
Për të analizuar sa respektohen këto principe dhe sa merren parasysh veçoritë individuale
anatomo- fiziologjike në aplikimin e urave fikse ne morëm në studim 197 ura, të cilat u hoqën në
klinikat tona gjatë vitit 1975-1976.
Ne i vumë vehtes për qëllim që të zbulojmë shkaqet e dëmtimit të urave dhe me përvojën
tonë e konkluzionet e nxjerra nga ky studim të kontribuojmë sado pak në kufizimin dhe eleminimin
e tyre.
Urat fikse mund të dëmtohen parakohe kryesisht për faj të mjekut ose laborantit. Këto punime
teorikisht dhe praktikisht nuk mund të dëmtohen nga ana e pacientit, pasi reaksioni reflektor mbrojtës
i periodontit dhe rezistenca mekanike e materialeve me të cilat këto përgatiten, nuk lejojnë një gjë
të tillë. Nga 197 rastet e urave të hequra të marra në studim, 65% e tyre, janë vendosur në gojë para
6 vjetësh, 12% para 5 vjetësh, 7.6% para 4 vjetësh; 6.5% para 3 vjetësh; 5.5% para 2 vjetësh dhe 3.5%
brenda vitit pra, 9% brenda kohës së garancisë të urave fikse të cilat sipas propozimit të Ministrisë së
Shëndetësisë dhe vendimit të marrë në Seminarin Kombëtar të Stomatologjisë në Elbasan duhet të
çdëmtohen nga mjeku ose laboranti.
Nëse do të merrnim parasysh dhe urat e dëmtuara më parë, por që pacienti i ka mbajtur ato
në atë gjendje deri sa u paraqit tek ne, ose rastet kur pacienti nuk ka qenë i kënaqur qysh kur e ka
vendosur urën në gojë, numri i uave të dëmtuara brenda dy viteve të para do të ishte shumë më i
madh.
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Në përgatitjen e urave fikse një rol të rëndësishëm luan përcaktimi i drejtë i diagnozës dhe
plani i mjekimit.Nga studimi ynë rezulton se në 79,6% të rasteve plani i mjekimit ishte përcaktuar
drejt nga mjeku, ndërsa në 20.4% të tyre ishte i gabuar; psh. kemi hequr ura të gjata që lidhin kaninin
me molarin e tretë, ura të varura në lateralin që zëvëndësonin centralin, ura të varura në katrën që
zëvëndëesonin treshin, ura të varura distalisht pa krah mbështetës etj. Kjo ka çuar në mbingarkesë
dhe dëmtim të dhëmbëve shtyllë, gjë që vërtetohet dhe nga studimi ynë ku në 20.3% të rasteve
kemi vërejtur lëvizshmëri të gradave të ndryshme të dhëmbëve shtyllë, në 3.5% të tyre periodontite
traumatike, pa përfshirë këtu gingivitet marginale, të shkaktuara nga mungesa e pikave të kontaktit
dhe ekuatorit të konstruksionit.
Dekortikimi i dhëmbëve shtyllë, lloji dhe aplikimi i konstruksioneve, linte gjithashtu për të
dëshiruar.
Nga 414 konstruksione të dhëmbëve shtyllë, vetëm një prej tyre është me fasetë rezine, ndërsa
të tjerët ishin korona të rrahura. Megjithëse 6.5% e urave të hequr ishin prej ari, përsëri konstruksionet
e tyre ishin korona të rrahura. Kjo tregon se ne dhe kur kemi mundësi të pregatisim konstruksione të
ndryshme, preferojmë ato më të thjeshtat e më të përshtatshmet, koronat e rrahura.
Nga konstruksionet e dhëmbëve shtyllë 67.5% e tyre ishin të shkurtër, kjo deri në një farë
mase nuk është e saktë duke u nisur nga fakti se 65% e urave të hequra e të marra në studim ishin mbi
5 vjeçare dhe sigurisht, gjatë kësaj kohe ka ndodhur dhe tërheqje e gingivës. 41.6% e konstruksioneve
ishin të gjëra dhe nuk siguronin mbyllje të mirë cervikale, si rezultat i këtyre kemi vënë re dhe karies
cervical në 32% të rasteve tona.
Përsa i përket modelimit të trupit të urës dhe raportit të saj me mukozën kemi këto
konstatime: në 35.5% të rasteve trupi i urës ishte modeluar me hark dhe atëherë kur kjo nuk ishte
e nevojshme, kurse në 26.5% të rasteve ishte pothuajse më i gjërë se dhëmbët natyrale, gjë që ka
çuar në mbingarkesën e dhëmbëve shtyllë dhe dëmtimin e parakohshëm të tyre. Mosrespektimi i
raportit të rregullt të trupit të urës me mukozën influencon jo vetëm në higjienën e gojës, por dhe në
dëmtimin e indeve të buta ku ajo mbështetet. Nga urat e hequra 12.7% të tyre ishin ura higjienike,
14.8% estetike ½ higjienike, ndërsa 72.5% e tyre ishin estetike jo higjienike. Aplikimi i urave në
formë skale që përbëjnë 72.5% të rasteve tona, është krejtësisht i gabuar teorikisht dhe praktikisht.
Teorikisht sepse kjo mënyrë pregatitje e urave nga ana e laboratoreve tona të çon në formalizëm
estetik, pra në teori metafizike që shkëput formën nga përmbajtja, ndërsa praktikisht në përqindjen
më të madhe të urave të hequra kemi vënë re inflamim të mukozës ku mbështetet ajo dhe erë të keqe
të gojës, gjë që është bërë shkaku kryesor për heqjen e urës. Në rastin tonë rëndësinë kryesore nuk e
ka ana estetike por funksionale dhe profilaktike, të harmonizuara drejt me njëra tjetrën.
Okluzioni në urat e hequra prej nesh në 90.7% të rasteve ishin normal; në 4% i lartë, ndërsa
në 5.3% i ulët. Është e kuptueshme se problem i okluzionit nuk është plotësisht i saktë, pasi ura
me kohë konsumon antagonistët ose konsumohet prej tyre, gjë që tregon dhe fakti se në 21.5% të
konstruksioneve vumë re konsumim të faqes okluzale të tyre.
Në 47.3% të rasteve mjekimi ortopedik është i pjesshëm e sidomos në pjesën distale të sistemit
dentar, ku ana estetike nuk bie në sy dhe protezimi neglizhohet nga ana e pacientit. Kjo sjell si pasojë
mbingarkesën e dhëmbëve shtyllë dhe të pjesës ekzistuese të dhëmbëve natyralë.
Shkak për heqjen e urave mund të jetë dhe rënia e rezinës që në rastet tona zinte 9.1% të
numrit të përgjithshëm. Në këtë rast kemi të bëjmë me gabim nga ana e laborantit, i cili nuk ka
siguruar mirë vendet e retensionit për rezinën.Përsa i përket ngjitjes së konstruksioneve të dhëmbëve
shtyllë me trupin e urës, vumë re se në 79.7% të rasteve ngjitja ishte me saldim, ndërsa 20.3% me
autogjenim. Nga këto të dhëna del se metoda e autogjenit ka filluar të përdoret në laboratoret tona,
por megjithatë shihet se kemi këputje të këtyre urave në 42.6% të rasteve të vërejtura prej nesh, si
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rrjedhim duhet që nga ana e laborantëve të bëhet përpjekje për përhapjen dhe përsosjen e metodës
së autogjenimit.
12.1% të rasteve të studjuara prej nesh u është bërë radiografi. Rezultatet treguan se në 5% të
tyre kishin karies cervikal, 7.1% ndryshime periapikale nga mbushja jo e rreullt e kanaleve ose nga
mbingarkesa e dhëmbëve shtyllë.
Higjiena e gojës në këtë kontigjent pacientësh linte për të dëshiruar. Në mbi 30% të rasteve
higjiena ishte e dobët, për këtë nga ana jonë duhet të bëhet një punë më e dendur propogandistike,
veçanërisht në pacientët që kanë proteza të ndryshme.
Urat që hiqen në klinikat tona nuk evidentohen rregullisht në fletore të veçanta ose regjistra të
veçante. Për këtë arsye si klinikat ashtu dhe dikasteri nuk kanë statistikë për numrin e urave të hequra
nga ku mund të nxirrej dhe raporti midis tyre dhe urave të vëna rishtas. Ne jemi të ndërgjegjshëm
që 197 urat e hequra që morëm në studim janë një numër i vogël nga i cili nuk mund të nxirret
përgjithësim i saktë. Megjithatë për mendimin tonë, duke qenë ky punim fillestar në këtë drejtim,
mund të themi se dhe ky ka vlerën e vet për të gjykuar mbi cilësinë e punimeve tona protetike.

P Ë R F U N DI M
1. Urat fikse me korona të rrahura mund të konsiderohen punime të mira dhe që jetojnë gjatë
nëse respektohen me rigorozitet rregullat klinike e laboratorike të përgatitjes së tyre.
2. Dëmtimi i urave fikse mund të vijë për shkak të gabimeve të mjekut, laborantit, ose të dyve së
bashku.
Nga të 197 urat e hequra gjatë vitit 1975-1976, 15% e tyre janë dëmtuar nga gabimet e mjekut
(diagnozë, okluzion, aplikim këllëfesh etj), 30% për faj të mjekut dhe laborantit (trup urë e
gjërë me hark, raporti i trupit të urës me mukozën rënies rezinë, këputje ure etj).
3. 35% e urave dëmtohen brenda 5 vjetësh, 9% dëmtohen brenda 2 viteve të parë, pra brënda
kohës së garancisë.
4. Ngritja ideologjike dhe tekniko-profesionale e kuadrit mjek e laborant dhe propaganda më
e dendur në drejtim të higjienës së gojës tek të protezuarit, do të sjellë patjetër kufizimin e
punimeve të dobta si dhe zgjatjen e jetës së urave fikse.
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PROBLEME LABORATORIKE

LEHTËSIMI I TORUSIT PALATINAL NË PROTEZAT
E LËVIZSHME ME PLLAKË
Stom. F. TOTI; P. THANO
Katedra e ortopedisë Tiranë
Torus palatinus është një ngritje kockore, hiperostoze, që paraqitet si një kreshtë e çrregullt
ose si një trashje e kufizuar kockore me formë sferike në vijën mediane të qiellzës së fortë. Torus
palatinus gjendt në 1-4% të pacientëve dhe duket me sy ose duke e palpuar me gisht. Zakonisht
torusi përfundon në sutura palatina transversa, por jo rrallë arrin deri në spina nasalis posterior.
Torusi palatin, kur nuk merren masa për lehtësimin e tij, influencon negativisht në retensionin dhe
stabilizimin e protezës totale të nofullës së sipërme. Në krahasim me mukozën tjetër, që mbulon
qiellzën e fortë dhe procesin alveolar, torusi mbulohet me mukozë të hollë e të palëvizshme, pra me
reziliencë të pakët. Proteza me pllakë e mbështetur mbi torusin e palehtësuar bën lëvizje kalorësi.
Torusi vepron mbi protezën si pykë, gjë që bëhet shkak për thyejen e pllakës së protezës në vijën
mediane.
Në klinikën tonë nga 100 proteza të lëvizshme me pllakë, të dëmtuara dhe të riparuara,
62 prej tyre kanë qenë proteza të nofullës së sipërme dhe 38 të nofullës së poshtme. Nga protezat
e nofullës së sipërme 35 prej tyre janë dëmtuar në vende dhe për arsye të ndryshme, 10 proteza
janë thyer në vijën mediane nga rrjeshtimi i gabuar i dhëmbëve artificialë. 9 janë dëmtuar nga vetë
pacienti (aksidental) kurse 8 të tjera janë dëmtuar në vijën mediane nga moslehtësimi i torusit
palatinal.
Nga sa shihet dëmtimi i protezave në vijën mediane nga moslehtësimi i i torusit palatinal
përbën rreth 8% të protezave në përgjithësi. 13% të protezave të dëmtuara të nofullës së sipërme
ose rreth 50% të protezave të thyera në vijën mediane. Për këtë arsye është e domosdoshme që
torusi palatin të izolohet ose të hiqet në rrugë kirurgjikale. Me rrugë kirurgjikale torusi hiqet
kur ai është shumë i theksuar, ose kur si rezultat i atrofisë së procesit alveolar del shumë në
pah. Sigurisht për këtë duhet patur parasyshe mosha, gjendja shëndetësore si dhe vullneti i
pacientit për këtë lloj ndërhyrjeje, i cili shpesh e refuzon. Në punën tonë kemi marë në studim
6 pacientë me protezë totale sipër, me torus të theksuar dhe me fraktura të herëpasherëshme të
protezës. Izolimi i torusit është bërë ne model me fletë stanjolle me trashësi 0.25 – 1mm sipas
madhësisë dhe ngritjes së torusit. Pasi kemi shënuar mbi model me anën e lapsit kopjativ kufijtë
e torusit, vendosim aty fletën e stanjollës. Kur nevojiten më shumë se një fletë stanjolle, ato i
ngjitim me njëra-tjetrën me fosfat cementi, ujë qelqi ose me thumba të vegjël duke i mbërthyer
mbas modelit. Anët e stanjollave të lehtësimit i kemi rrumbullakuar, ose u kemi dhënë formë
319

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

të pjerrët në mënyrë që të mos na krijohen anë të mprehta të protezës rreth torusit, të cilat do
të na dëmtojnë mukozën e qiellzës gjatë funksionit. Në vend të stanjollës mund të përdoren
dhe fletë metalike që përdoren për amballazhimin e filmave të radiografisë. Këto fletë kanë
trashësi 0.10mm dhe ngjitjen me njëra-tjetrën, sipas madhësisë së torusit, me fosfat cementi ose
i mbërthyem me thumba. Nga të gjashtë rastet që kemi marrë në studim, i kemi kontrolluar për
2 vjet rrjesht. Të gjithë pacientët nuk paraqesin ndonjë ankesë dhe gjatë kësaj kohe proteza nuk
është dëmtuar më në vijën mediane.
Si përfundim, mund të themi se në të gjitha rastet e protezave të lëvizshme me pllakë të
nofullës së sipërme me torus palatin të theksuar, është i domosdoshëm lehtësimi i torusit në model me
fletë stanjollë, për të evituar dëmtimin e protezës në vijën mediane dhe për të siguruar një funksion
të mirë të saj.
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HUMBJA E ADERENCËS NË PROTEZAT TOTALE DHE RRUGËT
PËR VENDOSJEN E SAJ
Labo. Jani ÇIKA
Tiranë
Shkaqet e humbjes së aderencës janë të ndryshme, si psh. mospërdorimi i masave funksionale,
okluzionet e gabuara, rrjeshtimi i parregullt i dhëmbëve, mosrespektimi i polimerizimit të plastmasit,
përdorimi pa kriter i izodeteve e të tjera. Por në disa raste, mbas përdorimit të protezës për një farë
kohe, edhe pse proteza nuk ka ndonjë nga gabimet e përmendura, aderenca nuk është më si në
fillim, ose humbet deri në atë masë sa i sëmuri ka ankesa, sidomos gjatë funksionimit të saj. Në
qoftë se proteza është ende e re, ajo nuk ka asnjë arsye që të përsëritet, por mjafton ribazimi i saj.
Ribazimet, siç dihet, bëhen në dy mënyra: direkt dhe indirekt. Kur bëhen direkt përdoret plastmasi
vetëpolimerizues. Në këto raste bëhet nga mjeku direkt në gojë. Për laboratorin në këtë rast mbetet
vetëm lemimi i tepricave të plastmasit si dhe llustrimi i protezës së ribazuar. Por kjo mënyrë nuk
është e rregullt për disa arsye:
1. Nga polimerizimi i ribazimit direkt shpesh shkaktohet acarim ose djegie e mukozës.
2. Plastmasi vetëpolimerizues sido që të bëhet (nga që mungon presioni i duhur), mbas një kohe
të shkurtër do të humbasë përsëri adezionin.
3. Plastmasi vetëpolimerizues dekolorohet dhe prish estetikën e protezës. Për këtë arsye
ribazimet direkt nuk përdoren.
4. Plastmasi autopolimerizues, në një kohë të shkurtër humbet vetitë fizike dhe kimike duke
humbur tërësisht vlerën e tij.
Ribazimi indirekt
Për të rivendosur aderencën e humbur dhe që proteza të ketë për një kohë të gjatë adezion të
mirë, duhet përdorur ribazimi indirekt. Për këtë, duke perdorur protezën, merret masë funksionale
me gips rozë ose pasta speciale.
Më e këshillueshme është përdorimi i gipsit, jo vetëm sepse me anën e tij përcaktohet relieve i
qartë e i saktë dhe ky reliev nuk ndryshon, por edhe për faktin, sepse duke qenë masa funksionale me
gips, lejon të bëhet brezi mbrojtës me anën e një shiriti dylli që përshkon tërë masën 5-6 mm larg buzëve
të saj. Nga përdorimi i brezit mbrojtës, do të na lindë një masë jo vetëm me kufi të sakta e të mbrojtura
nga çdo (drejtim) dëmtim, por edhe me trashësi të buzëve aq sa janë raportet anatomike në gojën e
pacientit. Mbasi formohet brezi mbrojtës, masa vendoset përmbys në solucion sode kaustike 10% ose me
ujë të sapunuar ku lihet 5-10 minuta. Mbas kësaj kohe hiqet dhe shpëlahet mirë me ujë të rrjedhshëm.
Përgatitet allçia dhe derdhet masa. Gjatë derdhjes së masës duhet patur kujdes, që të mbulohet me allçi
edhe brezi mbrojtës. Kur gipsi ka filluar të ngurtësohet formohet modeli paraprak i punës.
321

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

Në qoftëse mjeku së bashku me masën funksionale për ribazim ka marrë edhe masën e
antagonisteve, derdhim edhe këtë masë, të cilën mbasi forcohet e hapim dhe së bashku me protezën
për ribazim e vendosim në okludator, por këtë të fundit pa e hapur. Heqja e masës duhet bërë vetëm
mbasi është vendosur në okludator metalik, si dhe mbas fiksimit të vidës për të ruajtur lartësinë.
Në qoftëse mjeku nuk ka marrë masa për antagonistët, por i ka mbajtur të sëmurit protezën
e nofullës tjetër, të dy protezat, por gjithnjë pa hapur masën e protezës që do të ribazohet, vendosen
përsëri në okludator metalik. Por shpeshherë mjeku sjell në laborator vetëm protezën e masës që do
të bëhet ribazimi pa sjellë fare antagonist. Për këtë arsye veprohet në këtë mënyrë.
Masa e derdhur mbas forcimit, pa e hapur vendoset në okludator. Faqja përtypëse e dhëmbëve
artificial si dhe margua e tyre izolohet me vaj dhe sipër tyre hidhet allçi. Allçia mbulon krahun tjetër
të okludatorit dhe fiksohet vida.
Kur allçia është forcuar, okludatori futet në ujë të nxehtë 5-10 minuta dhe pastaj me kujdes
bëhet heqja e protezës si dhe e gipsit rozë. Rreth brezit mbrojtës hiqen tepricat e allçisë dhe më në
fund modeli pastrohet me ujë të nxehtë dhe furçë për të larguar qoftë edhe ngjyrën rozë të allçisë që
është përdorur për marrjen e masës.
Proteza për ribazim kur është e sipërme këshillohet që të hiqet krejt fusha palatinale, ndërsa
buzët shkurtohen deri në dy mm. Pjesa tjetër e buzëve që mbetet ndahet përgjysëm dhe gjysma
që është në afërsi të buzëve të shkurtuara hollohet. Hollimi bëhet sipas trashësisë që kanë buzët e
protezës. Pjesës që kemi holluar i bëhen retensione në formë bishti dallëndyshe. Kur proteza është
përgatitur në këtë mënyrë vendoset në model, duke pasur si bazë tashmë jo fiksimin e saj në model,
por kontaktin me antagonistët. Modelit i bëhen mjetet ndihmëse, si: “dhoma ajri” linja “a” e të tjera
dhe duke e mbajtur të mbyllur okludatorin mbushet me dyll pjesa e hequr e buzëve deri në atë masë
sa e kërkon masa funksionale. Në fushën palatinale vendoset një shtresë dylli e prerë sipas formës
dhe madhësisë së fushës palatinale, por duhet të kihet kujdes që të mos zbutet shumë, sepse hollohet
vende-vende. Proçesi i mëtejshëm i muflimit, vendosjes së plastmasit, polimerizimit dhe pastrimi
nuk ndryshon nga teknologjia e protezave të reja.
Kur ribazimi bëhet për protezën e nofullës së poshtme, bëhet vetëm shkurtimi, hollimi dhe
retensioni i buzëve si në faqen vestibulare ashtu edhe në ate linguale. Proçesi i mëtejshëm është i
njëllojtë si për ribazimin e protezave të sipërme.

KON K LU Z ION I
1. Ribazimi indirekt është mënyrë teknike e drejtë.
2. Ribazimi indirekt i kthen protezës adezionin dhe funksionin në atë gjendje siç ka qenë në
fillim.
3. Duke bërë ribazime nuk është e nevojshme të përsëriten proteza dhe në këtë mënyrë kursejmë
dhëmbët, një sasi plastmasi, evitojmë humbje të kohës dhe i sëmuri ka leverdi ekonomike.
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SIGURIMI I LIDHJES DHE I BASHKIMIT TË DHËMBËVE ARTIFICIALË
PREJ PLASTMASI NË PLLAKËN E PROTEZËS
Stom. F. TOTI; J. ÇIKO; R. KADEMI
Në dekadat e fundit, në pregatitjen e protezave të lëvizshme me pllakë, kanë gjetur përdorim
të gjërë dhëmbët artificiale të plastmasit. Dhëmbët prej plastmasi kohët e fundit, përdoren gjërësisht
dhe në klinikat tona.
Këta dhëmbë jo vetëm që zëvëndësojnë plotësisht nga ana estetike dhe funksionale dhëmbët
e porcelanit, por në krahasim me këta të fundit kanë dhe një sërë avantazhe.
Nga pamja e jashtme dhëmbët e plastmasit nuk dallohen nga dhëmbët natyralë, janë
më të lehtë dhe më rezistente se dhëmbët e porcelanit. Dhëmbët e plastmasës përdoren dhe në
ato raste kur dhëmbët e porcelanit nuk mund të përdoren psh. në okluzion të ulët, okluzion
të thellë dhe në rastet kur për antagoniste kemi punime metalike, sidomos punime ari. Këta
dhëmbë i përshtaten më mirë abrazionit fiziologjik dhe në saj të elasticitetit të tyre transmetojnë
presionin përtypës në mënyrë më fiziologjike, më të butë, mbi pllakën e protezës dhe llozhën ku
ajo mbështetet. Principet bazë të rrjeshtimit të dhëmbëve artificial prej plastmasi janë të njëjta
si te dhëmbëve të porcelanit.
Ndryshimi i vetëm në rrjeshtimin e këtyre dhëmbëve është: meqenëse këta lidhen në mënyrë
kimike me bazën e protezës, nuk është e nevojshme distance prej 2-3mm midis tyre dhe proçesit
alveolar, që kërkohet tek dhëmbët e porcelanit. Kjo distancë tek dhëmbët e plastmasit mund të jetë
shumë më e vogël, bile këta mund të takojnë dhe proçesin alveolar pa e dëmtuar atë.
Dhëmbët e plastmasit, në sajë të elasticitetit dhe lidhjes së tyre në mënyrë kimike me bazën
e protezës, duhet teorikisht dhe praktikisht, të jenë më rezistentë se ato të porcelanit. Po ç’ndodh në
fakt në praktikën e përditshme dhe pse?
Sipas një studimi tonë, dëmtimi i dhëmbëve të porcelanit në protezat e lëvizshme me pllakë
zënë rreth 35% të të gjitha llojeve të riparimeve të protezave të lëvizshme. Kjo deri në një farë mase
është e justifikueshme psh. në rastet kur për antagoniste kemi ura metalike, okluzion traumatik,
okluzion të thellë ose të ulët që detyrohemi të shkurtojmë shumë dhëmbët e porcelanit e si rezultat,
porcelani në sajë të thyershmërisë së tij të madhe, dëmtohet. Ky fenomen, për arsye që përmendëm
më lart, nuk duhet të ndodhë në dhëmbët e plastmasit. Megjithatë dëmtimi i dhëmbëve të plastmasit
në praktikë është mjaft i shpeshtë e kryesisht jo thyerja, por shkëputja komplet e tyre nga pllaka e
protezës. Pse të ndodhë kjo deri sa dihet plotësisht se bashkimi i tyre me pllakën e protezës bëhet në
mënyrë kimike?
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Nga eksperimentet dhe përvoja jonë, mendojmë se influencojnë këta faktorë të cilët mund të
evitohen:
1. Polimerizimi i dhëmbëve të plastmasit; pra përgatitja e tyre bëhet me metodën e
polimerizimit për 30-40 minuta në 95-1000, me metodën e presimit të nxehtë me
elektrik ose avull për 10 minuta në 1200. Kjo mënyrë ndryshon nga polimerizimi
i pllakës së protezës, gjë që pak a shumë influencon dhe në cilësitë e tyre fizike e
kimike.
2. Dhëmbët e plastmasit janë janë të shkëlqyer (llustruar) nga të gjitha sipërfaqet e tyre dhe
lidhja kimik e rezinës se protezës me sipërfaqen e llustruar të dhëmbëve, nga sa shihet
praktikisht, nuk arrihet të bëhet plotësisht.
3. Meqenëse dhëmbët e plastmasit dhe rezina e pllakës së protezës importohen nga vende
të ndryshme, megjithëse dihet teorikisht se çdo plastmase ka bazë të njëjtë kimike e cilësi
të përbashkëta fizike, na le të dyshojmë dhe për cilësi të veçanta të tyre, të paktën në
teknologjinë e pregatitjes.
Për të siguruar një bashkim e lidhje të mirë e të plotë të dhëmbëve artificialë prej plastmasi
me pllakën e protezës dhe për të eleminuar shkëputjen e tyre ne kemi vepruar në këtë
mënyrë:
1. Dhëmbët e plastmasit ashpërsohen me gurë në faqen që do të bashkohen me pllakën e
protezës. Në këtë mënyrë dhëmbëve u hiqet llustra dhe sipërfaqja e ashpër krijon mundësi
më të mirë lidhjeje dhe bashkimi me pllakën e protezës. Ashpërsimi, ose gryerja, mund të
bëhet qysh në fillim, pra pa filluar rrjeshtimi.
2. Dhëmbëve u bëhen retensione me frezë për lidhje mekanike me pllakën e protezës.
Konkretisht: dhëmbëve frontalë u bëhen retension vertikal gjatë boshtit gjatësor, me
frezë fisure ose konike në formë trapezi nga ana orale, pa dëmtuar margon prerese të
tyre. Dhëmbëve distalë, promolareve dhe molareve, u bëhen dy retensione siç i kanë
dhëmbët e porcelanit, pra një vertikale me frezë rond nr.10 e pastaj me frezë konike dhe
një horizontale me frezë rond nr.3.
Krijimi i retensioneve mund të bëhet para fillimit të rrjeshtimit, pas provës me
dhëmbë duke i hequr dhe një herë dhëmbët një nga një dhe pastaj i vendosim
dhe një herë me kujdes në vendet e veta, ose më mirë pas pastrimit të dyllit ku,
në të njëjtën kohë krijojmë retensionet dhe pastrojnë dhe një herë mekanikisht
mbeturinat eventuale të dyllit. Nëse kjo bëhet në këtë etapë pune, sigurisht, duhet
patur shumë kujdes në heqjen dhe vendosjen me precizion të dhëmbëve artificialë
në vendet e veta.
3. Dyllin nga mufla e pastrojmë me kujdes të madh me ujë të nxehtë të rrjedhshëm. Për
pastrimin e mbeturinave të dyllit në asnjë mënyrë nuk duhet të përdoret benzina, pasi
kjo, si tretës organik, dëmton dhëmbët e plastmasit. Dhëmbët nuk duhet të pastrohen as
me alkool sidomos me alkool mbi 500 pasi dhe ky i dëmton ata.
4. Dhëmbët e plastmasit në asnjë mënyrë nuk duhet të preken nga lëndët e ndryshme
izoluese që përdoren për izolimin e protezave gjatë polimerizimit.
5. Pas pastrimit të plotë të mbeturinave të dyllit, në kohën që do të vendosim në muful testin
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e rezinës, lagim me monomer (liquid) faqen e ashpërsuar të dhëmbëve të plastmasit.
Likuidi, si tretës organik, shkrin mbeturinat e dyllit dhe zbut sado pak sipërfaqen e
ashpërsuar të dhëmbëve, gjë e cila influencon në lidhjen më të mirë të tyre me rezinën e
protezës.
Lagia me likuid duhet bërë me kujdes, pra duhet lagur vetëm faqja e ashpërsuar e
dhëmbëve, pasi në qoftëse laget dhe sipërfaqja vestibulare e tyre, gjatë polimerizimit,
këtu do ngjitë allçia, e cila në këtë rast, hiqet me vështirësi dhe gjatë heqjes së saj me
instrumenta të ndryshëm ose furçë prishet shkëlqimi i dhëmbëve artificialë.
6. Për të ruajtur cilësitë fizike e kimike të rezinës duhet të respektohen me rigorozitet
rregullat e polimerizimit si dhe të gjitha rregullat e tjera të përpunimit të saj
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KURSIMI – DETYRË E PËRHERSHME EDHE PËR PUNONJËSIT
E STOMATOLOGJISË
Stom. Çerçis MINGOMATAJ
Inspektor në Ministrinë e Shëndetësisë
Edhe në sektorin e stomatologjisë gjen vend të gjerë e të pakufizuar veprimi I ligjit të kursimit.
Dihet se regjimi I kursimit është metodë socialiste e drejtimit të ekonomisë, për zhvillimin e saj sipas
parimit të mbështetjes nw forcat e veta, që ka si qëllim arritjen e rezultateve sa më të mëdha në sferën
prodhuese dhe jo prodhuese me harxhime sa më të vogla.
Zbatimi I regjimit të kursimit kontribuon në fuqizimin e ekonomisë, rritjen e aftësisë
mbrojtëse dhe në krijimin e kushteve gjithnjë e më të mira materiale e kulturale të masave punonjëse.
Për këtë arsye Partia porosit vazhdimisht që ndjenja e kursimit të bëhet natyrë e dytë e çdo punonjësi.
Po bëhet një punë e madhe ideopolitike e tekniko – profesionale me punonjësit në çdo sferë të jetës,
ashtu edhe me punonjësit e stomatologjisë. Duke qënë se problemi I kursimit nuk është diçka që
lidhet vetëm me situata të veçanta, por ligj ekonomik I socializmit dhe domosdoshmëri për t’i bërë
ballë rrethimit të dyfisht imperialist - revisionist. Rëndësi të madhe merr qëndrimi I çdo punonjësi
ndaj punës dhe pronës së përbashkët, mobilizimi I të gjithë aftësive mendore e fizike me qëllim që të
rrisim sa më shumë cilësinë e shërbimit.
Shteti ynë kurrë nuk ka kursyer dhe nuk do të kursejë atë që është e domosdoshme për
ruajtjen dhe forcimin e shëndetit të popullit. Por është e domosdoshme që të mirat materiale dhe
këto fonde të shpenzohen sa më drejtë, duke kuptuar thellë situatën dhe kushtet në të cilat ndërtojmë
socializmin.
Diskutimi I gjerë që u zhvillua për këtë problem, tregoi edhe një herë rezervat e mëdha që
ekzistojnë dhe se çfarë duhet bërë. Dhe janë të shumta kolektivat tona punonjëse që kryejnë me
sukses detyrat dhe realizojnë objektivat që I kanë caktuar vetes.
Megjithatë duhet pranuar sa ka edhe raste kur këto probleme nuk kuptohen drejtë
dhe thellë e për pasojë vëmë re thyerje të disiplinës proletare në punë, tejkalime në fondet e
planifikuara, duke mos bërë plan analitik për çdo material të kërkuar, ose konsum të tyre mbi
normativat e aprovuara.
Jo kudo mbahen parasysh se kursimi në shumëllojshmëri etj. përmban në vetvete rendimentin
në një proçes të caktuar pune, cilësinë e punës së kryer etj.
Kështu jo rrallë konstatojmë se ka klinika apo kabinete në fshat e në qytet që realizojnë nën
mundësitë reale të kuadrit që disponojnë.
Për ne janë të huaja dhe duhen luftuar me forcë qëndrimet e punonjësve të veçantë që thyejnë
disiplinën në punë, mungojnë pa arsye, realizojnë një minutazh të ulët edhe nën 60 %, nuk zbatojnë
si duhet rregulloret e ndryshme, disiplinën shkencore (kartelat), normat higjienike, nënvleftësojnë
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zbatimin rigoroz të teknologjisë së punëve laboratorike, priren pas interesave personale dhe bëjnë
pak përpjekje për rritjen kualitative të aftësisë së tyre teknike.
Stomatologjia është një fushë e shëndetësisë e cila sot për sot punon kryesisht me material
dhe aparatura importi. Mjafton vetëm ky fakt, po të shihet në prizmin e fortë klasor, për të nxjerrë
konkluzionet e nevojshme.
Por konstatojmë se jo gjithmonë shfrytëzohen në mënyrë racionale aparaturat dhe materialet
që disponojmë. Nganjëherë shfrytëzimi I tyre nuk I nënshtrohet detyrimisht rradhës dhe afatit
të përdorimit sidomos me preparatet e endodontisë. Ndodh që aparatura të kushtueshme e të
domosdoshme nuk përdoren masivisht (sipas destinacionit) por grumbullohen në dorën e një personi
për t’i rritur atij autoritetin profesional dhe nuk I përshtaten destinacionit, ose e kundërta, aparatura
delikate I nënshtrohen përdorimit nga cilido pa një farë kontrolli teknik ose keqpërdoren (digjen në
llampa) instrumentat e imta sidomos fulnaret, sondat ekzaminuese etj. Tani që shërbimi me turne
me gjithë format e tij është shtrirë në gjithë republikën, është e domosdoshme të vendosen plotësisht
kartelat e aparaturave dhe të bëhet dorëzimi apo marrja e vendit të punës në sajë të rregullave teknike
të domosdoshme.
Është praktikisht e pamundur që të mbulohet numri I lartë I difekteve në aparaturat e punës
nëpërmjet zëvendësimit me të reja. Së pari duhet bërë profilaksia e vazhdueshme e tyre e cila kursen
vlera monetare dhe më të mëdha se kursimet në sfera të tjera.
Një kujdes I veçantë duhet t’i kushtohet përdorimit të disa materialeve si amalgam argjendi,
plastmasave, metaleve etj.
Kështu psh. mbushja e dhëmbëve të qumështit të realizohet kryesisht me silikofosfat porcelani
e po kështu me porcelan të bëhen edhe një pjesë e mirë e obturacioneve në denticionin permanent
(sidomos okluzalet e cervikalet) me tipa si Aristos e tellurit dhe të kursehet amalgani si material
defiçitar. Shumë kujdes t’i kushtohet kualitetit të mjekimit. Po të mbajmë parasysh se një mbushje
e thjeshtë I kushton shtetit rreth 8 lekë, një mbushje me trajtim pulpar rreth 13 lekë e një gram
plastmas 1 lek, del e qartë se çfarë rezervash të mëdha kursimi mund të sigurohen nëpërmjet rritjes
së vazhdueshme të cilësisë së mjekimit.
Por edhe për materialet e tjera si Garza, alkool, jod e deri tek allçini është I domosdoshëm
aplikimi I një regjimi të fortë kursimi. Veçanërisht I rëndësishëm është kursimi I energjisë elektrike.
Partia na ka mësuar për të pasur koncepte të drejta mbi domosdoshmërinë e realizimit të
planeve ekonomike në çdo zë.
Ekonomia jonë socialiste është tipi më I përparuar që rritet e forcohet vazhdimisht, por mbi
bazën e nje planifikimi të shëndoshë. Kjo fillon që nga hartimi I planeve ekonomike, të cilat duhet të
jenë reale, sipas kritereve të caktuara e jo për të qënë brenda. Është koha që këtë ta kuptojmë drejtë
përfundimisht. Pra si konkluzion mund të themi se problemi I kursimit kërkon të analizohet në
frymën e thellë të luftës së klasave së pari si problem ideologjik e pastaj ekonomik. Fusha e ligjit të
kursimit është e gjerë dhe ajo përmbledh rezerva të kufizuara. Është detyra jonë që t’i njohim e t’i
shfrytëzojmë ato në interes të rritjes e forcimin të shërbimit shëndetësor dhe të vendit tonë socialist.
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PARADONTOLOGJI

EDHE NJË HERË MBI MJEKIMIN KIRURGJIKAL TË PULPITEVE
Stom. V. BITRI, T. LAÇEJ
Poliklinika Stomatologjike Shkodër
Mjekimi I pulpiteve përbën një aspekt të shpeshtë dhe të rëndësishëm në terapinë
stomatologjike.
Qëllimi kryesor gjatë mjekimit të pulpës së inflamuar është heqja e dhëmbjes, rikthimi I
funksionit të dhëmbit dhe parandalimi I proçeseve inflamatore në periodont.
Mjekimi kirurgjikal I pulpitit është aplikuar për herë të parë nga fillimi I këtij shekulli nga
Seits, Rozemberg etj. Vitet e fundit, si rezultat I përdorimit të antibiotikëve dhe kortikosteroideve,
aplikimi I kësaj metode u zgjerua edhe më shumë. Në vendin tonë kjo metodë mjekimi ka filluar të
aplikohet sidomos në 10 vitet e fundit gjatë të cilave edhe janë botuar komunikimet e para (Bilali A.
1974, Koçi Th. 1975).
Për këtë qëllim për rrahjen e disa mendimeve që lidhen me këto metoda mjekimi, menduam
se paraqet interes dhe ky material që mbështetet me mjekimin e 2470 të sëmurëve nga janari I vitit
1974 deri në gusht 1976. Për analizë merren një kontigjent prej 500 të sëmurësh me 645 dhëmbë të
mjekuar dhe rezulton:
Sipas vitit:
1974
160 dhëmbë ose 24.8 %
1975
372 dhëmbë ose 57.7 %
1976
113 dhëmbë ose 17.7 %
Sipas seksit dhe grup – moshës:
Meshkuj 220
ose
44 %
Femra
280
ose
56 %
Deri më 30 vjeç 38 dhëmbë
7.6 %
20 – 30 vjeç
190 dhëmbë
38 %
31 – 40 vjeç
200 dhëmbë
40 %
41 – 50 vjeç
68 dhëmbë 15.6 %
Mbi 50 vjeç
14 dhëmbë
2.8 %
Sipas dhëmbëve:
Central
Lateral
Kanine
Premolare

Sipër
81 ose 12.5 %
89 ose 13.6 %
103 ose 15.9 %
247 ose 39.8 %

Poshtë
--4 ose 0.6 %
27 ose 4.5 %
93 ose 14.4 %
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Sipas diagnozës:
Pulpit akut seros parcial
Pulpit akut seros total
Pulpit kronik
Pulpit traumatik
Për efekt protetik

188 dhëmbë ose 29 %
400 dhëmbë ose 62.1 %
10 dhëmbë ose 1.5 %
6 dhëmbë ose 0.9 %
41 dhëmbë ose 6.3 %

Sipas llojit të mbushjes:
Cement + sintomicinë + Jodoforme (pluhur) 265 dhëmbë ose 41.2 %
Endomethasones
245 dhëmbë ose 36.4 %
Jodoforme paste
135 dhëmbë ose 20.9 %
Më poshtë kemi përmbledhur shkurtimisht me disa etapa metodën që kemi ndjekur në
mjekimin e këtyre të sëmurëve si dhe mendimet tona që kanë dalë si rezultat I kësaj përvoje.
Etapa e parë: Gjatë kësaj etape bëhen parapërgatitja për mjekim. Metoda kërkon asepsi
rigoroze, prandaj bëhet pastrami dhe dezinfektimi I të gjitha objekteve që rrethojnë fushën operatore
(lizoforme ose ajatinë 1 – 3 %). Bëhet anestezia lokale, me lidokainë 2 % 2 cc. në një punksion.
Në raste të veçanta sidomos për premolaret e nofullës së poshtme kemi aplikuar dhe anestezinë
mandibulare.
Etapa e dytë: bëhet nekrotomia (heqja e dentinës karioze, rregullohen muret dhe kavitetit I
jepet forma e duhur, pastaj me frezë të vogël, të rrumbullakët shpohet dyshemeja e dhomës pulpare
e cila është e punuar paraprakisht me tinturë jodi.
Etapa e tretë: Pulpotomia dhe pulpektomia: e para bëhet me eskavator ose frezë të rrumbullakët
me madhësinë e nevojshme, ndërsa e dyta me tironerve që varion sipas gjerësisë së kanalit.
Etapa e katërt: Hemostaza. Në shumicën e rasteve jemi ndeshur me hemorragji që është
ndaluar mbas përdorimit të meshave me H2O2. Hemorragjinë e kemi ndeshur më shpesh në dhëmbët
me kanale të gjera dhe pulp masiv. Në raste më të rralla hemorragjia ka qënë më e theksuar dhe jemi
detyruar të shtojmë koagulant të tjerë (klaudon, acid trikloracetik). Në 15 raste (0.7 %) hemorragjia
ka qënë aq e fuqishme sa ka bërë të pamundur vazhdimin e mëtejshëm të mjekimit I cili është shtyrë
për një seancë tjetër.
Etapa e pestë: Përpunimi I kanaleve. Rreth proçeseve që kryhen në këto etapa në literaturë ka
mendime të ndryshme dhe disa të kundërta. Disa autorë janë të mendimit që të mos bëhet përpunimi
mekanik e kimik për të mos dëmtuar trungun që mbetet mbas eksterpimit, ndërsa të tjerë pranojnë që
ky proces të kryhet me brozhdiker pa majë dhe me kujdes që të mos dëmtohet kjo zonë regjenerative.
Ne, gjatë praktikës sonë, kemi bërë përpunimin kimik të kanalit me H2O2, alkool dhe fitila të thara
pambuku, ndërsa zgjerimin e kanalit e kemi bërë me brozhdiker, por gjithmonë duke patur parasysh
të mos kalojmë periapeksin. Orientim për këtë ka qënë raporti një koronë në dy rrënjë të cilën e kemi
mjekuar në rastet tona.
Nga ana tjetër në shumë raste kur brozhdikeri arrin në zonën regjenerative nxjerr një dentinë
ngjyrë rozë të hapët që na orienton për arritjen në këtë zonë dhe largimin prej saj. Këtë zgjerim
kanalesh e kemi përdorur sidomos në dhëmbët premolare e më pak në frontalet. Në të gjitha rastet e
mjekuara, vitin e fundit, në fund të kesaj etape në kanalin e tharë kemi vendosur një meshë lehtësisht
të njomur me solucion propolis 20 % si preparat me cilësi të lartë antiseptike regjenerative dhe
anestezike.
Etapa e gjashtë: Mbushja e kanalit dhe e dhëmbit. Lidhur me këtë etapë, gjithashtu ka mendime
të ndryshme në literaturë. Dihet që foramen apikal I rrënjës përcaktohet në tre pika të ndryshme që
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qëndrojnë reciprokisht pranë njëra – tjetrës (foramen fiziologjik, anatomik dhe rentgonologjik). Disa
autorë mendojnë se duhet bërë mbushja e plotë e kanalit mbi foramen fiziologjik. Mirëpo Fisher ka
përcaktuar se në majën e rrënjës nuk gjëndet ind pulpar por një ind I përzierë pulpo – periodontal
me veti regjeneruese të theksuara. Vetëm kur ky ind kalon në foramen fiziologjik bashkohen në
ind të thjeshtë pulpar (në thellësi 0.5 – 2 mm. të kanalit të rrënjës). Si rrjedhim, autorë të tjerë,
mendojnë se mbushja nuk duhet të kalojë këto lartësi (foramen fiziologjik) mbasi do të dëmtojnë
cilësitë regjeneruese të këtij indi të përzierë. Gjatë punës tonë kemi patur dëshirë që mbushja të
arrijë zonën regjeneruese por përvoja ka treguar se një gjë e tillë është teknikisht jo e lehtë. Kështu
rikontrolli rentgenologjik I një pjese të këtij kontigjenti tregoi se në rreth 60 % te rasteve mbushja
kishte arritur deri në zonën regjenerative (1 – 2 mm nën formën apical) në rreth 25 % të rasteve ajo
kish kaluar këtë pikë, pra kishim të bënim me mbushje të plotë të kanalit. Në pjesën tjetër mbushja
qëndronte nën këtë zonë ose në raste të rralla kalonte periapeksin.
Sidoqoftë për të përmbushur një kërkesë të tillë të dëshiruar nga ne, gjithmonë kemi ndjekur
që me lentyle dhe gutaperke të shënojmë që më parë nivelin e futjes në kanal të paracaktuar nga
brozhdikeri.
Si pastë për mbushjen e kanaleve kemi përdorur kryesisht fosfat cementi të cilit në shumicën e
rasteve, I kemi shtuar pluhur jodoforme apo sintomicinë. Më rrallë kemi përdorur pastën e oksidit të
zinkut me eugenol dhe jodoforme dhe vitin e fundit kemi përdorur ato të endometazonit me esencë
karafili. Lidhur me rezultatet e veçanta për pastat e mësipërme, të dhënat klinike dhe rentgenologjike
të grumbulluatra janë ende të pamjaftueshme për të përcaktuar përparësinë e njërës apo tjetrës.
Kështu nga kontrolli dhe rentgenologjia e 60 rasteve rezultoi se nga 29 dhëmbë të mbushur me fosfat
cementi, tek dy prej tyre, central sipër dhe kanine poshtë, kishte ndryshime periapikale. Në 26 të
tjerë të mbushur me endometazon nuk vëreheshin në asnjë rast ndryshime periapikale, ndërsa në 4
të mbushur me jodoformë, këto ndryshime u dukën tek njëri prej tyre. E përsërisim që këto rezultate
janë të pamjaftueshme dhe përcaktimi I kësaj përparësie mbetet detyre e së ardhmes. Megjithatë mbi
bazën e kësaj përvoje mendojmë se përdorim të gjerë duhet të kenë pastat gjysmë të forcueshme
(endometazon pleoid etj.) që veç të tjerave, ruajnë edhe anën e mirë të rihapjes së tyre. Kjo përvojë e
aplikimit të kësaj metode në 2470 të sëmurë që nga viti 1974 pa dyshim do na shërbejë për thellimin
e saj në të ardhmen dhe për sqarimin e shumë anëve të errëta që lidhen me etapa të ndryshme të saj.
Nga ana tjetër ajo përbën një kontribut modest edhe për kolegët e tjerë që merren me aplikimin e
kësaj metode.
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DISA TË DHËNA MBI PROÇESET INFLAMATORE
TË REGIONIT MAKSILLOFACIAL
Stom. Vangjel ALEKSI,
Durrës
Proçeset inflamatore odontogene, sidomos absceset dhe flegmonet e regionit maksilofacial,
janë komplikacione që hasim shpesh në praktikën tonë të përditshme në klinikat tona stomatologjike.
Por sot me përdorimin e gjerë të antibiotikëve të ndryshëm, me ngritjen e masave të gjera të popullsisë
në një nivel më të lartë social – kulturor, në sajë të dhënies së ndihmës së kualifikuar stomatologjike
falas në çdo skaj të vendit tonë, rastet me komplikacione të rënda si abscese të trurit, tromboflebite
të venave faciale, sepsis nuk janë vënë re tek ne gjatë këtyre viteve. Por kjo nuk do të thotë që të ulim
vigjilencën për ato.
Në një periudhë shtatëvjeçare janë kryer 288.845 vizita të përgjithshme në ambulancat e
qytetit të Durrësit, nga të cilat 16.267 ose 5.6 % kanë qënë abscese odontogene.
Tabela nr. 1
Përqindja e absceseve + flegmoneve me vizitat
Viti

Vizita të
përgjithshme

Numri I
absceseve

Përqindja

1970

30.430

1.536

5%

1971

31.867

1.672

5.2 %

1972

31.301

2.908

9.2 %

1973

41.809

2.208

5.2 %

1974

44.265

2.737

6.1 %

1975

49.801

2.473

4.9 %

1976

59.372

2.733

4.6 %

7 vjeçare

288.845

16.267

5.6 %

Siç shihet nga tabela nr. 1 përqindja e absceseve ndaj vizitave (në vitin 1975 4.9 % dhe në 1976
4 %) ka një ulje, gjë që ka ardhur si rezultat I propagandës sanitare në ndërmarrjet, shkollat, lagjet e
qytetit, zgjerimit të rrjetit të kabineteve në periferi dhe ngritja e nivelit të mjekimit .
Në vitin 1976 në Klinikën Qendrore (e të rriturve) janë paraqitur 13.626 pacientë me sëmundje
kirurgjikale nga të cilat 2.399 (10 %) kanë qënë abscese dhe flegmone.
Duke bërë shpërndarjen e 1997 absceseve simbas grupmoshave konstatohet që numri më I
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madh gjëndet në moshën 21 – 30 vjeç (30.5 %), pastaj 11 – 20 vjeç (24 %) dhe më rrallë 31 – 40 vjeç,
51 – 60 vjeç, 61 vjeç e sipër. Simbas seksit shpërndarja e absceseve është e përafërt (shif. Tabelën nr. 2).
Lokalizimi I 1665 absceseve dhe flegmoneve simbas dhëmbit shkaktar (shif tabelën nr. 3),
rreshtohen: vendin e parë e zë molari I mandibular (16 %), të dytin molari I maksilar (15 %), të tretin
molari III mandibular (9.6 %) dhe me rrallë premolari I maksilar, premolari II maksila – kanine
maksilar, incizivi I maksilar, molari II mandibular, premolari II mandibular, incizivi II maksilar,
molari II maksilar, premolari I mandibular, kanini mandibular, incizivi II mandibular, molari III
maksilar, incizivi I mandibular.
Pra kujdes I veçantë duhet për kurimin e molareve I mandibular dhe maksilar.
Duke marrë material (pus) për antibiogramë gjatë incizionit ose ekstraksionit të dhëmbit, për
të studjuar mikroflorën dhe proçeset inflamatore odontogjene (tabela nr. 4), nga 63 raste shohim se
vendin e parë e zënë infeksioni streptokoksik me 22 raste (56.4 %) nga të cilat streptokok B hemolitik
16 raste (41 %).
Në 17 raste (43.6 %) u gjetën stafilokoke aureus 9, stafilokok A hemolitik 8. Mikrobet anaerobë
nuk përcaktohen nga terrenet që janë përdorur për antibiogramat.
Në 24 raste (38 %) rezulton florë patogjene negative që duhet të ketë ardhur nga përdorimi I
antibiotikëve para marrjes së materialit për antibiogramë.
Ndjeshmëria e mikrobeve të izoluara ndaj preparative më të përdorshëm (shihet ne tabelën
nr. 5), ku bie në sy ndjeshmëria shumë e lartë ndaj penicilinës (69.1 %) dhe streptomicinës 9 64.1 %).
Rezistenca e grupit stafilokoksik karshi penicilinës tek ne është 35 % (Finlant) 70 % R.Forb 12
%, Terial dhe Shaber nga 14 % në vitin 1948 në 72% në vitin 1954, Doruling 51 %. Ndërsa ndaj grupit
streptokoksik 27 % karshi të dy grupeve 30.9 % R.
Simbas P. Pepa në 88 % të rasteve penicilina është efikase ndër fëmijët.
Në mjekimin e proçeseve inflamatore akute me kemi përdorur me efikasitet antibiotikët
tradicionale penicilinë, streptomicinë, tetraciklinë veças ose të kombinuar dhe sipas gravitetit edhe
kimikoterapeutikët, sulfadiazol, sulfaleks. Kur kemi patur raste të rralla që për 3 – 4 ditë I janë bërë 6 –
8 flakon penicilinë veças ose të shoqëruar me streptomicinë dhe nuk kemi arritur përmirësime, është
ndërruar antibiotiku ose është shoqëruar me antibiotikë me spekter të gjerë veprimi si tetraciklinë,
rovamicinë edhe pa pritur përgjigjen e antibiogramës e cila mund të vonojë.
Tabela 2)
ABSCESET SIMBAS MOSHAVE

1
2
3
4
5
RASTE
MOSHA

6
79

481

610

349

338

123

1997
SHUMA
26
7

DERI 10 vjeç 11-20 vjeç 21-30 vjeç 31-40 vjeç 41-50 vjeç 51-60 vjeç 61 e sipër
24 % 30.5 %
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Tabela nr. 3
Lokalizimet e dhëmbëve për absceset e flegmonet

6

6
8
4

5

3

1

7

5
2
7
4

3

2
8

1

Molari i parë mandibular
Molari i parë maksilar
Molari i tretë mandibular
Premolari i parë maksilar
Premolari i dytë maksilar
Kanini maksilar
Incizivi i parë maksilar
Molari i dytë mandibular
premolari i dytë mandibular
Incizivi i dytë maksilar
Molari i dytë maksilar
premolari i parë mandibular
Kanini mandibular
Incizivi dytë mandibular
Molari i tretë maksilar
Incizivi i parë mandibular

268
252
165
142
122
111
101
85
84
81
74
69
33
32
24
22

16 %
15 %
9.6 %

Nofulla e sipërme 907 (54 %) Shuma 1665 raste
Nofulla e poashtme 758 (46 %)
Nga materiali dyvjeçar del se 20 % e absceseve të paraqitura janë mjekuar me ekstraksion
të menjëhershëm të dhëmbit shkaktar, kurse 80 % me mjekim konservativ ose dhe me incision
të abscesit në stadin purulent, trepanim të dhëmbit, pastaj në një kohë më të vonshme është bërë
ekstraksioni i dhëmbit. Nëqoftëse proçesi inflamator ka kaluar stadin seroz kemi patur në plan të
parë mjekimin kirurgjikal.
Megjithatë kemi një përqindje jo të kënaqshme të ekstraksioneve të mënjëhershme, gjë që ka
ardhur për arsye subjektive si mos pranimi i pacientëve për ekstraksion, mossqarimi nga ana jonë
me durim për të mirat e një ndërhyrje të tillë, propaganda e dobët në këtë drejtim që sjell me vehte
avancimin e infeksionit që çojnë jo vetëm në dëmtimin e shëndetit por dhe në rritjen e ditëve të
pushimit.
Rasti i parë: Pacienti Ll. M. datëlindje 1952, paraqitet me datën 11.10.1976 për t’u mjekuar
me diagnozë 8 dentitio difficilis purulenta. Gjatë dy ditëve u mjekua, u stabilizua dhe ju rekomandua
të ekstraktojë dhëmbin. Duke neglizhuar paraqitet përsëri me datën 3.11.1976 me diagnozë dentition
difficilia complicate me granulom migranis, merr tre ditë pushim. Megjithë këshillat tona për heqjen
e dhëmbit nuk pranoi. Paraqitet me datën 15.11.1976 duke marrë gjashtë ditë pushim mbasi ju bë
incizion ekstraoral që ju shoqërua me ekstraksionin e 8
Tabela nr. 4
Fraktura
Dislokim
Me

Pa

125
Kondil Kolum

21% 91% 6.40% 1.60%
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82 të thjeshta
25 të komplikuara

93 M
19 F

13 në dy
regione

Ramus
ascedens

Angulus

Korpus

Reg.
mental

Mediane

Proçes
aveolar

Os zygom

Proç.
zygom

4%

24.80%

31.20%

23.20%

3.20%

0.80%

2.40%

2.40%
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Tabela nr. 5
Mënyra e imobilizimit
Fraktura 112 raste

93 M
19 F

Osteosintezë

Tip Ivi

Tip Limberg

Tip Tigershtet
elastik

I lirë

Menti
kraniale

Të ndryshme cirkulare

15

39

26

11

10

4

7

13.39%

34.80%

23.20%

9.80%

8.90%

3.60%

6.20%

58%

Rasti i dytë: pacineti H. B. datëlindje 1958, paraqitet me datën 3.1.1976 diagnoza 6 abscesus
subperiostal, mjekohet me bipenicilinë plus streptomicinë, merr tre ditë pushim. Me datën 6.1.1976
abscesi submukoz incizohet, i jepen tri ditë të tjera pushim. Nuk bën ekstraksionin e dhëmbit dhe
paraqitet me datën 26.5.1976, mbas 4 muajsh me diagnozë përsëri 6 abscesus submukoz. Bëri
ekstraksionin dhe mori tre ditë pushim.
Duke folur mbi proçeset inflamatore odontogjene nuk mund të rrimë pa theksuar problemin
e paaftësisë së përkohshme në punë të shkaktuar nga ato, qe tek ne zënë 50 % të të gjithë ditëve të
pushimit. Në një periudhë dyvjeçare 1975 – 1976 janë lëshuar 15.833 ditë pushimi me 7098 fletë
modelari ose për çdo fletë 2.2 ditë pushimi. Shpërndarja e ditëve të pushimit simbas diagnozave
rezulton (shif tabelën nr. 6).
Për absceset dhe flegmonet janë marrë 7978 (50 %) ditë pushimi duke i krahasuar me
pacientet e paraqitur me këtë diagnozë (5206) del proporcioni 1.5 me 1. (Këto të dhëna përputhen
me Dr. Ulqinaku). Shuma e ditëve të pushimit të ardhura nga komplikacionet mbas ekstraksionit
ka qënë 2068 (13%). Në vitin 1975 ka qënë 14.8 %. Në vitin 1976 ka ulje në 11 % (Ulqinaku 19.8
%). Ka akoma mundësira për uljte të mëtejshme duke respektuar rregullat e asepsisë dhe trajtimin
e plagëve post operatore. Absceset mbas ekstraksioneve zënë 5.5 % (871) të të gjithë ditëve të
pushimit.
Nga 13.510 ekstraksione që jane bërë në ambulancën qëndrore dhe në atë të plazhit ka patur
397 (2.9 %) komplikacione mbas heqjes.
E pakënaqshme është paaftësia nga ekstraksionet e ndryshme traumatike, periodontite etj.
Gjithashtu nuk është e lejueshme për repartin e protezës (ortopedët) 1.4% (233) të ditëve të pushimit
që janë shkaktuar nga dekubitueset.
Mendojmë që ka akoma shumë për të bërë për mjekimin e proçeseve inflamatore të regionit
maksilofacial në mënyrë më të drejtë, për mbrojtjen e shëndetit të popullit dhe për uljen e paaftësisë
së përkohshme në punë.

K O N K L U Z I O N E T
1- Proceset infmalatore me origjinë odontogene absceset dhe flegmonet) zënë 4.7 % të pacientëve
të vizituar në vitet 1975 – 1976.
2- Absceset dhe flegmonet takohen më shpesh në moshat e reja 21 – 30 vjeç (30.15 %) dhe 11
– 20 vjeç (24 %), gjë që na detyron të bëhet një propagandë sanitare më e fuqishme ndër të
rinjtë dhe sanacioni i planifikuar ndër shkolla të jetë akoma më i kujdesshëm, kjo përputhet
dhe me autorët e konsultuar.
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3- Përqindja më e madhe e basceseve takohet në molarët e parë (16 %) mendibulare, molarët e
parë maksilarë (15 %) dhe në molarët e tretë mandibular (9.6 %), prandaj t’i kushtohet kujdes
i veçantë kurimit të hershëm të molarëve të parë.
4- Në materialin për antibiogramë predominon infeksioni streptokoksik 56.4% kryesisht
streptokok B hemolitik me 41 % të rasteve.
5- Penicilina (30.9 % R), streptomicina (35.9 % rezistent) dhe sulfadiazoli, sidomos të kombinuar,
janë preparate me veprim më efikas në trajtimin e infeksioneve odontogjene.
6- Absceset dhe flegmonet zënë 50 % të të gjithë ditëve të pushimit në klinikat tona.
(Ky material është marrë nga aktiviteti në klinikën qëndrore të Durrësit, Shkozetit dhe Plazhit.
Analizat mikrobike janë kryer në laboratorin bakteriologjik të qytetit të Durrësit).

B I B L IO G R A F IA :
12 burime.

338

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

PROÇESET INFLAMATORE TË REGIONIT MAKSILOFACIAL
Stom. B. LLUKAÇ, F. ULQINAKU
Klinika Stomatologjike Shkodër
Studimi i proçeseve inflamatore në regionin maksillofacial është një nga problemet kryesore e
të rëndësishme që na preokupon në punën tonë të përditshme. Megjithëse numri i komplikacioneve e
dekursi i kësaj sëmundje ka ardhur vazhdimisht duke u ulur, përsëri mendojmë se proçeset inflamatore
të regionit maksillofacial përbëjnë një numër të konsiderueshëm të pacientëve që paraqiten për ndihmë
stomatologjike. Duke patur parasysh rrezikun që paraqesin ato për shëndetin e njeriut, ky problem mbetet
në qëndër të punës sonë për të nxjerrë konkluzione të drejta lidhur me prejardhjen e trajtimin e tyre.
Për këtë qëllim merren në analizë 352 raste të paraqitura për ndihmë mjekësore pranë klinikës
sonë gjatë muajve janar – shtator 1976 me diagnozë absces me prejardhje odontogene. U ndalën
kryesisht në abscese për vetë faktin e përhapjes së tij të shpeshtë e si shkaktar kryesor i paaftësisë së
përkohshme në ambulancën tonë dhe për vështirësitë që dalin nganjëherë për ndërhyrje të mëtejshme
kirurgjikale (si incizione apo ekstraksione dhëmbi).
Si shkaqe të abscesit odontogen të marrë në studim na rezulton se vendin e parë e zënë
komplikacionet e kariesit të dhëmbëve me 82 % të rasteve, vështirësitë e daljes së dhëmbëve të
pjekurisë 11.6 % dhe heqja e dhëmbëve në 5.8 % të rasteve.
Sipas lokalizimit ato ndahen si më poshtë:
Në nofullën e sipërme 170 raste (48.2 %)
Në nofullën e poshtme 182 raste (51.8 %)
Sipas grup – dhëmbëve:
Centralet sipër
Lateralet sipër
Kaninet sipër
Premolari i parë sipër
Premolari i dytë sipër
Molari i parë sipër
Molari i dytë sipër
Molari i tretë sipër

10 raste (2.8 %).
10 raste (2.8 %).
28 raste (7.9 %)
30 raste (8.5 %).
31 raste (5.9 %).
52 raste (14.7 %).
13 raste (3.6 %).
6 raste (1.7 %).

Në nofullën e sipërme:
Centralet poshtë
2 raste (0.5 %).
Lateralet poshte
3 raste (0.8 %)
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Kaninet poshtë
Premolari i parë poshtë
Premolari i dytë poshtë
Molari i parë poshtë
Molari i dytë poshtë
Molari i tretë poshtë
(denticiodificilis)

13 raste (3.6 %).
16 raste (4.5 %)
18 raste (5.1 %).
63 raste (17.9 %).
26 raste (7.3 %).
41 raste (11.6 %)

Sipas moshave kemi këto shpërndarje:
Deri 20 vjeç
79 raste (22.4 %)
Deri 21 – 30 vjeç
127 raste (36 %)
Deri 31 – 40 vjeç
82 raste (23.2 %).
Deri 41 – 50 vjeç
50 raste (14.2 %)
Mbi 60 vjeç
3 raste (0.9 %)
Sipas seksit:
Femra
Meshkuj

149 raste (42.3 %)
203 raste (57.7 %).

Nga tabelat e mësipërme del se lokalizimi më i përhapur i absceseve me origjinë odontogene
mbetet në regionin e molarëve, sidomos në molarin e parë poshtë. Për mendimin tonë ky
konstatim lidhet me faktin se molarët janë dhëmbët që preken më shumë nga sëmundja karioze,
që paraqesin vështirësi të madhe teknike për mjekimin e tyre në rastet kur është infektuar pulpa
e dhëmbit. E njëjta gjë ndodh edhe me molarin e parë. Rreth 80 % e të gjithë absceseve kapin
moshat 20 – 40 vjeç kjo tregon për pamjaftueshmërinë cilësore e sasiore të punës terapeutike
në mjekimin e këtyre dhëmbëve, gjithashtu dhe për një punë të pamjaftueshme profilaktike në
moshat e hershme.
Lidhur me përhapjen e absceseve në vartësi të seksit mbizotëron seksi mashkull, që për
mendin tonë, vjen nga kujdesi më i pakët i tyre në mjekimin e dhëmbëve të sëmurë.
Shumica e pacientëve tanë, 195 (55.3 %) u paraqitën në fazën e abscesit submukoz dhe 96 raste
në fazën e abscesit subperiostal. Kjo vjen si rezultat i punës akoma të pamjaftueshme të propagandës
së dobët shëndetesore lidhur me mjekimin në kohë e veçanërisht të abscesit. Gjithashtu ekziston një
praktikë e gabuar në një pjesë të popullsisë që nganjëherë mjekohen në mënyrë të pamjaftueshme
vetëm me alginë, aspirinë e ndonjëherë përdorin dhe antibiotikë pa u këshilluar me mjekun. Vështirësi
në trajtimin e proçeseve inflamatore kemi hasur në mjekimin dhe eleminimin sa më të shpejtë të këtij
komplikacioni për faktin që dekursi i sëmundjes në njerëz të ndryshëm është paraqitur në forma të
ndryshme.
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Gjatë trajtimit të këtyre infeksioneve kemi hasur vështirësi në këto raste:
Në absceset e shoqëruar me trizmus të gr. i – II – III.
Në rastet kur pacienti vuante nga sëmundjet shoqëruese të veshkave, apo zemrës.
Nga lloji i anestëzisë që duhej përdorur (sidomos për nofullën e sipërme).
Në rastet me vështirësi teknike që hasen gjatë ekstraksionit të dhëmbëve (radix, densetinës).
Në rastet kur megjithë këmbënguljen tonë pacienti nuk pranon heqjen ose incizionin e
dhëmbit.
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Me gjithë vështirësitë e përmendura me lart, në praktikën tonë të përditshme si princip bazë
kemi patur gjithmonë ekstraksionin e mënjehërshëm të dhëmbit shkaktar, duke bërë drenim të plagës
operatore e sipas rastit edhe trajtim konservativ, heqje e incision në rastet kur nga plaga operatore
(alveola) nuk kemi patur rrjedhje pusi, incision dhe dhënie antibiotikësh në rastet kur ekstraksioni
ka paraqitur vështirësi (kur pacienti ka refuzuar ekstraksionin) si dhe mjekime të tjera terapeutike
me antibiotikë.
Në rastet e paraqitura gjatë kësaj periudhe që kemi në studim rezulton se në 140 prej tyre (42.1
%) është kryer ekstraksioni i mënjëhershëm i dhëmbit shkaktar, në 48 raste (14.4 %) ekstraksioni
është shoqëruar me lezion, në 81 raste (24.3 %) është bërë vetëm mjekim konservativ me antibiotikë,
duke u shtyrë ndërhyrja operatore në seanca të tjera.
Siç shihet në 269 raste (81 %) është bërë ndërhyrja e menjëhershme kirurgjikale. Kjo mënyrë
mjekimi mendojmë se ka influencuar pozitivisht në shërimin e shpejtë të sëmundjes e në prevenimin
e komplikacioneve.
Ne mendojmë se heqja e dhëmbit shkaktar duhet bërë gjithmonë pavarësisht nga ndërhyrja
operatore, të cilat nëse nuk shoqërohen me heqjen e dhëmbit, japin përmirësim të përkohshëm,
po asnjëherë nuk sigurojnë shërim të plotë. Përkundrazi ky përmirësim i përkohshëm mund të
bëhet shkak për pasoja të tjera më të rënda që shoqërojnë këto proçese. Për ilustrim të mendimit të
mësipërm po përmendim një rast:
1- Pacienti Gj. Th. vjeç 60, nga Shllaku paraqitet në klinikë me ankesa të një osteomieliti kronik.
Gjëndja e përgjithshme e mirë, objektivisht në inspeksionin ekstraoral vihet re një masë
fluktuante e kufizuar mirë në regjonin 4, 5, 6, majtas poshtë me madhësinë e një kokër arre,
nga e cila rrjedh pus. Nga anamneza del se pacienti para 7 - 8 muajsh është drejtuar për
ndihmë mjekësore me një flegmon odontogen në këtë zonë. i është bërë incizion ekstraoral e
iu rekomanduan antibiotike, iu këshillua heqje e rrënjëve të mbetura në gojë në atë zonë (në
seancat e tjera) të cilat ishin shkaktarë të komplikacionit. Meqë gjëndja e përgjithshme si dhe
ajo lokale ka patur përmirësim të konsiderueshëm ai neglizhoi një gjë të tillë, deri në ditën që
u paraqit në klinikën tonë me ankesat e lartpërmendura.
Megjithatë mendojmë se përcaktimi i kësaj apo asaj mënyre trajtimi është gjithnjë më
tepër individuale, e se ekstraksioni i dhëmbit shkak nuk duhet konsideruar gjithnjë si ndërhyrje e
mjaftueshme për sigurimin gjithnjë si ndërhyrje e mjaftueshme për sigurimin e rezultatit, veçanërisht
në ato raste kur proçesi ka përparuar dhe ka depërtuar në llozhet fqinje.
Për ilustrim sjellim këtë rast: Pacienti F. P. vjeç 24, menjëherë pas heqjes së molarit të tretë
të nofullës së sipërme nga ana e djathtë, fillon të enjtet në regionin tempero – mandibular e të ketë
dhimbje të forta. Megjithë trajtimin terapeutik me antibiotikë me doza të mëdha, gjëndja keqësohet,
edema vjen duke u zmadhur, ka dobësi të përgjithshme. Pacienti shtrohet në spital me diagnozën
flegmon i regionit tempero – mandibular të djathtë. Dy ditë pas shtrimit pacientit iu bënë incizione
në regionin temporal e në këndin e mandibulës, nga ku doli pus me erë gangrenoze. Një ditë pas
ndërhyrjes pacienti u përmirësua në mënyrë të ndjeshme.
Prandaj, për mendimin tonë, ndërhyrja kirurgjikale duhet të jetë masë e parë në trajtimin e
këtyre proçeseve, por ajo duhet të shoqërohet me masa ta tjera, në të gjitha drejtimet për likuidimin
e pusit e të proçeseve degjenerative.
Siç shihet me mjekim konservativ kemi trajtuar një përqindje të pakët të rasteve. Kjo ka
ndodhur në pacientët që kanë refuzuar ndërhyrjen. Mendojmë se nga ana tjetër duhet të shtohen
më shumë përpjekjet për t’i sqaruar e bindur pacientët që t’i nënshtrohen ndërhyrjes së nevojshme
kirurgjikale.
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Trajtimi konservativ është vetëm mjekim ndihmës që duhet të shoqëroje ndërhyrjet
kirurgjikale para ose mbas tyre, por nuk mjafton për likudiimin e këtyre proçeseve.Nnë këto raste
mundësia e komplikacioneve është shumë e madhe, siç po përshkruajmë më poshtë:
I sëmuri B. Sh. nga Shllaku vjeç 60, u paraqit në klinikën dentare me diagnozë absec
subperiostal. Ai u trajtua me antibiotikë dhe ju këshillua të bëjë heqjen e mënjëhershme të dhëmbit
shkaktar. Megjithë përpjekjet tona pacienti refuzoi. Mbas 4 javësh u paraqit përsëri në ambulancën
tonë me diagnozë absces submukoz të shoqëruar me edemë të theksuar. U trajtua përsëri me
antibiotikë, sepse përsëri refuzoi ekstraksionin e dhëmbit shkaktar. Mbas një muaj u kthye në klinikë
me shenjat e një osteomieliti odontogen.

K O N K L U Z I O N:
1- Proçeset inflamatore odontogene kanë akoma përhapje të gjerë.
2- Propaganda sanitare në drejtim të higjienës së gojës e të dhëmbëve, akoma nuk është në
nivelin që kërkohet.
3- Molaret dhe premolaret janë dhëmbët kryesore që shkaktojnë abscese, prandaj mendojmë
se puna e kujdesshme terapeutike që në moshat e hershme, në fazat fillestare të sëmundjes
karioze mbetet profilaksia më e mirë për këto komplikacione.
4- Heqja e dhëmbit shkaktar krijon kushte për likuidimin e produkteve inflamatore që e
shoqërojnë, prandaj ajo mbetet e vetmja masë e drejtë në trajtimin e absceseve odontogjene.
Por zgjidhja e llojit të mjekimit ka gjithnjë karakter individual, në vartësi të formës e fazës së
proçesit inflamator.
Mjekimi konservativ duhet vlerësuar si mjekim që e shoqëron para ose mbas ndërhyrjes.
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FRAKTURAT E NOFULLAVE TË MJEKUARA NË KLINIKËN TONË
NGA VITI 1970 – 1975
Stom. Gafur SHTINO
Spitali Klinik nr. 1 Tiranë
Frakturat e nofullave konsiderohen si një nga urgjencat bazë të kirurgjisë stomatologjike, për
vetë faktin se i aksidetuari nga gjendja e tij normale pëson traumë të menjëhershme të dhimbshme,
që si pasojë mund të sjellë shumë ndryshime si ato të sistemit qendror nervor (komacion apo
kontuzion). Këto pasoja janë direkte në momentin e traumës apo të vonshme që siç dihet janë
rezultatet e shtimit të impulsive të dhimbjes që vinë nga vendi i dëmtuar, duke krijuar zona të reja
inhibicioni.
Por frakturat shoqërohen edhe me ndryshime që ndodhin në gjëndjen lokale, e lidhur kjo
dhe me atë të përgjithshme.
Gjendja lokale varet nga forma, madhësia dhe forca që ka vepruar në të. Sa më parë të
ndërhyhet aq më i mundur bëhet eleminimi i komplikacioneve lokale si hemorragjia, hematomat,
ekimozat edema dhe dislokimi i fragmenteve, duke pakësuar apo eleminuar tërheqjen muskulare.
Suksesi në trajtim do të jetë më i sigurtë dhe më i shpejtë.
Në këtë punim do të japim eksperiencën e fituar në trajtimin e frakturave të nofullave të
mjekuara ne klinikën tonë. Kemi trajtuar 112 të traumatizuar (në 161 raste fraktura në mandibul,
nga të cilat në 13 raste fraktura ishte në dy regione, në 5 raste në maksile, në 6 raste në konkën
zigomatike).
Tabela nr. 1
Vendi

Fraktura

Ditë qëndrimi mesatar

101
(13)

14.1

Maksilë

5

20.8

Zigomatik

6

5.1

Mandibulë

Nga keta 112 të traumatizuar, 18 raste u shoqëruan me ndryshime cerebrale (komocio cerebri).
Në dy raste patëm frakturë multiple të maksilës dhe mandibulës dhe është bërë trakeoktomia. Në
82 raste me fraktura të mandibulës, fraktura ka qënë e thjeshtë ku shprehej qartë vija e frakturës,
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pa lacerim të indeve të buta dhe spostim të theksuar të fragmenteve. 25 raste ishin të komplikuar
me laceracione të indeve të buta, dislokim fragmentesh dhe në 5 raste frakturat u shoqëruan me
parestezi të degës mandibulare. Raporti i frakturave mandibulë – maksile në materialin që paraqesim
del 20: 1 (shif tabelën nr. 2).
Nga të dhënat e tabelës nr. 2 del e qartë se në rastet tona predominojnë frakturat e trupit të
mandibulës 39 raste ose 31.2 %, frakturat e këndin 31 ose 24.8 %, frakturat e regionit mental 23.2
%, frakturat e kondilit 8 raste ose 6.4 %. Këto të dhëna përputhen dhe me të dhënat e literaturës,
por përsa i përket raportit maksil: mandibul rastet tona nuk përputhen me të dhënat e Xh. Asllanit
6: 1, Llukomoksi 2.3: 1, Davidovit 80: 15 (cituar Pojani e bashkëpunëtorë) dhe kjo shpjegohet me
aksidentet e shumta autiomobilistike (sipas Demyr, Dumas, Lebur). Shpeshtësia e frakturave sipas
grupmoshës qëndron:
Tabela nr. 2
Sipas grup moshave
0 - 10

11 - 20

21 - 30

31 – 40

41 - 50

+ 50

10 raste

24

37

15

14

12

Nga të dhënat e tabelës predominojnë frakturat e moshës 21 – 30 vjeç dhe 11 – 20 vjeç, gjë që
shpjegohet me jetën aktive të këtyre moshave.
Në frakturat e nofullave vend kryesor zënë dëmtimet nga rrëzimi me 55.36%.
Tabela nr. 3
Rrëzim
62
55.36 %

Goditje

Aksident punë

Aksident biçikletë
auto.

Pathollogji

27
24 %

8
7.14 %

12
10.7 %

3
2.68 %

Goditjet përfshijnë 27 raste me 24 %, aksidentet me biçikletë ose automobilistike 12 ose 10.7
%, aksidentet në punë 8 raste ose 7.14 %, frakturat patologjike 3 raste ose 2.68 %.
Tabela nr. 4
Shpërndarja e mikrobeve të izoluara nga materiali për antibiogramë
Flora bakteriale e izoluar
Stafilokok
aureus

Stafilokok
A
Hemolitik

9
Abscese
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8
17

raste
43.6 %

Streptokok
B
Hemolitik

Streptokok

Streptokok

Viridans

Hemolitik

16

3

3

22 raste
56.4 %

Florë
patogjene
negativ

24
(38 %)

Shuma

63
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Tabela nr. 5
Ndjeshmëria e mikrobeve ndaj antibiotikëve + Norsulfazolit
(39 raste)
Streptomicinë

Tetraciklinë

+++

5

3

3

3

2

-

++

-

-

2

2

1

1

+

1

2

-

1

1

-

R

3

4

4

3

5

-

+++

2

2

-

2

-

-

++

1

4

4

1

3

2

+

2

-

2

2

2

-

R

3

2

2

3

3

-

+++

9

6

4

6

3

-

++

2

3

3

3

1

-

+

-

2

1

2

3

-

R

5

5

8

5

9

-

+++

3

-

-

-

-

-

++

-

1

-

-

2

-

+

-

1

-

2

1

-

R

-

1

3

1

-

-

+++

1

-

-

-

2

-

++

1

1

-

2

1

-

+

-

-

-

1

-

-

R

1

2

3

-

-

-

+++

20

11

7

11

7

-

++

4

9

9

8

8

3

+

3

5

3

8

7

-

R

12

14

20

12

17

-

30.90%

35.90%

51.20%

30.90%

43.90%

-

Hemolitik

Viridans

B hemolitik

A hemolitik

aureus

Penicilinë

Shuma

Streptokok

Streptokok

Stafilokok

Stafilokok

Stafilokok

Lloji
Preparatit

Rezistenca

Kloramfemikol Rovamicinë Norsulfazol

345

346

2068(13%)

474
169
370
1536
434

484

68

15833

97

165

1013

444
114
449

1443

629

771

45

7098

65

250

1007(11%)

236
74

195

868

260

316

8689

20

28

97

505

470

169

422

1262

423

3947

404

162

168

165

1061(14.8%)

238

95

175

668

7144

174

168

48

69

68

508

Viti
1975
1976
Shuma e dy viteve

1
2
3
4

415(2.6 %) 233(1.4%) 207(1.3 %) 1175(7.4 %) 1052(6.6 %) 2705 (17 %) 871(5.5 %) 283(1.7 %) 914(5.7 %) 7978 (50 %)

Ditë push.

3301

Modelarë

4479 (51 %)

Ditë push.

1885

Modelarë

3499 (48 %)

Ditë push.

1448

Modelarë

flegmone

pas heqjes

pas heqjes

nevralgji

difficilli

pas heqjes

3151

ndryshme

parodont.

kirurgjikale nga proteza

pas heqjes

Abscese e

Alveolit

hemorragji

lifadenit

Abscese

jithshme

sione të

komplikac.

e përg-

stom.

Dentitio

Ekstrak-

Sialoadenit

Gingivo

Ndërhyrje Dekubituese

Shuma

Shuma

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

Tabela nr. 6

Shpërndarja e ditëve të pushimit gjatë viteve 1975 – 1976
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Në mjekimin e frakturave dhe imobilizimin e tyre synimi ynë kryesor ka qënë përpunimi
primar i plagëve të indeve të buta, mbas llojit, formës, mënyrës së dislokimit të fragmenteve (duke
pasur parasysh individualitetin e të aksidentuarit) (shif tabelën nr. 5).
Nga të dhënat e tabelës del se 112 raste, imobilizimi është bërë sipas Ivi39 ose 34.8 %,
sipas Limberg 26 ose 23.2 %; traksion elastik (Tigershtet) 11 ose 9.8 %; i lirë 10 raste ose 8.9 %,
mentokraniale 4 ose 3.6 %; të ndryshme (cirkulare), Ponroj 7 ose 6.2 %, osteosintezë 15 ose 13.3
%. Në imobilizim predominon traksioni rigid në 58 %, pra e përkrahim këtë mënyrë si metodë
të thjeshtë në aplikime të pranishme nga pacienti. Traksioni elastik (9.7 %) është bërë në ato
raste kur frakturat kanë qënë me dislokim të madh fragmentesh dhe mund të bëhej imobilizim i
menjëhershëm i fragmenteve. Në 10 raste (8.9 %) okluzionin e kemi imobilizuar vetëm për 3 gjer
në 5 ditë dhe mbas saj kemi bërë lëvizje aktive të mandibulës. Në frakturat e kokës artikulare dhe
qafës mandibulare kemi aplikuar mekanoterapinë. Deleri përment insistimin e Leburgut, Sota,
Rehmant, për mekanoterapinë e frakturave të kokës artikulare, gjë të cilën e përkrahim dhe ne.
Gjatë trajtimit të frakturave përveç mjekimit lokal (indet e buta, imobilizimi i fragmenteve) kemi
përdorur si mjekim të përgjithshëm desensibilizues për 7 – 10 ditë, antibiotikë 3 – 5 ditë, vitamin –
terapi 7 – 10 ditë, rikonstituent 7 – 10 ditë dhe në ditët e para qetësuese të sistemit nervor. Rëndësi
të veçantë i kemi dhënë mënyrës së të ushqyerit. Në 16 raste kemi përdorur sondën nazale për
7 ditë. Janë komplikuar gjithsej 8 raste, ku është shfaqur osteomieliti akut në zonën e frakturës
(në frakturat e angular kur në vijën e frakturës ka qënë prezent dhëmballa e tretë). Në këto raste
përveç mjekimit të përgjithshëm është bërë dhe heqja e dhëmbit në vijën e frakturës. Neës nuk
komplikohet fraktura në nuk jemi për heqjen e dhëmbit që ndodhet në vijën e frakturës, qoftë kjo
e hapur apo e mbyllur.
Ditë – qëndrimi mesatar në frakturat e mandibulës është 14.1, për frakturat e maksilës 20.8,
për frakturat e zigomatikut 5.1 ditë. Pra del e qartë se me një ndërhyrje të shpejtë dhe imobizim
korrekt arrihet suksesi i mjekimit dhe ulet paaftësia e përkohshme në punë.
Mbas kontrolleve të herëpashershme me grafi, në ditën mbas imobilzimit dhe në ditën e
14, në zonën e frakturës vërehet një osteoporozë e fragmenteve që jep përshtypjen e një frakture të
pakonsoliduar, gjë e cila nganjëherë mund të bëhet shkas për ndërhyrje të dytë. Sipas të dhënave të
G. Qano e K.Preza kallusi fibroz në mandibul fillon mbas javës së dytë, duket qartë në fundin e javës
së katërt, dhe përfundon oksifikimin mbas muajit të 7-të gjë të cilën e kemi parë dhe në rastet tona,
kemi parë një zgjerim të vijës së frakturës, osteoporozë përreth, në javën e dytë dhe, në fundin e javës
së 4-të, është parë një trashje e kockës në zonën e frakturës ndërsa osteoporoza nuk është më prezent.
Osteosintezë kemi aplikuar vetëm në ato raste kur nuk ka qënë e mundur rruga ortopedike ose kemi
pasur fraktura multiple. Në dy raste kemi bërë osteosintezë intraorale në korikalen vestibulare duke
bërë dhe imobilizim unimaksilar simbas Ponroj. Osteosintezë mendojmë se duhet bërë vetëm në ato
raste kur nuk është e mundur rruga ortopedike, kur fraktura është e komplikuar dhe mund të bëhet
shkas për bllokimin e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes.

K O N K L U Z I O N:
1- Frakturat e nofullave duhen konsideruar si urgjencë bazë në kirurgjinë stomatologjike,
prandaj duhet ndërhyrë sa më shpejt për të eleminuar komplikacionet e mëvonshme, për të
arritur shërimin e shpjetë të të sëmurit.
2- Trajtimi i frakturave duhet bërë ispas individualitetit të rastit. Ne rekomandojmë rrugën
ortopedike (traksion rigid ose elastike).
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B I B L I O G R A F I A:
1- Kirurgjia stomatologjike Dr. Dh. Pojani, G. Qano, S. Gjini, I. Kapapi, faqe 320 – 370.
2- Frakturat e nofullave Doc. Xh. Asllani.
3- Shëndetësia popullore, 1968, nr. 2 Dr. A. Bilali. Mbi mjekimin e frakturave të nofullës me metodën e osteo
sintezës në rrethin e Shkodrës.
4- Buletini shkencor mjekësor nr. 2 1976. Doc. Dh. Pojani, S. Gjini. Mjekimi kirurgjikal i frakturave të nofullës
së poshtme.
5- Rontgenollogjia stomatologjike Dt. G.Qano, Dr. K. Preza, faqe 292 – 294.
6- Revue stomatologie et de chirurgie maxillofaciale Nr. 1 1976 faqe 139. Le traitement des fractures dy malaire.
(M. Dreidel, F. Frepsat, P. Gros, P. Dumas).
7- Revue stomatologie et de chirurgie maxilifaciale faqe 1237 (mekanoterapia imediate des fractures de la region condyliene). (P. Cros, Racharel, M. Freidel, P. Dumas).
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MJEKËSI POPULLORE
Punonjës të shërbimit stomatologjik
Për të zbatuar në praktikë vendimet e Plenumit të XI të Komitetit Qendror të PPSH dhe
Këshillit të Ministrave, mbi studimin dhe aplikimin në praktikën mjekësore të përvojës së mjekësisë
popullore si dhe bimët ose lëndët që janë përdorur po ju paraqesim këtë material të përpunuar nga
sto. Hysni Ndoja. Një pjesë e mirë e këtyre mjekimeve është aplikuar me sukses në poliklinikën
stomatologjike të Shkodrës.
Eksperienca e mirë e shokëve të Shkodrës edhe e ndonjë rrethi tjetër duhet të përgjithësohen
dhe të nxirren konkluzione edhe më të gjera mbi rezultatet që arrihen nëpërmjet këtyre mjekimeve.
Duke zbatuar më konseguencë vendimet historike të Kongresit të 7-të të PPSH për të luftuar, punuar
e menduar si në rrethim, të gjithëve na del detyrë që të aplikojmë gjerësisht mjekësinë popullore, këtë
thesar të pafund të gjenialitetit të popullit tonë. Mbi përdorimin e propolisit, buletini ynë në numrin
1 – 1975 ka botuar material të nevojshëm. Na mbetet të bëjmë realitet angazhimet për të kursyer pa
pushim, pa dëmtuar në asnjë mënyrë kualitetin e mjekimit, që stomatologjia jonë popullore të bëhet
sa më pak e kushtueshme për ekonominë tonë.
Njëkohësisht redaksia pret me kënaqësi çdo lloj materiali të kësaj natyre, gërshetuar me
eksperiencën e përfituar nga ju vetë.
Besojmë se materiali I punuar me kujdes nga autori duhet të gjejë përdorim të gjerë praktik,
qoftë për rezultatet tepër pozitive ashtu dhe për lehtësinë e sigurimit e të gjetjes së tij.
Në të njëjtën kohë mirëpresim opinionin tuaj, lidhur me rezultatet që ju do të keni gjatë
zbatimit praktik të këtyre metodave të thjeshta, të lira e shumë efektive.
Të konsiderohet ky nga të gjithë një fillim I mirë në drejtim të shfrytëzimit të burimeve të
brendshme në praktikën tonë stomatologjike.
Redaksia.

349

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

APLIKIMI I PREPARATEVE TË PROPOLISIT NË PRAKTIKËN
STOMATOLOGJIKE
Stom. Hysni NDOJA
Poliklinika Stomatologjike Shkodër
Për mjekimin e sëmundjeve të gojës dhe të dhëmbëve do të përdoren këto preparate:
Ekstrakt të trashë alkoolik propolisi
Lanolinë e dehidratuar
2. Ekstrakt të hollë alkoolik propolisi
Sol. Novokainë 1 %
Ujë të destiluar

10 % gr. 60
“
140
20 % gr 50
“
150
“
150

Mbasi të pastrohet plaga, tushohet me këto solucione 2 – 3 herë, mbi pjesën e sëmurë vendoset
pasta për 24 orë, mjekimi zgjat 2 – 7 seanca.
Për mjekimin e epitelizimit jo të plotë mbas operacionit dhe për plagët e infektuara do
të përdoren këto preparate:
3. Ekstrakt të hollë alkoolik propolisi 30 % ml 50
Hedhim në zgavrën e operacionit
8 – 10 pika.
4. Ekstrakt të trashë alkoolik propolisi 10 % gr. 10
Lanolinë
gr. 20
Vaj vazelinë
gr. 50
Me tampona vendoset në zgavrën e operacionit të infektuar.
Për mjekimin e dhëmbëve të sëmurë me periodontite akute dhe kronike do të përdoren
këto preparate:
5. Ekstrakt të hollë alkoolik propolisi 50 % ml. 50.
Mbas përpunimin mekanik dhe kimik të kavitetit dhe pjesërisht të kanaleve, bëjmë disa herë
lavazhe me meshë të njomur me solucion alkoolik të propolisit 50 %, lëmë në kanal një meshë të
njomur me këtë solucion për 24 orë. Në seancën e dytë pas përpunimit të plotë mekanik e kimik të
kanalit i bëjmë disa herë lavazhe me meshë të njomur në këtë solucion dhe bëhet mbyllja hermetike
provizore për 48 orë.
Në seancën e tretë bëhet përsëri shpërlarja me kujdes e kanalit me këtë solucion, mbasi thahet
kanali me ajër të ngrohtë bëhet mbushja përfundimtare.
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Për mjekimin e kariesit të thellë me dhëmbët e qumështit do të përdoren këto preparate:
6. Ekstrakt të hollë alkoolik propolisi 50 % ml. 10.
Me këtë solucion lyhet kaviteti për anestezimin e tij, pas kësaj përpunohet kaviteti dhe fundi i
tij lyhet përsëri me solucion propolisi për të vepruar mbi mikrobet që mbesin në shtresën mbi pulpë.
Mbasi thahet me ajër të ngrohtë, në dyshemenë e kavitetit vendoset pasta.
7. Ekstrakt të hollë alkoolik propolisi 50 % ml. 10
Esencë karafili
gr. 10
Oksid zinku
gr. 10
Pasta vendoset në kavitetin e pastruar për një javë, pastaj hiqet pjesërisht dhe mbi të vendoset
plomba definitive.
Për mjekimin e gingiviteve do të përdoren këto preparate:
8. Ekstrakt të hollë alkoolik propolisi 20 % ml. 50
Glicerinë
gr. 50
Pas përpunimit mekanik dhe medikamentoz tushohet gingiva e sëmurë dy – tre herë pastaj
vendosim pastën.
9. Ekstrakt të hollë alkoolik propolisi 20 % ml. 10
Oksid zinku një pjesë
Pluhur durakryli një pjesë
Pasta vendoset mbi pjesën e sëmurë të gingivës e cila forcohet. Mjekimi vazhdon 3 – 5 seanca.
Stomatitet ulçeroze, aftoze, erozione e inflamacione të tjera në gojë do të mjekohen me
këto preparate:
10. Solucion ujor propolisi
30 % gr 10
Me këtë solucion tushohen 2 – 3 herë pjesët e sëmura, pastaj lyhen me këtë pastë.
11. Propolis natyral
gr. 20
Vaj vazeline
gr. 80
Me këtë lyhen dhe fërkohen pjesët e sëmura. Mjekimi vazhdon 5 – 10 seanca ose
12. Ekstrakt të trashë alkoolik propolisi 10 % gr. 10
Mjalt natyral
Me këtë lyejmë e fërkojmë mukozën e sëmurë (rekomandohet për mjekimin e fëmijëve të
sëmurë me stomatit ulçeroz).
Për mjekimin e paradontozës do të përdoren këto preparate:
13. Ekstrakt i hollë alkoolik propolisi 20 % ml. 50
Mbas përpunimin mekanik e medikamentoz vendosen në gjithë thellësinë e xhepave gingivale
shirita pambuku të njomura me këtë solucion, lihen për 5 minuta. Këtë mjekim në një seancë e
përsërisim 2 – 3 herë pastaj vendosim pastën.
14. Ekstrakt të trashë alkoolik propolisi 10 % gr. 30
Lanolinë dehidrative
Vendoset në thellësi të xhepave gingiale për 24 orë, mjekimizgjat 10 – 12 seanca. krahas
mjekimit lokal të sëmurit i jepet për të pirë.
15. Ekstrakt të hollë alkoolik propolisi 20 % ml. 20.
Merret tre herë në ditë nga 15 pika të përzier në një filxhan shërbet mjaltë të vakët, gjysëm
ore para buke.
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Për mjekimin e sensibilitetit të indeve të forta të dhëmbëve do të përdoren këto
preparate:
16. Ekstrakt të hollë propolisi 50 % ml. 20.
Mbasi thahet mirë pjesa e sëmurë me ajër të ngrohtë, me anë të një pambuku të njomur
fërkojmë për 2 – 3 minuta pjesët e sëmura, mjekimi përsëritet 3 – 4 seanca.
*
*
*
Që nga viti 1964 kemi filluar të përdorim preparatet e propolisit në praktikën stomatologjike
dhe nuk kemi takuar asnjë rast shfaqje anësore.
Megjithëkëtë ashtu si për të gjitha preparatet e tjera mjekësore është e këshillueshme që para
përdorimit të këtyre preparative të pyeten të sëmurët për sensibilizimin e organizmit ndaj preparative
mjekësore dhe ndaj thimbimeve të bletës.
Krahas mjekimit klinik pacientëve me sëmundje të indeve të buta të gojës ju rekomandojmë
që gjatë ditën të bëjnë lyerje ose të shpërlajnë gojën dhe grykën disa herë në ditë me këto çajra
mjekësore të përgatitura në formë dekokti ose në formë infuzioni:
1- Gjethe sherebele – Murosfake (Salvia Officinalis L).
Merret një dorë gjethe sherebele, zihet me dy litra ujë për 20 minuta. Kullohet me një garzë
të pastër e me këtë shpërlahet goja e sëmurë 3 herë në ditë. Në rastet kur sëmundja është shumë e
zhvilluar këtij çaji i shtojme 2 – 3 luga mjaltë dhe një lugë çajo uthull të fortë rrushi për ç litër ujë.
2. Për të sëmurët me paradontozë dhe stomatite aftoze recidivuese këshillohet që i sëmuri
të pijë çdo ditë çaj sherebele. Merren 10 gr gjethe sherebele të thërmuara dhe mbulohen me gjysëm
litri ujë të valuar, mbas 15 – 20 minutash kullohet nëpër një garzë të pastër. Nga kjo i sëmuri merr
dy herë në ditë nga një gotë (100 gr) në mëngjez esëll dhe në darkë para gjumit. Çaji ëmbëlsohet me
1 – 2 lugë çaji mjaltë. Po për këtë qëllim në vend të gjetheve të sherebelës i sëmuri mund të marrë
çaj të përgatitur nga lule basani (Hyperieune perforatum L) (përgatitja bëhet njëlloj si më gjethet e
sherebelës).
3. Merren dy lugë të vogla me kafe pluhur të pjekur shumë dhe i përziejmë me 1/2 filxhani
mjaltë, me këtë ilaç u bëhet masazh mishrave të dhëmbëve në mëngjez dhe në darkë para gjumit.
4. Lulebasani bari i supremos – lule gjaku (hypericum perforatum).
Meret një dorë lule e gjethe, zjehet me 1 litër ujë për 10 – 15 minuta, pas 1/2 orë kullohet në
një garzë të pastër. Me këtë lëng i sëmuri lan gojën e sëmurë 3 – 4 herë në ditë.
5. Gjethe delli (Plantago lancoolata L).
Merren një dorë gjethe, mbasi pastrohet dhe thërmohen zihen në një litër ujë. Me këtë pacienti
shpërlan gojën e sëmurë 3 – 4 herë në ditë.
6. Mullaga (gjethe e lule) (Malvia silvestris L).
Merren në dorë gjethe, mbasi pastrohen e thërmohen zihen në një litër ujë për 30 minuta.
Ena duhet të jetë e mbuluar me kapak, kullohet nëpër një garzë dhe me këtë ilaç lahet goja e sëmurë
3 – 4 herë në ditë.
7. Radhiqja – Luleshurdha (Taraxacum afficinalis L).
Merrn 2 lugë supë rrënjë e pastruar dhe e thërmuar, zihen me 1/2 litër ujë për 15 minuta,
ftohet dhe kullohet nëpër një garzë të pastër. Me këto ilaçe shplahet goja e sëmurë 2 – 3 herë në ditë.
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8. Rigoni (origanum vulgare L).
Merren 3 luge supë me bar rigoni, zihen në 1/2 litër ujë për 10 minuta, kullohen nëpër një
garzë të pastër dhe me të shpërlahet goja e sëmurë 3 – 4 herë në ditë.
9. Fara liri (Linum asitatissinum L).
Merret një dorë farë liri të shtypur (thërmuara), hidhet në një litër ujë të valuar, lihet kështu e
mbuluar me kapak 5 – 6 orë, kullohet nëpër një garzë të pastër dhe me këtë shpërlahet goja e sëmurë
3 – 4 herë në ditë.
10. Gjethe manaferre (Rubus gructicosus L).
Merret një dorë gjethe manaferrë, mbi të hidhet një litër ujë i valuar dhe e lëmë në qetësi për
1 orë. Si e kullojmë nëpër një garzë të pastër, shperlahet goja e sëmurë për 3 – 4 herë në ditë.
11. Frutet dhe druri i dëllenjës (Juniperus Caminis L).
Merret një grusht kokrra dëllenje të thërmuara nga druri i trungut, i degëve, i rrënjës,
mbulohen me një litër ujë të valuar, lihen të mbuluara për 12 orë. Pastaj e kullojmë nëpër një garzë
dhe me këtë shpërlahet goja e sëmurë 3 – 4 herë në ditë.
12. Gjethet dhe frutat e dafinës - Larit (Laurus nobilis).
Merret një grusht gjethe dafine, zihet në një litër ujë për 20 – 30 minuta (ose një dorë farë
dafine) kullohet nëpër një garzë të pastër dhe me këtë shpërlahet goja e sëmurë 3 – 4 herë në ditë.
13. Gjethja e milces ose bari bletës (Melissa officinale L).
Merret një dorë gjethe dafine, mbi të hidhet një litër ujë i valuar, lihet në qetësi për një orë,
kullohet nëpër një garzë të pastër dhe me këtë shpërlahet goja e sëmurë 2 – 3 herë në ditë.
14. Lulja e bishtmithit – bari pezmit (Achillac millefolinum).
Merret një dorë lule e tharë, thërmohet dhe mbulohet me një litër ujë të valuar, lihen për një
orë. Mbasi kullohet nëpër një garzë të pastër shpërlahet goja e sëmurë 3 – 4 herë në ditë.
15. Lulja e kamomilës (Matrivaria chamimilla).
Merret një lugë gjelle lule dhe zihen në një 250 gr ujë për 10 minuta, kullohet dhe me këtë
lahet goja dhe gryka 3 – 4 herë në ditë.
16. Gjethja e Eukalipsit (Eucalypetus globules).
Merret një dorë gjethe dhe zihet në një litër ujë për një orë. Si kullohet dhe me këtë lahet goja
e sëmurë 3 – 4 herë në ditë.
17. Gjethja e arrës (Juglands regia L).
Merret një grusht gjethe, thërmohet, zihet në një litër ujë për 30 minuta. Kullohet dhe me këtë
lahet goja 3 – 4 herë në ditë.
18. Lulja e shtogut (Sambucus migra L).
Merret një dorë lule shtogu, zihet në një litër ujë për 20 minuta, kullohet dhe me këtë lahet
goja e gryka 3 – 4 herë në ditë.
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19. Bari i zhumricës (thymus serpyllum L).
Merret një grusht nga bima thërmohet e zihet në një litër ujë për 30 minuta, kullohet dhe me
këtë lahet goja e gryka 2 – 3 herë në ditë.
20. Lulja e lule dhenëve (Bellis perenis L).
Merret një dorë lule dhe zihet në një litër ujë për 20 minuta, kullohet dhe me këtë lahet goja
3 – 4 herë në ditë.
21. Lulja e blirit (Tilia cordata)
Merret një grusht lule dhe zihet në një litër ujë për 30 minuta, kullohet dhe me këtë lahet goja
e gryka 3 – 4 herë në ditë.
22. Bar borziloku - F asligen (ocium basilicum L).
Merret një grusht nga bima, thërmohet e mbulohet me dy litra ujë të valuar për 30 minuta,
kullohet dhe me këtë shpërlahet goja 3 – 4 herë në ditë.

354

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

ORTOPEDI KLINIKE – LABORATOR

APLIKIMI I URAVE FIKSE TË PËRGATITURA ME KËLLËFA TË
DERDHUR SËBASHKU ME TRUPIN E URËS ME KRAHË MBËSHTETËSE
ME ÇELIK JO TË OKSIDUESHËM
Stom. K. LLANE, Dh. LIRA
Poliklinika Stomatologjike nr. 2 Tiranë
Duke pasur në qendër të vëmendjes fjalën e partisë dhe të udhëheqësit tonë të dashur shokut
Enver, mbi thellimin e mëtejshëm të revolucionit tekniko – shkencor na bie si detyrë edhe në kuadrove
të stomatologjisë të mësojmë, të punojmë dhe të eksperimentojmë metoda të reja pune, për të ngritur
në një shkallë më të lartë cilësinë, për të rritur rendimentin dhe për të kursyer sa më shumë material,
aq më tepër në kushtet e rrethimit të egër imperialist – revisionist që ndodhet Atdheu ynë socialist.
Duke u nisur nga këto principe, janë studjuar dhe eksperimentuar urat fikse të varura, të përgatitura
në këllëfa të derdhur bashkë me trupin e urës me krahë mbështetës me çelik jo të oksidueshëm.
Nëpërmjet kësaj metode rritet rendimenti, cilësia dhe rezistenca në krahasim me urat e përgatitura
në këllëfa të rrahur. Po ashtu kursehen një sërë materialesh të importuara.
Urat fikse janë konstruksione metalikë që aplikohen në defektet e sistemit dentar ku mungojnë
një ose disa dhëmbë.
Këto ura adaptohen dhe fiksohen shumë më mirë se urat e lëvizshme dhe protezat parciale të
llojeve të ndryshme. Gjithashtu edhe pacienti mësohet shpejt pa shqetësime dhe i konsideron këto
konsturksione, si dhëmbë të sistemit të tij dentar.
Aplikuam këllëfat e derdhur se me anën e tyre realizojmë tre kërkesa të domosdoshme që siç
dihet janë:
a- Shpërndarja e presionit përtypës në të gjithë sistemin dentar.
b- Ruajtja e papilës gingivale.
c- Ruajtja e dhëmbit në pozicion normal, për të mos devijuar në drejtim anterior.
1- Nëpërmjet modelimit konveks të ekuatorit të dhëmbit sigurohet forma anatomike natyrale, e
cila mbron gingivën nga traumatizimi gjatë përtypjes.
2- Korona puthitet mirë me qafën e dhëmbit, e mbulon plotësisht atë pa dëmtuar ligamentin
cirkulor, duke mbrojtur dhëmbin prej kariesit, gjithashtu eviton formimin e xhepit patologjik
që nuk sigurohet nga këllëfat e stancuar.
3- Këto këllëfa janë rezistent dhe u qëndrojnë më shumë forcave mekanike të presionit përtypës,
mbasi e gjithë ura është një skelet uniform që okludon shumë mirë me antagonistët dhe nuk
ka pjesë të ngjitura siç ndodh në urat e tjera që për këtë arsye shpesh herë këputen.
4- Në këto ura eleminohet ngjitja me saldaturë, e cila është një aliazh metalesh, që shpesh formon
porozitete, të cilat ndikojnë negativisht në higjienën e kavitetit oral dhe krijon efekte negative
estetike nga ndërrimi i ngjyrës nga e verdhë në të errët si pasojë e oksidimit.
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5- Këto këllëfa kanë një puthitje të plotë me gjithë sipërfaqen e dhëmbit shtyllë e cementi duke
formuar një shtresë kapilare, ndihmon në rezistencën mekanike.
6- Nga përdorimi i këtyre urave:
a- Kursejmë melotën për stancim.
b- Nuk përdoret saldatura për ngjitje.
c- Nuk përdoren këllëfa të rrahur për dhëmbët shtyllë.
d- Allçia konsumohet shumë pak.
e- Nuk përdoret solvent për ngrohje dhe saldim.
f- Eliminohet një seancë në klinikë. Pacienti nuk largohet nga fronti i punës.
abcd-

Edhe në laborator eliminohen një sërë proçesesh punë si më poshtë:
Stampimi i këllëfit që kërkon 50 minuta kohë.
Përgatitja e patentës.
Vendosja në revestiment
Saldimi.

Mendohet që konstruksionet e dhëmbëve shtyllë nuk mund të bëhen të derdhur me çelik jo
të oksidueshëm, por vetëm me metale fisnike. Nga eksperimentet në praktikë doli se duke përpunuar
në mënyrë të përsosur teknologjinë e derdhjes ka mundësi që edhe ky aliazh, i cili ka një kosto shumë
të lirë, të japë rezultate të mira në këtë drejtim, si për këllëfët e derdhur ashtu dhe për konsturksionet
e tjera të cilat mendohej se nuk mund të aplikoheshin.
Anët negative të këtyre konstruksioneve janë:
1- Dhëmbi duhet dekortikuar pak më shumë se për këllëfët e rrahur.
2- Këllëfi i derdhur del pak më i trashë se ai i stancuar, por meqënëse çeliku i oksidueshëm është
shumë më i lehtë se metalet fisnike (pasha specifikime e tij është 7.9 ndërsa aliazhet e floririt
kanë një peshë specifike 17.5). Ky faktor nuk ndikon negativisht.
3- Konsumohet amalgam bakri ose cement për kultet e dekortikuar, ku modelohen konstruksionet
e derdhjes.
Provat e para për urat fikse të varura më këllëfa të derdhur sëbashku me trupin e urës me këtë
aliazh, ne i bëmë me ura fikse të vogla me krahë mbështetës. Kështu që në të ardhmen, na mbetet
akoma më shumë për të bërë dhe na bie si detyre të përpunojmë dhe ta perfeksionojmë këtë metodë
edhe për urat e gjata më të komplikuara.
Po e ilustrojmë këtë punim me këto raste aplikimi të këtyre urave fikse.
Pacienti B. M. me numër kartele 1987 u paraqit në klinikën universitare me datë 22.10.1974.
Mbasi u ekzaminua u konstatua se kishte defekt në sistemin dentar të nofullës së sipërme djathtas, i
mungonte laterali dhe gjashta nga kjo anë. Ju aplikuan dy ura të këtij lloji, me krahë mbështetës.
Po ashtu pacientit F. A. me numër kartele 2179 ju vendosën tre ura fikse të këtij lloji.
Proçesi i punës në klinikë.
1- Mbasi njihet diagnoza dhe vendoset lloji i protezës që do të realizohet, fillohet me dekortikimin
e faqeve përtypëse të dhëmbëve shtyllë. Dekortikimi duhet të bëhet i thellë 1.5 – 2 mm,
distancë kjo e nevojshme për të synuar trashësinë e metalit. Dekortikimi duhet të bëhet në
atë mënyrë që të mos humbasi forma e tuberkulave të dhëmbit.
2- Pastaj dekortikohen faqet bukale dhe orale, duke u dhënë formë konike.
3- Ndërsa preparimi i faqeve aproksimale bëhet me diskarburandim të njëanshëm, deri sa të
arrihet një drejtim konik në raport me faqen okluzale. Disku kalon deri në 0.5 mm nën
gingivën, duke formuar një farë shkalle të lehtë.
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4- Në fazën e katër të dekortimit bëhet rrumbullakimi i lëndëve të mprehta të kultit të dhëmbit
që formohen midis faqeve. Këto kënde përpunohen me disqe letre.
5- Në fazën e pestë bëhet dekortikimi i thellë nën gingivë dëri në 0.5 mm, duke formuar kufirin
ku do të arrijë buza e unazës së derdhur, që na jep imazhin e një shkalle jo të theksuar, Mbas
dekortimit, me dentimetër marrim perimetrin e dhëmbit dhe përgatisim unazën prej bakri,
e cila përgatitet në atë mënyrë që të mos pengojë puthitjen e faqeve përtypëse të sistemit
dentar, gjithashtu të mos pengojë lëvizjet laterale të këtij sistemi. Njëkohësisht unaza duhet të
jetë pak e lirë në raport me dhëmbin, që midis sipërfaqes së tij dhe sipërfaqes së brendshme
të unazës së bakrit të vendoset një shtresë e hollë stenci. Mbasi vendosim stencin e butë në
unazë i themi pacientit që ta mbyllë gojën për marrjen e okluzionit. Pastaj marrim masë me
allçi në okluzion si për urat e zakonshme. Mbas forcimit të allçisë heqim masën, vendosim
unazat në vendet e tyre dhe dërgohen në laborator.
Puna laboratorike:
Në unazat me stencë vendoset amalgam bakri ose cement (për rastin tonë cement) duke
formuar formën e dhëmbit shtyllë ku do të modelohen konstruksionet e urës së ardhshme. Pastaj
derdhet allçia, duke e vënë në okludator metalik ose duke e krijuar okludatorin me allçi. Mbasi
forcohet allçia hapim okludatorin ku na dalin në pah kultet mbi të cilat do të bëjmë modelimin. Në
fillim me dentimetër matim koletin e dhëmbit dhe në bazë të kësaj gjerësie që na dha matja presim
një shirit dylli rozë me trashësi 0.40 mm të cilën e vendosim si unazë rreth e qark trupit të dhëmbit;
ndërsa mbi faqen okluzale vendosim një copë dyll të mbutur dhe bëjmë mbylljen e okludatorit, e
ngjisim rreth e qark dhe i japim formën anatomike të dhëmbit përkatës. Ndërsa në vendin e defektit
vendosim një copë dyllë të butë në formë cilindri dhe përsëri bëjmë mbylljen e okluzionit, bëjmë
modelimin e trupit të urës, i vëmë retensionet dhe e ngjisim bashkë me këllëfat, i vëmë shtiftët dhe
përgatisim ocelloj për të krijuar berthamën e derdhjes, të cilën e lëmë 20 minuta dhe në fazën e dytë
e vendosim në cilindër. Mbasi thahet ocelloja krijojmë konin, shkrijmë dyllin duke e bërë gati për ta
vendosur në furrë elektrike që të përgatitet për dherdhje; mbas derdhjes ura pastrohet, përpunohet
me gurë dhe frezë, llustrohet, modelohet, vendoset në nofull dhe mbasi pastrohet dylli i vihet rezina
e bardhë, e cila zien 30 minuta dhe pastaj llustrohet përfundimisht dhe aplikohet në gojë.

K O N K L U Z I O N:
Urat fikse të varura me korona të derdhura së bashku me trupin e urës me krahë mbështetës
me çelik jo oksidues janë të një cilësie shumë të mirë si nga ana estetike, ashtu dhe nga rezistenca
materiale. Kursehen material të cilat importohen nga jashtë me valutë.
Reduktohen seanca dhe proçese pune.
Këto konstruksione mund të aplikohen në të gjitha klinikat e Republikës, ku ka aparat
derdhjeje.
Sigurohet pika e kontaktit për shpërndarjen e presionit përtypës në gjithë sistemin dentar.
Të tilla ura janë më rezistente se ato me këllëfa të rrahur.
Kemi një kursim të kohës si për mjekun, laborantin dhe pacientin.
Kemi kursim të materialeve të importit.
Gjatë dy vjetëve, herëpashere u kontrolluan pacientët dhe rezultoi se konstruksionet ishin në
gjendje shumë të mirë.
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MJEKIMI TERAPEUTIKO – ORTOPEDIK I PARADONTOPATIVE
TË AVANCUARA
Stom. T. FICO, R. QAFMOLLA
Fakulteti Stomatologjik Tiranë
Qëllimi i kësaj analize është efekti i përbashkët mjekues terapeutiko - ortopedik dhe
veçanërisht aplikimi i shinave në format e avancuara të paradontopative.
Aplikimi i shinave në mjekimin e paradontopative sjell sigurimin e një ekuilibri okluzal dhe
një stabilizim të mirë të dhëmbëve.
Duke u nisur nga principi i mjekimit ortopedik i cili ka për qëllim pakësimin e ngarkesës
funksionale te patadontet e dhëmbëve, që në stadin e caktuar të sëmundjes është një nga faktorët
kryesor patologjik, del e domosdoshme rivendosja e një rezistence të mirë artikulare të dhëmbëve
në lëvizjet aktive, dhe krijimi i konditave sa më optimal, me qëllim që paradonciumi të rimarrë
funksionin e tij normal.
Mjekimi ortopedik i paradontozës duhet konsideruar si një nga masat profilaktike kryesore
kundër paradontolizës, sepse ajo mbron pacientin nga dëmtimi i mëtejshëm i sistemit dentar në
veçanti dhe organizmit në përgjithësi.
Kujdesi për përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të jetesës e të nivelit kulturor të mbarë
popullit ka qënë dhe mbetet në qëndër të vëmendjes të të gjithë veprimtarisë së Partisë. Pushteti ynë
ka siguruar të gjitha materialet për zhvillimin me sukses të ortopedisë stomatologjike dhe veçanërisht,
në sigurimin e mjeteve profilaktike të paradontozës.
Në kabinetin e indeve të buta dhe në atë të ortopedisë stomatologjike, gjatë viteve 1973 – 1976
janë mjekuar në kompleks (terapi - kirurgji – ortopedi) 35 pacientë nga mosha 25 – 55 vjeç, nga këto
25 meshkuj dhe 10 femra. Në këto raste u aplikuan 25 shina provizore dhe 10 shina të përhershme.
Etapa e parë e mjekimit ka konsistuar në sanimin e rregullt të kavitetit oral. U bënë heqjet e
dhëmbëve me lëvizshmëri të gradës së katërt, mbushja e dhëmbëve dhe mjekimi antiinflamator lokal
me medikamentet të ndryshme që disponon kabineti ynë. Përveç këtyre pacientëve ju rekomanduan
masa në mënyrë individuale e sidomos mbajtja e një higjiene të mirë të gojës. Mjekimin kirurgjikal e
kemi përdorur pas atij terapeutik.
Pas këtij mjekimi në 15 pacientë kemi aplikuar shina provizore prej teli në formë tetëshe.
Këto lloj shinash i kemi aplikuar në rastet e paradontopative inflamatore profunda me atrofi
kockore të përzierë (vertikale dhe horizontale) me lëvizje të grades së dytë dhe të tretë. Gjithashtu i
kemi aplikuar dhe në rastet kur lëvizshmëria ka qënë e gradës së katërt, kjo me qëllim që të shtyhet
koha e mbajtjes.
Këto shina i kemi bërë në formë tetëshe, me tel çeliku inoksidabël 0.25 – 0.30 mm. Gjatë
vendosjes së shinës së telit në hapësirat ndërdhëmborë jemi përpjekur që ta aplikojmë saktë në pikën
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e kontaktit, në mënyrë që të jetë sa më larg kretës alveolare dhe mukozës gingivale.
Shina duhet të kalojë sa më afër sipërfaqes përtypëse me qëllim që të rritet qëndrueshmëria e
saj dhe të sigurohet një pastrim i mirë i regionit të qafës së dhëmbëve dhe të mukozës.
Në 10 pacientë matjet paradontometrike treguan që thellësia e xhepave patologjik arrin 6 – 7
mm të shoqëruar me një atrofi vertikale të përgjithshme dhe kur dhëmbët paraqesin lëvizshmëri të
grades së tretë. Në disa raste bëmë ndërhyrje kirurgjikale dhe mënjëherë pas asaj, ose pas disa ditësh,
kur pacienti ishte qetësuar dhe gjëndja e indeve ishte stabilizuar, vendosëm shina teli me ligature
ndërdhëmbore.
Për të aplikuar këtë lloj shinimi jemi nisur nga fakti që dhëmbët shtyllë që kufizojnë defektin
paraqesin faktor biologjik pozitiv. Veçoria e kësaj shine qëndron në atë që harku kryesor që përbën
trupin e shinës është i ndërtuar me tel 0.4 mm me qëllim që të formohet një bllok solid i vetëm për të
arritur stabilizimin e këtyre dhëmbëve.
Koha e mbajtjes së shinave nga ana e pacientëve nuk ka qënë më e gjatë se tre muaj.
Në disa raste të veçanta kur ndonjë dhëmb paraqet lëvizshmëri të gradës së tretë ose të
katërt, atëherë kemi bërë largimin e tij nga okluzioni nëpërmjet dekortikimit të brinjës prerëse ose të
sipërfaqeve përtypëse.
Këto lloj shinash i kemi aplikuar dhe në pacientë që paraqesin lëvizshmëri të gradës së katër,
në ato raste kur ato kanë refuzuar heqjen e tyre. Në këta pacientë, pas mjekimit lokal antiinflamator,
janë aplikuar shinat. Koha e mbajtjes tek këto pacientë ka qënë 4 – 6 muaj.
Në përgjithësi pacientët i kanë mbajtur këto shina mjaft mirë. Kanë patur edhe raste kur këto
janë këputur dhe kjo ka ndodhur kur shinat kanë qënë të gjata si pasojë e mbizotërimit të forcave
horizontale kundrejt atyre vertikale. Në këto raste ato i kemi zëvendësuar.
Në format e paradontopative inflamatore treguesit klinikë, dmth. edema, inflamacioni,
tërheqja e gingivës, kanë një përmirësim të dukshëm, gjë që mund të shpjegohet, sipas mendimit tonë,
me pakësimin e ngacmuesve pë paradontit, që vjen si rezultat i shinimit të dhëmbëve. Ky përmirësim
vihet re në 75 % të rasteve, ndërsa në pacientët me higjienë të gojës shumë të mirë rezultati i efektit
të tyre ka qënë më i madh, mbi 90 % të rasteve.
Në tregueset e lëvizshmërisë së dhëmbëve kemi një përmirësim të dukshëm si në kontrollin
e hershëm ashtu dhe të vonshëm dhe në ato raste kur atrofia kockore ka qënë e avancuar. Si rezultat
kemi patur një funksion normal të aparatit përtypës. Krahas shinave provizore kemi aplikuar edhe
shina të përhershme, duke u nisur nga fakti se në dëmtimet e avancuara shinat e përhershme janë më
të favorshme për fiksim sepse ato bashkojnë dhëmbët në bllok dhe i mbrojnë nga forcat horizontale
dhe vertikale duke siguruar dhe rritjen funksionale të indit paradontal.
Këto lloj shinash i kemi aplikuar në format e paradontopative inflamatore të gjeneralizuara kur
kanë qënë të shoqëruara me mungesa dhëmbësh, në format e përziera dhe ato distrofike. Gjithashtu i
kemi aplikuar kur treguesit paradontometrik japin një thellësi të xhepave mbi 5 mm dhe lëvizshmëri
të dhëmbëve të gradës së dytë apo të tretë.
Shinat e përhershme i kemi aplikuar në 10 pacientë. Pas mjekimit antiinflamator, në pesë
pacientë është bërë dhe mjekimi kirurgjikal nga të cilat 2 kyretazhe, 2 Neuman - Widman dhe 1
gingivektomi.
Në këto pacientë kemi aplikuar:
a- 3 shina të përhershme tip krosheje e vazhdueshme.
b- 3 shina të lëvizshme prej plasmase.
c- 2 shina më korona të plota metalike.
d- 2 shina me unaza.
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Të gjitha këto janë vënë sipas okluzionit ekzistues.
Shina e përhershme, tip krosheje e vazhdueshme me krom – kobalt, është aplikuar në pacientë
me sistem dentar të plotë dhe vetëm në një rast në mungesë të 4 dhëmbëve frontal poshtë.
Kjo lloj shine eleminon vetëm forcat transversal.
Principi i ndërtimit të kësaj lloj shine është realizuar nga kroshe të vazhdueshme të aplikuara
si në pjesën vestibulare dhe orale, duke e vendosur në pjesën më konvekse të koronës së dhëmbit dhe
duke e fiksuar më një lidhje interdentare në molarin e fundit. Shinën e kemi aplikuar 1.5 mm mbi
siparfaqen e dhëmbit nga ana orale për të ruajtur higjienën. Avantazhet e këtij shinimi ekzistojnë në
faktin se ato eleminojnë vështirësitë e riparimit të tyre.
Në fazat e hershme vihet re një farë përmirësimi. Kjo në format e paradontopative inflamatore,
ndërsa në format distrofike nuk kemi parë akoma një rezultat të dukshëm. Kjo lidhet me kohën e
shkurtër të aplikimit të tyre.
Në këto 10 vjetët e fundit një përdorim të gjerë në mjekimin ortopedik të paradontopative
kanë marrë shinat e lëvizshme të cilat kanë për qëllim të lehtësojnë dhënbjet nga presioni horizontal
në stadin e dytë të paradontozës. Për këtë qëllim në pacientët tanë ne kemi aplikuar shina prej
plastmase.
Por për vendosjen e këtyre shinave kusht i domosdoshëm është shtrirja paralele e dhëmbëve
në harkun dentar dhe mungesa e spostimit lingual ose palatinal të tyre. Në pacientët tanë kishim
kushte të tilla që lejuan aplikimin me sukses të shinës.
Shinën e aplikuam në nofullën e poshtme nga ana vestibulare dhe linguale, duke u mbështetur
mbi ekuatorin e dhëmbit dhe në proçesin alveolar.
Shina siguron shumë mirë pamjen estetike, sepse e përgatisim nga rezina transparente. Shina
ka siguruar një qëndrueshmëri të mirë të dhëmbëve. Në rikontrollet e herëpashershme, pas 4 muajve,
është vënë re një qetësim i proçeseve inflamatore dhe një qëndrueshmëri e dukshme e dhëmbëve. Në
pikëpamjen mjekuese shinat fikse kanë cilësi më të mirë në sigurimin e stabilizimit të lëvizshmërisë së
dhëmbëve duke formuar një bllok të mirë i cili përballon mjaft mirë forcat horizontale dhe vertikale
që zhvillohen gjatë ngrënies.
Duke u nisur nga një princip i tillë, në klinikën tonë kemi përgatitur shina fikse me korona
të plota metalike dhe me unaza.
Shinat me unaza paraqesin në vetvete sistemin e unazave të bashkuara, mbulojnë dhëmbin
nga ana orale deri në tuberkulum dentar. Mbetet e lirë sipërfaqja përtypëse. Përgatitja e dhëmbëve
përmbledh vetëm ndarjen e sipërfaqeve të kontaktit. Kjo bëhet me qëllim që të krijohet hapësira
e trashësisë për dy unaza ku secila ka trashësi 0.2 – 0.25 mm. këto shina i kemi aplikuar në pjesën
distale të sistemit dentar për efekt estetik, në rastin kur pacienti ka pasur sistem dentar të plotë dhe
me lëvizshmëri të gradës së dytë dhe të tretë.
Ana negative e këtyre shinave është se kërkon dekortikimin e dhëmbëve dhe pikërisht për
këtë arsye ne i kemi aplikuar vetëm në format e veçanta të paradontopative, në dezmolontozis.
Përmirësimi i treguesve të lëvizshëm, në këto lloj shina, ka qënë shumë i shpejtë brenda 4 – 5
muajve.
Me anën e këtyre shinave provizore apo të përhershme janë arritur rezultate në treguesit
e levizshmërisë dhe të stabilizimit të proçeseve infmalatore, ndërsa për efektin e tyre jo të
mirë mbi proçesin alveolar sidomos në format distrofike, ku rezorbimi kockor avancon në
mënyrë të ngadalshme, mendojmë se varet nga mosnjohja sa duhet e etiopatogenezës së kësaj
sëmundjeje.
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P Ë R F U N DI M E T:
1- Aplikimi i shinave në paradontozë influencon në pakësimin e ngacmuesve mekanikë. Por ato
duhet të aplikohen mbasi është bërë mjekimi terapeutiko - kirurgjikal.
2- Shinat pengojnë lëvizjen dhe spostimin e dhëmbëve, përmirësojnë anën estetike dhe i sjellin
kënaqësi pacientit.
3- Mjekimi ortopedik me shinë mund të aplikohet në çfardo moshe.
4- Aplikimi i shinave ka influencuar në përmirësimin e efikacitetit të aktit përtypës, megjithëse
pjesa më e madhe e pacientëve ishte prekur nga forma paradontopatish të avancuara.

B I B L I O G R A F I A
1. Asllani Xh. Terapia stomatologjike 1974
2. Hoxha O. ortopedia stomatologjike 1972.
3. Kirurgjia stomatologjike.
4. Les Paradontolizes 1959 faqe 235 – 246.
5. Zerosi terapia stomatologjike 1968.
6. Czasopismo Stomatologicue 1974 Nr. 7.
7. Stomatologia 1974 faqe 41 – 43.

361

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

VLERËSIMI I MASAVE FUNKSIONALE NË PËRGATITJEN E
PROTEZAVE TOTALE
Stom. A. BASHA, P. THANO
Fakulteti Stomatologjik Tiranë
Në rastet e humbjes së plotë të dhëmbëve në skeletin e fytyrës dhe të indeve përrreth shfaqen
çrregullime funksionale dhe ndryshime, të cilat vijnë vazhdimisht duke u thelluar. Këto ndryshime
vijnë jo vetëm si pasojë e proçesit të atrofizimit, por dhe nga hipotonia e muskujve të pështymës dhe
mimikës, që shoqërojnë këtë atrofi në këta të sëmurë. Mjekimi ortopedik i të sëmurëve kur mungojnë
krejtësisht dhëmbët është objekt studimi, qëllimi kryesor i të cilit është gjetja e metodave sa më të
përsosura. Suksesi i mjekimit në këta të sëmurë varet shumë nga disa faktorë, ndër të cilët rëndësi
të madhe kanë shkalla e ruajtjes se proçeseve alveolare dhe përpikmëria e përcaktimit të kufijve të
protezave nëpër palën tranzitore. Sot me kushtet dhe lehtësitë e krijuara nga Partia dhe pushteti,
ekzistojnë mundësitë që këto proteza të përgatiten në mënyrë që të plotësojnë të gjitha kërkesat për
të kënaqur sa më tepër masat punonjëse.
Vështirësitë e terapisë ortopedike lidhur me protezimin janë më të vështira në nofullën e
poshtme sepse siç dihet formacionet anatomike të saj nuk janë të favorshme për retensionin dhe
stabilitetin e protezës, sidomos për rastet kur kemi të bëjmë me atrofi të proçesit alveolar. Në të tilla
raste është e domosdoshme që t’u drejtohemi metodave që kompletojnë teknikën e zakonshme.
Të nisur nga fakti që protezimi i të sëmurëve tek të cilët proçeset alveolare të nofullave janë
ruajtur mirë nuk paraqet vështirësi, në këtë studim po japim të dhëna vetëm për rastet kur kemi të
bëjmë me atrofi deri diku të theksuar të proçeseve alveolare. Këto raste ndeshen jo rrallë në praktikën
e përditshme dhe shpesh kanë ankesa lidhur me mbajtjen e protezave.
Metodika e ekzaminimit:
Në observacion kemi marrë 70 të sëmurë, të cilëve u mungonin të gjitha dhëmbët e nofullës
së poshtme dhe të sipërme me atrofi të proçeseve alveolare.
Nga këto 40 kishin përdorur më parë proteza të plota, 16 proteza parciale dhe 14 ishte hera e
parë që mbanin protezë. Protezimi i këtyre të sëmurëve ne e bazuam në përpikmërinë e marrjes ose
kopjimit të fushës protetike, ku do të qëndrojë proteza. Për këtë ne jemi bazuar në metodën e marrjes
se masave funksionale sipas Osingut dhe Herbsit për të shfrytëzuar hapësirën nëngjuhësore dhe
për të përmirësuar fiksimin e protezave të nofullës së poshtme dhe të sipërme. Në atrofi deri diku të
theksuar, kur gjerësia e kësaj hapësire bëhet më pak e shprehur, kur tonusi i muskujve të dyshemesë
së gojës dhe të gjuhës është i rritur, kur tonusi i mandibulës është i theksuar ose frenulimi i gjuhës
është fiksuar lart duke e ndarë hapësirën nëngjuhësore në dy pjesë, atëherë kjo e fundit duke u kthyer
në një zgavër të papërshtatshme nuk është përfshirë në protezë, por me masat funksionale është
përcaktuar saktë limiti i shtrirjes së kësaj baze në ndihmë të retensionit dhe stabilizimit.
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Lugët individuale për këto masa janë plotësuar në kufijt e tyre me stent, dyllë dhe si material
/ masë kemi përdorur pastat me bazë Zn oksid eugenol. Në 70 pacientë tek të cilët masat funksionale
janë marrë sipas metodës së mësipërme, në 25 kishin nofulla të tipit të dytë sipas Oksmanit, 33 të tipit
të tretë dhe 12 të tipit të katërt. Rezultatet e protezimit i kemi studjuar mbas 6 muajve, 1 viti dhe 1 viti
e gjysëm që nga vënia e protezave. Me këtë rast kemi patur parasysh gjëndjen e indeve të shtratit të
protezës, fiksimin e protezave, karakterin e ushqimeve të përdorur dhe ankesat e të sëmurëve.
Rezultatet: Pas vënies së protezave një fiksim i mirë është vërejtur në 36 raste, i kënaqshëm
në 27 dhe i pakënaqshëm në 7 raste.
Ndër pacientët me atrofi të proçesit alveolar të tipit të dytë, fiksimi ka qënë i mirë në 14 nga
25 të sëmurë, i kënaqshëm në 9 raste dhe i pakënaqshëm 7 raste.
Në ato me atrofi të tipit të tretë kanë qënë të fiksuar mirë 14, të kënaqshëm 13 dhe të
pakënaqshëm 6 raste.
Përsa i takon atyre të tipit të katërt të atrofisë alveolare, fiksim të mirë kishin 4 raste, të
kënaqshëm 6 dhe të pakënaqshëm 2 raste. Kështu protezat e përgatitura me këtë metodë janë fiksuar
mirë në 51.43 % të rasteve (36 raste), të kënaqshëm 38.57 % (27raste) dhe të pakënaqshëm 10 % (7
raste).
Këto rezultate nuk përkojnë me të dhënat e disa autorëve të tjerë që kanë vërejtur një fiksim
të mirë në 24 % të rasteve, të kënaqshëm në 60 %, të pakënaqshëm 16 %. Kjo ndofta lidhet me
përdorimin e materialeve të tjerë për marrje mase si dhe nga shkalla e atrofisë së proçeseve alveolare
që kanë qënë të ndryshme. Edhe pas kalimit të një periudhe të gjatë, të sëmurët (protezat e të cilëve
janë përgatitur në masat funksionale të tilla) kanë patur qëndrueshmëri të mirë gjatë funksionit. Për
ilustrim të punës sonë po sjellim këto raste:
1- E sëmura E. R.vjeç 59, numër kartele 1679, u paraqit në klinikën tonë të ortopedisë
stomatologjike me datën 8.9.1975 për vënie protezash, meqënëse dhëmbët i kishte hequr para
3 vjetësh dhe nuk i kishte vënë, duke hezituar nëse ato do t’I qëndronin. Në ekzaminimin
objektiv ekstraoral u konstatua se një e treta e poshtme e fytyrës është shkurtuar, mentumi
ishte spostuar përpara, plikat nazolabiale dhe labiomentale ishin theksuar duke i dhënë në
përgjithësi fytyrës pamje mjaft të plakur. Në ekzaminimin objektiv interoral u konstatua
atrofi e proçesit alveolar sidomos në nofullën e poshtme. Kështu të sëmurës ju morën masat
anatomike nga të cilat u përgatitën ligët individuale që në gojë qëndronin të palëvizshme
mbi proçeset alveolare në kushte lëvizjeje të zakonshme të faqeve dhe buzëve duke evituar
komprimimin e mukozës së dyshemesë së gojës. Pas adaptimit të lugës gjatë skajit të saj
gjuhësor u aplikua një cilindër prej stenti me trashësi 2 – 3 mm dhe kështu luga u vendos
në gojë shpejt duke kërkuar nga i sëmuri lëvizje të gjuhës, gëlltitje të pështymës etj. Në këtë
kohë cilindri që zë vend në hapësirën sublinguale të përparme imiton inserimet e indeve të
buta. Kështu vazhduam me vendosjen e cilindrave të tjerë nga të gjitha anët e lugës derisa
të krijohej akti i thithjes, duke hequr ose shtuar material stenti sipas funksionit. Së fundi u
morën masat sipas të cilave u përgatitën protezat. E sëmura u paraqit pas 2 ditëve me ankesën
se ato mbanin erë, se ato nuk janë higjienike etj. Në kontrollin tonë u konstatua se protezat nuk
ishin hequr fare dhe nga mbeturinat ushqimore ishte krijuar hiperemi e mukozës. E sëmura
gjithashtu mendoi se puthitja e protezës ndofta kishte ardhur nga influenca e mbeturinave
ushqimore. Pra ishte e kuptueshme që proteza duke mbyllur mirë bazën e saj deri në kufi me
indet e lëvizshëm, bënte që midis saj dhe mukozës të lindë një boshllëk me ajër negativ, i cili
shkaktonte thithjen e protezës.
Mbas 7 ditësh pacientja vjen në klinikë më gjendjë të përgjithshme të mirë, protezat ishin
mbajtur sipas porosisë sonë dhe dekubituese nuk kishte fare. Kjo ndofta sepse ne i dhamë
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rëndësi edhe modelimit të anëve të protezës që ato jo vetëm të ishin në kufijt e caktuar për të
penguar lëvizjen e tyre gjatë të folurit dhe përtypjes, por dhe të rrumbullakosura të trashura
në mënyrë që indet e buta të kishin një shtrirje të lirshme optimal mbi sipërfaqen e anëve të
protezës dhe sipërfaqes së jashtme të saj. E sëmura është kontrolluar edhe herë të tjera dhe
gjendja është paraqitur e kënaqshme.
2- I sëmuri S. L. me numër kartele 2196 vjeç 70 paraqitet me 10.1.1975 në klinikën tonë për
vënie dhëmbësh. Në përgjithësi gjëndja e të sëmurit ishte jo e mirë, ai vuante nga diabeti
dhe tensioni. Dhëmbët i kishte hequr para 8 muajve. Në ekzaminimin tonë u vu re se nofulla
e sipërme kishte palatum proçese alveolare, të cilat në pjesën anësore, sidomos në anën
vestibulare të pjerrët me tuber maksile shumë pak të theksuar. Fusha protetike e nofullës
së poshtme ishte e vogël, proçesi alveolar u ilët, në pjesët distal i mprehtë me tuberkulum
alveolare të lëvizshëm. i favorshëm ishte fakti që proçesi alveolar në regionin frontal ishte më i
lartë se në regionin distal. Si detyrë dilte të përgatitnim protezë me retension dhe kufi të saktë
deri në zonën neutrale. Pasi u përgatitën lugët individuale, u përpunuan anët e tyre me dyllë
në gjendje të formueshme sipas funksionit me lëvizje aktive dhe pasive të indeve të buta dhe
muskujve, u morën masat e funksionit me pastë Zn. oksid eugonal në sasi të pakët, në shtresë
të hollë dhe u përgatitën protezat. Proteza e përgatitur ndihmoi shumë dhe i sëmuri u paraqit
vetëm një herë për kontroll, ku në regionin e molarit të dytë në anën e djathtë poshtë kishte
një dekubitues të lehtë. Të sëmurin e kemi kontrolluar 3 herë çdo 6 muaj. Në përgjithësi ishte
i kënaqur dhe protezat i përdorte shumë mirë.
3- E sëmura K. th. me numër kartele 1254, vjeç 58 paraqitet në klinikë me datë 21.1.1975. Kishte
protezë poshtë e lartë që i përdorte prej 4 vjetësh. Protezat nuk kishin retension të mirë,
prandaj u vendos që t’i bëheshin proteza të tjera. Gjëndja e gojës paraqitej jo e favorshme për
retension të mirë për protezë. Si lugë individuale përdorëm protezat e vjetra. Pasi i ulëm duke
i ngrënë në anët nga 2 – 2.5 mm bëmë përpunimin me dyll të anëve në regione më gjatësi nga
3 cm për të përcaktuar anë të rregullta dhe funksionale të protezës. Në të njëjtën kohë sipas
protezave të vjetra që paraqitnin lartësi dhe okluzion të rregullt morëm masat e funksionit,
lartësinë dhe okluzionin në një seancë. Pas kësaj në seancën e dytë aplikuam në gojë protezën
e përgatitur. i sëmuri sipas udhëzimeve tona u paraqit 3 herë për kontroll. Ditët e para pas
disa rregullimeve shumë të vogla në disa kuspide dhe në anën linguale të protezës në regionin
frontal i sëmuri nuk paraqiti asnjë ankesë. Janë bërë dhe kontrolle të tjera nga të cilat ka
rezultuar se ai është i kënaqur.
4- I sëmuri A. D. me numër kartele 1220, vjeç 54, paraqitet në klinikën tonë më 23.5.1976. Ka
vuajtur nga paradontoza, kish vënë protezë para 3 vjetëve dhe nga proçeset e atrofizimit kishte
ulje kafshimi si pasojë e të cilit proteza lëvizte në të folur dhe gjatë funksionit. Vendosëm
t’i bëjmë protezë të re. Gjëndja e proçeseve alveolare paraqitej jo pozitive, me palatim dhe
proçese alveolare të ulët, tuber maksimare pak të qartë dhe torusi patatin të shprehur. Edhe
në këtë rast u përdorën protezat e vjetra si lugë individuale. Pasi u ulën anët e protezës bëmë
përpunimin e tyre me stent të formueshëm sipas funksionit. Në këtë rast meqë kish ulje
kafshimi me protezën e vjetër bëmë përgatitjen e lartësisë së kafshimit në masën 2.5 mm me
dyllë të vendosur mbi faqet okluzale të dhëmbëve të protezave të vjetra dhe në një seancë
morëm masat e funksionit, përcaktuam lartësinë dhe okluzionin pa presion. Në këtë rast
për siguri bëmë dhe provën me dhëmbë. Pasi u përgatitën protezat i aplikuam në gojë. i
sëmuri sipas rekomandimit tonë u paraqit në klinikë pas 3 ditëve dhe nuk kish ankesa. Ne
nuk konstatuam asgjë të rëndësishme, u rregullua shumë pak plani i okluzionit për artikulim
rreshqitës të rregullt. i sëmuri është i kënaqur.
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P Ë R F U N DI M E :
1- Në rastet me proçese alveolare me atrofi të tipit 2,3 e 4 protezat duhet të përgatiten duke
marrë masë funksioni.
2- Përpunimi me dyllë ose stent ia nëve të lugëve individuale duhet të krijojë patjetër aktin e
thithjes.
3- Masa e funksionit duhet të merret me sa më pak material mase dhe në anët të pasqyrohet
mirë kufiri me saktësi i protezës që do të përgatisim.
4- Përgatitja e protezave me masa funksioni shoqërohet me evitimin e humbjes së kohës së të
sëmurit dhe mjekut në vizitat e plota pas vënies së protezave dhe sidomos për raste kur si lugë
individuale shfrytëzohen protezat e vjetra.
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PEDODONTI – TERAPI

KARIESI KONTAKT TEK MOLARI 6 VJEÇAR
Stom. I. DIBRA, M. BALZA
Poliklinika Stomatologjike nr. 2 Tiranë
Etiopatogeneza e kariesit të dhëmbëve dhe faktorëve të ndryshëm endogjene dhe ekzogjene
që ndikojnë në zhvillimin e kësaj sëmundje si dhe në përhapjen e saj, nuk përjashtojnë dhe faktorin
kontakt.
Studimi ynë klinik vërteton se faktori lokal ekzogjen influencon në një shkallë të ndjeshme
në zhvillimin e sëmundjes së kariesit. Me këtë studim klinik modest pa mohuar rolin që lot faktori
endogjen në zhvillimin e kariesit, duam të nxjerrim në pah edhe rolin e një faktori tjetër lokal, të
ashtëquajturin karies kontakt.
Në shumë raste është vështirë të dallosh apo përcaktosh me saktësi këto dy faktorë, që shpesh
lidhen ngushtë e shkrihen sëbashku në mënyrë të tillë sa nuk mund të vihet ndërmjet tyre një kufi i
prerë.
Influencën e këtij faktori lokal e studjuam në nxënësit e klasave të para deri në klasën e katërt
të shkollave fillore të qytetit të Tiranës.
Nga ekzaminimet tona klinike të bëra gjatë një kohe të gjatë del se pjesa më e madhe e të
vizituarve është prekur nga kjo sëmundje. Keta kanë të prekur nga kariesi jo vetëm dhëmbët e
qumështit por edhe ata të përhershmit.
Influencën e faktorit kontakt e kemi ekzaminuar sidomos në zonën mes molarit të dytë të
qumështit dhe molarit 6 vjeçar. Eksperienca jonë në studimin e këtij problemi tregon se aty dallohet
shumë qartë ky fenomen, kjo na lehtësoi këtë punim dhe krijoi mundësinë që ai të dalë sa më i saktë.
Që nga koha e daljes së molarit 6 vjeçar e deri në vitin e 11 të jetës, shpesh herë edhe më
gjatë, molari i dytë i qumështit qëndron përbri me molarin e parë të përhershëm, deri sa ky dhëmb
qumështi të ndërrohet (të bjerë).
Kësaj fqinjësie të ngushtë ndërmjet molarit të dytë të qumështit dhe molarit 6 vjeçar gjatë një
kohe pesëvjeçare duhet t’i kushtohet një kujdes i veçantë nga ana jonë, për të evituar rastet e zhvillimit
të mundshëm të një kariesi kontakt te molari i parë i përhershëm. Simbas vrojtimeve tona del se janë
të shumta rastet që molari 6 vjeçar është dëmtuar nga kjo fqinjësi, qoftë si rezultat i mbushjes së dobët
të molarit të dytë të qumështit ose nga që ky dhëmb nuk është mjekuar fare dhe kariesi ka prekur
faqen distale të tij. Tek molari 6 vjeçar, ne faqen e tij meziale, janë konstatuar ndryshime të zmaltit të
fazës së pare, ose ndryshime të përparuara deri në lezione karioze (të mbyllura ose të hapura).
Ka edhe raste të tilla, kur premolari i dytë i përhershëm ka dalë dhe me koronën e tij ka
arritur rrafshin e okluzionit. Klinikisht këto dëmtime (proçese karioze) të molarit 6 vjeçar mbeten
të fshehta për një kohë të gjatë, kështu që proçesi karioz depërton në thellësi dhe gjerësi të dhëmbit.
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Si punimi ynë ashtu dhe ai i autorëve të ndryshëm lidhur me këtë problem, vërtetojnë se përqindja
e lartë e sëmundjes së kariesit tek molari 6 vjeçar e ka deri diku burimin edhe tek dhëmbët e kariuar
të qumështit.
Dihet rëndësia e madhe që ka molari 6 vjeçar në harkun e dhëmbëve të përhershëm si për
anën funksionale dhe për anën profilaktike. Është e domosdoshme që pedodontët t’i kushtojnë një
kujdes të gjithanshëm kësaj dhëmballe për ta ruajtur në gojë sa më gjatë dhe në gjëndje sa më të mirë.
Humbja e molarit 6 vjeçar në moshë të re sjell me vete një seri rrjedhimesh negative: çrregullim
të artikulimit të drejtë të harqeve të dhëmbëve fqinj, vështirësi në planin e mjekimit ortodontik etj.
Për të evituar pasojat e ndryshme që shkurtimisht i vumë në dukje më sipër, në rradhë të parë duhet
që t’i kushtohet një kujdes i gjithanshëm ekzaminimit klinik me qëllim që të zbulohet në kohë proçesi
karioz fillestar, si i molarit të dytë të qumështit ashtu dhe i molarit të parë të përhershëm, nëpërmjet
një mjekimi të hershëm e të kujdesshëm, të ketë mundësi të eleminohet rreziku i dëmtimit.
Ekzaminimi:
Ekzaminimet i kemi bërë me ndihmën e sondes dhe pasqyrës stomatologjike me ndriçim
të mirë dhe me kujdes pa përdorur kontrollin radiologjik. Difektet më të vogla me ngjyrosje ku
ka ndaluar (ngecur) sonda, i kemi vlerësuar si lezione karioze. Çdo mbushje e faqes distale apo
ekstraksion i parakohshëm i molarit të dytë të qumështit dhe rastet eventuale të një kariesi mezial
tek molari 6 vjeçar, i kemi konsideruar si karies kontakti. Në kontrollin e 1163 nxënësve të vizituar u
gjetën në gojë 4499 molare 6 vjeçar. Prej tyre 1649 ishin të prekur nga proçese karioze të përgjithshme
baraz kjo me 34.33 % dhe nga këto 271 ishin me karies kontakti. Përqindja e kariesit kontakt arrin
16.29 % (shif tabelën nr. 1).
Siç e tregojnë shifrat në tabelë, përqindja e kariesit kontakt tek molari 6 vjeçar ngrihet nga
një moshë në tjetrën. Psh. në moshën 7 vjeç përqindja është 4.1%, në moshën 8 vjeç 12,70%, kurse
në moshën 10 vjeç arrin 23.84%.
Tabela nr. 1

Mosha

Numri
i nxënësve

Numri i
përgjithshëm
i molarëve
të ekzaminuar

vjeç 7

283

992

214

21.57 %

18

Përqindja
e kariesit
kontakt
tek molari 6
vjeçar
8.41 %

vjeç 8

334

1323

425

32.12 %

54

12.70 %

vjeç 9

307

1228

499

40.63 %

101

20.24 %

Numri
Përqindja
i përgjithshëm
e përgjithshme
i molarëve
e Kariesit
me karies

Numri
i molarëve
me karies
kontakt

vjeç 10

239

956

411

43.00 %

98

23.84 %

vjeç 7 - 10

1163

4499

1649

34.33 %

271

16.29 %

Duke u mbështetur në të dhënat e këtij punimi dhe duke mbajtur parasysh rëndësinë e madhe
që ka molari 6 vjeçar në harkun e dhëmbëve të përhershëm, nënkuptohet se sa problematik bëhet
për punonjësit e sanacionit të planifikuar të fëmijëve parashkollorë dhe nxënësve të shkollave trajtimi
i plotë dhe i gjithanshëm klinik i fëmijëve tanë, që proçeset karioze të zbulohen që në fazën e tyre
fillestare dhe të merren masa të mënjëhershme për mjekimin korrekt të tyre.
Nëqoftëse molari 6 vjeçar është mjekuar (mbushur) prej kohësh, në faqen e tij meziale, në
kohën e rënies (ndërrimit) të molarit të dytë të qumeshtit na jepet mundësia për një kontroll më
të saktë mbi rrethin e mbushjes, kur mbushja nuk është plotësisht e saktë ajo duhet mënjëherë të
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përsëritet. Kjo duhet të bëhet para se të dalë premolari i dytë sepse dihet që koha në mes të rënies së
molarit të dytë të qumështit dhe daljes së pasardhësit të tij nuk është e gjatë.
Konkluzion:
1- Kariesi kontakt, simbas të dhënave të ketij punimi e rrit në mënyrë të ndjeshme përqindjen e
dëmtimit të molarit 6 vjeçar.
2- Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet jo vetëm kurimit, por edhe ekzaminimit që kryhet si në
dhëmbët e përhershëm dhe në ata te qumështit.
3- Mjekimi në kohë dhe kujdesi për molarin e dytë të qumështit ka një rëndësi të dyfishtë, si për
ta ruajtur atë në gjëndje të mirë funksionale, ashtu dhe për ta mbrojtur molarin 6 vjeçar nga
infeksioni i mundshëm i kariesit kontakt.
4- Kujdes duhet të tregohet nga mjeku si në mjekimin e dhëmbëve të përhershëm ashtu dhe në
ato të qumështit.
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PATOLOGJITË DENTOMAKSILARE GJATË PERIUDHËS SË
SHTATZËNISË DHE QËNDRIMI NDAJ TYRE
Stom. V. CAKULI, H. KADIU
Klinika Stomatologjike Skrapar
Shprehje e lartë e humanizmit socialist është kujdesi i Partisë për ruajtjen e shëndetit të nënës
dhe të fëmijës. Për këtë qëllim Plenumi i XI i KQ PPSH na porosit: Profilaksia është baza e mjekësisë
socialiste, ajo duhet të konsistojë jo në mjekimin e sëmundjeve por në marrjen e masave konkrete për
të parandaluar dhe mos lejuar zhvillimin e tyre.
Sistemi dento – maksilar tek gruaja shtatzënë fillon të zhvillohet që në muajin e tretë të jetës
intrauterine, krahas dhe në unitet të ngushtë me gjithë sistemet e tjera të organizmit.
Për zhvillimin e një barre normale fiziologjike dhe lindjen e një fëmije të shëndoshë, organet e
organizmit të gruas duhen parë në unitet të ngushtë njëri me tjetrin dhe duhet kujdesur për to, qoftë
dhe për sistemin dento – maksilar jo pak i rëndësishëm.
Për gruan shtatzënë duhet treguar kujdes i veçantë, sepse gjëndja e mirë shëndetësore e saj
është e lidhur direkt dhe luan një rrol të rëndësishëm në zhvillimin embrional të fëmijës. Organizmi
i gruas në këtë periudhë ka nevojë për një regjim të mirë dhe ushqim të pasur me kripra minerale të
kalçiumit, fosforit dhe vitamina si A, B, C, D etj. Nëna duhet të dijë se për zhvillimin e fëmijës janë të
nevojshëm elementet ndërtues të cilët i merr dhe organizmi i nënës dhe kryesisht nga dhëmbët dhe
kockat që janë magazinat kryesore të rezervuareve minerale të organizmit.
Në këtë referat do të mundohemi të paraqesim:
1- Patologjitë e indeve të forta të dhëmbit
2- Patologjitë e paradontit.
3- Qëndrimi ndaj tyre (mjekimi i tyre).
Studimin tonë e kemi mbështetur në të dhënat klinike të 217 grave shtatzëna të qytetit të
Çorovodës në periudhën janar 1975 – 15 shtator 1976 të moshave nga 20 deri në 40 vjeç; gjithashtu
dhe sipas lindjeve, nga e para deri tek e gjashta. Në bashkëpunim me mjekët obstetër – gjinekologë
si dhe me mamitë e konsultorit, çdo grua që në fillim të barrës në muajin e tretë, bën kontrollin
stomatologjik, pajiset me kartelë ku pasqyrohet gjendja e gjithë sistemit dento – maksilar. Për
rikontroll paraqitet në muajin e tetë të barrës.
Ekzaminimin e kemi mbështetur kryesisht në të dhënat subjektive si dhe në ekzaminimin
klinik e laboratorik duke mos preferuar ekzaminimet radiologjike edhe atëherë kur ato kanë pas
indikacion, për arsyet që njihen nga të gjithë.
Problem i përhapjes së kariesit në gratë shtatzëna, si dhe pasojat që vijnë prej tij, prej kohësh
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kanë preokupuar stomatologjinë dhe mjekësinë në përgjithësi. Në bazë të ekzaminimit tonë kemi
dalë në këto të dhëna të përgjithshme të cilat po i paraqesim në tabelën nr. 1 duke i krahasuar me të
dhënat e autorëve të tjerë (Th. Koçi Berat 72 dhe Fradis).
Tabela nr. 1
Autori

Numri i përgjithshëm

Të shëndosha

Të sëmura

Nr.

%

Nr.

%

Th. Koçi

172

64

37.20%

108

62.80%

Fradis

252

104

41%

148

59%

Rastet tona

217

78

35.90%

139

64.10%

Të dhënat tona i përkasin vizitës së parë në muajin e tretë të barrës. Të shëndosha kemi
konsideruar ato gra të cilat nuk paraqitnin as patologji të indeve të forta as të indeve të buta. Për
nxjerrjen e treguesit të intensitetit kemi përdorur indeksin Baume (c. e. r.) dhe rezultoi se e kishim
19 % kurse frekuencën 84.6 %. Për të vërtetuar nëse çdo lindje i kushton një dhëmb të prishur gruas
shtatzënë, ne në kontroll kariesin e kemi ndjekur edhe sipas dekursit të tij (superficial - media
profunda – pulpit- gangrene) dhe kemi konstatuar në vizitën e parë ashtu si paraqitet në tabelën nr. 2.
Tabela nr. 2
Dekursi i kariesit

Vizita e parë

Vizita e dytë

Superficial

107

86

Media

150

103

Profunda

169

122

Pulpit

125

104

Gangrene

73

13

Siç shihet kishim një ulje të këtyre patologjive, por ky nuk ishte një tregues real mbasi ne nga
vizita e parë deri tek e dyta kishim bërë edhe mjekime apo ekstraksion për të cilat do të flasim më
poshtë. Konstatuam se patologjitë e indeve të forta kishin një dekurs shumë të shpejtë, sidomos në
ato gra të cilat neglizhonin higjienën e gojës, që ishin pluripare dhe që vuanin nga ndonjë sëmundje
tjetër e përgjithshme e organizmit. Duke u nisur nga vrojtimet tona, si edhe nga studimet e kolegëve
të tjerë në rrethe mund të themi se kurba e proçesit karioz rritet në përiudhën e shtatzënisë dhe
mendojmë se krahas masave të tjera me karakter profilaktik – kurativ, aplikimi i profilaksisë me fluor
do të premtonte rezultate pozitive.
Sëmundjet e paradontit tek gratë shtatzëna
Shpesh herë në mukozën e kavitetit të gojës jepet sinjali i fillimit të ndryshimeve patologjike
që ndodhin në organizmin e njeriut. Tashmë lidhja e mukozës së gojës në ciklin ovarial duhet të
konsiderohet përfundimisht e përcaktuar, janë të njohura gingivo – stomatitet që ndodhin gjatë
pubertetit, menstruacioneve dhe gravidancës me të ashtëquajturin gingivitis gravidarum, shkaqet e
prejardhjes të të cilit, autorët i shpjegojnë në shumë mënyra. Disa autorë ua atribojnë çrregullimeve
të sistemit endokrin të vitaminave si ajo C dhe E (autorët Fradis, Kusbel theksojnë një rritje të nevojës
për këto vitamina gjatë barrës dhe laktacionit, duke mos harruar dhe vitaminat si A, B kompleks, D,
P, K). Nuk duhen nënvleftësuar dhe faktorët lokalë si higjiena e gojës.
Nga kontrolli ynë rezultoi se vetëm 94 gra dmth. 44.3 % pastronin gojën dhe natyrisht vuanin
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me pak nga sëmundjet e paradontit. Në studimin e Th. Koçit kjo shifër është 46.5 %. Del e qartë se
rritja e edukatës higjieno –sanitare tek gratë shtatzëna duhet të kihet parasysh si një nevojë për të
parandaluar dëmtimet e dhëmbëve dhe paradontopative.
Mjekimii i grave shtatzëna nga vizita e parë deri tek e dyta.
Problem i mjekimit të patologjive dento – maksillare duhet parë në dy aspekte. Së pari duke
bërë një mjekim sa më të plotë të gruas shtatzënë. Në këtë periudhë ne i sigurojmë asaj shëndet të
mirë dhe njëkohësisht eleminojmë shumë pasoja, të cilat mund të lindin si rezultat i patologjive
dentare; së dyti krijojmë kushte sa më të favorshme për lindjen e një fëmije sa më të shëndoshë.
Ne bëmë mjekimin e shumicës së grave që morëm në analizë në periudha të ndryshme të barrës
dhe nuk hezituam përpara ndonjë teze e cila nuk bazohet në asnjë studim shkencor bindës, se gjoja
ka periudha të caktuara si në muajin e tretë, të shtatë dhe të tetë, kur nuk duhen bërë ndërhyrje si
mjekime, ekstraksione etj.
Duke u bazuar në studimin tonë si edhe duke u mbështetur në eksperiencën shumëvjeçare të
poliklinikës universitare stomatologjike, jemi të mendimit se nuk ka periudha për kundraindikacion
absolute mjekimi gjatë shtatzënisë, mbasi raportet hormonale nuk mund të influencohen nga heqja e
nje dhëmbi apo e ndonjë mjekimi tjetër. Por ka periudha të caktuara gjatë shtatzënisë që stomatologu
duhet të jetë i kujdesshëm për të evituar lodhjen, traumën, dhimbjen si në muajin e tretë kur fillon të
bëhet inserimi i fetusit në placentë. Në kontigjentin e grave që morëm në analizë që në ditën e vizitës
kemi bërë heqjen e gurit të dhëmbëve në rreth 90 % të rasteve. Kallman citon se ka observuar që me
heqjen e tartrave dentare (gurzave të dhëmbëve) nëna rifiton qumështin e humbur.
Vatrat fokale odontogjene tek nënat mund të bëhen shkak për shumë sëmundje të përgjithshme
të saj, rrezikojnë zhvillimin normal të barrës, mund të bëhen shkak për kriza eklamtike gjatë lindjes
ose të japin sepsis pas lindjes. Për këtë arsye autorë të ndryshëm si Glozheni, Gjylbegu, Kosturi,
Pojani, Speçer dhe Kallman, rekomandojnë eleminimin e vatrave dentare gjatë shtatzënisë. Ne duke
u pajtuar, me mendimin e tyre kemi bërë heqjen e 59 dhëmbëve baraz me 80 % tek gratë shtatzëna,
të cilat sipas mendimit tonë klinik nuk mund të përbënin subjekt për vatrën fokale odontogjene.
Përveç këtyre kemi mjekuar 310 dhëmbë me karies të thjeshtë që përbëjne rreth 80 % të dhëmbëve
të sëmurë, 44 dhëmbë me karies të komplikuar që përbëjnë 36% të tyre. Kemi mjekuar 30 gingivite
katarale, 22 gingivite hipertrofike dhe 6 stomatite. Jemi të mendimit se me një organizim më të mirë
të punës rezultatet do të jenë më pozitive në drejtim të mjekimit.

K O N K L U Z I O N E
1- Gratë gjatë periudhës së shtatzanisë duhet të bëjnë dy herë sanacionin e gojës tek mjeku
stomatolog.
2- Frekuenca e proçesit karioz dhe e paradontopative gjatë periudhës së shtatzanisë rritet.
3- Barra në asnjë nga periudhat e saj nuk përbën pengesë për mjekimin e patologjive
dentomaksilare qofshin ato edhe të komplikuara.
4- Me kushtet që janë krijuar në vendin tonë profilaksia tek gratë është e mundur të bëhet sa më
e plotë.
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SHTATZËNIA DHE NDIKIMI I SAJ NË ZHVILLIMIN E SËMUNDJES
SË KARIESIT TË DHËMBËVE
Stom. I. DIBRA, M. MEÇAJ, J. JEGENI
H. JOHANEXHIAN, Xh. KARMA, M. BALZA
A. SINA, Sh. KOZELI
Klinikat stomatologjike Tiranë
Shtatzënia është një proces fiziologjik dhe organizmi i gruas gjatë kësaj periudhe aktivizohet
më shumë. Ky aktivizim shoqërohet me disa ndryshime hormonale dhe metabolike. Ndryshimet
metabolike që ngjasin si pasojë e mobilizimit të organizmit të gruas shtatzënë për ndërtimin e fetusit,
kryesisht metabolizmit të kriprave minerale, sipas mendimeve të shumë autorëve, janë shkaku
kryesor që ndikojnë në zhvillimin e kariesit të dhëmbëve. Thuhet se kjo lidhet me ndryshimin e
kalciumit (Ca) dhe fosforit (P) në gjak dhe në pështymë.
Ka edhe mendime të kundërta. Studimet krahasuese të autorëve të ndryshëm të bëra në gratë
shtatzëna dhe jo shtatzëna, në kushte shoqërore të barabarta, kanë dhënë të njëjtat rezultate lidhur
me zhvillimin e sëmundjes së kariesit.
Ne, për të parë se si qëndron puna te gruaja shtatzënë lidhur me zhvillimin e kariesit dhe
njëkohësisht duke u nisur nga dëshira dhe vullneti i mirë për ta studjuar këtë problem, bëmë së
pari ekzaminimin klinik të gojës e të dhëmbëve në 3059 gra shtatzëna. Krahas ekzaminimit klinik
bëmë edhe disa analiza laboratorike të pështymës dhe të gjakut për të parë (studjuar) ndryshimet
në metabolizmin e kriprave minerale dhe në mënyrë të veçantë në atë të kalciumit dhe fosforit që
siç dihet nevojiten kryesisht për ndërtimin e skeletit të fetusit. Studimet e kohëve të fundit kanë
vërtetuar se kërkesa më e madhe për calcium nga ana e fetusit, është nga muaji i pestë dmth. në
periudhën e dytë të shtatzënisë.
Nëqoftëse gjatë gjithë muajve të shtatzënisë gruaja ushqehet bollshëm si nga ana sasiore
dhe cilësore, atëherë kërkesën më të madhe që fetusi bën në gjysmën e dytë të periudhës së
zhvillimit të tij ia plotëson nëna me rezervat e akumuluara gjatë muajve të parë, ku kërkesa e
tij ka qënë më e pakët. Në qoftë se midis ofertës dhe kërkesës ka deficit, atëherë fetusi si një
vetshërbyes, bën një profilaksi të vetën duke marrë nga organizmi i nënës aq sa të plotësojë
kërkesat e tij minimale, pavarësisht nga gjëndja e të ushqyerit të nënës si dhe nga sasia që ajo
mund të furnizojë.
Ky fenomen është studjuar si gjatë luftës kur ushqimet kanë qënë të mangëta ashtu dhe pas
luftës.
Dihet se aftësia marrëse e gruas shtatzënë është mjaft e rritur dhe kjo ka rëndësi, sepse
lëndët që janë të vlefshme për ndërtimin e skeletit të fetusit, në të njëjtën kohë ndihmojnë edhe për
profilaksinë e kariesit të dhëmbëve. Pra këto duhet t’i jepen gruas shtatzënë në doza të mjaftueshme.
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Në këtë punim ne menduam të merreshim jo vetëm më studimin e influencës së shtatzënisë
në zhvillimin e sëmundjes së kariesit të dhëmbëve te nëna, por njëkohësisht të studjonim edhe rrugën
e mundshme për parandalimin e sëmundjes së kariesit si te nëna ashtu edhe te fëmija i ardhshëm.
Pra, profilaksia në tërësi duhet parë si profilaksi e nënës dhe njëkohësisht si profilaksi e foshnjës në
zhvillim.
Duhet theksuar se jo vetëm kalciumi dhe fosfori kanë vlera për sa theksuam më sipër, por
edhe disa kripra mineralesh të tjera janë me vlerë të madhe profilaktike, psh, fluori. Sot fluori njihet
shumë mirë si një element i rëndësishëm antikarioz.
Në vendin tonë për këtë element nuk kemi ndonjë përvojë përsa i përket efektit antikarioz
lidhur me gruan shtatzënë. Një studim mbi efektin e këtij elementi është bërë në fëmijët e
kopshteve të qytetit të Tiranës, të cilëve u janë dhënë tableta fluori tre vjet me rradhë dhe pas
kësaj periudhe trevjeçare u konstatua se përqindja e zhvillimit të sëmundjes së kariesit kishte
zbritur në masën 22.9%.
Nga studimet e bëra sipas Held, Hoffmann etj., rezulton që ky element ka një afinitet
me substancat minerale të smaltit dhe që vjen duke fituar vlerë gjithnjë e më shumë në fushën e
profilaksisë së kariesit të dhëmbëve.
Problemin e profilaksise së kariesit te gruaja shtatzënë ne duhet ta shohim në dy aspekte, nga
ai i nënës dhe ai i foshnjes në rritje (në zhvillim intrauterin). i parë në këto dy aspekte duhet patjetër
të merren masa konkrete e në kohën e duhur.
Dhënia e fluorit gruas shtatzënë është një masë profilaktike terapeutike dhe që nuk hyn në
atë të dietetikës. Profilaksia e gruas shtatzënë nuk duhet të kufizohet vetëm me masat që u këshilluan
më sipër. Ajo duhet patjetër të mbajë një higjienë të mirë e të rregullt të gojës e të dhëmbëve dhe veç
kësaj duhet të bëjë një kontroll sistematik një herë në dy muaj te stomatologu. Në rast nevoje duhet
bërë kurimi i dhëmbëve.
Për të dalë sa më i plotë studimi i ndikimit të shtatzënisë në zhvillimin e sëmundjes së kariesit,
ne bashkëpunuam me të gjitha klinikat stomatologjike të qytetit të Tiranës. Para se të fillonte puna u
dhanë ushëzimet përkatëse dhe ekzaminimet klinike u bënë sipas klinikave stomatologjike të lagjeve
përkatëse dhe në këtë kontroll u përfshinë 3059 gra shtatzëna.
Krahas ekzaminimit klinik është bërë edhe mjekimi i gojës edhe i dhëmbëve sipas nevojës. Në
drejtim të mjekimit, na është dashur të bëjmë një punë të madhe sqaruese me to, për të hequr konceptin
e gabuar se gjoja gjatë periudhës së shtatzënisë është e dëmshme çdo ndërhyrje stomatologjike. Për
të arritur rezultate të kënaqshme në drejtim të mjekimit, kemi bashkepunuar ngushtë me konsultoret
e lagjeve. Ndihma që na kanë dhënë ka qënë e madhe. Kjo punë e tyre ka bërë që rezistenca e grave
shtatzëna për t’iu nënshturar mjekimin, të ishte shume e pakët.
Për të studjuar frekuencën dhe intensitetin e sëmundjes së kariesit te gratë shtatzëna kemi
përdorur metodën e C. E. R. Ekzaminimin klinik e kemi bërë me sondë dhe pasqyrë nën një ndriçim
të bollshëm.
Numrin e përgjithshëm të grave shtatzëna që kemi ekzaminuar e kemi ndarë në 4 grupe,
sipas moshave: grupi i parë përfshin moshën 18 – 25 vjeç, grupi i dytë 26 – 30 vjeç, grupi i tretë
31 – 35 vjeç dhe grupi i katërt moshën 36 vjeç e sipër. i kemi ndarë në këtë mënyrë sepse me
rritjen e moshës, siç dihet, rritet përqindja e frekuencës dhe e intensitetit të kariesit. Në grup
moshën 18 – 25 vjeç frekuenca është 84.8%, ndersa intensiteti 19.1%. Ne grup moshen 26-30
vjeç, frekuenca arrin 92 %, ndërsa intensiteti 24.7 %. Ndryshimet sipas grup - moshave më qartë
shihen në tabelën nr. 1.
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Tabela nr. 1
Frekuenca dhe intensiteti sipas grup – moshës
Nr. i të
Vizituarve

Intakt

Nr.
i dhëmbëve
të vizituar

Nr.
i dhëmbëve
me karies

Frekuenca

Intensiteti

18 – 25 vjeç

1832

277

55439

10608

84.8 %

19.1 %

26 – 30 vjeç

740

58

22479

5570

92 %

24.7 %

31 – 35 vjeç

325

21

10129

2987

93.5 %

29.4 %

Mbi 36 vjeç

162

9

5162

1700

94.4 %

32.9 %

I përgjithshëm

3059

365

93209

20865

88.06%

22.3 %

Mosha

Pavarësisht nga rezultatet e ekzaminimit klinik të pasqyruara në tabelën nr.1, të ndara sipas
grupmoshave, ne nuk mund të themi fjalën tonë të fundit, nëse ka ose jo një rritje të përqindjes së
frekuencës dhe intensitetit të kariesit si ndikim i shtatzënisë.
Për të saktësuar më qartë këtë studim nëpërmjet krahasimeve filluam të ekzaminonim një
numër grash që nuk ishin bërë nëna duke i ndarë në grupe sipas moshave ashtu siç vepruam në ndarjen
e parë. Mbas shumë përpjekjesh që bënë në këtë drejtim, nuk patëm mundësi ta realizonim sepse numri
i këtyre grave, qe i pamjaftueshëm për t’i ndarë në grupe, gjë që nuk na vlente për një krahasim.
Pra nga të dhënat e pasqyruara në tabelën nr. 1 nuk mund të bëhet fjale për një ndikim të
shtatzënisë në zhvillimin e sëmundjes së kariesit të dhëmbëve, me që kjo rritje e përqindjes mund të
jetë rrjedhim i faktorit moshë.
Për të konstatuar dhe ditur nëse influencon apo jo numri i lindjeve te nëna në përqindjen e
frekuencës dhe intensitetit të kariesit, në këtë drejtim kemi bërë një studim. Jemi ndalur në grupin e
moshës 18 – 25 vjeç dhe brenda kësaj moshë kemi bërë krahasimin e grave që kanë lindur vetëm një
herë dhe grave që kanë lindur tri herë.
Meqë numri i të ekzaminuarve ka qënë i mjaftueshëm për një krahasim të tillë, ka rezultuar
një ngritje e përqindjes se kariesit vetëm përsa i përket frekuencës. Në grup – moshën e grave 18 –
25 vjeç që kanë lindur një herë frekuenca e kariesit paraqitet me 84.9 %, intensiteti 19.1 %, kurse në
grupin e grave të së njëjtës moshë por që kanë lindur tri herë, frekuenca arrin 87.2 % kurse intensiteti
19.3 %. Për grupet e moshave të tjera me ndryshim të numrit të lindjeve nuk mund të bëhet një
krahasim në mes tyre, meqë numri i grave të vizituara sipas grup – moshës, është aq i vogël sa që nuk
mund të merret për bazë që të nxirren konkluzione të sakta. Që të krijohet një ide e saktë për këtë
shif tabelat nr. 2, 3, 4.
Tabela nr. 2
Frekuenca dhe intensiteti sipas numrit të lindjeve
Lindja e I-rë
Mosha

Nr. i të
Vizituarve

Intakt

Nr.
i dhëmbëve
të vizituar

Nr.
i dhëmbëve
me karies

Frekuenca

Intensiteti

18 – 25 vjeç

1260

190

37768

7241

84.9 %

19.1 %

26 – 30 vjeç

25

9

4699

1135

64 %

24 %

31 – 35 vjeç

33

6

944

239

81.8 %

25.3 %

Mbi 36 vjeç

21

2

679

153

90.4 %

22.59 %

s
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Tabela nr. 3
Frekuenca dhe intensiteti sipas numrit të lindjeve
Lindja e II-të
Mosha

Nr. i të
Vizituarve

Intakt

Nr.
i dhëmbëve
të vizituar

Nr.
i dhëmbëve
me karies

Frekuenca

Intensiteti

18 – 25 vjeç

439

70

13567

2571

84.05 %

18.95 %

26 – 30 vjeç

316

28

9897

2445

91.1 %

24.3 %

31 – 35 vjeç

71

3

2227

673

95.7 %

30.2 %

Mbi 36 vjeç

35

2

1119

358

94.2 %

31.9 %

Tabela nr. 4
Frekuenca dhe intensiteti sipas numrit të lindjeve
Mbi III- lindje
Mosha

Nr. i të
Vizituarve

Intakt

Nr.
i dhëmbëve
të vizituar

Nr.
i dhëmbëve
me karies

Frekuenca

Intensiteti

18 – 25 vjeç

133

17

4104

796

87.2 %

19.3 %

26 – 30 vjeç

399

21

7883

1990

94.7 %

25.2 %

31 – 35 vjeç

221

12

6958

2075

94.5 %

29.2 %

Mbi 36 vjeç

106

5

3364

1189

95.2 %

35.3 %

Po të bazohemi vetëm në të dhënat e pasqyruara në tabelat e mësipërme, nuk arrihet në një
përfundim për të shprehur saktë mendimin tonë, se sa ndikon shtatzënia në sëmundjen e kariesit të
dhëmbëve.
Midis shumë faktorëve që influencojnë në zhvillimin e kariesit, rëndësi i jepet edhe
ndryshimeve të përmbajtjes së kriprave minerale të pështymës. Mendimet për këtë janë të ndryshme.
Disa autorë thonë se nuk ka ndonjë ndryshim statistikor midis përmbajtes së Ca në pështymën e grave
shtatzëna dhe jo shtatzëna. Ka ty tjerë që statikisht kanë vërejtur uljen e sasisë së Ca në pështymën e
grave shtatzëna gjatë gjithë kohës së shtatzanisë.
Për të përcaktuar drejt kemi bërë analizat laboratorike të kalciumit dhe fosforit në pështymë
dhe në gjak. Për t’i kryer këto analiza kemi vepruar në këtë mënyrë: u është marrë pështyma 51
grave shtatzëna dhe 35 grave jo shtatzëna, ketyre të dytave si grup kontrolli. Pështyma u muarr në
mëngjez (esëll) para se të hanin, në enë të posaçme sterile. Periudhën e shtatzanisë e kemi ndarë në
dy grupe: 0 – 4 muaj dhe 5 – 9 muaj. Analizat janë bërë në Institutin e Studimit të Tokave. Nga këto
analiza laboratorike u konstatua se përmbajtja e Ca dhe e P në pështymën e grave jo shtatzëna është
më e rritur se te gratë shtatzëna. Ndërsa në mes të periudhës së parë të shtatzënisë dhe të dytës nuk u
konstatua ndonjë ndryshim i dukshëm shif tabelat 5, 6.
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Tabela nr. 5
Ca e P në pështymën e grave shtatzëna
Periudha
e shtatzënisë

Numri i grave

Mesatarja e Ca
në %

Mesatarja e P
në %

0–4m

21

0.0062 %

0.0261 %

5–9m

30

0.0064 %

0.0273 %

Tabela nr. 6
Ca e P në pështymën e grave jo shtatzëna
Numri i grave

Mesatarja e Ca
në %

Mesatarja e P
në %

35

0.0091 %

0.0319 %

Veç analizave të Ca e P në pështymë, kemi bërë edhe analiza të mëtejshme në lidhje me
përcaktimin e Ca e P në gjak. Për t’i kryer këto analiza kemi vepruar në mënyrë të tillë: u është marrë
gjaku 41 grave shtatzëna. Këto 41 gra i kemi ndarë në dy grupe, sipas përiudhës së barrës. Grupi i
parë përfshin gratë shtatzëna nga muaji 0 – 4, dhe këtë e kemi quajtur periudhë e parë, kurse grupin
që përfshin gratë shtatzëna nga muaji i 5-të – 9-të e kemi quajtur perudha e dytë. Sipas analizave u
konstatua se në periudhën e dytë të shtatzënisë ka ulje të Ca, ndërsa përsa i përket P nuk vërehet
ndryshim i madh. Tabela 7 e tregon më qartë këtë.
Tabela nr. 7
Ca e P në gjakun e grave shtatzëna
Periudha e
shtatzënisë

Numri i grave

Mesatarja e Ca

Mesatarja e P

0–4m

21

9.09 mg

2 – 6 mg

5–9m

20

8.2 mg

2 – 5.7 mg

Nga të dhënat laboratorike del se kërkesa e fetusit për Ca më këtë periudhë është e madhe.
Duke u mbështetur në të dhënat e gjithanshme të këtij kontrolli studimor stomatologjik
rezulton se shtatzënia si një proces i ndërlikuar fiziologjik influencon deri në një farë mase në
zhvillimin e sëmundjes së kariesit të dhëmbëve. Dhe kur struktura minerale pëson ndryshime edhe
rezistenca e indeve të forta alternohet, faktorët kimim enzimatik, bakterial të njohur si agjentë të
kariesit e gjejnë rrugën të lirë.

K O N K L U Z I O N E:
1- Gravidanca e favorizon zhvillimin e kariesit.
2- Me rritjen e numrit të lindjeve rritet dhe përqindja e frekuencës së kariesit në të njëjtën grup
- moshë.
3- Përqindja e Ca në pështymën e grave shtatzëna është më e ulur se te gratë jo shtatzëna.
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4- Në periudhën e dytë të shtatzënisë sasia e Ca në gjak është më e ulur se në periudhën e parë,
kurse sasia e përqindjes së P në gjak nuk pëson ndryshime.
5- Proçeset e kalcifikimit që fillojnë nga muaji i tretë i jetës uterine kërkojnë një profilaksi të
hershme, kurse mineralizimi i molarëve 6 vjeçar që fillon nga fundi i shtatzënisë, kërkon një
profilaksi të zgjatur.
6- Për gruan shtatzënë duhet të merren të gjitha masat profilaktike, pasi fetusi edhe në gjëndje
defiçitare e merr vetë atë që i nevojitet.
7- Ushqimi i pasur dhe i kombinuar mirë, është bazë e përgjithshme e çdo profilaksie të kariesit
në periudhën e shtatzënisë.
8- Marrja e tabletave të fluorit nga gruaja gjatë periudhës së shtatzënisë dhe pas kësaj periudhe
është një element i vlefshëm kundër kariesit.
9- Gruaja shtatzënë duhet të mbajë një higjienë të mirë të gojës e të dhëmbëve, t’i kontrolloje te
stomatologu në çdo tre muaj dhe në rast nevoje t’i mjekojë ata.

L I T E R A T U R A
1- Ndoja H., Vojushi A., Tazi Sh.,: ndikimi i shtatzënisë në kariesin e shëmbëve. Buletini Stomatologjik viti
1977, nr. 1 ft. 15 – 28.
2- Kraalz H.: Kariesprephylaxe in der Schwangerschaft, teksti Die Zahnkaries und ihre Socialhygjenische Bedeutung, viti 1955, fq. 69 – 77.
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PËRDORIMI I GLYCEROFOSFATIT TË KALÇIUMIT NË MJEKIMIN
E NDJESHMËRISË SË QAFAVE TË DHËMBËVE NË PARADONTOZË
Stom. P. QERIMI
Poliklinika Stomatologjike Durrës
Pa diskutim, një nga problemet më preokupante për stomatologjinë e sotme, është
diagnostikimi i paradontozës dhe mjekimi i saj, që është aq i ndryshëm, i papërcaktuar dhe me
rezultate jo aq të sigurta. Paradontopatitë, në qoftë se mund të shprehemi në mënyrë letrare, kanë
qënë dhe mbeten thembra e Akilit për shkencën stomatologjike. Shërimi i tyre i plotë (e kemi fjalën
për paradontozën) është thuajse e pamundur.
Paradontoza si sëmundje mjaft e përhapur të çon dalëngadalë në humbjen e dhëmbëve, gjë
që influencon për anën estetike tek pacientët dhe ul aftësinë e tyre në punë. Dëshirojmë të shtojmë
këtu në formë njoftimi dhe, më vonë si studim, problemin e trajtimit të ndjeshmërisë së qafave të
dhëmbëve, që takohen aq shpesh në praktikën e përditshme në rastet me paradontozë të gradës së
dytë dhe akoma më shpesh në ato të avancuarat, si dhe në format hemorragjike dhe atrofike dhe më
pak në ato pioreike. Në këtë konkluzion kemi arritur sidmos mbas dispanserizimit të paradontopative,
dmth. pas vitit 1973, kur filloi një kontroll i rregullt dhe i planifikuar i pacientëve. Këtu nuk kemi
për qëllim të flasim për mjekimin e hiperestezisë se smaltit ose të dentinës, por duam të theksojmë
efektin kurativ të glycerofosfatit të kalçiumit, në mjekimin e përgjithshëm të ndjeshmërisë së qafave
të dhëmbëve duke e kombinuar me mjekimin lokal po me glycerofosfat kalçiumi. Pamvarësisht
se në mënyrë jo sistematike, ne kemi trajtuar deri tani hiperestezinë e smaltit dhe të dentinës në
paradontopatitë, me natri fluorati, AgNO3 30 – 40 % që e qetësojnë ndjeshmërinë, por jo për një
kohë të gjatë. Mjekimi me AgNO3 na u duk shumë i papërshtatshëm se në disa raste jep djegie të
mukozës. Meqënëse dhe natri fluorati na mungonte dhe ishte si nitrati i argjendit një mjet i thjeshtë
lokal, na u duk më e arsyeshme përdorimi i një preparati që të aplikohet jo vetëm në rrugë lokale po
edhe për os. Kërkesë tjetër ishte që të përdorej një preparat që gjëndej në farmacitë tona. Autorë të
ndryshëm të huaj theksojnë se kanë patur rezultate shume të mira në aplikimin e glycerofosfatit të
kalçiumit për mjekimin lokal e të përgjithshëm të ndjeshmërisë së dhëmbëve në qafat e tyre ne raste
me paradontozë. Kështu që në terapinë e përgjithshme të paradontozës ne inkluduam dhe kurimin
me glycerofosfat kalçiumi, si me rrugë endogene (për os) dhe lokalisht. Në fillim hasëm vështirësi nga
pacientët të cilët meqë ankesat i kishin lokale nuk e kuptonin rëndësinë e mjekimit të përgjithshëm
dhe kërkonin me ngulm mjekimin lokal.
Metodika e përdorimit ishte si më poshtë:
Pacientit që paraqitej me hiperestezi të dentinës në qafat e dhëmbëve, sidomos ata që vuanin
nga paradontoza, i përshkruanim si mjekim të përgjithshëm ndër të tjera edhe glycerofosfat kalçiumi
që gjendet në farmacitë në formë pluhuri, nga tre pluhura 0.30 – 0.50 tre herë në ditë. i fillonim
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njëkohësisht dhe mjekimin lokal duke e përzier preparatin me glicerinë ose sol. novokainë 0.5 %,
duke e përgatitur ex tempore dhe duke e fërkuar me spatula agate në qafat e dhëmbëve. Shpesh
herë si tretës kemi përdorur dhe sol. fiziologjik. Mjekimi i përgjithshëm vazhdonte një muaj rrjesht,
kurse fërkimi dhe mjekimi lokal vazhdonte 3 – 5 minuta dhe në rastet me ankesa të theksuara edhe
6 minuta.
Për zhdukjen e ndjeshmërisë mjaftonin 3 – 4 seanca. Është mirë që mjekimi i përgjithshëm
të kombinohet me vitaminë C 400 – 600 mg në ditë, vitamin B kompleks 4 – 6 drazhe në ditë, kurse
në individë të rinj kemi përdorur edhe vitamin D. Autorë të ndryshëm kanë aplikuar dhe doza më
të mëdha në rrugë endogene deri 0.75 gr. tre herë në ditë, por ne nuk kemi tejkaluar dozën 0.50 tre
herë në ditë. Pavarësisht se kemi përdorur glycerofosfatin e kalçiumit në mjekimin e hiperestezisë në
paradontozë që prej disa vjetësh, në evidencë kemi 30 raste të cilat i kemi kontrolluar në periudha 6
muaj, 1 vit, 2 vjet dhe kemi konstatuar me kënaqësi që shqetësimet thuajse ishin zhdukur dhe, vetëm
në disa raste kishte një rifillim të lehtë të ndjeshmërisë.
Kështu, nga 30 raste, 25 pacientë nuk njoftuan ankesa të përsëritura, kurse 5 pacientë mbas 10
– 11 muajsh kishin një ndjeshmëri, sidomos gjatë përdorimit të furçës, të lëngjeve të ftohta ose gjatë
të ftohtit të dimrit kur thithnin ajër. Në këta 5 pacientë rifilluam kurën e glycerofosfat kalçiumi 0.50
tre herë në ditë për dy javë të tjera dhe mjekim lokal. Ne disa raste si mjekim lokal kemi kombinuar
dhe preparatin Sindolor. Mbas kësaj përsëritje të kurës shqetësimet zhduken. Interesat ishin se gjatë
seancave të para pacienti ankonte dhimbje qe vinin dalëngadalë duke u zhdukur. Simbas studimeve
të kryera në laborator dhe të përforcuara nga autorë të ndryshëm glycerofosfati i kalçiumit është një
preparat që asimilohet lehtë, shpejton mineralizimin e dentinës sekondare dhe forcon strukturën
minerale të shtresave të saj.
Në pacientët me moshë mbi 45 vjeç jemi treguar të rezervuar ndaj këtij preparati për shkak të
ndryshimeve aterosklerotike që konstatohen në këtë moshë, megjithëse shumë autorë nuk njoftojnë
kufizim moshe. Duke u nisur nga fakti, se në literaturën tonë dhe në praktikën e zakonshme nuk
kemi mjet me efikas për kurimin e hiperestezisë së dentinës, që shoqëron kaq shpesh dhëmbjet me
paradontozë dhe ngaqë eksperienca jonë tregon rezultate pozitive për mjekimin e kësaj ndjeshmërie,
mendojmë se ky preparat mund të përdoret me sukses në praktikën e përditshme.

K O N K L U Z I O N E:
1- Përdorimi i glycerofosfatit të kalçiumit në rrugë endogene dhe lokale i kombinuar me
vitaminoterapi, jep rezultate të qëndrueshme në mjekimin e ndjeshmerisë së qafave të
dhëmbëve në paradontozë.
2- Pavarësisht nga rastet dhe eksperienca jo e madhe na duket e arsyeshme të theksojmë që
preparati është i përshtatshëm dhe efikas (gjëndet në farmacitë tona) ta rekomandojmë për
trajtimin e ndjeshmërisë së qafave të dhëmbëve dhe në rastet me paradontoze.
3- Mjekimet e tjera lokale kanë veprim të njëanshëm dhe përdorimi i tyre nuk jep rezultatet e
duhura.

L I T E R AT U R A
5 bu r i me.
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KIRURGJI

KOMPLIKACIONET E DALJES ME VËSHTIRËSI TË MOLARIT TË
TRETË MANDIBULAR DHE TRAJTIMI I TYRE
Stom. I. KASAPI, H. VATHI
Dalja me vështirësi e molarit të tretë mandibular shpesh herë bëhet shkak për komplikacione
të shumta dhe të rënda, sidomos inflamatore, të lokalizuara në regionin maksilo – facial.
Në praktikë ende shihen gabime diagnostike sidomos në përcaktimin e komplikacioneve
kockore apo dhe në indet e buta për rreth nofullës, të cilat mund të shfaqen në fillim të daljes me
vështirësi të molarit të tretë mandibular (siç është periostiti mandibular) dhe, si pasojë e mjekimit
të gabuar (terapi konservative e zgjatur), të gjitha këto bëhen shkaqe për të zgjatur paaftësinë e
përkohshme në punë. Manifestimi fillestar i komplikacioneve të daljes me vështirësi të molarit të
tretë mandibular quhet perikoronaritis, të cilin (sipas lokalizimit të proçesit infeksioz, në mukozën
gingivale ose orale, në periost, në kockën e nofullës dhe në muskujt përtypës, si edhe në vartësi të
zhvillimit të proçesit infeksioz në klinikën tonë) e ndajmë në këto forma klinike:
Periokoronaritis serosa (kongjestive), purulente, kronike recidivante dhe forma me
komplikacione.
Secila nga këto forma klinike mund të komplikohet me komplikacione lokale e të përgjithshme,
të cilat sipas shumë autorëve klasifikohen në:

I- Komplikacione lokale ku bëjnë pjesë:
1- Komplikacionet infeksioze në nivelin e mukozës (stomatite), në indet e buta (abscese e
flegmone në indet e buta për rreth nofullës), në kocka (osteomielit i lokalizuar ose difuz i
mandibulës), në gjëndrat limfatike regionale (adenite e adenoflagmone).
2- Komplikacionet mekanike, nën formën e çrregullimeve të okluzionit dhe periodontiteve
traumatike të molarit të dytë.
3- Komplikacionet tumorale, duke shkaktuar kiste perikoronare, folikulare etj.
4- Komplikacionet nervore në formën e nevralgjisë trigeminale sekondare.

II- Komplikacionet e përgjithshme ku bëjnë pjesë:
1- Komplikacionet infeksioze të përgjithshme nën formën e tromoflebiteve, infeksionit fokal etj.
2- Komplikacionet nervore nën formën e çrregullimeve nervore refleksmotorike ose sensitive si
edhe te atyre neuro – psiqike.
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Për të analizuar frekuencën e format klinike më të shpeshta që kemi konstatuar, si edhe
trajtimin e tyre kemi marrë ne studim 220 të sëmurë me patologji të molarit të tretë mandibular,
të cilat janë ekzaminuar dhe mjekuar gjatë viteve 1972 – 1973 në klinikën tonë, nga të cilat në 44
(20%) prej tyre u konstatuan komplikacione të evidentuara në kartela klinike. Shumica e tyre (80 %
të rasteve) janë shfaqur në moshë të re (18 – 25 vjeç), më shpesh në meshkuj, me shpeshtësi afërsisht
të njëjtë përsa i përket anës së majtë apo të djathtë të mandibulës. Për mendimin tonë, frekuenca e
komplikacioneve është më e madhe mbasi disa komplikacione duke u shfaqur si nozologji e veçantë
dhe duke mos u njohur shkaktari i tyre, shpesh janë trajtuar në reparte të tjera, siç janë stomatitet
ulçeroze, odontiazike etj.
Komplikacionet e evidentuara nga ne në kartelat klinike kishin këto forma klinike:
Abscese perikoronare (subperiostale e submukoze) 24 raste (54.5 %).
Abscese peritonsilare të fistulizuara 1 (2.2 %).
Abscese migrator (granuloma migrans) 3 (6.8 %).
Abscese të spaciumit pterigomandibulare 2 (4.5 %).
Abscese te spaciumit submasseterik 1 (2.2 %).
Flegmone parotido - maseterik 2 (4.5 %).
Flegmone submandibulare 3 (6.8 %).
Stomatite ulçeroze odontiazike 3 (6.8 %).
Periodontit traumatik i molarit të dytë 1 (2.2 %).
Vatër patogjene me patologji të syrit 1 (2.2 %).
Siç rezulton nga rastet tona, përqindja më e lartë e komplikacioneve (88.6%) kanë qënë
proçeset supurative. Të tilla përqindje të larta kemi konstatuar dhe në 53 të sëmurë të shtruar në
spital gjatë viteve 1965 – 68 me abscese e flegmone në indet e buta përreth nofullave me 15 (28.3 %)
e rasteve që ishin si komplikacione nga dalja me vështirësi e molarit të tretë mandibular.
Përqindje të larta kanë konstatuar edhe autorë të tjerë. Lindenbaun L. M. cituar nga Seinberg
V. në 172 të sëmurë me flegmone në 71 % prej tyre kanë qënë me origjinë nga patologjia e molarit të
tretë mandibular.
Weisblat H. N. referon se në 582 të sëmurë nga dalja me vështirësi e molarit të tretë
mandibular, në 181(30.8 %) të tyre janë shfaqur komplikacione të rënda supurative (flegmone e
osteomielite), po kështu Verloski nga 189 të sëmurë me osteomielite 66 prej tyre ishin me origjinë nga
patologjia e molarit të tretë mandibular. Shumicën e komplikacioneve supurative (30 prej rasteve)
ne i kemi konstatuar në perikoronaritis supurata si pasojë e mosmjekimit në kohë dhe si duhet e
perikoronaritit supurata. Proçesi supurativ zhvillohet më shpesh nën formën e abscesit perikoronar i
cili gati gjithmonë shoqërohet me dhimbje dhe trizmuse të muskujve përtypës.
Objektivisht abscesi perikoronar është nën formën e abscesit subperiostal ose submukoz i cili
mund të lokalizohet në anën retromolare, vestibulare ose linguale. Jashtë gojës regioni submandibular
dhe këndi i mandibulës janë të enjtur, të skuqur e të dhimbshëm. Të sëmurët kanë temperaturë
subfebrile, dobësi të përgjithshme, vështirësi në përtypje e gëlltitje, leukocitozë e eritrosediment të
lartë etj.
Në rast se abscesi perikoronar nuk zbrazet në kavitetin e gojës në mënyrë spontane, ose me
ndërhyrje kirurgjikale, eksudati purulent me lehtësi mund të përhapet në indet e buta përreth nofullës,
në kockë ose në hapësirat përreth nofullave. Kështu kur proçesi purulent përhapet sipër dhe përpara
molarit të tretë shfaqen abscese migratore (granuloza migrani), të cilat zhvillohen ose nën mukozën
e fundit vestibulare inferior, ose nën lëkurë. Eksudati purulent duke u nisur nga qesja perikoronare,
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futet me lehtësi gjatë murit kockor (favorizuar nga linea oblike externe) duke u përhapur përara dhe
nën muskulin bucinator, grumbullohet ose në murin qelizor subkutan ose shpërthen në mukozë në
regionin vestibular inferior në drejtim të premolarëve.
Shpesh herë një tumefaksion i tillë me lehtësi ngatërrohet me një proces periapikal në nivelin
e premolarëve, ose edhe tek molari i parë. Më shpesh abscesin migrator ne e kemi konstatuar si
komplikacion të perikoronaritit kronik recidivans, ku proçesi inflamator është zhvilluar shumë
ngadalë dhe si pasojë e mosmjekimit në kohë si dhe mjekimit të gabuar ai është fistulizuar në
vestibulin oral ose dhe nën lëkurën e faqes.
Eksudati purulent i proçesit inflamator perikoronar që në fillim mund të përhapet në
regionin e brendshëm të ramusit ascendent në hapësirën pterigo – mandibulare. Në shumicën e
rasteve simptomat klinike karakteristike të absceseve në spaciumin pterigo – mandibular janë
këto: trizmusi i hershëm dhe shumë i theksuar nga prekja në proçesin inflamator të m.master e
pterigoidian, dhimbje në gëlltitje (e ashtëquajtura “ angina dentare “), mungesë ose enjtje e lehtë e
indeve të regionit submandibular.
Kur proçesi supurativ përhapet nga brenda sipërfaqes së trupit të mandibulës, shkakton një
absces të lokalizuar në sulkusin mandibulo – lingual ose flegmone të dyshemesë së gojës.
Rrugët e përhapjes së infeksionit (pusit) janë të shumta e të komplikuara, por siç dihet gjithnjë
paraqesin vështirësi për të sëmurin dhe mjekun.
Kur proçesi supurativ përshkon vijën submilohioide që në fillim të infeksionit, duke përshkuar
fijet e muskulit milohyoid, shkaktohet flegmoni subangulo - mandibular. Të tillë ndërlikim ne e kemi
hasur në tre raste; gjithashtu në tre raste kemi hasur osteomielit të mandibulës të fistulizuar jashtë
gojës, dy nga të cilat ishin incizuar disa herë brenda gojës dhe jashtë gojës, por duke mos u hequr
dhëmbi shkaktar ato janë riakutizuar dhe shtruar në spital në gjëndje të rëndë.
Për të analizuar shkaqet e ndërlikimeve si dhe trajtimin e tyre nga kartelat klinike ne analizuam
këto të dhëna: Nga 44 të sëmurët me komplikacione 20 (45.5 %) prej tyre ishin dërguar pa diagnozë
klinike, ndërsa 7 (15.5 %) ishin me diskordanca ndërmjet diagnozës së dërgimit dhe asaj klinike të
bërë nga ne. përsa i përket formës klinike nga të dhënat e anamnezës dhe ekzaminimit klinik rezultoi
se 30 (68.1 %) e rasteve me komplikacione ishin si pasojë e perikoronaritis purulenta dhe 14 (31.4 %)
e rasteve ishin nga perikoronaritis kronik recidivant.
Nga 44 të sëmurët me komplikacione 20 (45.5 %) nuk ishin mjekuar fare dhe 24 (55.5 %) të
tjerë ishin mjekuar në këtë mënyrë:
8(18.2 %) raste ishin mjekuar vetëm me antibiotikë, 5 (11.3 %) ishin mjekuar në mënyrë
konservative me drena, në 9 (20.4 %) ishin bërë incizione të kapushonit mukoz (3 prej tyre ishin
incizuar nga 2 – 3 herë), 2 (4.5 %) ishin mjekuar me heqjen e dhëmbit. Vlen të theksohet se në 14
komplikacione me origjinë nga perikoronaritis kronik e recidivant, 10 (22.7 %) prej tyre ishin pasojë
e mjekimeve të gabuara (5 raste ishin mjekuar vetëm me antibiotikë dhe 5 të tjerë ishin mjekuar me
incision, 3 nga të cilët ishin incizuar nga dy – tre herë. Si pasojë 5 nga këta të sëmurë u shtruan në
spital).
Nga të dhënat e përmendura rezulton se shkaqet kryesore të komplikacioneve të rënda nga
patologjia e molarëve të tretë mandibular, janë në shumicën e rasteve nga mjekimi jo i drejtë (24 ose
25.5 % të rasteve ishin si pasojë e këtij mjekimi), ndërsa në 20 (45.5 %) të rasteve këto ndërlikime u
hasën si pasojë e ardhjes me vonesë e të sëmurëve për konsultim.
Mjekimet jo të drejta, për mendimin tonë në rradhë të parë janë pasojë e mosnjohjes si duhet të
komplikacioneve me origjinë nga molari i tretë mandibular dhe si rrjedhim ato nuk diagnostikohen e
mjekohen në kohë. Për këto flasin qartë dërgimi për diagnozë i 20 të sëmurëve si dhe i 7 diskordancave
diagnostike.
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Fakti se 8 prej tyre ishin mjekuar vetëm me antibiotikë e 5 të tjerë vetëm me drenim
të thjeshtë tregon se, në disa kolegë ende ruhen koncepte konservatore në mjekimin e
komplikacioneve supurative të patologjisë së molarit të tretë, të cilët abuzojnë në mjekimin
e njëanshëm konservativ vetëm me antibiotikë, ose vetëm me drenim të thjeshtë. Koncepti
konservativ është shprehur edhe në incizione të përsëritura në të sëmurët me granulomë migrans,
ostemielite etj. tek të cilët proçesi inflamator ka recidivuar për aq kohë sa vazhdon që të mos
hiqet dhëmbi shkaktar.
Gjithashtu edhe stomatitet ulcerative si komplikacion i patologjisë të molarit të tretë kanë
recidivuar gjithmonë kur nuk është hequr dhëmbi shkaktar.
Përsa i përket trajtimit të komplikacioneve si pasojë e patologjisë së molarëve të tretë,
nga të dhënat e kartelave tona rezulton se përveç 2 rasteve: një me absces perikoronar dhe
një me stomatit ulçeroz që u mjekuan në fillim në mënyrë konservative (pa ndërhyrje), të
gjitha rastet e tjera (42), u mjekuan në mënyrë kirurgjikale: me incizione të shoqëruara ose jo
me antibiotikë, me incizione ekstraksione, ose vetëm me ekstraksion të shoqëruar ose jo me
antibiotikë.
Në rastet e mjekuara nga ne, vetëm në 15 (34 %) prej tyre mundëm të bëjmë kontroll
pas operacionit, tek të cilët në 14 raste gjendja pas ndërhyrjes u zhvillua normalisht dhe vetëm
në 1 rast u shfaqën ndërlikime për të cilat i sëmuri u shtrua në spital. i sëmuri M. O. Gj. 22
vjeç, me numër kartele 349, dt. 12.1.1973 shtrohet në spital me diagnozën Flegmon i regionit
parotid - maseterik, pasi para dy muajsh i ishte bërë incision dhe ekstraksion. Ky ndërlikim për
mendimin tonë ishte pasojë e një vatre infeksioze të lokalizuar në muskujt masticator. Në varësi
të formave klinike u krijuan këto ndërhyrje, nga 20 abscese perikoronare, 14 prej tyre u trajtuan
me incizione (9 prej të cilëve pa u shoqëruar me antibiotikë) dhe në 7 raste duke përfshirë dhe
abscesin perikoronar të fistulizuar) u krye ekstraksion i 8 . 3 prej tyre ishin incizuar më parë dhe
një ishte mjekuar me antibiotikë. Në 2 raste me granuloma migrans në fillim u bënë incizione
dhe në një rast u bë njëkohësisht incision dhe ekstraksion i 8 ; po kështu edhe me osteomielit
mandibular në dy raste u bënë incizione jashtë goje dhe ekstraksion i 8 dhe në një rast incizioni
jashtë gojës dhe heqja e dhëmballës u bë pas një jave. Ndërsa në flegmone submandibular,
pterigomandibular, submaseterik, përveç një rasti kur u krye vetëm ekstraksion (i sëmuri H. C.
Nr. K. 600), në të gjitha rastet e tjera u bënë incizione. Edhe në tre raste me stomatit ulçeroze,
vetëm në një rast ekstraksioni u krye që në fillim, ndërsa në dy rastet e tjera, ai u krye disa ditë
pas mjekimit konservativ.
Në 27 incizione të kryera, 16 prej tyre u shoqëruan me antibiotikë ndërsa në 11 raste të tjera
incizioni nuk u shoqërua me antibuiotikë.
Përsa i përket kohës së heqjes së molarit të tretë mandibular me komplikacione, nga kartelat
e studjuara rezulton se nga 19 ekstraksione të kryera gjithsej vetëm në 8 raste u aplikuan mjekimi me
antibiotikë pas ndërhyrjes, 12 ekstraksione u bënë 2 – 5 ditë pas incizionit, 2 ekstraksione u bënë së
bashku me incizionin, 2 ekstraksione pas përdorimit për 3 – 4 ditë me antibiotikë dhe 3 ekstraksione
u kryen pa asnjë përgatitje paraprake.
Këto të dhëna tregojnë se ndër komplikacionet supurative si pasojë e patologjisë së molarit
të tretë mandibular, në shumicën e rasteve në plan të parë për mjekimin e tyre vihet incizioni i
cili në varësi të gjendjes lokale dhe të përgjithshme shoqërohet edhe me antibiotikë. Ekstraksioni
i molarëve të tretë mandibularë me përjashtim të dy rasteve me supuracion dhe në një rast me
stomatit, në 16 rastet e tjera me komplikacion supurativ është kryer pas incizionit ose pas përgatitjes
me antibiotikë.
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P Ë R F U N D I M E:
1- Ndër komplikacionet e shumta që shkaktohen nga patologjia e molarëve të tretë mandibular,
më të shpeshtë janë ato inflamatore që sipas materialit tonë përbëjnë 88.6 % të rasteve.
2- Format e ndryshme klinike të komplikacioneve me origjinë nga patologjia e molarëve të tretë
mandibularë janë në varësi të raporteve anatomo – topografike të molarit të tretë mandibular
ne indet e afërta përreth tij.
3- Parandalimi i komplikacioneve të rënda inflamatore, si pasojë e patologjisë së molarit të tretë
mandibular mund të kufizohen shumë në rast se përcaktohet dhe kryhet drejt e në kohë
mjekimi konservativ ose radikal i perikoronariteve.
4- Për mjekimin me sukses në një kohë sa më të shkurtër dhe për të evituar recidivat e
komplikacioneve si pasojë e patologjisë së molarëve të tretë mandibular, është e domosdoshme
që në të gjitha rastet kur molari i tretë mandibular është në pozicion jo normal ose ka mungesë
vendi, krahas incizionit ose mjekimit lokal, të kryhet heqja e tij sa më parë.

B I B L IO G R A F IA
6 bu r ime .
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MBI KLINIKËN DHE MJEKIMIN E ARTERIEVE AKUTE DHE KRONIKE
TË ARTIKULACIONIT TEMPEROMANDIBULAR
Stom. S. GJINI
Katedra e Kirurgjise Stomatologjike
Patologjia e artikulacionit tempero – mandibular (A. T. M.) është e larmishme dhe paraqet
interes për mjekun stomatolog në praktikën e përditshme si përsa i përket klinikës ashtu dhe
mjekimit. Veçoritë klinike të proçeseve patologjike që zhvillohen në këtë regjion, para së gjithash
kushtëzohen nga faktori etiologjik pa mohuar këtu rolin e rëndësishëm që luan për këtë problem
ndërtimi i veçantë anatomo - topografik dhe funksional i kyçit të nofullës së poshtme.
Ndër patologjitë më të shpeshta të artikulacionit temperomandibular janë proçeset
inflamatore, të cilat shfaqen në formën e artritit akut dhe kronik duke përfshirë këtu edhe artritet
distrofike ose artrozat, të cilat shkaktohen nga çrregullinet neurodistrofike, endokrinopatike etj.
Me gjithë studimet e ndryshme që janë bërë problem i etiologjisë dhe mjekimit te artriteve
ende në kohën e sotme nuk është zgjidhur përfundimisht dhe në literaturë ndeshen pikëpamje të
ndryshme, ndonjëherë edhe të kundërta për këto çështje.
Artritet e artikulacionit tempero – mandibular më shpesh janë me origjine traumatike
(trauma të menjëhershme ose mikrotrauma), pa përjashtuar këtu edhe rastet me artrite
reumatizmale, reumatoide artrite që mund të vijnë nga proçeset inflamatore të indeve dhe organeve
përreth, si otitet purulente, parotitet, osteomielitet, artritet specifike ndër të cilat më shpesh
takohen ato pas gripit etj. Përcaktimi i faktorit etiologjik ka rëndësi shumë të madhe në terapinë
e artriteve prandaj këtij problemi i kemi kushtuar kujdes të veçantë. Për të zbuluar shkaktarin
e sëmundjes ne jemi bazuar kryesisht në të dhënat e anamnezës së hollësishme, ekzaminimin
klinik, ekzaminimin radiologjik, kryesisht radiografi direkte të artikulacionit në dy pozicione me
gojë të mbyllur dhe me gojë të hapur duke marrë të dy artikulacionet për krahasim. Në raste të
veçanta kur nuk jemi orientuar me grafinë direkte kemi përdorur edhe radiografinë me shtresa
(tomografinë). Rëndësi për të përcaktuar diagnozën, sidomos për të bërë diagnozën diferenciale
midis formave të ndryshme të artriteve tempero – mandibulare kanë edhe analizat laboratorike të
gjakut kryesisht testet reumatizmale.
Klinikisht artriti tempero – mandibular shfaqet me dhimbje të lehta ose të forta në
artikulacion, të cilat shtohen gjatë ngrënies. Dhimbjet shpërndahen në drejtim të veshit dhe
gabimisht mund të merren për dhimbje të shkaktuara nga ndonjë otit, ose në drejtim të regjionit
temporal dhe gjysmës së kokës duke simuluar në këto raste kuadrin klinik të një hemikranie. Hapja
e gojës në artrite është e kufizuar dhe shoqërohet me dhimbje, symptom ky me rëndësi për të bërë
diagnozën diferenciale midis artriteve temperomandibulare dhe sëmundjeve që përmendem më
sipër ose nozologji të tjera si neuralgjia trigeminale, perikoronariti, sinuzit. Gjëndja e përgjithshme
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e të sëmurit në format e lehta nuk është e prekur ndërsa kur sëmundja përparon ajo rëndohet nga
dhimbjet e forta, i sëmuri ka dobësi pasi nuk mund të ushqehet, pagjumësi dhe si pasojë humbet
aftësinë për punë.
Simptomat që përmendëm më sipër në artritin kronik janë më pak të shprehura, ose ato
karakterizohen me një kompleks simptomash që shumë autorë i cilësojnë si një sindrom artikular,
sindrom Costen, i cili manifestohet me dhimbje koke, marrje mendsh, zhurmë në vesh, ulje të
dëgjimit dhe ndonjëhërë thatësirë në gojë ose parestezi të gjuhës. Gjëndja e përgjithshme në artritin
kronik në përgjithësi është e mirë po ashtu edhe analiza e gjakut nuk ka devijime nga norma, me
përjashtim të ndonjë rasti që mund të ketë eritrosediment të rritur.
Ne kemi marrë në studim 71 raste me artrit të artikulacionit tempero – mandibular forma
akute dhe kronike, të mjekuar në klinikën tonë gjatë viteve1970 – 1975. Shumicën dërrmonjëse të të
sëmurëve i kemi mjekuar ambulatorisht dhe vetëm 16 raste janë shtruar në spital.
Përsa i përket seksit vihet re një predominim i atij femër 41 ose rreth 59 %, në krahasim
me meshkujt që janë 30 ose rreth 41 %. Të dhënat tona në këtë drejtim përputhen me ato të
autorëve të tjerë, të cilët në përgjithësi thonë se patologjia e artikulacionit tempero – mandibular
dhe konkretisht sindromi artikular (artritet dhe artrozat), takohen më shpesh në seksin femër (Voss
Uzhumeckene etj.). Këtu mund të luajë rrol ndërtimi anatomo – topografik i artikulaionit tek femrat
me fosea artikulare të cekët që lejon shfaqjen e subluksacioneve ose luksacioneve habituale, faktorë
predispozues për zhvillimi e artriteve, sidomos atyre kronike. Përveç kësaj format endokrinopatike
takohen më shpesh në seksin femër pasi lidhen me disa gjëndje fiziologjike të veçanta të organizmit
të saj siç janë puberteti dhe klimaksi.
Shumica e rasteve që janë paraqitur me artrite të A. T. M. kanë qënë me origjinë traumatike,
goditje të ndryshme, të mënjëhershme direkte në artikulacion ose indirekte në mentum, trauma kronike
(mikrotrauma), të cilat shkaktohen nga heqja e parakohshme e dhëmbëve dhe moszëvendësimi i tyre
me proteza artificiale kështu që prishet okluzioni normal ose artikulacioni i tretë, siç e quajnë shumë
autorë. Çrregullimi i okluzionit normal ka rëndësi shumë të madhe në shfaqjen e artritit kronik,
prandaj duhet të merret në konsideratë nga mjeku, ndryshe çdo lloj mjekimi që do t’i bëhet mbetet
pa efekt ose me efekt të përkohshëm përdersa të normalizohet okluzioni.
Ne nuk duhet të na qetësojë fakti se jo të gjithë ata qe kanë hequr dhëmbë vuajnë nga artriti.
Kjo është e vërtetë pasi vetëm një pjesë e tyre preken nga kjo sëmundje, sepse këtu luajnë rol aftësitë
kompensatore të vetë artikulacionit, por këto aftësi në një moment të caktuar mund të shterohen
dhe për pasoje, rreziku i sëmundjes i kanoset në çdo moment të sëmurit në një interval kohe më të
shkurtër ose më të gjatë.
Eksperienca jonë ka treguar se edhe goditjet e ndryshme në mentum nuk trajtohen me
seriozitetin e duhur në praktikën e përditshme stomatologjike.
Zakonisht i sëmuri kontrollohet se mos ka frakturë të nofullës ose kondilit dhe harrohet sa
më shpesh në këto raste, bile mund të themi pa hezitim, se në këtë lloj goditjeje artriti ATM është
gjithmonë i pranishëm, në formë të lehtë ose të rëndë në varësi të forcës goditëse.
Në bazë të faktorit etiologjik artritet dhe artrozat në materialin tonë ndahen në këtë mënyrë:
27 raste nga prishja e okluzionit, 19 raste nga goditje direkte ose indirekte prej të cilave 4 raste pas
heqjes së dhëmbëve dhe një rast pas tonsiliktomisë, 7 raste me artrite reumatoide, 5 raste me artrit
reumatizmal dhe 13 raste me artrozë, 4 me origjinë endokrinopatike, ndërsa në 9 të tjerët nuk është
gjetur faktori etiologjik.
Të dhënat tona përsa i përket faktorëve etiologjikë nga trauma direkte, janë më të ulta
se ato të autorëve të tjerë, ato përbëjnë rreth 26 % të rasteve, ndërsa Burgonskaja psh. në 230
raste që ka studjuar 96 ose 41 % i ka patur me artrit traumatik (goditje direkte). Kjo përqindje
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më e ulët e artritit traumatik në materialin tonë shpjegohet me faktin se në përgjithësi traumat e
regjionit maksilo – facial në vendin tonë takohen më rrallë, si rezultat i masave dhe i kujdesit që
tregohet tek ne për sigurimin në punë të punonjësve dhe pakësimit në maksimum të traumave
të transportit.
Megjithatë artriti traumatik, duke përfshirë këtu edhe ato që shkaktohen nga mikrotraumat
(prishje e okluzionit), në materialin tonë zë vendin e parë në mbi 64 % të rasteve.
Përsa i përket formës klinike, në materialin tonë artriti kronik zë vendin e parë me 44 raste.
Ai zakonisht fillon si i tillë që në fillim ose mund të vijë edhe nga mjekimi jo i plotë i formave akute.
Shenjat kryesore të sëmundjes në artritin kronik janë dhimbjet e kyçit të nofullës, sidomos gjatë
hapjes dhe mbylljes së gojës ose marrjes së ushqimeve dhe kërcitje intermediane. Dhimbjet zakonisht
nuk janë shumë të forta, ndërsa kërcitja mund të jetë e lehtë aq sa mezi konstatohet ose shumë e
theksuar sa që dëgjohet edhe në distancë.
Zakonisht artriti i artikulacionit tempero – mandibular takohet në moshat e reja; në materialin
tonë të marrë në studim deri në moshën 10 vjeç kemi patur dy raste, 11 – 20 vjeç 12 raste, 21 – 30 vjeç
27 raste, 31 – 40 vjeç 12 raste, 41 – 50 vjeç 13 raste dhe mbi 50 vjeç 5 raste. Siç del edhe nga të dhënat
e mësipërme nga 71 rastet e analizuara 51 vetë ose 71.8 % të rasteve i kemi hasur në moshat 11 – 40
vjeç. Ndër faktorët e shumtë që mund të luajnë rol në shfaqjen e artritit në këto mosha, mendojmë se
rëndësi duhet t’i kushtohet traumave të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe mikrotraumat që vijnë
nga prishja e okluzionit.
Mjekimi i artriteve të ATM është një problem delikat dhe me përgjegjësi. Në rradhë të parë
ka rëndësi të parcaktohet diagnoza etiologjike, të mënjanohet shkaku dhe mandej të fillojë trajtimi i
sëmundjes. Veçanërisht i duhet kushtuar kujdes i madh artikulacionit të tretë (okluzionit), sidomos
tek personat pa dhëmbë ose që kanë në gojë konstruksione të ndryshme protetike, të cilat mund të
ndryshojnë raportet normale (sigurisht kur nuk janë punuar mirë) midis kondilit dhe foses artikulare
duke u bërë pikënisje për mikrotrauma.
Artriti akut mjekohet në rradhë të parë duke imobilizuar nofullën e poshtme për ta lënë
kyçin e nofullës në qetësi dhe mandej aplikohen antibiotikë, analgjezikë dhe procedura fizio –
terapeutike. Artritin akut traumatik, ne kohët e fundit kemi filluar ta mjekojmë me sukses me
hidrokortizon acetat të kombinuar me penicilinë. Gjithsej bëhen 3 – 5 injeksione intraartikulare
duke përdorur për çdo seancë 25 - 37.5 mgr. hidrokortizon që është baraz me 1 – 1.5 ml të
kombinuar me 100.000 UI penicilinë. Injeksionet bëhen në interval kohe 3 – 4 ditë teknika e
aplikimit të hidrokortizonit intraartikular nuk është e vështirë, por do kujdes. Rëndësi të madhe
ka fakti se ato duhen bërë në kushte të një asepsie të rreptë për të mos lejuar futjen e infeksionit
sekondar në kyçin e nofullës.
Mjekimi i formave kronike të artritit paraqet vështirësi më të madhe. Këtu ka rëndësi të dorës
së parë rregullimi i okluzionit, i shoqëruar me terapinë përkatëse. Edhe në format kronike përdoren
injeksionet intrakapsulare me hidrokortizon acetat ose prednizon për os. Rezultate të mira japin
edhe proçedurat fizioterapeutike në formën e elektrofrezës me solucion novokainë 0.5 % ose kalii
jodati. Gjithashtu rëndësi ka edhe imobilizimi i nofullave me fiksim intermaksilar që mbahet për 10
– 15 ditë. Fiksimi intermaksilar nuk duhet të jetë rigid pasi na pengon për bërjen e hidrokortizonit
intrakapsular, i cili bëhet me gojë gjysmë të hapur. Njëkohësisht fiksimi elastik i lejon nofullës disa
lëvizje të moderuara duke mos e përjashtuar atë krejt nga funksioni.
Nga 71 raste të mjekuar nga ne, në 51 janë shëruar, 19 janë përmirësuar dhe në një rast
mjekimi nuk pati rezultat. 41 raste janë mjekuar me hidrokortizon + penicilinë intrakapsulare ose
për os dhe në 12 raste është përdorur mjekim antireumatizmal ne indometacinë, plaquenil, aspirinë
etj.
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Mjekimet e lartpërmendura janë kombinuar në 15 raste me prednizon, në 48 raste me fiksim
intermaksilar, në përgjithësi terapia ka qënë komplekse e shoqëruar dhe me analgjezikë, proçedura
fizioterapeutike në formën e elektroforezës U.V. C.
Ushqimi në të sëmurët me artrit të artikulacionit tempero – mandibular kur nofullat janë
imobilizuar me fiksim bimaksilar është i lëngshëm, ndërsa në të sëmurët me fiksim mentokranial
gjysmë i lëngshëm.
Si përfundim mund të themi se:
1- Artriti i ATM takohet më shpesh në moshat e mesme dhe më tepër në seksin femër.
2- Nga format klinike më shpesh takohet artriti kronik me origjinë traumatike (trauma direkte
ose mikrotrauma) .
3- Mjekimi i artritit tempero – mandibular është kompleks, artriti akut mjekohet me antibiotikë
dhe hidrokortizon në rastet traumatike. Mjekimi i artritit kronik bëhet me hidrokortizon
acetat + penicilinë. Proçedurat fizioterapeutike dhe bllokimi i nofullave janë të nevojshme në
të dy format akute dhe kronike.

B I B L I O G R A F I A:
1- Dh. Pojani, G. Qano, S. Gjini, I. Kasapi,: Kirurgjia Stomatologjike 1971, fq. 298 – 317.
2- V. I. Burgonskaja: Opitleçenia artritov i artrovisoçna çeljustnin sustavxov stomatologia nr. 6 1964, faqe 54 –
59.
3- I. I. Uzhumechene: O çastata narushenia funkcii visoçno – çeljustni sustavov u vzrosllih, stomatologia nr. 4
1972, faqe 43 – 45.
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ORTODONTI - PROTETIKË

ANOMALITË E POZICIONIT TË DHËMBËVE
Stom. A. BASHA Tiranë
Stom. P. PEPA Shkodër
Ndër anomalitë e dhëmbëve, ato të pozicionit janë grupi më i gjerë dhe më i përhapur, që
përbëjnë një problem të rëndësishëm për aspektet e profilaksisë dhe mjekimit të tyre ortodontik.
Në praktikën ortodontike është i njohur fakti, që një anomali bëhet shkak për përfitimin e një
anomalie tjetër ose një faktor shkaktar sjell jo një, por dy ose më shumë anomali. Një fakt i tillë
ndeshet veçanërisht dendur në anomalitë e pozicionit të dhëmbëve. Si pasojë këto anomali takohen
të vetmuara, të gërshetuara ndërmjet tyre, ose me anomalitë e tjera të dhëmbëve dhe nofullave.
Duke patur parasysh pasojat funksionale, estetike dhe fonetike, që shoqërojnë shpesh herë këto
anomali dhe përhapjen e lartë të tyre tek fëmijët, menduam se paraqet interes trajtimi i disa aspekteve
epidemiologjike, klinike dhe terapeutike për të konkretizuar masat që çojnë në parandalimin dhe
mjekimin e tyre.
Shfrytëzuam për këtë qëllim materialin statistikor të mbështetur në kontrollin stomatologjik
të 4000 fëmijëve 1 – 19 vjeç, në kontrollin klinik të 300 fëmijëve të paraqitur për mjekim gjatë viteve
1975 – 1976 dhe të kontrollit radiologjik të 500 rasteve të paraqitura gjatë kësaj periudhe.
Analiza e këtij materiali statistiko – klinik tregoi:
1-Përhapja: Nga shqyrtimi i llojeve të ndryshme të anomalive të dhëmbëve, rezulton se
anomalitë e pozicionit të tyre qëndrojnë në vendin e parë dhe takohen tek 17.7 % e fëmijëve të qytetit
të Tiranës dhe 24 % e atyre të qytetit të Shkodrës. Këto anomali u ndeshëm mjaft rrallë në kafshimin
e përkohshëm dhe përhapja e tyre vinte duke u rritur krahas me rritjen e moshës së fëmijëve të
kontrolluar. Përhapja më e lartë e tyre (32.1 %) u ndesh në grup – moshën e tretë (14 – 19 vjeç) që
korespondon me denticionin e përhershëm.
Shfaqja e këtyre anomalive ngjet në disa forma, që sipas shpeshtësisë së përhapjes tek fëmijët
tanë renditen si më poshtë:
Suprapozicion
3%
Distopia
6%
Ektopi distale
9%
Ektopi palatale
9%
Ektopi meziale
9%
Distoratacion
20 %
Meziorotacion
21 %
Ektopi labiale
23 %
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Siç shihet edhe nga tabela, nga format e veçanta të vendosjes anormale të dhëmbëve, më
shpesh ngjet dalja labiale që zë 23 % të të gjithë anomalive të pozicionit, mezio – rotacioni me 21
% dhe disto – rotacioni me 20 % e tyre. Shumë më rrallë takohet suprapozicioni i tyre me 3 % dhe
distopia me 6 %.
Për shkallën e qëndrimit të këtyre anomalive, incizivet anësore zënë vendin e parë dhe
përmbledhin 31.5 % të të gjithë anomalive të pozicionit. Nga format më të shpeshta të anomalive të
këtij grupi, tek keta dhëmbë vërehen dalje labiale, mezio dhe disto – rotacionet me 6.7 %, 6.2 % dhe
6.1 % të anomalive të pozicionit. Më rrallë ndeshen distopia, dalja meziale dhe palatinale shif. tabelën
nr. 1.
Së dyti anomalitë e pozicionit përqëndrohen në dhëmbët kaninë që zënë 30 % të anomalive
të këtij grupi. Për moshat 15 vjeç e lart, anomalitë e pozicionit të përqëndruar tek këto dhëmbë
zënë vendin e parë. Vendosje anormale më të shpeshta të kanineve janë dalja labiale, rotacionet dhe
distopitë që zënë respektivisht 13.2 %, 11 % dhe 3.5 % të anomalive të pozicionit.
Dhëmbët prerës qendrore zënë vendi e tretë, duke përmbledhur 21 % të anomalive të
pozicionit. Format më të shpeshta të përqëndruara tek keta dhëmbë janë mezio dhe disto – rotacionet
me 6.4 % dhe 8.9 % dhe daljet labiale me 3.3 %. Shumë më rrallë anomalitë e pozicionit takohen në
dhëmbët e tjerë.
II-Shkaqet. Duke gjurmuar shkaqet që kanë sjellë krijimin e anomalive të periodontit tek
fëmijët e kontrolluar, rezultoi se kariesi i dhëmbëve dhe komplikacionet e tij si shkak kryesor dhe
pothuaj i vetmi i heqjes së dhëmbëve të përkohshëm dhe të përhershëm qendron ndër vendet e
para. Heqja e ketyre dhëmbëve duke prishur raportet harmonike të dhëmbëve të tjerë sinergjiste
apo antagoniste, kishte sjellë vendosje anormale të tyre. Kjo vërehej më e theksuar tek kaninet. Në
një vend gjithashtu të rëndësishëm qëndron edhe mbetja e dhëmbëve të përkohshëm mbas afateve
fiziologjike të ndërtimit të tyre. Zakonisht koha e daljes së dhëmbëve të përhershëm përputhet me
ato të rënies se dhëmbëve të përkohshëm. Mirëpo në praktikën e përditshme janë jo të rralla rastet
kur zëvendesimi i dhëmbëve të përkohshëm bëhet me vonesë, ose e kundërta, dalja e dhëmbëve të
përkohshëm ngjet para rënies së tyre. Dalja në këtë mënyrë e dhëmbëve, në pjesën më të madhe të
rasteve, shoqërohet me anomali të pozicionit të tyre.
Tabela nr. 1
Lloji i an. dhëmbëve

2

3

1

An. Poz. %

31

30

21

Meziorotacion

6.2

6.1

6.4

Disto rotacion

6.1

4.9

Ektopi lab. %

6.7

Ektopi palat.

5

4

6

7

7

1

1

1.5

1.1

-

-

8.9

0.4

0.7

-

-

13.2

3.3

0.8

1.5

-

-

3.1

2.3

0.4

2.6

-

-

-

Ektopi meziale %

30

0.3

2.3

1.1

1.9

1

1

Ektopi distal %

6.1

-

-

1.5

0.7

-

-

Distopi

1.1

3.5

-

1.1

1.1

-

-

Edhe anomalitë e nofullave zënë një vend të rëndësishëm në vargun e shkaqeve të anomalive
të pozicionit. Duke prishur (zvogëluar ose zmadhuar) dimensionet normale të harqeve alveolare të
destinuara për rreshtimin e dhembeve, këto anomali gjatë përpjekjeve për të zenë vendin perkates,
shkaktojnë devijime të ndryshme dhe më vonë anomali të pozicionit të dhëmbëve.
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Ndonëse më rrallë por jemi ndeshur edhe me raste të këtyre anomalive që kanë patur shkak
anomalitë e tjera të dhëmbëve e sidomos ato të numrit, zhvillimit të tyre etj. Prania e dhëmbëve
të tepërt shoqërohet pothuajse gjithnjë me anomali pozicioni tek dhëmbi etj. Gjithashtu vendosja
anormale e vetë embrioneve të dhëmbëve (më e theksuar tek kaninet dhe kjo konstatohet me anë të
radiografisë), shoqërohet gjithnjë me anomali të pozicionit ose me retensionin e tyre.
III-Kuadri klinik. Kuadri klinik i anomalive të pozicionit të dhëmbëve është mjaft i larmishëm
dhe praktikisht i pamundur për paraqitjen e plotë e të hollësishme të tyre.
Si anomali mjaft të përhapura, është e kuptueshme që ato gershetohen mjaft shpesh me
anomalitë e tjera të dhëmbëve e të nofullave. Duke shikuar këtë aspekt tek fëmijët tanë, rezulton
që gërshetimi më i madh ngjet në rradhë të parë ndërmjet vetë grupit të tyre, psh. rotacionet e disa
dhëmbëve me dalje anormale të dhëmbëve etj. Së dyti ato gërshetohen mjaft shpesh me retensionet.
Më rrallë u vërejt gërshetimi i tyre me diastemën, anomalitë e numrit, madhësisë dhe formës etj.
Lidhur me gërshetimin e anomalive të nofullave ato u vërejtën më shpesh me kafshimin e thellë dhe
prognatine. Bile shpesh herë ato ishin pasojë e tyre dhe në këtë rast, klinikisht, paraqesin shkallë të
theksuara të anomalive të pozicionit, që përqëndroheshin në shumë dhëmbë. Në raste të tjera këto
anomali klinikisht shkonin nga format më të lehta, gjer në format shumë të rënda, përqëndroheshin
në një dhëmb të veçantë ose grup dhëmbësh, ishin të vetme ose të gërshetuara e veçori të tjera që
bëjnë të mundur përshkrimin klinik të hollësishëm të tyre.
IV-Profilaksia dhe mjekimi. Gërshetimi i pakët i anomalive të pozicionit me denticionin
e përkohshëm dhe rritja e shpejtë e tyre në moshat më të rritura, flet qartë për ndikimin e
dëmshëm që lozin dhëmbët e përkohshëm në heqjen para kohe, ose në qëndrimet jashtë kohës
së tyre, në këtë drejtim. Si rrjedhim bëhet i kuptueshëm që mjekimi në kohë i kariesit, ruajtja e
dhëmbëve të përkoshëm deri në afatet fiziologjike të ndërrimit të tyre, si dhe ndjekja e rregullt
e këtij proçesi fiziologjik të zëvendësimit me dhëmbët e përhershëm, përbën një ndër hallkat
kryesore të rëndësishme për pakësimin e anomalive të pozicionit tek fëmijët tanë. E njëta gjë
mund të thuhet lidhur me mjekimin e kariesit në dhëmbët e përhershëm dhe evitimin e heqjes
së tyre.
Masat që duhet marrë për parandalimin e anomalive të nofullave dhe dhëmbëve në veçati,
përbëjnë gjithashtu një hallkë tjetër tepër të rëndësishme edhe për parandalimin e anomalive të
pozicionit. Një punë të dendur dhe të kujdesshme në këtë drejtim duhet të bëjnë të gjitha kuadrot
stomatologë që merren me mjekimin e fëmijëve. Anomalitë e pozicionit të dhëmbëve përbëjnë
grupin më të gjerë dhe më të përhapur, por njëkohësisht ato janë grupi kryesor ku mund të ndikohet
nga ne për mënjanimin dhe pakësimin e tyre. Shpesh herë mjafton një ndërhyrje shumë e vogël por
në kohë, për të eleminuar një shkak dhe për të mënjanuar një anomali të pozicionit që do të fiksohej
për gjithë jetën. Prandaj këto kuadro duhet të zgjerojnë fushën e veprimit të tyre edhe në problemet
e profilaksisë dhe zbulimit të këtyre anomalive, të njohin dhe të evidentojnë shkaqet që çojnë në
përfitimin e tyre. Në këtë drejtim vëmendja kryesore duhet përqëndruar në moshat 7 – 14 vjeçare,
mosha këto kur ngjet edhe shfaqja më e lartë e tyre. Në këtë grup – moshë duhet përqëndruar edhe
masa ortodontike, mbasi shpesh ato duhet të shkojnë paralel me masat profilaktike për largimin e
shkaqeve. Ndonëse kjo është koha më e mirë për mjekimin ortodontik të anomalive të pozicionit
të dhëmbëve, të dhënat e literaturës dhe përvoja e jonë klinike tregon, se një ndërhyrje e tillë është
plotësisht me shpresë edhe në moshat më të vogla. Nuk do të gabojmë po të thoshim se anomalitë e
pozicionit të dhëmbëve, në shumë raste, mund të korigjohen në çdo moshë, mjafton që të përpilohet
dhe zbatohet me rreptësi një plan i drejtë mjekimi. Në këtë drejtim metodat e mjekimit dhe llojet e
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aparateve për korigjimin e anomalive të pozicionit të dhëmbëve janë po aq të larmishme siç është
dhe vetë klinika e tyre. Zgjedhja e kësaj ose asaj metode, e këtij ose atij aparati përcaktohet nga vetë
mjeku ortodont në përputhje me të dhënat klinike dhe studimin e imtë të modelit që duhet të bëhet
individualisht për çdo fëmijë.

P Ë R F U N DI M E :
1- Anomalitë e pozicionit përbëjnë grupin më të përhapur të anomalive të dhëmbëve dhe
takohen tek 17.7 % e fëmijëve të qytetit të Tiranës dhe 24 % e atyre të qytetit të Shkodrës.
Ato janë më pak të përhapura në denticionin e qumështit dhe shtohen paralel me rritjen
e moshës. Përqëndrohen kryesisht në incizivet anësore dhe kaninet e sipërm. Gërshetohen
shpesh herë me anomalitë e tjera të dhëmbëve dhe nofullave.
2- Heqja e dhëmbëve të përkohshëm dhe të përhershëm, nga komplikacionet e kariesit dhe
anomalitë e tjera të nofullave dhe dhëmbëve, përbëjnë shkaqet kryesore të këtyre anomalive.
3- Kuadri stomatolog që kryen mjekimin e planifikuar të fëmijëve, duhet të shtojë vëmendjen e
tij si në problemin e profilaksisë dhe të zbulimit të anomalive të nofullave dhe dhëmbëve në
përgjithësi dhe atyre të pozicionit në veçanti. Paralelisht mjekët duhet të shtojnë edhe ndihmën
ortodontike (jo vetëm nga kuadri ortodont). Kjo ndihmë duhet të përqëndrohet kryesisht në
moshën 7 – 14 vjeçare por pa hequr dorë për të gjithë moshat e tjera të mëvonshme. Masat
për parandalimin e mjekimin e kariesit të dhëmbëve dhe komplikacionet e tyre, si dhe masat
profilaktike kundër anomalive të dhëmbëve dhe nofullave, përbëjnë rrugën kryesore që çon
në pakësimin e anomalive të pozicionit.
Puna propagandistike me prindërit, edukatorët e fëmijëve dhe të vetë fëmijëve duhet të shtohet
dhe të bëhet e kuptueshme për njohjen e shkaqeve dhe mënyrat e evitimit të këtyre anomalive që në
të ardhmen të pakësohet përhapja e tyre.
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HEQJA E DHËMBËVE PËR ARSYE ORTODONTIKE
Stom. Dh. LIRA, N. PAPAJORGJI, H. DERVISHI
Poliklinika Stomatologjike lagjes nr. 2 Tiranë
Në Plenumin e XI u theksua se, të gjithë ne e dimë se problemi i shëndetit të fëmijëve ka
preokupuar dhe do të preokupojë vazhdimisht Partinë dhe pushtetin të cilat dhe në të ardhmen do
të marrin masat e nevojshme dhe të gjithanshme për ngritjen në një nivel më të lartë të shërbimit
shëndetësor në këtë sektor të rëndësishëm.
Në këtë drejtim një vend të rëndësishëm zë dhe marrja e masave nga ana e shërbimit
stomatologjik për zhvillimin e plotë të sistemit përtypës.
Zhvillimi normal i aparatit përtypës kryhet vetëm atëherë kur ekziston një ekuilibër midis
zhvillimit të indeve të këtij aparati dhe funksionit. Në anomalitë e ndryshme të dhëmbëve dhe të
nofullave prishet ky ekuilibër, gjë që për pasojë sjell jo vetëm prishjen e funksionit të këtij aparati, por
dhe prishjen e estetikës së fytyrës. Madhësia dhe forma e dhëmbëve janë të përcaktuara që në lindjen
e fëmijës, ndërsa nofulla ku dalin dhëmbët zhvillohet me daljen e dhëmbëve dhe deri në daljen
e shtatës ato dyfishojnë madhësinë e tyre. Gjatë kësaj periudhe zhvillimi i nofullës i nënshtrohet
influencës së faktorëve të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm. Dhëmbët e mëdhenj në nofull të
vogël nuk lejojnë vendosjen e tyre të rregullt, për këtë shumica e autorëve (Lunostro, Andersen) janë
të mendimit për heqjen e dhëmbëve me qëllim ortodontik. Për këtë qëllim kemi marrë në studim
249 fëmijë me anomali të ndryshme (të kartelizuara) të moshave 7 – 21 vjeç, ku heqja e dhëmbëve
për arsye ortodontike është kryer jo vetëm në sistemin e shëmbëve të përkohshëm por edhe të
përhershëm. Në 24 fëmijë (9.63 %) kemi indikuar heqje të dhëmbëve, 12 fëmijëve (4.81 %) heqjet ju
janë bërë për arsye profilaktike, kurse 12 të tjerëve (4.81 %) heqjen janë bërë me qëllime terapeutike.
Rastet tona paraqiten si më poshtë:
Heqja në dhëmbë qumështi (përkohshëm)
Tabela nr. 1
Simetrik

Asimetrik

Gjithsej

Poshtë e lart

3

Lart

4

2

6

Poshtë

2

1

3

Gjithsej

9

3

12
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III | III
Në tre fëmijë kemi hequr simetrikisht poshtë e lart
për arsye të komprimimit të
III | III
VI | VI
4|4
frontit të çrregullt ne më vonë hoqëm
dhe në sistemin e përhershëm hoqëm
. Rastet
VI | VI
4|4
tona i kemi ndjekur nëpërmjet studimeve radiologjike deri në arritjen e rezultateve përfundimtare.
Në katër fëmijë kemi hequr III | III në nofullën e sipërme sepse kishin komprimim në këtë
nofull. Në nofullën e poshtme kemi hequr në dy fëmijë III-III simetrike sepse dhe këtu kishin
komprimim. Në një paciente hoqëm II| të njërës anë (heqja me vonesë). Në një fëmijë hoqëm I | 11
vjeç sepse 1| Ishte I retinuar, dalja e të cilit pengohej nga një dentikël. Në një rast janë hequr V | V me
vonesë dhe për pasojë 5 | 5 kishin dalë nga ana palatinale. Fëmijët janë kontrolluar rregullisht deri në
sistemimin përfundimtar në mënyrë të rregullt të dhëmbëve. Në rastet kur sistemi i dhëmbëve frontal
është vendosur në pozicion anomal, atëherë kemi indikuar heqjen e dhëmbëve të përkohshëm, me
qëllim që të evitojmë anomalitë e sistemit të dhëmbëve të përhershëm.
Në 12 fëmijë (4.81 %) të rasteve kemi përdorur mënyrën terapeutike të korigjimin e anomalive.
Heqjet e dhëmbëve janë bërë nga mosha 9 – 12 vjeç dhe në një rast në moshën 21 vjeç.
Tabela nr. 2
Heqje në dhëmbë të përhershëm
Simetrike

Asimetrike

Të njëanshme

Poshtë– lart
Lart
Poshtë

Gjithsej
1

4

4
3

1

8
3

Në katër raste kemi bërë heqje simetrike në nofullën e sipërme, në një rast kemi hequr 4 |
4 dhe kjo është bërë për arsye të mungesës së plotë të vendit për 3 | 3 sepse ishin në suprapozicion;
në një rast kemi hequr 2 | 2 mbasi ato kanë qënë të prishura dhe kishte mungesë të plotë vendi për
3 | 3 dhe këto të fundit rrënjët e tyre i kishin në drejtim mezial (studim radiologjik). Në dy raste
kemi hequr 5 | 4 mbasi kanë pasur mungesë të plotë vendi për 3 | 3 korona e 5 | e dëmtuar mjaft;
kështu që hoqëm këtë dhe spostuam 4 | me aparat ortodontik në vendin e saj duke krijuar vend
për 3|. Në katër raste ka pasur mungesë të plotë vendi për | 3 të njërës anë dhe për këtë arsye është
hequr | 4 e asaj ane.
Në nofullën e poshtme kemi pasur tre raste me heqje të njëanshme, kemi hequr 1.2 kur fronti
ka qënë shumë i çrregullt dhe dhëmbët ishin me rotacion. Në rastin e heqjes së 1 kishte inflamacion
dhe tërheqje gingive. Në një rast kemi hequr rrënjët e 6 sepse kishte mungesë të plotë vendi për 4
, me aparat ortodontik kemi spostuar 5 në vendin e 6 dhe pastaj 4 . Asnjëherë s’kemi hequr 6 me
korone të dëmtuar pjesërisht, por e kemi rindërtuar në rrugë terapeutike ose ortopedike, mbasi nuk
kemi dashur të ulim efektin përtypës sepse sikurse dihet qendra e gravitetit të funksionit përtypës
kryhet në këtë region.
4|
sepse kishte front të çrregullt me ngushtim të njëanshëm, këtë e
1|
kemi bërë për të ruajtur ballancim të forcave të muskujve gjatë funksionit përtypës midis nofullës së
sipërme dhe të poshtme.
Tek një fëmijë hoqëm
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Sikurse shihet në heqjet terapeutike më shpesh kemi hequr |4 , nuk kemi hequr |3 të cilat
kanë pasur pozicion normal kjo për arsye estetike dhe sepse |3 janë dhëmbë shtyllë të kl. I-rë të cilat
do të na shërbejnë në të ardhmen për mbështetje protezash dhe për ruajtjen e simetrisë së bukur të
harkut dhëmbor të nofullës së sipërme. Këta dhëmbë 3 | 3 dhe në dëmtime mjaft të mëdha mund të
mjekohen shume lehtë se sa 4 për vetë ndërtimin anatomik të tyre.
Nga rastet e marra në studim del se në shërbimin stomatologjik duhet pasur kujdes në heqjen
e dhëmbëve.
1- Duhet të dihet me ekzaktësi koha e ndërtimit të dhëmbëve të qumështit mbasi kemi raste si
psh. pacientja F. M. me numër kartele 58 ankohet sepse dy 1 | 1 nuk i ka me të njëjtën madhësi
formë dhe ngjyrë.
Nga ekzaminimi i sistemit të dhëmbëve u konstatua se I |, ishte i përkohshëm dhe duke
u plotësuar me ekzaminimin radiologjik rezultoi se 1 | pengohej nga një dentikel mbi rrënjën e
rezorbuar të 1 |. Për këtë u bë heqja e 1 | dhe me ndërhyrje kirurgjikale iu hoq dentikuli, më vonë u
vendos aparat për ngacmimin e embrionit të 1 | dhe për sigurimin e vendit për atë.
Gjatë mjekimit ortodontik kemi vënë re raste ku janë hequr dhëmbët e përhershëm pa u
konsultuar me mjekun ortodont dhe që kanë kundraindikacion për heqje si | 3. psh. pacientit V. B.
me kart. 17, vjeç 17 me një progeni i është hequr | 3. Heqja e dhëmbit thelloi akoma dhe më shumë
anomalinë, mbasi në rast se do të bënim protrudimin e dhëmbëve do ndihmonim dhe në zhvillimin
e nofullës së sipërme, gjë që do të na ndihmonte në sistemimin e dhëmbëve në nofull. Heqja e kryer
në këto raste solli si pasojë protrudimin e dhëmbëve, hapësira të theksuara ndërdhëmbore, dmth,
rikrijonin një anomali tjetër.
Për këtë arsye para se të vendosim për heqjen e një dhëmbi tek fëmijët, nevojitet të këshillohemi
me mjekun ortodont për të mos pasur pasoja negative.

P Ë R F U N DI M : 1 .
Nga 243 fëmijë të kartelizuar në 9.63 % kemi indikuar heqje të dhëmbëve, nga këta 4.81 % për
arsye profilaktike dhe 4.81 % heqje terapeutike.
2.Heqjet e dhëmbëve i kemi kryer më shpesh në ngushtimin e rradhëve të dhëmbëve të shoqëruara
me front të çrregullt dhe qëndrimi i 3 | 3 në supra okluzion.
3. Dhëmbët për qëllime ortodontike hiqen si në nofullën e poshtme ashtu dhe në të sipërmen,
simetrikisht ose në mënyrë asimetrike. Kjo varet nga lloji i anomalisë, grada e shfaqjes së
saj si dhe mosha e fëmijës.

B I B L IO G R A F IA
5 bur ime.
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LABORATOR

DOMOSDOSHMËRIA E RRADHITJES SË DHËMBËVE ARTIFICIALË
NË PROTEZAT TOTALE SIPAS OKLUZIONIT TË PARË
Stom. A. BASHA
Katedra e Protetikës Tiranë
Mjekimi ortopedik i të sëmurëve që kanë humbur të gjitha dhëmbët, kërkon zbatimin teorik
dhe praktik të shumë proçeseve të punës klinike ose laboratorike. Përpikmëria për zbatimin e tyre
përcakton suksesin e këtij mjekimi që nuk është lehtë të sigurohet plotësisht në praktikën e përditshme.
Midis të gjitha proçeseve të ndryshme të punës laboratorike, rradhitja e dhëmbëve mund të bëhet
shkak mos suksesi për rastet kur ajo nuk bëhet sipas rastit të paraqitur dhe instruktimit teorik të
saj. Ky mos sukses mund të pasohet me defekte të ndryshme si psh. me mungesën e stabilizimit të
plotë të protezës dhe me mungesën e retensionit të saj, të cilat në disa raste, çojnë deri në frakturë të
pllakës bazale. Këto të dhëna të autorëve të huaj përkojnë edhe me ato të klinikës sonë (studjuar nga
A. Basha dhe F. Toti), të cilët studjuan frakturat dhe dëmtimet e protezave të lëvizëshme duke nxjerrë
se rradhitja jo e rregullt e dhëmbëve artificial ishte ajo që shkaktonte mbi 10 % të rasteve të përsëritjes
së tyre. Këto ishin arsyet që ne u dëtyruam të konkretizojmë rradhitjen e dhëmbëve në protezat e
lëvizëshme të plota për çdo okluzion në veçanti. Materiali është mbështetur në frakturat e protezave të
tilla nëpër linjën mediane, shkaktuar nga rradhitja jo e rregullt si dhe në depistimin e shumë rasteve të
tjera me rradhitje jo korrekte, por pa shkaktuar akoma frakturë të protezës osë dëmtim që të pengojë
përdorimin e plotë të saj. Lidhur me këto të fundit mendojmë se për evidentimin e ankesave si dhe
lindjen e frakturës të protezës lozin rol disa faktorë të cilët janë të ndryshëm në persona dhe sekse
të ndryshëm. Sipas autorëve të ndryshëm dhe mendimit tone, ankesat e të sëmurëve dhe dëmtimet
e protezave deri në frakturë të saj ndodhin në proteza relativisht të përdorura gjatë, në këto raste
kur tek i sëmuri ruhet tonusi i muskujve përtypës sidomos në mosha jo të vjetra dhe në meshkuj në
rastet kur protezat përdoren aktivisht; influencon dhe grada e proçesit alveolar. Në rastet kur kemi
të bëjmë më një atrofi të tij, atëherë si pasojë e mungesës së stabilitetit të plotë të protezës si dhe uljes
së efektit përtypës, proteza me gjithë rradhitjen jo të rregullt të dhëmbëve mund të evitojë frakturën
nga përdorimi jo aktiv i saj. Këto fenomene ne do t’i ndjekim për të përcaktuar shkakun kryesor të
mungesës së stabilizimit dhe të retensionit të plotë të protezave totale në klinikën tonë.
Siç dihet marrëdhëniet reciproke te kretave alveolare të nofullave pa dhëmbë në lloje të
ndryshme okluzioni janë të ndryshme. Gjatë përgatitjes së protezave dentare totale për personat që
kanë humbur të gjitha dhëmbët këto marrëdhënie reciproke te kretave alveolare kanë një rëndësi të
madhe. Marrëdhëniet reciproke të tyre varen jo vetëm nga lloji i okluzionit që ka qënë para humbjes
së dhëmbëve, por dhe nga atrofia e nofullave pas humbjes së këtyre dhëmbëve.
Për të përmirësuar konstruksionin e protezës në personat që kanë humbur të gjitha dhëmbët,
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është mirë që marrëdhëniet e kretave alveolare të shikohen duke patur bazë tre llojet e okluzionit,
okluzionit ortognatik, prognatik dhe progenik. Në rast okluzioni ortognatik dhëmbët në nofullën
e sipërme me sipërfaqet e tyre përtypëse vendosen në forma gjysmë elipsi ndërsa në nofullën e
poshtme sipas një parabole. Dhëmbët frontale poshtë duhet të vendosen pothuajse vertikalisht me
kretën alveolare, ndërsa ato të sipërmet anohen pak përpara. Premolarët dhe molarët sipër duhet
të vendosen të anuara nga jashtë ndërsa ato të poshtmit me anim nga brenda, mbi kretën alveolare
dhe paralel me të sipërmit për të respektuar rregullën e boshteve interalveolare, me qëllim që gjatë
përtypjes që zhvillohet nga muskujt përtypës nëpërmjet nofullës së poshtme, presioni nga dhëmbët
të bjerë në qendrën e proçesit alveolar dhe të bëjë që gjithë baza e protezës të pushoje me precizion në
regionet ku ajo do të shtrihet. Kjo mënyrë rreshtimi nuk predispozon kalimin e forcës jashtë proçesit
alveolar, fënomen i cili do të çonte në zhvendosjen e pllakës së protezës dhe më vonë në plasjen ose
thyerjen e saj. Për të evituar këtë fenomen, i cili dhe konstatohet në praktikën e përditshme, duhet
patur parasysh që vendosja e dhëmbëve artificial të bëhet e ndryshme në okluzione të ndryshme.
Në okluzion ortognatik konstruktimi i harqeve dentare kryhet në bazë të të dhënave të planit
okluziv dhe zgjatimit alveolar. Kështu incizivët qendrorë të nofullës së sipërme vendosen simetrikisht
majtas e djathtas në afërsi me linjën mediane, pra ekstremi prerës i tyre prek planin e oklzuionit dhe
2/3 e ekstremit alveolar janë të vendosura në mënyrë vestibulare nga maja e kretas alveolare, ndërsa
1/3 në mënyrë palatinale. Incizivët laterale në ekstremet prerëse të tyre qëndrojnë të rrethuar 0.5 – 1
mm larg planit të okluzionit në drejtim të afërt me ate të incizivëve qendrore. Dhëmbët kanine, duke
përfunduar formimin e harkut frontal, rradhiten duke prekur planin e okluzionit me majat e tyre. Pas
vendosjes së dhëmbëve frontale mund të vendosen dhëmbët distal në fillim në njërën anë dhe pastaj
në tjetrën; pra me vendosjen e gjithë dhëmbëve përtypës i gjithë harku dentar duhet të marrë formën
e një gjysme elipsi ku sipërfaqja përtypëse e dhëmbëve duhet të formojë të lakuarat okluzive sagitale
dhe anësore me konkavitet të drejtuar poshtë. Formimi i formës gjysëm elipsi të harkut dentar të
nofullës së sipërme arrihet me vendosjen e më poshtme të dhëmbëve përtypës dhe formimin e të
lakuarve okluzive sagitale dhe anësore, përmes ndryshimit në vendosjen e dhëmbëve distale ndaj
planit të okluzionit.
Kështu premolari i parë prek planin e okluzionit vetëm me tuberkulin bukal të tij, ndërsa
tuberkuli palatinal qëndron 0.5 mm mbi planin e okluzionit. Premolari II e prek planin e okluzionit në
të dy tuberkulet, molari i parë duhet të prekë vetëm me tuberkulin meziopalatinal, ndërsa meziobukali
duhet 0.5 mm mbi planin, distobukali 1.2 - 1.5 dhe distopalatinali 1 mm. Molari i dytë nuk duhet të
prekë fare planin e okluzionit dhe bile tuberkulat distal të tij të qëndrojnë 2 – 2.5 mm larg tij. Pasi
mbaron konstruktimin e rradhës së dhëmbëve në nofullën e sipërme, fillohet konstruktimi i rradhës
së dhëmbëve të nofullës së poshtme, orientues për të cilët shërben rradha e dhëmbëve të sipërm dhe
harku alveolar i nofullës së poshtme. Është mirë që në fillim të vendosen premolarët e dytë në mënyrë
që secili prej tyre të jetë antagonist me premolarët e parë dhe të dytë. Një fillim i tillë është i llogjikshëm,
sepse me këto dhëmbë antagonist është me lehtë të caktohet madhësia e nevojshme e zhvendosjes së
rradhës së sipërme në bazë të zhvendosjes anësore të nofullës së poshtme gjatë përtypjes së ushqimit.
Zakonisht kjo madhësi është e barabartë me 2 mm pasi vendosen premolarët dhe pasi fiksohen
mirë ato me dyllë të shkrirë, kontrollohen marrëdhëniet e dhëmbëve gjatë zhvendosjes anësore të
rradhës së sipërme. Pastaj vendosen molarët e parë dhe më në fund molarët e dytë. Këto dhëmbë të
vendosur në nofullën e poshtme formojnë një të lakuar okluzive sagitale konvekse që korespondon
me të lakuarën konkave okluzive të formuar nga dhëmbët e nofullës së sipërme. Dhëmbët përtypës
në nofullën e poshtme do të jenë gjithashtu pak të anuar në drejtim të vijës mediane dhe si rezultat
i kësaj formohet e lakuara e okluzioneve anësore. Dhëmbët frontale mund të vendosen qoftë duke
filluar nga kaninet qoftë nga incizivët qendrore duke bërë kontrollin e zhvendosjes anash, përpara
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dhe prapa. Në këtë rast gjatë përpunimit të ushqimit në gojë, presioni që lind shkon nëpër aksin e
dhëmbëve dhe rrjedhimisht nëpër aksin e zgjatimit të proçesit alveolar duke pakësuar dhe eleminuar
mundësine e rënies së protezave, shpërndarjen e drejtë të presionit përtypës dhe retensionin e saj me
rritjen e veprimit të valvulës. Në këtë rast presioni përtypës nëpërmjet dhëmbëve do të bjerë pingul
mbi kretën alveolare. Në rast të kundërt, neglizhimi në këtë drejtim do të bëjë që presioni duke rënë
në një sipërfaqe më të kufizuar dhe pa bazament siç është rasti anash ose jashtë proçesit alveolar,
sidomos për dhëmbë distale, bën që të eleminohet ose të pakësohet kontakti i pllakës në bazën e saj
dhe gradualisht kjo do të çojë në mbingarkesë të proçesit alveolar shumë më shpejt, në atrofi të tij dhe
frakturë të pllakës qoftë nëpër linjën mediane ose më larg saj.
Në okluzionin progenik për t’i evituar këto fenomene duhet që rradhitja e dhëmbëve të bëhet
gjithashtu në bazë të këtij okluzioni. Kështu, siç dihet në rast humbjeje të plotë të dhëmbëve në të
dy nofullat në këtë okluzion raporti qëndron në ekzistencën e nofullës së poshtme më të madhe
se ajo e sipërmja. Këto raporte janë shprehur në mënyrë aq më të theksuar sa më e theksuar të jetë
progenia kur nuk mungojnë dhëmbët. Në këto raste është e rekomanduar një vendosje e ndryshme e
dhëmbëve: e kompensuar dhe e pa kompensuar.
Në rast vendosje të kompensuar dhëmbët e sipërm vihen me një anim të theksuar vestibular,
pra krijohet një kontakt progenik. Në rast vendosje të pakompensuar të dhëmbëve, kontakte midis
dhëmbëve frontale nuk kemi. Në këtë rast midis dhëmbëve mund të krijohen sipas rastit edhe
trauma. Kur mundësitë ekzistojnë mund të krijohet okluzion ortognatik ose i drejtë. Në rast progenie
pakësimi i trupit të nofullës së sipërme dhe zgjerimi i harkut alveolar të nofullës së poshtme krijojnë
kondita në të cilat vendosja e 14 dhëmbëve artificial në nofullën e sipërme nuk është e mundur
në se ato do të vendosen rreptësisht në bazë të rregullave e ndaj kretës alveolare. Në këtë rast në
nofullën e sipërme mund të vendosen 12 dhëmbë dhe në të poshtmen 14 dhëmbë. Një veçori tjetër
që duhet patur parasysh është se harqet dentare duhet të ndryshojnë të lakuarat okluzive sagitale,
sepse në këtë okluzion bie njëri nga komponentet kryesore, rruga sagitale e prerësve, që kushtëzon
domosdoshmërinë e krijimit të një të lakuare okluzive sagitale më pak të theksuar. Kjo shpjegohet nga
fakti se në rastin e okluzionit progenik dhëmbët frontale të nofullës së poshtme qëndrojnë përpara
grupit korespondues të dhëmbëve frontale të nofullës së sipërme dhe si rezultat gjatë zhvendosjes
sagitale të nofullës së poshtme dhëmbët frontale mund të kenë kontakt dhe prandaj nuk formojnë
ndonjë rrëshqitje. Në rast okluzioni progenik zhduket dhe rruga anësore okluzive e prerësve. Edhe
për këtë mirë është që rradhitja e dhëmbëve të fillojë me nofullën e sipërme ku dhëmbët frontale
të vendosen në bazë të rregullave të mësipërme ndërsa dhëmbët distal të vendosen me këto veçori
premolari I të prek planin e okluzionit, pastaj vendoset molari i parë i cili prek planin e okluzionit në
2 tuberkulat meziobukale e meziopalatinal, ndërsa tuberkulat distal qëndrojnë larg 0.5mm. Molarët
e dytë e prekin planin e okluzionit vetëm në tuberkulin meziopalatinal dhe të tjerët qëndrojnë 1 – 1.5
mm lartë. Gjatë shkurtimit të rradhëve të dhëmbëve të nofullës së sipërme në krahasim me ato të
nofullës së poshtme, është i domosdoshëm abradimi i çdo dhëmbi përtypës në nofullën e poshtme
në mënyrë që të përputhet me dhëmbët e nofullës së sipërme sepse dhëmbët artificiale të fabrikës
destinohen për okluzion ortognatik. Mund të aplikohet edhe vendosja e dhëmbëve distal të nofullës
së sipërme në nofullën e poshtme vetëm duke i ndryshuar anën. Një vendosje e tillë e dhëmbëve
lehtëson shtrimin ndaj njëri – tjetrit. Veç kësaj formohet një rrëshqitje anësore më e butë e radhëve
të dhëmbëve. Në marrëdhënie progenike të theksuara dhëmbët vendosen si në rastin e mësiperm
me ndryshim që dhëmbët frontale të poshtëm të anohen prapa, ndërsa ato të sipërmit përpara, me
qëllim që nëqoftëse nuk arrihet kontakt, të paktën distanca midis tyre të zvogëlohet në maksimum.
Në rastin e okluzionit prognatik vendosja reciproke e dhëmbëve karakterizohet nga fakti
që dhëmbët e nofullës së sipërme dalin përpara në krahasim më dhëmbët e nofullës së poshtme.
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Marrëdhënie të tilla bëjnë që baza e protezës duhet të kalojë regionin frontal deri në kretën alveolare.
Mbulimi i këtij regioni me pllakë të protezës do të ishte i papranueshëm nga pikëpamja estetike, sepse
gjatë buzëqeshjes dhe bisedës do zbulohej pjesa vestibulare e protezës, lë përshtypjen e një trupi të
huaj dhe do të krijohej një ngritje e buzës së sipërme në mënyrë të dukshme.
Prandaj dhëmbët e përhershëm rradhiten direkt në proçesin alveolar dhe formohen për
retension 2 kroshe gingivale në kufirin e zonës neutrale. Një konstruktim i tillë prish natyrisht
principin valvolar të fiksimit të saj në nofull dhe si rezultat i kësaj proteza nuk adaptohet shpejt pra
zgjatet afati i adaptimit të të sëmurit me protezën. Këto ulin efektin funksional të protezimit.
Në rast prognatie të vërtetë harku alveolar i nofullës së sipërme është shumë më i madh. Në
rast animi kompensiv harku i rradhës së dhëmbëve bëhet më i zgjatur. Pra në prognati jo të theksuar
mund të aplikohet rradhitja e dhëmbëve të poshtëm frontale të anuar përpara dhe ajo e dhëmbëve
të sipërme frontal të anuar prapa deri në kontaktin midis tyre. Atje ku prognatia është e theksuar
duhet të aplikohet rradhitja e dhëmbëve sipas mënyrës së pakompensuar sepse përndryshe do të
kishim zhvendosje të protezave dhe frakturë të pllakave të saj. Në rast prognatie të gënjeshtër nofulla
e sipërme është e zhvilluar normalisht, prandaj kushtet për protezimin e kësaj nofulle pas heqjes së
dhëmbëve janë mjaft të mira. Baza e protezës në këtë rast mund të vendoset brenda kufijve të zonës
valvolare (neutrale) ndërsa dhëmbët artificial sipas tipit të okluzionit ortognatik.
___

402

BULETINI STOMATOLOGJIK
(BOTIM I MINISTRISË SË SHËNDETËSISË)
Viti VI
Nr. 2 (12)

KORRIK - DHJETOR

1978

PËRMBAJTJA
ENDODONTI
Q. Nura:

Rezultatet tona në mjekimin me krezofen dhe endometazon të pulpiteve
gangrenoze në një seancë.

Th. Koçi:

Mbi rëndësinë e ekzaminimit të drejtë klinik

F. Rexha:

Mjekimi i polikarieseve vestibulare

Xh. Asllani:

Edhe një herë mbi infeksionin fokal.

PARADONTOLOGJI
R. Qafmolla, T. Fico:

Mjekimi profilaktik i paradontopative nëpërmjet dekortikimit të dhëmbëve.

P E D O D O NT I
L Kasa, Dh. Lira:

Dalja e dhëmbëve të përkohshëm dhe ndërrimi i tyre me të përhershmit.

KIRURGJI
Gj. Prela:

Ekstraksionet, shkaqet, lokalizimi dhe profilaksia e tyre.

K. Jorgji:

Dinamika e zhvillimit, klinika dhe mjekimi i absceseve dhe flegmoneve gjatë vitit
1976-1977.

PROTETIKË
F. Toti, etj:

Të dhënat mbi shkaqet e dëmtimit të protezave të lëvizshme me pllakë dhe rrugët
e mënjanimit të tyre.

403

KOLEGJIUMI I REDAKSISË

404

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

ENDODONTI

REZULTATET TONA NË MJEKIMIN ME KREZOFEN DHE
ENDOMETAZON TË PULPITEVE GANGRENOZE ME NJË SEANCË
Stom. Q. NURA
Poliklinika stomatologjike Dibër
Gangrena e dhëmbëve përfaqëson nje proces kronik të shkaktuar nga bakterie të ndryshme.
Etiologjia e gangrenave siç dihet vjen si kompikacion:
1. Nga pulpitet acute, purulente, ulceroze dhe gangrenoze.
2. Pas ndonjë trauma acute që shoqerohet me dëmtime të indeve nervovaskular.
3. Nga intoksikimet kimike me mbushje me cement silikati ose plastmasi.
4. Nga ngacmimet e vazhdueshme termike si psh. Me mbushje metalike pa shtresa izoluese dhe
në abrazionet patologjike.
Gangrena e pulpës mund të shfaqet në formë të njomë ose të thatë. Ajo mund të kapë
pjesërisht pulpën, ose të gjithë pulpën e dhëmbit. Në varësi të shkaktarit dhe të kavitetit, gangrene e
pulpës mund të jetë e hapur.
Mjekimi i dhëmbëve gangrenozë është akoma një problem mjaft i vështirë për çdo mjek
stomatolog dhe përdorimi i deritanishëm i metodave mjekuese dhe materialet e përdorura për
mbushje kanalesh të dhëmbëve jo gjithmonë na kënaqin.
Në vitet e fundit janë vënë re tendenca në mjekimin e gangrenave me pasta që përmbajnë
hormone dhe antibiotikë me spekter veprimi të gjërë. Në terapinë stomatologjike dhe kryesisht në
rastet e gangrenave të pulpës së dhëmbëve me komplikacione të llojit peridontit akut dhe kronik,
përveç përpunimit mekanik dhe kimik të kanaleve, rol të rëndësishëm luan dhe materiali me të cilin
mbushim rrënjën e dhëmbit.
Ky material duhet t’i përgjigjet disa kërkesave midis të cilave përmëndim:
1. Të mos ngjyrosë koronën e dhëmbit.
2. Të mos rezorbohet
3. Të mos ngacmojë peridontin dhe indet periapikale
4. Të veprojë si antibakterik i fuqishëm
5. Të japë një kontrast të qartë
Në vendin tonë në stomatologji, këto vitet e fundit kanë gjetur një përdorim të gjërë midis të
tjerash dhe dy preparate të reja si krezofeni dhe endometazoni për mbushje të rrënjëve të kanaleve
të dhëmbëve.
Krezofeni është një medikament me veprim të fortë antibakterik, antialergjik dhe
antiinflamator për arsye të përbërjes së tij më dexometazon, hexaklorofen p, klorofen dhe tymol. Ajo
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na është dhën në formë lëngu, ku ka një tënsion sipërfaqësor të ulët dhe përmban lëndë avulluese.
Kjo na jep mundësi të depërtimit të preparatit në mikrokanalet dentinare dhe në kanalin kryesor
deri në apeksin e dhëmbit. Ky medikament nuk ngacmon indet apikale dhe është tolerues i mirë për
regionin apikal.
Endometazoni i cili përmban dexametazon,hydrokortizon, paraformaldehid, dyjodotymol
na është dhënë në formë pluhuri. Është një material antiseptik i fortë, jo ngacmues për periodontin
dhe indet e apeksit të dhëmbit. Përveç përbërësve me veprim të fortë antibakterik, ky material ka
glykosteroide sintetike nga të cilat dexametazoni ka 35 herë më shumë veprim antibakterik dhe
antiinflamator se kortizoni natyral.
Duke u nisur nga vetitë pozitive, në këtë punim do të vlerësojmë rezultatet klinike të këtyre
medikamenteve për të bërë mjekimin me një seancë të të gjithë pulpiteve gangrenoze dhe disa forma
të komplikuara me peridontitet.
Rezultatet e mjekimit të arritura pas përdorimit të dy preparative janë vlerësuar në bazë të
analizave klinike, radiografike dhe bakteriologjike.
Materiali dhe metoda:
Si rezultat i përdorimit të krezofenit dhe të endometazonit gjatë dy viteve të fundit u mbushën
me pastën e endometazonit 278 dhëmbë në 210 pacientë, nga mosha 18-50 vjeç. Diagnoza është
përcaktuar në bazë të të dhënve subjektive, klinike dhe radiografike.
Për të vendosur nëse dhëmbi duhet kuruar, jemi mbështetur në gjendjen e përgjithshme të
pacientit, në moshën e tij (në moshë sa më të re) dhe në mundësitë tona për t’i rikontrolluar dhe për
t’i pasur sa më afër për një ndihmë sa më të shpejtë në rast riakutizimi.
Vizita e rikontrollit është bërë pas 6-12 muajve; na u paraqitën vetëm 167 pacientë. Përcaktimi
i gjendjes pas mbushjes dhe kohës së rikontrollit u bë në bazë të anamnezës, kontrollit klinik dhe
radiografik.
Metoda që kemi përdorur për mjekim është si më poshtë:
Pas izolimit të dhëmbit nga peshtyma, bëjmë pastrimin e kavitetit të dhëmbit dhe punimin e
tij të plotë për mbushje definitive, duke pasur gjithmonë parasysh për të krijuar dhe një pamje sa më
të mirë e për t’u future pa vështirësi në kanalin e dhëmbit.
Me ndihmën e tirnervit, hedhim një pikë krezofen në hyrje të kanalit dhe bëjmë me shumë
kujdes heqjen e pulpës së gangrenizuar nga kanali i dhëmbit, bëjmë përpunimin mekanik dhe kimik
të kanalit. Mbasi kemi konkluduar se meshat na dalin të pastra nga kanali, thajmë kanalin me një
mesh me eter dhe vendosim në kanal një mesh tjetër me krezofen për 3-4 minuta dhe pastaj mbushim
kavitetin hermetikisht me mbushje provizore. Gjatë kësaj periudhe, bëjmë gati materialet për mbushje
të kanalit (kongutaperken) dhe pregatisim pastën e endometazonit. Pastën e kemi përgatitur në bazë
të udhëzimit të prodhuesit (përziejmë një sasi pluhur me eugenol deri sa të na përgatitet një pastë me
konsistencë të trashë).
Pas 3-4 minutash heqim mbushjen provizore dhe meshën me krezofen të vendosur në kanal
pa bërë tharjen e kanalit me mesh tjetër. Mbushjen e rrënjës e bëjmë me lentylo dhe mbasi kemi
konstatuar se mbushja ka arritur deri në apeksin e dhëmbit për të cilën na sinjalizon dhe vet pacienti,
vendosim kongutaperkën dhe mbyllim përkohësisht kavitetin me mbushje provizore. Pas kësaj
dërgojmë pacientin për radiografi kontrolli për të parë se deri ku kemi arritur me mbushjen e kanalit.
Në qoftëse nga radiografia na del se kemi arritur qëllimin, vendosim në hyrje të kanalit një shtresë me
fosfat cementi dhe bëjmë mbushjen definitive të dhëmbit sipas rastit ose me amalgam ose me fritex.
Pacientin e këshillojmë që edhe për dhimbjen më të vogël të paraqitet pranë klinikës.
Gjatë kontrollit 1-4 ditë pas mbushjes definitive, vëmendjen tonë e kemi përqëndruar në
ankesat subjektive të pacientit, ngjyrosjen e koronës së dhëmbit, sensibilitetin në perkusion si
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horizontal ashtu dhe vertical, hipereminë e mukozës apo në dhimbjen në regionin e apeksit të
dhëmbit të mbushur.
Këtë metodë pune e kemi aplikuar në te gjithë dhëmbët me një kanal, pra në incizivet dhe
premolarët në të dyja nofullat.
Ashtu siç theksuam edhe më sipër, rikontrollin e kemi bërë pas 6-12 muajsh dhe përveç
kontrollit klinik kemi bërë dhe kontrollin radiografik. Radiografia është mirë të diskutohet nga i
njëjti person duke përdorur negativoskopin dhe Lenten zmadhuese, për te bërë krahasimin me
radiografitë që janë bërë gjatë dhe pas mbushjes së dhëmbit, për të parë ndryshimet që kanë ndodhur
gjatë kësaj periudhe.
Për t’u bindur për vetitë e forta antibakterike të krezofenit dhe të endometazonit kemi bërë
dhe analizat bakteriologjike para, gjatë dhe pas mbushjes dhe kjo na ka ndihmuar shumë për t’u
bindur mbi vetitë pozitive të këtyre medikamenteve dhe për të shkurtuar kohën e përdorimit të shumë
seancave dhe aplikimin e metodës për të bërë të gjitha llojet e gangrenave me dhe pa komplikacione
të periodontit me një seancë.
Rezultate:
Tek 210 pacientë të mjekuar me pastën e endometazonit, u konstatua se nga dita 1-4 mbas
mbushjes së kanalit, pacientët në përgjithësi nuk ankonin më dhimbje vetvetiu në perkusion dhe
vertikal, po ashtu dhe në palpacion me gisht në proçesin alveolar të regionit të dhëmbit të mbushur,
megjithë që shpesh u konstatua në radiografi dhe kalimi i pastës jashtë apeksit të dhëmbit. Kalimi
i mbushjes jashtë apeksit të dhëmbit u konstatua kryesisht tek pacientët me periodontite akute dhe
kronike, ku edhe në radiografinë e parë dukej një zgjerim pak më i madh në proçesin kockor të këtij
regjioni të apeksit të dhëmbit.
Në 7 raste u vendos të bëhet mbushja e kanalit me pastë të endometazonit megjithëqë u
konstatuan sekrecione purulente nga kanali ose dhimbje në perkusion (si horizontal ashtu dhe
vertikal).
Simptomat e konstatuara me lart u qetësuan disa ditë mbas mbushjes së dhëmbit. Vetëm tek
një i sëmurë u shfaqën acarime të këtyre simptomave ku pas një mjëkimi të dytë, brenda 4-5 ditësh
gjendja u qetësua plotësisht.
Në 4 raste të mjekuar me këtë metodë u konstatuan fistula aktive gingivale. Pasta e tepërt doli
nga fistula mbas disa ditësh mbas mbushjes definitive. Pacientët nuk u ankuan për asnjë lloj dhimbje
dhe fistula për një periudhë jo më shumë se një muaj u mbyll plotësisht.
Përshkrimi dhe diskutimi
Nga observimet tona klinike dhe radiografike me përdorimin e kësaj metode, del si konkluzion
se pasta e endometazonit ka shumë anë pozitive dhe është një material mjaft i mirë për mbushje
kanalesh.
Veçanërisht duhet theksuar se ajo ka një veprim të fortë antiinflamator dhe pakëson dhimbjet
në periodontin apikal, megjithëse disa autorë nuk e rekomandojnë përdorimin e kortikoideve në
mjekimin stomatologjik.
Numri i dhëmbëve të mbushur jashtë apeksit, ka vërtetuar se pacientët në përgjithësi nuk
kanë asnjë lloj dhimbje në kohën e kalimit të pastës jashtë apeksit të dhëmbit, ndryshe nga rastet kur
është përdorur fosfat cementi (dhimbjet janë të forta).
Kontrollet e mëvonshme kanë vërtetuar se mbushja jashtë apeksit të dhëmbit nuk ka veprim
negative, dhe nuk shkakton asnjë dëm për formimin e indit të ri kockor në regionin e apeksit.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Në mbushjet me pastën e endometazonit ne konstatojmë:
Pasta e endometazonit nuk shkakton në përgjithësi asnjë dhimbje nga periodonti, bile dhe në
rastet kur kalon jashtë apeksit.
Mbushja jashtë apeksit të dhëmbit nuk vështirëson formimin e indit të ri kockor rreth apeksit
të dhëmbit.
Rezultatet pozitive të mbushjes me endometazon shpesh herë e bëjnë të panevojshëm
rezeksionin apikal.
Mbas mbushjes së kanalit me endometazon nuk konstatohet ngjyrosja e koronës së dhëmbit.
Pasta e endometazonit nuk rezorbohet as në kanal as jashtë apeksit të dhëmbit.
Kjo pastë pregatitet lehtë dhe heqja e saj nga kanali në raste të dyshimta nuk na sjell asnjë
vështirësi.
Është një metodë që ka vlerë të madhe ekonomike, sepse shkurton shumë séance mjekimi.
Aplikohet mjaft lehtë dhe në kushte ambulatorike.

Në rrethin tonë, kjo metodë ka gjetur përdorim të gjërë dhe nga të dhënat që kemi edhe nga
kolegët tanë jemi të kënaqur në rezultatet e punës.
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MBI RËNDËSINË E EKZAMINIMIT TË DREJTË KLINIK
Stom. Th. KOÇI
Poliklinika stomatologjike Berat
Në punën tonë të përditshme kemi kontakt të vazhdueshëm me shumë persona të cilët
paraqiten për ankesat që kanë lidhur me sëmundjet e ndryshme të dhëmbëve dhe të gojës, apo thjesht
për t’u konsultuar.
Mënyra se si do e vizitojmë personin dhe çfarë rruge do i japim atij lidhur me patologjinë që
na paraqet si dhe me mjekimin e saj, ka rëndësi të madhe. Qëllimi ynë është të hedhim dritë rreth
disa aspekteve që kanë të bëjnë me ekzaminimin klinik, bazuar në kushtet konkrete të praktikës së
përditshme.
Kryerja e ekzaminimit në mënyrë të shpejtuar pa veglat e nevojshme,duke parë vetem një
dhëmb ose gingiven për të cilën ankon i sëmuri, apo duke parë vetëm një radiografi ose duke dëgjuar
disa ankesa a ndoshta duke e ekzaminuar atë në këmbë e pa u thelluar, çon në atë që ne të japim një
mendim të gabuar.
Gjithmonë ekzaminimi i personit duhet të fillojë me anamnezën. Ne duhet të bëjmë një
analizë të shpejtë, por të saktë mbi të dhënat që na jep personi në mënyrë që të thellohemi tek ato.
Momenti i marrjes së anamnezës nuk duhet neglizhuar. Ekzaminimi objektiv kryhet në një vend me
dritë normale dhe duhet të bëhet me ndihmën e instrumentave më të nevojshme (pasqyra, sonda
dhe presela dentare). Asnjëherë ekzaminimi nuk duhet të bëhet në këmbë, për çdo arsye qoftë. Ai
duhet të bëhet me kujdes, në të gjithë gojën, duhen parë të gjitha dhëmbët, në të gjitha anët e tyre,
mukozat, qiellza, gjuha, gjendrat limfatike regionale. Në asnjë mënyrë nuk duhet që të përqëndrojmë
vëmëndjen vetëm në dhëmbin ose vendin që pacienti e akuzon si shkak të sëmundjes, sepse një
praktikë e tillë çon shpeshherë në gabime.
Nuk duhet bërë i shpejtuar sidomos ekzaminimi i dhëmbëve, sepse diagnostikimi i kariesit,
megjithëse është një sëmundje mjaft e përhapur, ka vështirësi. Duhet që të ekzaminohen edhe
formacionet anatomike si dhe organet e tjera pranë kavitetit oral.
Radiografia ose analizat laboratorike kanë rëndësinë e tyre mjaft të madhe, por asnjëherë nuk
duhen mbivlerësuar. Konsultat janë gjithmonë frytdhënëse.
Një anamnezë e rregullt dhe ekzaminim i mirë, të ndihmuar edhe nga radiografia, apo
analizat e tjera të përpunuara në mënyrë serioze, bazuar edhe në eksperiencën personale apo
kolektive, çojnë në atë që të vendoset drejt diagnoza e të sëmurit, dhe t’i jepet atij një mjekim sa
më efikas.
Për të ilustruar këto që thamë, po përshkruajmë më poshtë disa raste nga praktika jonë e
përditshme.
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Pasti i parë.
Pacienti M.F. me nr. Regjistri 12711/1976, paraqitet për të kërkuar ndihmë meqe kishte
dhimbje të forta të mishrave të dhëmbëve sidomos në regjionin e paradhëmballëve të djathta
sipër. Nga pyetjet doli se ai kishte disa muaj që vuante nga mishrat e dhëmbëve, për të cilat ishte
vizituar shpesh herë dhe ishte mjekuar në një klinikë tjetër. Atij i ishte rekomanduar të merrte edhe
rovamicina, por gjendja ishte e njëjtë.
Herë pas here ai kishte dhimbje të forta, dhe sidomos kur merrte ushqime të lëngta e të ftohta,
si dhe natën. Në ekzaminimin objektiv u vu re se paraqiste një gingivit kataral, për të cilin u mendua
se nuk do të qe shkaktar i dhimbjeve të forta që ai ankonte. Në ekzaminimin e arkadave dentare, të
cilat ishin komplet, u vu re se molari i dytë lart nga e djathta kishte një karies profund cervikal që
në sondin jepte dhimbje therëse. Ekzaminimi i tij vështirësohej nga fakti se kishte distorotacion dhe
korona nga ana e vestibulimit mbulohej nga indet e faqes. Ju bë një mjekim provizor dhe u mbyll me
fletsher. Pas afro 30 minuta ai u qetësua. Ju këshillua që të bëntë mjekime të mëtejshme.
Rasti i dytë.
Pacienti D.D. me nr, regjistri 15326/1976 vjen për t’u konsultuar. Ai tha se para disa ditëve
kishte hequr paradhëmballën e parë nga ana e djathtë sipër, por kishte dhimbje të vazhdueshme te
vendi i tij. Ishte mjekuar edhe trajtuar për disa ditë për alveolit, por gjendja sa vinte e keqësohej. Në
ekzaminimin objektiv u vu re se alveola ishte mbuluar me koagul i cili kish nisur të epitelizohej “për
primam’’, ishte e pastër me ngjyrë normale, pa masa putride mbi të, pa erë. Në palpim regioni që
projektohej mbi të nuk kishte dhimbje. Duke vazhduar ekzaminimin e dhëmbëve u pa se dhëmballa e
parë e po asaj ane ishte denstruktuar, zgavra karioze pa dhimbje në sondim, mbante erë, në perkusion
vertikal kish dhimbje dhe në palpim në regjionin që që projektohej mbi rrënjët e saj kish edemë të
dhimbshme. Dhëmballa kishte një lëvizshmëri të lehtë. Ju propozua t’i bëhej incizion dhe drenim
si dhe iu dhanë sulfatiazol. Pas dy ditëve pacienti e ndjeu veten fare mirë dhe nuk kishte më asnjë
ankesë.
Rasti i tretë
Pacienti V.Xh. me nr. Regjistri 16792/1976, paraqitet tek ne për konsultë. Ankon se ka
dhimbje në regionin e majtë sipër tek dhëmbi i qenit. Ai ishte paraqitur disa herë për shkak të këtyre
dhimbjeve, bile i ishte rekomanduar të hiqte protezën fikse të vendosur mbi paradhëmballën e dytë
majtas sipër duke menduar se ajo është shkak i këtyre dhimbjeve, por dhimbjet i vazhduan. Në
ekzaminimin që iu bë u vu re se dhëmbi prerës anësorë i majtë sipër distalisht kishte zgavër karioze
me dhimbje therëse në sondim. Pas mjekimit që iu bë dhëmbit, dhimbjet u qetësuan menjëherë. Ju
rekomandua të bënte mjekimin e këtij dhëmbi.
Rasti i katërt
Pacienti F.B. me nr. Regjistri 2559/1977, dërgohet për konsultë në klinikën tonë për t’u
mjekuar nga nevralgia trigeminus. Ai kishte disa javë që ishte sëmurur, kishte dhimbje të forta, që
i zgjatin rreth 30 minuta e që i shkaktoheshin kur merrte ushqim. Dhimbjet e zinin edhe natën
shpeshherë, gjë qeë e bënin të ngrihej nga gjumi. Ato përhapeshin nga këndi i nofullës, prapa veshit
dhe shkonin deri në qafë. Nuk jepte të dhëna që t’i shkaktoheshin nga të folurit, larja e fytyrës, prekja
e lëkurës. Në ekzaminim paraqiste harqe dentare të plota.
Në ekzaminimin e dhëmbëve u vu re se dhëmballa e dytë poshtë nga e majta, në qafë (e
cila mbulohet nga gingiva që është pak hipertrofike) kishte zgavër karioze rreth 3-5mm të thellë të
dhimbshme në sondim. Ju rekomandua të mjekojë dhëmballën që paraqiste pulpit.
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Rasti i pestë
Pacienti B.F. me nr. Regjistri 422/1977 paraqitet për vizitë. Ai kishte 2-3 ditë me dhimbje të
forta në regionin e molarëve sipër majtas. Ishte mjekuar disa herë, dhimbjet nuk i kishin pushuar,
i kishin rekomanduar të mbushte dhëmbët. Ai referon se dhimbja i reflektohej në fose canina, në
mollëzën e faqes, i dhimbte koka ose syri, kishte sekrecione nga hunda. Në ekzaminim u vu re se
molari i dytë sipër majtas kishte një karies fistral supesficial. U mendua se ky nuk qe shkaktari, aq
më tepër kur në sondim dhe perkusim nuk reagonte. Pikat Vale të anës së majtë të dhimbshme. Në
rinoskopi shiheshin sekrecione purulente në nivelin e meatus nasi media. Ju dhanë mjekime për
sinuzitin që parqiste dhe u dërgua tek otojatri për kompetencë.Pas disa ditëve, në rikontroll ai nuk
ankonte gjë.
Nga rastet që përmendëm, si dhe nga mjaft reste të tjera, dalim me mendimin se ekzaminimi
klinik ka mjaft rëndësi dhe duhet të bëhet me shumë kujdes. Një gjë e tillë rrit mjaft cilësinë e
mjekimeve në pacientët tanë.
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MJEKIMI I POLIKARIESEVE VESTIBULARE
Stom. F. REXHA
Polilinika qendrore e dhëmbëve Tiranë
Polikarieset vestibulare si forma klinike karakteristike të kariesit tek fëmijët paraqiten në këto
stade:
1. Stadi i leukomës.
Janë njollat e bardha që bëjnë opake transparencën normale të zmaltit. Paraqesin interes
leukomat prekarioze që lokalizohen në çfarëdo lloj dhëmbi të përhershëm të fëmijëve, por theksojmë
se janë më të predispozuara faqet vestibulare të dhëmbëve frontalë, veçanërisht në qafën e dhëmbit,
afër ose në distancë nga qafa e dhëmbit.
Ky stad mund të qëndrojë disa javë, muaj e më tepër dhe karakterizohet me mungesën e
ndjeshmërisë, rrallë herë këto komplikohen me kariesin. Në rast se nuk mjekohet mund të kalojë në
stadin e ulceracionit.
2. Stadi i ulceracionit.
Karakterizohet me humbje të substancës dhe shfaqjen e ndjeshmërisë, që praktikisht
përcaktohet nga vetë fëmijët, të cilët gjatë larjes së dhëmbëve evitojnë përdorimin e furçës në këto
zona.
Klinikisht në fillim vërehet një errësim i ngjyrës së zmaltit, disa herë ulceracioni është i
maskuar nga një pllakë dentare e trashë me ngjyrë të verdhë që luan rol në evolucionin e ulceracionit.
Mbas heqjes me kujdes të pllakës dentare, vërejmë humbje të substancës, buzët e defektit janë të
parregullta, të pakufizuara, të thërmueshme, i ngjasojnë shkumësit.
Në bazën e defektit vërejmë errësim që ndryshon nga ngjyra e bardhë si shkumës që ka
periferia. Në rast së bëjmë ekzaminimin me sondë, sonda ngec, ka ndjeshmëri sidomos kur defekti
është i madh. Ulceracioni dhe humbja e substancës evoluon mjaft shpejt.
3. Stadi i ndërlikimit
Në këtë stad dentina koronare është e zbuluar dhe defekti vazhdon të zhvillohet e të përhapet
në thellësi si në rastin e kariesit. Zmalti thërmohet, në disa raste defekti zhvillohet aq shumë sa arrin
pulpën, jep nekrozë të saj dhe mund të bëhet shkak për heqjen e dhëmbit.
Në repartin e terapisë stomatologjike të fëmijëve të poliklinikës sonë kemi ndjekur 6 raste me
këto patologji, nga të cilët në dy raste kemi vënë re në të njëjtën kohë edhe hipoplazi të dhëmbëve. Të
gjithë fëmijët nuk mbanin higjienë të rregullt të gojës e në bazë të të dhënave të prindërve, përdornin
në sasi mjaft të madhe produkte të sheqerit.
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Mjekimi: Për mjekimin kemi përdorur metodën e rekomanduar nga autorët A. Mungier, M.
Schouker dhe M.Le Strat që mbështetet në mendimet bashkëkohore mbi kariesin e dhëmbëve.
Në asnjërin nga rastet tona nuk kemi përdorur mjekimin klasik, mbasi është jo biologjik dhe
nuk ka sukses. Deri tani vonë mjekimi i këtyre defekteve bëhej me mbushje (metoda klasike) ku
kërkohet përgattja e rregullt e kavitetit sidomos sipas parimeve të Blackut, që kërkon sakrifikimin e
një pjese të konsiderueshme të indeve të shëndosha të faqes vestibulare të dhëmbëve të përparshëm
të fëmijëve; megjithatë mbushja me silikat cement ose inlei nuk do të arrijë zëvëndësimin perfekt të
defektit, estetikën etj.
Mjekimi i sotëm i përdorur në rastet tona, konsiston në pastrimin dhe larjen e rregullt të
dhëmbëve me furçë, për rreth 2 minuta, të paktën dy herë në ditë, veçanërisht pas ngrënies.
Të sëmurëve tanë iu mësuam që furçën ta përdorin kryesisht në drejtim vertikal e oblik me
lëvizje rrotulluese, u këshilluan të evitojnë përdorimin e furçës në drejtim horizontal mbasi mund të
avancojë defektin.
Për pastë dhëmbësh të sëmurëve iu këshillua pasta me fluor si pasta fluorodonte, ose pastave
të zakonshme ju shtuan sasira të nevojshme fluori.
Përvec kësaj këshilluam të kufizojnë marrjen e sheqernave që favorizojnë zhvillimin e kariesit,
veçanërisht në intervalin midis të ngrënave (në mbrëmje pas larjes së gojës, para gjumit sidomos për
produktet e sheqerit si karamele, bombone, çokollata që mbahen për një kohë të gjatë në gojë e kanë
aftësi ngjitëse mbi dhëmbët).
Në lidhje me higjinën e rregullt të dhëmbëve dhe me përdorimin e produkteve të sheqerit
midis të ngrënave, biseduam disa herë me fëmijët për zbatimin e tyre rigoroz.
Mjekimi terapeutik konsiston në përdorimin e fluorit në rrugë lokale dhe të përgjithshme. Në
të tre nga rastet tona, ne kombinuam përdorimin e fluorit në rrugë të përgjithshme (tableta 0.25 mg
natrium fluoratum) dhe mjekimin lokal. Në tre raste përdorëm vetëm mjekimin lokal.
Përdorimi lokal
Mbasi izolojmë regjionin përkatës nga pështyma, përpunojmë dhëmbin me ujë të oksigjenuar,
alkool, ajër të nxehtë dhe aplikojmë lokalisht fluorin në formën e pastës së Nafestezinës (Natrium
fluoratum 3 pjesë me një pjesë glicerine). Pastën e kemi aplikuar me foluar me kokë të rrumbullakët
ose me frezë lustrimi me trapano me xhiro mjaft të ngadalta, mbasi në të kundërtën shkaktohet
nxehtësi dhe digjen indet e dhëmbit.
Ilustrim rasti
Pacienti K.C. vjec 10 lindja normale, sëmundjet e fëmijërisë i ka kaluar pa ndërlikime. Në
moshën 3 vjecare ka kaluar një formë të rëndë hepatiti infeksioz. Familjarët të gjithë të shëndoshë.
Prindërit referojnë se fëmija përdor shumë sheqerin dhe produktet e tij, sidomos në intervalin midis
të ngrënave. Nuk ka mbajtur higjienë të gojës.
Statusi prezent: Anomali ortodontike jo shumë e theksuar, kafshim i thellë i shoqëruar me
prognati si rezultat i vesit të mbajtjes në gojë e gishtit të madh të dorës, ditën dhe natën, deri në
moshën 9 vjeç.
Tek dhëmbët e qumshtit ekzistues (disa molare) vërehet melanodoncia, me destruksione
mjaft të theksuara.Tre nga molarët e pare të përhershëm dhe laterali majtas poshtë u mjekuan për
kariese të pakomplikuar (grada II).
Në dy centralet e para sipër, në faqen vestibulare afër qafës së dhëmbit vërehen defekte në
formë ovale me një destruksion të theksuar. Në bazë vërehet ndryshim ngjyre në kafe të errët. Gjatë
sondimit sonda ngec. Po ashtu edhe tek dy lateralet sipër vërehen erozione jo shumë të shprehura.
Pacienti referon për ndjeshmëri nga temperatura që së bashku me defektin kozmetik ishin
shkaktarët që drejtuan fëmijën për mjekim. Mund të mendojmë për një influencë të sheqerit në
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melanodoncinë e dhëmbëve të qumshtit dhe për polikarieset vestibulare të dhëmbëve të përhershëm.
Mbas një mjekimi njëvjecar me metodën e sipërpërmendur rezulton se kemi arritur një
zvoglim të dukshëm të defektit, sonda nuk ngec, është ndërprerë avancimi i procesit karioz dhe nuk
ka më ndjeshmëri ndaj temperaturës.
Ndoshta rezultatet e mjekimit do të ishin më të favorshme, por ka influencuar madhësia e
defektit, moszbatimi i plotë i këshillave tona në lidhje me higjienën e rregullt të gojës e të dhëmbëve
dhe përdorimin e produkteve të sheqerit midis të ngrënave. Me gjithë kontaktet e herëpasherëshme
me prindërit dhe kontrollet e përsëritura, rezultati nuk ishte inkurajues.
Mendojmë që kemi arritur mbyllje dhe cikatrizim te defektit, pra stadin cikatricial të
polikarieseve vestibulare (leukomën cikatriciale). Në lidhje me proceset që ndodhin gjatë mjekimit
të këtyre rasteve, ekzistojnë këto të dhëna si Patrikievi (cit. Sharpenak); duke studjuar fenomenet e
fluorozës në lokalitetet ku uji përmban sasira të tepërta fluori, ka konstatuar që njollat e zmaltit mund
të rikthehen në normë në rastin kur fëmija ndërron banim në një vend tjetër, ku uji përmban një sasi
normal fluori.
Manifestimi i parë i dukshëm i kariesit është shfaqja e njollës së bardhë karioze mbi zmalt që
vazhdon me pigmentin e saj e së fundi me formimin e kavitetit karioz në atë vend.
Megjithatë në raste të tjera që kanë një evolucion të favorshëm, një pjsë e njollave të bardha
mbi zmaltin zhduken më vonë pa lënë asnjë gjurmë (cit. Sharpenak).
Këto të dhëna vërtetojnë më tej ekzistencën e vitalitetit në zmalt, ekzistencën e proceseve
metabolike në të, ndoshta edhe të proceseve regjeneruese të zmaltit.
Të dhënat lidhur me këto procese janë konstatime klinike. Biomekanizmi dhe të dhënat
histo-patologjike të këtyre proceseve, gjatë mjekimit të polikarieseve vestibulare, janë të pasqyruara
edhe nga literatura bashkëkohore.

P Ë R F U N DI M
1. Në kontrollet profilaktike që kryhen nëpër shkolla duhet të depistohen këto raste e të
mjekohen sa më shpejt, para se të ndërlikohen nga kariesi.
2. Të trajtohen polikarieset vestibulare të dhëmbëve të përhershëm tek fëmijët në rastet e
indikuara, me mënyrën e rekomanduar si metodë më biologjike, dhe të evitohet mjekimi
klasik.
3. Të insistojmë e të propagandojmë më tepër masat profilaktike kundër kariesit si higjiena e
rregullt e gojës, fluorizimi dhe eleminimi i abuzimeve në përdorimin e produkteve të sheqerit
midis të ngrënave.

L I T E R AT U R A
3 burime.
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EDHE NJË HERË MBI INFEKSIONIN FOKAL
Doc. Xh. ASLLANI
Katedra e Terapisë Stomatologjike Tiranë
Problemet mjeksore që mbeten akoma të errta janë ato të cilat eksperimentimi nuk ka mundur
t’i vërtetojë.
Në specialitetin tonë mbetet i errët problemi i infeksionit fokal. Ka qenë dhe mbetet akoma
një materie për të cilën janë bërë publikime dhe komunikime nëpër simpoziume dhe kongrese. Janë
stomatologet që pikërisht duhet të japin konkluzionet përfundimtare.
Qëllimi ynë do të jetë të kapim aty këtu ndonjë të dhënë dhe pastaj të nxjerrim konkluzionet.
Çfarë prova mund të sjellim ne mbi realitetin e relacioneve ndërmjet një vatre septike dhëmbore
dhe sëmundjes së marrë me mend për infeksion fokal? Për këtë shkak, të sëmurë të dërguar nga
mjeku patolog ose nga specialisti, paraqiten tek ne vazhdimisht, duke kërkuar mendimin tonë, për të
ditur nëse ka një infeksion dhëmbor aktiv ose ka një infeksion latent me reperkursione patologjike
të mundshme.
I vetmi qëndrim llogjik, racional dhe shkencor i stomatologut është kërkimi i ndërgjegjshëm
për të patur diagnozën e qënies së vatrave dhe lokalizimin e tyre si përgjegjësa patologjike të
sëmundjes së përgjithshme.
Për këtë, pranë një të sëmuri, fillojmë me pyetjet duke studjuar karakteristikat dhe rëndësinë
e sëmundjes. Duhet të bëjmë një ekzaminim klinik të përgjithshëm, gjithashtu edhe atë të gojës dhe
të dhëmbëve të të sëmurit, duke analizuar proceset infeksioze që janë shfaqur dhe duke kërkuar
një konkomitancë në datat e tyre me vendosjen dhe zhvillimin e sëmundjes, nga një ekzaserbim i
natyrës akute ose subakute i ndonjë vatre dhëmbore; një anginë ose një flegmon odontogjen mund
të ekzasorbojë një poliartrit, ose një proces infeksioz zbërthen pas një heqje të dhëmbit, këto raste
kanë vlerë të madhe për ne. Por infeksioni fokal rrallë tregohet në mënyrë shprehëse. Në shumicën
e rasteve vatra infeksioze evoluan në heshtje pa trazira subjektive dhe pyetja e thjeshtë shërben pak
për të zgjidhur rastin tonë.
Ekzaminimi radiologjik ka rëndësi të madhe për zbulimin e vatrave apikale ose të
paradontozës, megjithatë rezultati radiologjik nuk tregon vetëm aktivitetin e vatrës së zbuluar dhe
kjo shpjegon se heqja e dhëmbëve radiologjikisht patologjike nuk është gjithnjë me efekt dhe nuk
mund të ketë as edhe shërim të të sëmurit megjithqë, në disa raste të favorshme vatra infeksioze
është përgjithësisht një faktor i thjeshtë kolateral në mekanizmin e mbrojtjes të organizmit dhe
heqja e dhëmbit duke shtuar kapacitetin reaksional të të sëmurit, mund të japë një përmirësim.
Te sëmurët që vuajnë prej shumë kohe nga një infeksion, ku origjina e tij nuk është përcaktuar,
mjekimet e ndryshme u dukën pa efekt. Gjatë ekzaminimit stomatologjik dhe radiologjik u zbuluan
lezione të dhëmbëve. Dhëmbët e sëmurë u mjekuan ose u hoqën dhe tek këta të sëmurë u dha
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një farë përmirësimi ose shërimi. Me gjithë rezultatin në dukje të mirë, për më vonë observimet
mbeten të heshtura.
Gjatë 44 viteve eksperiencë spitalore dhe pedagogjike kemi mjekuar të sëmurë që vuanin nga
infeksione të ndryshme ku origjina e tyre nuk ishte përcaktuar dhe tek të cilët ishin vënë në dukje
vatra dhëmbore. Tek 14 të sëmurët e fundit nga ky tip, tetë nga këta u shëruan ose u përmirësuan
pas mjekimit; dy recidivuan katër muaj më vonë, ndërsa 6 rastet e tjera sëmundja vazhdoi me gjithë
ndërhyrjet tona.
Shërimi ose përmirësimi i konstatuar i lezionit të dytë pas eleminimit të vatrës primare nuk
mund të konsiderohet veçse si një element mundësie.
Nuk duhet mohuar se infeksionet dhëmbore janë shkaktarët e shumë sëmundjeve të
organizmit tonë.
Çfarë qëndrimi do të mbajmë ndaj një sërë eventualitetesh që na dalin për këtë qëllim. Më e
rëndësishmja është diagnoza e infeksioneve të dhëmbëve dhe të gojës dhe gjetja e një ose më shumë
simptomave do të na bëjë të rezultojmë në nevojën e trajtimit imediat të dhëmbëve ose të gojës.
Nuk jemi dakord me opinionin e disa mjekëve dhe në veçanti të ndonjë mjeku stomatolog që
këshillojnë heqjen sistematike të çdo dhëmbi me pulpë të infektuar, në mohimin e të gjithë terapisë
së dhëmbëve. Kur mungojnë shkaqe të tjera duhet t’i kushtohet një kujdes i veçantë cdo dhëmbi.
Mjeku kurues, mbasi të ketë bërë ekzaminimet e duhura tek një pacient që ka një infeksion
me origjinë të panjohur (reumatizëm, endokardit etj), tenton të depistohet shkaku i parë; infeksioni
sekondar. Ai kërkon të gjejë vatrën primare, gjë që kërkon bashkepunimin e stomatologut për ta
gjetur dhe për ta zhdukur atë.
Stomatologu duhet të ekzaminojë mirë dhëmbin për të cilin dyshon, gjë që e bën me
ekzaminimin klinik, radiologjik, bakteriologjik dhe me testet e vitalitetit të pulpës dhe testet e tjera
për të sqaruar lidhjen që ekziston midis dhëmbit dhe procesit septik.
Ndihmën e madhe në këtë rast na e jep radiografia që na flet për ekzistencën ose jo të
një vatre në fundin e rrënjës, ose gjatë mureve të alveolës. Në qoftëse ne i hedhim një sy sasisë
së filmave që praktika e ditëve na e vë përpara habitemi për frekuencën e madhe të lezioneve
të fshehta që kalojnë të padukshme nga klinika. Zbulimet radiologjike në territor klinikisht të
shëndoshë, janë nga më të ndryshmet, që nga periodontitet fibroze, në granulomat, kistet deri
te dhëmbët e përmbajtur plotësisht dhe shpesh të panjohur prej nesh. Membrana periodontale
mud të duket e enjtur dhe alveola mund të paraqesë erozione që janë konstatime të thjeshta tek të
moshuarit. Por, atë që radiografia do të na vërë në dukje dhe e rëndësishme për ne është nekroza e
një regjioni të vogël kockor rreth apeksit.
Dhëmbët mund të jenë disa herë origjinë e një infeksioni akut ose kronik, por a duhen hequr
të gjitha dhëmbët e infektuara që konstatohen klinikisht ose radiologjikisht? Mendoj se jo.
Nuk duhet të harrojmë rolin e madh që luan dhëmbi në përtypjen ushqimore, në fizionominë
dhe në fonacion, prandaj ne si stomatologë duhet ta kurojmë dhëmbin ashtu siç kurohen edhe
sëmundjet e tjera të organizmit tonë dhe jo menjëherë te shkojme në heqjen e tij.
Edhe absceset periapikale (granulomat) që nuk kanë ndonjë shenjë klinike, por që duken
rastësisht në radiografi nuk duhet të hiqen. Këto abscese apikale nuk janë në kontakt me enët e
rëndësishme që mund të lëshojmë ne to një sasi të konsiderueshme toksinash dhe bacilesh; membrana
granulare që i rrethon është e paprekur duke mbajtur kështu organizmin me ekuilibër biologjik
normal. Granulomat apikale janë një ind mbrojtjeje i krijuar nga organizmi për të stabilizuar gjendjen
si dhe një pengesë e mirë rreth një vatre infeksioze. Shpërthimi i granulomës nuk është shumë i
shpeshtë. Ky zbërthim i granulomës në qoftë se ndodh ka në organizëm një seri pengesash për t’u
kapërcyer nga mikrobet ose toksinat që të bëhet metastaza ose septicemia, në rrjetin gjakor është
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sistemi retikuloendotelial, në rrjetin limfatik gjendrat janë ngarkuar për shkatërrimin e mikrobeve
që kanë kapërcyer barikadën e granulomës.
Mjekët në vendet borgjeze-revizioniste mendojnë vetëm për interesat e tyre dhe për të rritur
fitimet në kurriz të masave të gjëra punonjëse, pse dihet që mjekimi i sëmundjeve në këto vende
kushton shumë shtrenjtë. Prandaj heqja e dhëmbëve si masë mjekuese ka fituar tek stomatologët
e këtyre vendeve një përhapje të madhe. Kur një i sëmurë i prekur nga një infeksion me piknisje të
panjohur, paraqitet tek mjeku, kërkohen tek ai infeksionet primare (vatrat). Në qoftë se nuk gjendet
asnjë origjinë tjetër, akuzohen deri në provën e fundit dhëmbët, kështu mbeten njerëz pjesërisht
ose plotësisht pa dhëmbë, duke ju hequr dhëmbë të dyshimtë për infeksione, pastaj dhëmbët pa
pulpë,pastaj dhëmbë që dyshohen të bëhen pulpite dhe disa herë të gjithë dhëmbët, kurse sëmundja
vazhdon evolucionin.
Nuk duhet të mos i vëmë rëndësi qënies së infeksionit të shkaktuara nga dhëmbët. Frekuenca
e tyre është shumë më e pakët nga sa reklamohet në euforinë e Rosenov, Billing, Huter etj.
Sot me daljen e metodave të reja për kurimin e dhëmbëve, zhvillimi i praktikave antiseptike,
dhe përdorimi i barnave të reja antiseptike, antibiotikë dhe antiinflamatorë të shoqëruara me një
zhvillim të rëndësishëm të njohurive tona mbi proceset fiziologjike cikatriciale, e kanë bërë të
mundur vulgarizimin e terapisë konservuese të dhëmbëve. Terapia e kanaleve është e vlefshme dhe
konservuese duke ruajtur dhëmbin në teresi. Sot nuk hiqen dhëmbët që e kanë të shkatërruar palcën
nga infeksioni ose që e kanë të hequr palcën për efekt mjekimi.
Roli ynë konsiston të bëhet mjekimi konservativ i organeve aq të vlefshme sikundër janë
dhëmbët. Ky mjekim përfshin dezinfektimin e kavitetit karioz dhe të kanaleve të rrënjëve dhe
mbushjen hermetike të kanaleve me pasta të forta antiseptike dhe aderentë mbas mureve të kanaleve
në bazë oksid zinku sikundër është eugenoli, endometazon, kortizonol etj.
Kaviteti i dhëmbit nga ana makroskopike dhe mikroskopike dmth kariesi, dhoma pulpare,
kanalet dhe kanalzat e Tomsit janë ngjeshur me mbeturina ushqimore, mbeturina pulpe në
dekompozim fibra të vdekura dhe pështymë, të gjitha këto formojnë një shtresë me të cilën ushqehen
mikrobet. Këto kavitete të vdekura gjenden jashtë qarkullimit të gjakut dhe qarkullimit pështymor;
këto dy qarkullime janë ato që sigurojnë ushqimin, mbrojtjen dhe zhvillimin e mikrobeve. Duke e
prishur këtë rreth vicioz me mbushjen hermetike të kanaleve, do të thotë të ndalohen ushqimet e
domosdoshme për mikrobet, të mbyllet forameni apikal, më mire i gjithë kanali dhe kaviteti i dhëmbit.
Problemi zgjidhet edhe për mikrobet që kanë mbetur në dhëmb, mbasi këtyre do t’u mungojnë uji
dhe ushqimet, shkaqe këto që sjellin vdekjen e mikrobeve dhe kjo vdekje e tyre sjell shërimin.
Në raste të tjera mund të bëhet kura radikale, e një fistule, një granulomë ose kisti me drenim
apikal, trapanim i alveolës i pasuar nga kyretimi ose rezeksioni apikal dhe heqje e kistit radikular, ose
(në dhëmbët multiradikulare) heqja vetëm e rrënjës së infektuar. Heqja e dhëmbit të bëhet in estanus
dhe jo sikundër veprohet nga disa autorë që indikojnë sanimin kirurgjikal të vatrave infeksioze të
dhëmbëve pasi mikrobet që gjenden në nivelin e tyre (thonë ata) edhe në dhëmbët e devitalizuar në
çdo kohë mund të spostohen drejt endokardit, duke shkaktuar endokardit septik.
Në disa raste pas eleminimit të vatrave të dhëmbëve nuk kemi pasur rezultate të mira, këto
kanë qenë të lidhura, thonë ata me ekzistencën e fokuseve të tjera kronike. Pra dhëmbët u hoqën kot.
Me një fjalë mjekimi konsiston duke përmirësuar teknikat e mjekimeve të rrënjëve, duke
siguruar kështu një restitutio adintegrum të periapeksit, të cementit apikal të ligamentit apikal.
Këto ndërhyrje të ndryshme të bëra në konditat e përshtatshme dhe me asepsinë e dëshiruar
japin rezultate të mira, mos sukseset për të cilat nuk jemi ne fajtorë se paraqiten me shumë vonesë,
përfundojnë në heqjen e dhëmbit, na drejtojnë në insistimin e indikacionit të dytë terapeutik, mjekim
profilaktik.
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Në shoqërinë tonë shëndeti i popullit është problem kryesor i pushtetit tonë socialist. Ne
plenumin e XI të KQ te PPSH një vend kryesor i kushtohet profilaksisë, të ruhet populli nga sëmundjet
në vend që të mjekohet nga to, kjo është një nga detyrat e çdo punonjësi të shëndetësisë. Edhe ne
stomatologji, mjekimi preventiv është një nga detyrat kryesore.
Principin kryesor te mjekësisë tradicionale “prinum nonnuocere’’ duhet ta aplikojmë në
gjithë madhështinëe tij ; jo vetem pulpat e shëndosha por edhe ata të dëmtuarat, jo të inflamuara
meritojnë të shpëtohen me çdo kusht. Ruajtja e jetës së pulpës paraqet një masë profilaktike nga më
të rëndësishmet për kufizimin e prishjes së dhëmbit dhe shkatërrimin e bazes së infeksionit fokal.
Pulpa nuk është një organ delikat që duhet të shkatrrohet sa herë që është e dëmtuar. Përkundrazi
është e aftë të riaktivizohet si të gjithë indet e tjera të organizmit tonë në qoftë se vihet në kondita të
favorshme.
Pushteti ynë popullor i kushton kujdes të madh ruajtjes të shëndetit të popullit. Kontrolli dhe
mjekimet e gojës dhe të dhëmbëve bëhen falas për të gjithë, këto masa bëjnë që infeksioni fokal me
origjinë odontogjene ka ardhur gjithnjë duke u ulur.
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PARADONTOLOGJI

MJEKIMI PROFILAKTIK I PARADONTOPATIVE NËPËRMJET
DEKORTIKIMIT TË DHËMBËVE
Stom. R. QAFMOLLA, T. FICO
Katedra e terapisë dhe protetikës Tiranë
Një nder faktorët që influencon ne shfaqjen dhe avancimin e paradontopative janë edhe
faktorët dinamikë. Nga këta faktorë më e rëndësishme është mbinkarkesa funksionale e dhëmbëve të
veçante ose e grup-dhëmbëve.
Mbingarkesa funksionale e dhëmbëve lind nën influencen e shkaqeve të ndryshme. Ajo
mund të shkaktohet nga prishja e pikave të kontaktit, mungesa e dhëmbëve, devijimi (migrimi) i
tyre, abrazionet patologjike dhe okluzionet traumatike.
Këto mbingarkesa lindin gjatë funksionimit të aparatit dhëmbë-nofull, gjatë lëvizjeve të
nofullës së poshtme përpara dhe anash. Në këto raste mungon kontakti shumëpikësh midis dhëmbëve,
gjë që sjell mbingarkesën e dhëmbëve të veçantë.
Mungesa e kontaktit të shumtë gjatë këtyre lëvizjeve çon në mbingarkesa horizontale, të cilat
janë shumë të dëmshme për paradonciumin. Në këtë rast forcat që bien mbi dhëmbë e tejkalojne pak
aftësinë e adaptimit të paradonciumit, duke shkaktuar në fillim një zgjerim të hapësirës peridontale.
Forcat më të mëdha japin ndryshime më të avancuara si shtypje e terheqje të fibrave peridontale.
Nën influencën e këtij presioni bëhet stazë gjaku, e cila rrit aciditetin indor, kusht i favorshëm
për rezorbim kockor. Të gjithë këto çojnë në prishjen e statistikës së dhëmbit, influence e të cilit
shfaqet me lëvizje patologjike.
Një tabllo e tillë klinike nuk lind menjëherë, por gradualisht në stade të caktuara, kjo sepse
paradonti përdor për një farë kohe të gjithë rezervën e tij funksionale.
Kur veprimi i këtyre mbingarkesve zgjatet, atëherë shfaqet e dhe veprimi i tij shkatërrues siç
janë lëvizja patologjike e dhëmbëve dhe rezorbimi kockor.
Këtë veprim dëmtues të mbingarkesave ne e studiuam tek 150 pacientë në lëvizjet e nofullës
përpara dhe anash (majtas e djathtas).
Duke u nisur nga qëllimi profilaktik për të ruajtur dhëmbët nga veprimi i vazhdueshëm i
këtyre mbingarkesave, kemi bërë dekortikimin e dhëmbëve të mbingarkuar, i cili është bazë e
rregullimit të okluzionit traumatik.
Studimin e dhëmbëve të mbingarkuar e kemi bërë në modelet e studimit, të cilat i kemi
nxjerrë nëpërmjet masave të studimit në gojën e pacientit.
Për të përcaktuar sëmundjen, na kanë ndihmuar dhe të dhënat klinike dhe radiologjike.
Pacientët e parqitur në klinikën tonë me forma të ndryshme paradontopatike i kemi ndarë në dy
grupe:
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Në grupin e parë u morën në studim 50 pacientë, nga këto 30 gra dhe 20 burra, nga mosha
20-55 vjeç, të cilët kishin mbingarkesa të theksuara në regjionin e dhëmbëve distal, të vërtetuara si
nga ana klinike dhe radiologjike.
Për të përcaktuar konkretisht dhëmbët dhe vendet (regjionet) e mbingarkuar ne përdorëm
metodën me shabllona.
Modelet dhe shabllonat japin një tabllo të riprodhimeve në çdo kohë dhe shërbejnë që të
fitohen njohuri më të sakta për mjekimin e pacientit. Pastaj me një shabllon kemi marrë pozicionin
e nofullave në lëvizjen propulsive përpara dhe në dy shabllona lëvizjen anash majtas dhe djathtas.
Modelet në fazat përkatëse të okluzionit i kemi fiksuar në okludator. Në vendet e kafshuara, në dyll
dallohen dhëmbët e ngarkuara më tepër, sepse dylli këtu çahet.
Mbasi kemi përcaktuar vendet e mbingarkuara në modele me laps kopjativ, atëherë kemi bërë
dekortikimin direkt në gojën e pacientit gjithmonë me modele përpara.
Dekortikimin e këtyre dhëmbëve e kemi bërë në mënyrë tangenciale për dy arsye:
1. Të krijohen sipërfaqe rrëshqitëse me qëllim që të mos pengohen lëvizjet e nofullës anash.
2. Ky lloj dekortikimi nuk lejon që të ulet madhësia vertikale e okluzionit.
Dekortikimin e kemi bërë me dy tri séance me gurë karborundum, me thërrmija të imta.
Ajo është bërë me ndërprerje që pacientit të mos i shkaktojmë dhëmbje dhe iritim të peridonciumit
dhe të dhomës pulpare. Pastaj vendet e dekortikuara i kemi llustruar me gomë. Kjo me qëllim që të
mos mbeten vende të ashpra dhe në rastin tonë i kemi lyer me pastë Natrifluor disa séance për të
eleminuar ndjenjën e dhëmbjes. Pacientët në përgjithësi e kanë suportuar mirë këtë ndërhyrje, me
përjashtim të 5 rasteve të cilët nga frika e kanë ndërprerë kurën.
Në observimet e bëra pas 3, 6 dhe 9 muajve, në vendet e dekortikuara, tek pacientët nuk
kemi konstatuar karies dhe këtë e shpjegojmë me faktin se gjatë dekortikimit u krijuan sipërfaqe
rrëshqitëse, e cila jep mundësinë e lëvizjeve të mira të nofullës dhe një vetpastrim më të mirë.
Në grupin e dytë u morën në studim 100 pacientë, nga këta 75 gra dhe 25 burra, nga mosha
15-55 vjeç, të cilët kishin mbingarkesa të dhëmbëve në pjesën frontale. Dekortikimin e dhëmbëve e
kemi bërë direkt në gojën e pacientit.
Dhëmbët e mbingarkuar në këtë rast i kemi përcaktuar me ndihmën e letrës së artikulacionit,
në lëvizjet e nofullës përpara dhe anash (majtas dhe djathtas), dekortikimin e kemi bërë me kujdes në
dhëmbët frontal poshtë nga ana vestibulare dhe në dhëmbët frontal sipër nga ana palatinale (qiellzor).
Në rastin kur kemi patur lëvizje të dhëmbëve të gradës së tretë, atëherë kemi bërë shkurtimin
e këtyre dhëmbëve me qëllim që paradonti të mos marrë asnjë lloj ngarkese dhe t’i lëmë kohë që të
rigjenerohet për të zgjatur kështu kohën e mbajtjes së tyre në gojë.
Dekortikimin e këtyre dhëmbëve e kemi bërë mbas mjekimit terapeutik, dhe në rastet e
mjekimit kirurgjikal, u kombinua kjo dhe me aplikimin e shinave provizore. Kurse në 15 pacientë
që kanë refuzuar mjekimin kirurgjikal, dekortimi nuk ka dhënë rezultate të kënaqshme. Ne
këtë e shpjegojmë me faktin se nuk është hequr shkaku kryesor që është indi granular në xhepat
paradontal.
Në rastin kur mbingarkesa e dhëmbëve është shkaktuar nga mungesat e dhëmbëve në sistemin
dentar, atëherë krahas dekortikimit të dhëmbëve të mbingarkuar kemi bërë dhe zëvëndësimin
ortopedik të defekteve.
Gjatë punës tonë me heqjen e mbingarkesave të dhëmbëve konstatojmë stabilizimin e
gjendjes dhe përmirësimin e proçeseve inflamatore, pakësimin e lëvizshmërisë së dhëmbëve dhe
përmirësimin e gjendjes së përgjithshme të pacientit.
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Duke u nisur nga fakti që heqja e mbingarkesave është një trajtim profilaktik, ajo duhet
bërë jo vetëm në dhëmbët e prekur nga paradontopatitë, por edhe në dhëmbët me paradoncium të
shëndoshë, mbasi proçesi i okluzionit traumatik është një proces dinamik, i cili gradualisht çon në
dëmtime të grupeve të reja dhëmbësh, deri sa më në fund dëmton tërë sistemin dentar.
Heqja e këtyre mbingarkesave, është vetëm një dëmtim i pjesshëm, prandaj për të ndërprerë
dëmtimin e mëtejshëm të aparatit përtypës e kemi kombinuar me mjekimin terapeutiko-kirurgjikal
dhe ortopedik me vendosjen e shinave (60 shina provizore dhe 20shina definitive).

D U K E P Ë R F U N DUA R KON K LU D OJ M Ë :
1. Gjatë mbingarkesave funksionale traumatike, efektivitet profilaktik jep dhe mjekimi nëpërmjet
dekortikimit, që krijon kondita të favovrshme për paradonciumin.
2. Në okluzionet traumatike mjekimi duhet bërë kompleks si terapeutiko-kirurgjikal ashtu dhe
ortopedik.

L I T E R AT U R A
5 burime

421

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi I

PEDODONTI

DALJA E DHËMBËVE TË PARAKOHSHËM DHE NDËRRIMI I TYRE ME
TË PËRHERSHMIT
Stom. L. KASA; Dh. LIRA
Poliklinika stomatologjike nr. 2 Tiranë
Një nga masat shumë të rëndësishme për të eleminuar sëmundjet karioze, patologjitë e
paradonciumit si dhe anomalitë e dhëmbëve, nofullës dhe të fytyrës, menduam se është studimi
i kohës së daljes së dhëmbëve të parakohshëm dhe ndërrimi i tyre me dhëmbët e përhershëm në
fëmijët e qytetit të Tiranës, me qëllim që këto të na shërbejnë si bazë, nëse duhet hequr një dhëmb
i përkohshëm apo duhet mbushur në varësi të kohës së qëndrimit në gojën e fëmijës.
Çdo ortodont e pedodont duhet të dijë kohën e daljes, që me siguri të mund të përcaktojë
në rastet e paraqitura a bëhet fjalë për dalje të parkohëshme ose me vonesë.
Dihet që dalja e dhëmbëve të përkohshëm dhe ndërrimi i tyre me dhëmbët e përhershëm
është përcaktuar që nga fillogjeneza e entogeneza, por dhe ndikimi i veprimeve biomekanike
është i madh në formimin dhe rritjen e kockave të nofullave, në daljen e dhëmbëve dhe krijimin
e harkut të tyre. Menjëherë pas lindjes së fëmijës, tkurrjet reflektore të muskujve përtypës japin
ngacmimet e para biomekanike për kockat e fytyrës në përgjithësi dhe aparatit përtypës në
veçanti.
Ne morëm në studim 2100 fëmijë të moshave 0-18 vjeç (d.m.th. fëmijë të çerdheve,
kopshteve, shkollave 8-vjeçare e të mesme). Nga këto 600 fëmijë kanë qenë të moshës 0-3 vjeç të
cilët na vlejtën për studimin e daljes së dhëmbëve të përkohshëm.
Tabela nr. 1
Koha e daljes së dhëmbëve të përkohshëm
Dhëmbët
Prerësit qendrorë
Prerësit anësorë

Koha e daljes (muaj)

Përqindja

6-8

70%

8 - 12

76%

12-16-20

49% - 84%

Dhëmbët e qenit

16 - 20

84%

Dhëmballët e dyta

20 - 36

62% – 97%

Dhëmballët e para

Sikurse shihet nga tabela të gjitha grupet e dhëmbëve dalin përfundimisht me përqindje të
lartë në grup-moshën në të cilën janë caktuar, dmth mbi mesataren, me përjashtim të dhëmbëve të
para të cilat rezultojnë në përqindje më të ulët se mesatarja (12-16 muaj 49%). Konstatohet që këto
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të dalin me 84% në moshën 16-20 muaj. Gjatë vizitës kemi vënë re se më shpejt dalin dhëmbët e
përkohshëm në nofullën e poshtme dhe më vonë ato të nofullës së sipërme me përjashtim të prerësve
anësore sipër, që shpesh dalin më parë se prerësit anësorë të nofullës së poshtme.
Në 600 raste të vizituara nga 6 muaj deri më 3 vjeç, vetëm në dy raste (ose 0,33%) u konstatuan
fëmijë të lindur me dhëmbë, autorë të tjerë e japin këtë dukuri deri në 0.1%. Nga këto dy raste njërit
fëmijë i kishin dalë_2 incizivet qendror poshte, kurse tjetrit incizivi qendror I djathte poshte. Dhëmbët
paraqiteshin me madhësi dhe forma normale të dhëmbëve të përkohshëm, ndonjëherë këto kanë
formë konike. Mendohet që shkaku i kësaj anomalie në daljen e dhëmbëve është vendosja superficiale
e embrionit të dhëmbëve, ose është një displazi ektodermale (Wegers) apo e proçeseve inflamatore
në embrionin e fetusit. Dalja e përkohshme e dhëmbëve nuk është ndonjë fenomen preokupues, për
këtë nuk ndalemi gjatë. Këto dhëmbë ose bien vetë ose duhen hequr në rast se mbahen vetëm prej
gingivës, në të kundërtën duhet të rrumbullakosen, në mënyrë që të mos traumatizojnë gingivën e
nofullës së kundërt, si dhe gjirin e nënës. Daljes së dhëmbëve me vonesë duhet t’i kushtohet shumë
kujdes, të gjinden arsyet e mosdaljes dhe të evitohen pasojat e mëvonshme që reflektohen në aparatin
përtypës si dhe në organizmin në tërësi.
Siç shihet në tabelën e paraqitur, çdo grup dhëmbësh del në kohë të caktuar, po ashtu dhe çdo
dhëmb i të njëjtit grup del në të njëjtën kohë. Kjo përputhet dhe me të dhënat e autorëve të tjerë. Dalja
kryhet sipas një radhe të caktuar dhe përfundon në 97% në moshën 3 vjeç.
Në periudhën e sistemit të përzierë, pra kur dhëmbët e përkohshëm ndërrohen me të
përhershmit, nofullat rriten në tre drejtime: Sagital; ajo rritet kur bëhet ndërrimi i dhëmbëve frontal,
tranversal; kur bëhet ndërrimi i dhëmbëve anësore, dhe vertikcal; kur bëhet ndërrimi i të gjithë
dhëmbëve të përkohshëm frontale e distal me dhëmbë të përhershëm.
6|6
Me daljen e dhëmbëve të para të përhershëm
në gojën e fëmijës krijohet sistemi i
6|6
dhëmbëve të përzier, e kjo normalisht duhet të fillojë në moshën 6 vjeç (sipas shumë autorëve).
Nga të dhënat e autorëve të tjerë rezulton se dhëmballa e parë del në 4 vjeç në 7,41%, në 5 vjeç
27,37% dhe në 6 vjeç 58,22%.
6|6
Kurse nga të dhënat tona dhëmballët e para
dalin në moshën 4 vjeç 1%; në moshën 5
6|6
vjeç 6% dhe, në moshën 6-7 vjeç 97%. Ndërrimi i dhëmbëve të tjerë shihet në tabelën nr. 2
Tabela nr. 2
Mosha dhe koha e ndërrimit të dhëmbëve të përkohshëm me dhëmbë të përhershëm
Dhëmbët

Koha e ndërrimit në vite

Përqindja

6 – 7 – 8 vjeç

67% - 100%

Prerësit anësorë

7 – 8 – 9 vjeç

78% - 99%

Paradhëmballa e parë

8 – 9 – 10 vjeç

30%-98%

Dhëmbi i qenit

10-11-12 vjeç

68% - 90%

Paradhëmballa e dytë

10-11-12 vjeç

64% - 80%

Dhëmballa e parë

6 – 7 vjeç

97%

Dhëmballa e dytë

12-13-14 vjeç

63% - 91%

Dhëmballa e tretë

17 vjeç- 18 vjeç

6% 16%

Prerësit qendrorë

Pas daljes së molarit të parë fillon ndërrimi i prerësave të përkohshëm, të cilët duke qenë më
të gjërë zhdukin hapësirat.
Sikurse shihet nga tabela, prerësit qendrorë të përhershëm dalin 67% - 100% në moshën 7-8
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vjeç, por duhet theksuar se në fillim dalin ato të nofullës së poshtme, pastaj ata të nofullës së sipërme.
Mendojmë se kjo ndodh për arsye të presionit të gjuhës dhe muskujve të buzëve.
Prerësit anësorë fillojnë të dalin në moshën 7 vjeç (78%) dhe kompletohen në moshën 9 vjeç
(99%).
Paradhëmballa e parë, sipas të dhënave tona, fillon të dalë në moshën 8 vjeç në 30% që i
korespondon paradhëmballës së nofullës së sipërme dhe përfundon në moshën 10 vjeç, në 98%
komplet.
Dhëmbi i qenit del në moshën 10-11 vjeç që i korespondon të poshtmeve dhe 11-12 vjeç që i
korespondon komplet. Paradhëmballa e parë shtyhet nga dhëmbi i qenit (i përhershëm) në drejtim
distal, meqenëse dhëmbi i qenit është më i madh se dhëmballa e parë.
Paradhëmballa e dytë del në 10-11 vjeç në 80%.
Paradhëmballa e dytë është më e vogël se dhëmballa e dytë e përkohshme, kjo madhësi kapet
nga lëvizjet meziale të dhëmballës së parë, sepse sikurse dihet dhëmbët kanë tendencë të lëvizin
në drejtim mezial. Kurse në nofullën e poshtme ndodh një lëvizje meziale për arsye të lëvizjes
së dhëmbëve në drejtim mezial për të kapur hapësirën që ekziston normalisht midis III-IV së
përkohshme (qumështit).
Dhëmballa e dytë fillon të dalë në moshën 12 vjeç (poshtë në fillim 63%) dhe në moshën 1314 vjeç 91%.
Dhëmballa e tretë fillon të dalë 17 vjeç në 6%, 18 vjeç në 16%. Përqindja tjetër del pas kësaj
moshe që ne nuk e kemi analizuar.
Siç shihet pas moshës 18 vjeç fëmija është kompletuar me krejt sistemin e dhëmbëve të
përhershëm.
Nga sa u tha më sipër përpara stomatologëve del detyra të njohim mirë kohën e daljes dhe të
ndërrimit të dhëmbëve, sepse kështu do caktojmë drejt kohën e duhur për heqjen e dhëmbëve, për
mjekimin e tyre dhe për të evituar anomalitë që lindin në rast se kemi hequr para kohe ose më vonë
një dhëmballë të përkohshme.

P Ë R F U N DI M :
1. Sistemi dentar i përkohshëm (qumështit) në fëmijët e marrë në studim, fillon të dalë në
moshën 6 muaj-36 muaj.
2. Në dhëmbët e përkohshëm më përpara dalin dhëmbët e nofullës së poshtme (me përjashtim
të prerësve anësore sipër).
3. Sistemi i dhëmbëve të përhershëm (permanent) fillon të dalë në moshën 6 vjeç dhe përfundon
në moshën 18 vjeç e lart.
4. Në dhëmbët e përhershëm më përpara dalin dhëmbët e nofullës së poshtme me përjashtim të
paradhëmballës së parë (_4 që në fillim del sipër).

B I B L IO G R A F I
6 burime
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KIRURGJI

EKSTRAKSIONET – SHKAQET, LOKALIZIMI
DHE PROFILAKSIA E TYRE
Nd/stom. Gj. PRELA
Poliklinika stomatologjike Shkodër
Me ritmet e zhvillimit të stomatologjisë sonë, kryesisht terapisë stomatologjike si dhe
me përdorimin me sukses të metodave efektive të mjekimit në një sërë procesesh patologjike në
periodont, ekstraksioni i dhëmbëve ka pësuar zbritje të konsiderueshme në krahasim me të kaluarën
jo të largët. Megjithatë problemi mbetet gjithnjë aktual, mbasi përsëri ndeshemi çdo ditë me të. Për
këtë e pamë të arsyeshme ta trajtojmë edhe ne këtë problem.
Dihet që ekstraksioni i dhëmbëve është një ndërhyrje kirurgjikale mbas të cilit mund të
lindin dhe të zhvillohen komplikacione të ndryshme. Ky operacion kryhet sipas indikacioneve dhe
kundërindikacioneve përkatëse.
Duke e parë edhe si tregues negativ të punës sonë, menduam ta trajtojmë heqjen e dhëmbëve
në aspektin profilaktik dhe të përcaktojme çfarë kemi bërë dhe çfarë duhet të bëjmë në të ardhmen
për të pakësuar sa më shumë këtë ndërhyrje, sidomos në fshat.
Të dhenat mbi heqjen e dhëmbëve i analizuam sipas lokalizimit, shkaqeve, diagnozës dhe
përqëndrimit të tyre në veçanti. Këto të dhëna janë nxjerrë nga aktiviteti i repartit dentar Vau i Dejës
gjatë periudhës janar-dhjetor 1975. Në këtë aktivitet përveç punës në profilet e tjera janë kryer edhe
2470 heqje. Më poshtë po paraqesim heqjet e dhëmbëve sipas lokalizimit, në dhëmbët dhe nofullat,
diagnozës dhe grup-moshës (shih tabelën nr. 1)
A. Lokalizimi i heqjeve
Analiza e heqjeve sipas përqëndrimit tregon:
Në vendin e parë qëndrojnë molarët e parë ku kryhet pjesa mbizotëruese e heqjeve. Kjo ka
arsyet e veta që konsistojnë kryesisht në 4 momente:
Së pari në lidhje me embriogenezën, molari i parë i përhershëm kalcifikohet rreth muajit
të 10 të jetës, zhvillohet mjaft dobët në këtë periudhë, gjë që shpjegohet në faktin se hypoplazia e
zmaltit shfaqet më tepër tek molari i parë permanent. Për këto arsye është edhe më i predispozuar se
dhëmbët e tjerë për karies.
Tabela nr. 1
Lokalizimi i heqjeve sipas dhëmbëve
60
5%
8
8
6.2%
75

90
131
62
7.5% 10.9% 5.1%
7
6
5
7
6
5
8.0% 12.8% 4.5%
96
154
56

82
6.8%
4
4
4.3%
52

63
5.2%
3
3
3.6%
44

53
4.4%
2
2
3.8%
46

54
4.5%
1
1
2.5%
31

44
3.6%
1
1
3.0%
37

49
4.1%
2
2
3.6%
43

45
3.6%
3
3
4.0%
49

82
6.8%
4
4
6.7%
81

70
137
99
5.8% 11.4% 8.2%
5
6
7
5
6
7
6.6% 14.0% 9.6%
80
168
116

72
6.0%
8
8
6.0%
72
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Së dyti, sipas autorëve të ndryshëm dhe të dhënave tona (1969) molari
i parë permanent shfaqet në gojën e fëmijës rreth moshës 6-7 vjecare, moshë kur ende nuk
janë stabilizuar plotësisht proceset e ndryshme metabolike në organizmin e fëmijës
Së treti, ky molar mban mbi vete peshën kryesore të bluarjes së ushqimit dhe siguron
harmoninë dhe lartësinë e kafshimit.
Së fundi, duke ju referuar literaturës del se 90% e prindërve e konsiderojnë atë si dhëmb
qumështi, meqenëse shfaqet shumë herët në gojën e fëmijës. Kështu nga 2470 dhëmbë të hequr, 519
i përkasin molarit të parë, që përbën pothuajse ¼ e gjithë dhëmbëve të hequr.
Sipas lokalizimit, vendin e dytë e zënë molarët e dytë “7”. Mendojmë se kjo vjen edhe nga
vështirësitë teknike që shoqërojnë mjekimin e këtyre dhëmbëve. Nga 2470 heqjet e kryera, këtij
molari i përkasin 401 ose 16.2% e heqjeve.
Në vendin e tretë vjen dhëmbi i pjekurisë “8’’. Megjithëse del në afate të vonshme, është
gjithashtu i predispozuar për karies, dhe shpesh herë hiqet për disa arsye si: qenia gjysëm ose
plotësisht i retinuar, pamundësi mjekimi prej komplikacioneve të kariesit etj. Kështu nga dhëmbët e
hequr 279 (11.2%) i përkasin këtij molari.
Me rezultate të ngjashme mbi heqjen në klinikën stomatologjike të qytetit të Shkodrës kanë
dalë edhe Ulqinaku F. e bp. (1976).
Rezulton pra se 43,6% të heqjeve e zënë grupi i molarëve. Pas tyre me radhë vijnë premolarët e
parë dhe të dytë, kaninet dhe incizivët. Përsa i takon përqëndrimit të heqjeve sipas nofullave rezulton
një mbizotërim i lehtë i tyre në nofullën e poshtme.
B. Shpërndarja e heqjeve sipas diagnozës dhe grup – moshës:
Në shumicën e rasteve heqjet tek ne janë kryer me diagnozën “gangrenë’’ dhe periodontit
-803 (32.4%); për diagnozën “protezë’’ -697 (28.2%); 630 dhëmbë (25.5%) rezultojnë të hequr me
diagnozën “rrënjë’’; 263 (10.6%) me diagnozën “pulpit” dhe në raste më të pakta me paradontozë.
Vetëm 77 dhëmbë (rreth 3%) janë hequr për proese inflamatore akute odontogene-abscese, flegmone
etj.
Nga të dhënat e mësipërme rezultojnë këto probleme:
Përqindja e lartë e heqjeve për shkak të kompliacioneve të kariesit (pulpite, periodontite,
rrënjë etj), flet për një punë të pamjaftueshme terapeutike të repartit stomatologjik. Përqindja e
lartë e heqjeve që figurojnë me diagnozën “protezë’’ tregon (siç kanë konstatuar edhe të tjerë autorë
(Ulqinaku F. e bp) se shpesh herë në praktikën e përditshme nuk mbahet me saktësi dokumentacioni
sipas rregullave të domosdoshme dhe rrjedhimisht jo rrallë dhëmbët e hequr me shkak paradontoze
regjistrohen si për “protezë’’. Ushtrohet edhe një praktikë e gabuar me heqjen e dhëmbëve të mbetur
në gojën e pacintëve për shkak protezimi.
Në konditat e fshatit kjo është më e shprehur dhe është kërkesë e vetë pacientëve. Arsyet
duhen kërkuar së pari në punën e dobët sqaruese që bëhet nga stomatologët me pacientët.
Më poshtë po paraqesim të grupuara të dhënat e mësipërme duke i krahasuar ato me të
dhënat për qytetin e Shkodrës.
Shkaku

Gj. Prela

F.Ulqinaku e Bp

Për pasoja të kariesit

68.5%

70.05%

Për protezë

28.2 %

26.5%

Abscese etj

3.1%

7.5%

Për paradontozë

1.8%

3.25%
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C. Shpërndarja e heqjeve sipas grup-moshës:
Sic shihet nga tabela nr. 2 shpeshtësia e heqjeve shkon në rritje deri rreth moshës 50 vjecare.
Këtu vërehen dy aspekte. Deri nga mosha 30-40 vjeçare mbizotërojnë si shkak komplikacionet e
kariesit (periodontit, pulpit etj); kurse pas kësaj moshe mbizotërojnë heqjet për “protezë’’ dhe rrënjë.
Kështu për molarin e parë, pjesa dërrmuese e heqjeve kryhet deri në moshën 30 vjeçare, kurse për atë
të dytë dhe të tretë deri në 40 vjeç.
Tabela nr. 2
Dhëmbë të hequr sipas Diagnozës dhe grup-moshës
Diagnoza

Grup- Mosha

Shuma

Deri 30 vjeç

30- 40

40 - 50

50 - 60

60 e lart

Gangrenë
Periodonti

395

264

103

36

5

803

Protezë

30

138

303

207

19

697

Rrënjë

159

207

153

76

35

630

Pulpite

99

99

51

14

-

263

Shuma:

683

708

610

333

59

2393

Mendojmë se praktika jo e drejtë që theksuam më lart, që ndiqet në disa raste për
heqjen e shumë dhëmbëve të mbetur në gojë për qëllime protetike sjell edhe një rritje fiktive të
nevojës për protezim në fshat. Një punë e tillë duhet të korrigjohet nga vetë kuadrot e shërbimit
stomatologjik.
Ç. Drejtimet kryesore të punës profilaktike:
Këto përfundime lidhur me profilaksinë e heqjeve përcaktojnë rrugët që duhet të ndjekim
për të parandaluar shpeshtësinë e këtyre ndërhyrjeve. Ky problem mendojmë se nuk kufizohet
vetëm për zonën që marrim në studim, por i përgjigjet përafërsisht edhe kabineteve të tjerë, sidomos
të fshatit që rriten nga dita në ditë. Zgjidhja e këtyre detyrave do të përmbushë edhe porositë e
dhena ku vihen detyra të rëndësishme në drejtim të shërbimit ndaj popullit dhe veçanërisht të
profilaksisë.
Drejtimi kryesor në këtë profilaksi është dhe duhet të mbetet sanacioni i planifikuar në
fëmijët dhe nxënësit e shkollave. Një kujdes i veçantë në këtë drejtim duhet t’i kushtohet sanacionit të
fëmijëve të fshatit, mbasi ky problem atje është më pak i trajtuar se në qytetet tona. Mungesa e këtij
senacioni në fshat, si kudo, lë shkak që kariesi fillestar të kalojë në forma të komplikuara dhe të bëjë
të pashmangshme heqjen e dhëmbëve.
Sot kudo në fshatrat e bashkuara ka kuadro stomatologë dhe kabinete të pajisur mirë. Por jo
rrallë nuk kryhet mjemkimi i fëmijëve, duke u mjaftuar vetëm në mjekimin e shkollës që është pranë
qendrës.
Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet mjekimit të kariesit fillestar në të rriturit, duke respektuar
me rigorozitet kushtet teknike, rritjen e cilësisë së mjekimit. Përvoja ka treguar se kur është punuar
mirë në këtë drejtim ka patur rezultate të mira shumë vjeçare duke i parandaluar rrugën kariesit të
komplikuar dhe heqjes së dhëmbëve.
Në këtë drejtim duhet të përkrahen dhe të vihen në jetë metodat e përparuara të mjekimit si
ekstirpimi vital, mbushjet me séanca të shkurtra etj.
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Më shumë duhet të punohet lidhur me propogandën shëndetësore në fshat për të luftuar
konceptet shpeshherë të gabuara, që lidhen me heqjen pa kriter të dhëmbëve, mosbesimin në metodat
e mjekimit etj.
Del gjithashtu e nevojshme që për kryerjen e sanacionit të planifikuar të fëmijëve të dublohet
kuadri sipas organikave në fuqi, mbasi ngjet disa herë që një kuadër i vetëm merret më shumë me
mjekimin e urgjencave dhe heqjen e dhëmbëve, duke mos patur mundësi të përballojë vëllimin e
madh të punës në këtë drejtim.

P Ë R M B L E DH J E
Heqja e dhëmbëve mbetet ende një ndërhyrje e shpeshtë në konditat e fshatit. Shkaqet
kryesore janë pasojat e kariesit dhe proteza. Duhet të shtohet puna propagandistike në këtë
drejtim.
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DINAMIKA E ZHVILLIMIT, KLINIKA DHE MJEKIMI I ABSCESEVE
DHE FLEGMONEVE GJATË VITIT 1976-1977
Stom. K. JORGJI
Klinika stomatologjike Përmet
Në këtë artikull po sjellim përvojën tonë modeste në lidhje me dinamikën e zhvillimit,
klinikën dhe mjekimin e absceseve e flegmoneve në klinikën tonë.
Proçeset inflamatore në regjionin maksilo-facial dhe kryesisht absceset dhe flegmonet për
arsye të marrdhënieve anatomike të ndërlikuara dhe të kushteve të favorshme për t’u zhvilluar, janë
sëmundje që shpesh japin komplikacione të rënda lokale dhe të përgjithshme, që mund të rrezikojnë
edhe jetën e të sëmurit. Vend më i përshtatshem për zhvillimin e tyre është indi i shkrifët lidhor
ose subkutan intermuskular, intrafacial, gjendrat limfatike dhe indi adipos që gjenden në pjesët e
ndryshme të fytyrës dhe rreth nofullave. Në etiopatogjenezën e absceseve e flegmoneve maksilofaciale rol kryesor luajnë dhëmbët e infektuar, prandaj me të drejtë këto abscese i quajmë odontogjene
(cituar nga Dh. Pojani).
Është marrë në studim puna njëvjeçare, duke u nisur nga ata të sëmurë që janë paraqitur
për ndihmë në klinikën tonë. Në bazë të të dhënave rezulton: Nga 4800 të paraqitur në klinikë 160
raste ose 3.3% kanë shfaqur abscese ose flegmone. Për lehtësi studimi i kemi ndarë sipas këtyre grupmoshave: grupi i parë 3-12 vjet, i përkasin 35 raste ose 21.8%; Grupi i dytë 13-25 vjet, i përkasin
50 raste ose 31.2%. Grupi i tretë 25 vjet e lart i përkasin 70 raste ose 43.7%. Është bërë kjo ndarje,
mbasi çdo grup-moshë ka karakteristikat e veta.Nga studimi ynë del se përqindja më e madhe është
nga mosha 25 vjeç e lart, gjë që tregon se deri në këtë moshë kujdesi për dhëmbët është më i madh
dhe se në moshat madhore mbi 30 vjet e lart, fillojnë të zhvillohen edhe sëmundje të ndryshme si
paradontoza e të tjera që e shtojnë mundësinë e zhvillimit të absceseve dhe flegmoneve.
Dhëmbët që i kanë shkaktuar këto abscese janë:
Dhëmbët frontal që perbëjnë 40 ose 25% të dhëmbëve, ndërsa 75% e rasteve ose 120 dhëmbë
që janë paramolare dhe molare kanë shkaktuar abscese ose flegmone. Nga këto të dhëna rezulton se
dhëmbët e përparshëm kanë shkaktuar 25% të rasteve, mbasi për këta dhëmbë tregohet më shumë
kujdes nga pacientët, sepse lidhen dhe me estetikën. Gjithashtu rezulton se 56.2% e rasteve me
abscese e flegmone i përkasin nofullës së sipërme dhe 45.8% e rasteve i përkasin nofullës së poshtme.
Në materialin tonë 25 dhëmbë qumështi, që përbëjnë 15.6% e rasteve, kanë shkaktuar abscese
apo flegmone. Kjo kërkon nga ne që të prevenojmë sa të jetë e mundur raste të tilla në sajë të një
propaganda të organizuar mirë dhe të mjekimit kompleks të dhëmbëve në fëmijë.
Absceset dhe flegmonet e shkaktuara nga dhëmbët e gangrenizuar të pamjekuar përbëjnë
81.3% të rasteve, ndërsa nga rrënjët e mbetura 16% e rasteve nga të cilat 2,7% janë me origjinë jo
odontogene.
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Klinika e absceseve dhe flegmoneve
Sipas gradës së zhvillimit, absceset i ndajmë në subperiostale që në materialin tonë përbëjnë
50 raste ose 32%, në submukozë 96 raste ose 60% dhe flegmone që përbëjnë 3%. Shumë herë është
e vështirë dhe e pamundur që të bëhet një kufizim i saktë midis flegmonit të kufizuar dhe abscesit,
sidomos në flegmonet e absceset që mund të kalojnë te njëri-tjetri. Në absceset, qelbi është i trashë
ose i hollë me ngjyrë të verdhe, kurse në flegmonet është me ngjyrë të murrme dhe erë më të keqe.
Klinika e absceseve dhe flegmoneve është e qartë dhe jo shumë e vështirë për t’u vendosur.
Në format subperiostale të absceseve karakteristike janë dhimbjet që vërehen në regionin ku
zhvillohet abscesi; janë dhimbje të forta, në perkusion dhëmbi shkaktar ka dhimbje, temperaturë
37-38 gradë, të dridhura, pagjumësi, anoreksi, dobësi të përgjithshme. Kemi edemë lokale, skuqje
të mukozës dhe zhdukje të plikës vestibulare, me fryrje të buzës së sipërme ose infraorbitale, edemë
rreth mandibulës, faqes etj. Në prekje edema është shumë e dhimbshme dhe jo fluktuante, gjendrat
limfatike regionale të zmadhuara dhe të dhimbshme në prekje. Kjo mund të vazhdojë 2-5 ditë dhe
pastaj të kalojë në abscesin submukozal që shfaqet me edemë fluktuante me madhësi sa një kokërr
fesule deri në një kokërr arre. Ekstraoral vihen re ndryshime jo të mëdha; ndërsa intraoral vihen re
një edemë e kufizuar, mukoza e skuqur, e fortë në prekje. Me zhvillimin e procesit infitrati i fortë
pakësohet, edema rritet, mukoza gradualisht cianizohet, dhimbjet zakonisht ulen ose zhduken në
perkusion. Në qoftëse abscesi kalon në forniks, duke infiltruar, atëherë kemi dhimbje të mëdha,
edema, temperaturë, dhimbje gjatë prekjes e hapjes së gojës, shenja të tjera të intoksikacionit. Shumë
më e rëndë paraqitet tablloja klinike në flegmonet. Fenomenet inflamatore në flegmonet në disa raste
zhvillohen në mënyrë të vrullshme, në raste të tjera zhvillohen ngadalë duke u varur nga gjendja e
përgjithshme e organizmit dhe nga lloji i mikrobit që e ka shkaktuar. Në flegmonet superficial në
kufirin e mukozës bie në sy një edemë e theksuar që shprehet në lëkurë e subkutis, lëkurë e skuqur,
e tendosur. Kur kemi flegmone në thellësi ndryshimet në lëkurë janë shumë pak të shprehura, më
tepër rëndësi i duhet kushtuar infiltrateve të mbushura e të dhimbshme në regjionin ku ndodhet
vatra inflamatore.
Asimetria e fytyrës është e pranishme në flegmonet sidomos superficiale, në palpacion rrallë
ndjejnë fluktuacion, ose kur ky është zhvilluar nën lëkurë mund të vërehet në palpacion fluktacion.
Kemi trizmus të gradave të ndryshme, temperatura është e lartë duke arritur ndonjëherë deri në 40
gradë, nyjet limfatike të zmadhuara e të dhimbshme në prekje. Po përshkruajmë një rast:
Pacienti Sh.B. vjeç 49 paraqitet në klinikën tonë me këto ankesa: dhimbje në anën e majtë
të këndit të mandibulës me një trizmus të gradës II-III, temperatura 38-39 gradë, edemë e madhe e
dhimbshme në palpim. Në ekzaminimin intraoral, në nivelin e spaciumit pterigomandibular të majtë
duket një edemë fluktuante e dhimbshme në prekje. Ju bë incizion nga ku doli qelb i trashë me ngjyrë
të murrme në vishnje, me erë të keqe, duke e hapur me presele konstatohet se 8 e majtë poshtë ishte
në pozicion horizontal me koronë nga ana linguale. Dhëmbi shkaktar u hoq, u vu dren me garzë
jodoform, u shtrua në spital duke marrë antibiotikë dhe mbas 5-6 ditë u shërua plotësisht.
Mjekimi i absceseve dhe i flegmoneve
Në absceset dhe flegmonet e regionit maksilo-facial kemi një infeksion akut me një rëndim
të gjendjes së përgjithshme, prandaj si ndërhyrja ashtu dhe trajtimi duhet të jenë të tilla që mbas 2-3
ditë të zhduken fenomenet inflamatore dhe gjendja e përgjithshme të përmirësohet.
Në trajtimin e absceseve dhe flegmoneve jemi nisur nga forma, faza dhe koha e fillimit të
procesit inflamator. Nga këta faktorë varet nëse do të përdorimin mjekimin konservativ, kirurgjikal
apo kombinimin e tyre.
Në mënyrë konservative janë mjekuar 15 raste dhe kryesisht ato forma të lehta kur është
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në fazën seroze (celulite), me gjendje të përgjithshme të mirë. Është përdorur penicilina 400 mijë
UI në ditë e kombinuar me sulfamilamide dhe aspirinë, tetraciklina 1 gram në ditë e shoqëruar me
vitamina B1 dhe C tre herë nga një në ditë. Vetëm në një rast është përdorur sulfaleksi tre tableta në
ditë. Fenomenet inflamatore janë zhdukur për 3-4 ditë, dhimbjet janë ulur gradualisht, janë përdorur
procedura të ngrohta fizioterapeutike krahas mjekimit të mësipërm.
Por kur me gjithë mjëkimin e mësipërm gjendja e pacientit nuk përmirësohet por keqësohet,
atëherë krahas mjekimit konservativ përdoret edhe mjekimi kirurgjikal, incizioni ose heqja e dhëmbit.
Në materialin tonë janë mjekuar në këtë mënyrë 100 raste duke përdorur krahas antibiotikëve të
ndryshme dhe incizionin, i cili bëhet në vendin më të ngritur dhe ku siguron një drenim të vatrës
purulente. Vihet edhe dren jodoform që për dy tre ditë të sigurojë evakuimin e qelbit. Mbas 2-3
ditësh fenomenet inflamatore sa vinë e zhduken, dhimbja pakësohet, edema ulet, temperatura bie
dhe gjendja e përgjithshme përmirësohet. Po përshkruajmë një rast:
Pacienti B.Sh. vjet 53 paraqitet në klinikë me diagnozë: Flegmona space pterigomandibularis
sinistra në regionin e tetës. Ju bë incision i madh lart e poshtë, ju drenua mirë vatra purulente,
ju hoq dhëmbi shkaktar dhe ju vu dren jodoform për 3-4 ditë; duke përdorur në të njëjtën kohë
penicilinë 2x400 mijë U.I., streptomicinë 2 x 0.5 gram, aspirinë, gargarë me kalii hypermanganici,
dietë e pasur me lëngje. Mjekimi vazhdoi për katër pesë ditë. Mbas kësaj pacienti u shërua. Në qoftëse
abscesi zhvillohet ngadalë me gjendje të përgjithshme të mirë, pa temperaturë, atëherë ne kemi
përdorur vetëm mjekim kirurgjikal duke aplikuar incision ose heqjen e dhëmbit. Nuk kemi përdorur
antibiotikë të ndryshëm. Këtë e kemi përdorur në absceset submukoze (parulis) ose në dhëmbët e
qumshtit në fëmijët, në dhëmbët pioreike, ku si ndërhyrja ashtu edhe shërbimi janë të lehta dhe të
shpejta. Në këtë mënyrë ne kemi mjekuar 35 raste dhe ka dhënë rezultate shumë të mira. Incizionin
e kemi bërë masiv, komunikues me kavitetin e gojës që të sigurojmë një evakuim të qelbit. Mbas 2-3
ditësh fenomenet inflamatore zhduken plotësisht. Pacientëve u kemi këshilluar proçedura të ftohta
nga jashtë për t’u ulur sa më shpejt edema deri në dy ditët e para. Incizionin në të gjitha rastet e kemi
bërë intraoral dhe të bollshëm, komunikues deri në kockë.
Përsa i përket dhëmbit që ka shkaktuar abscesin, nëse duhet të hiqet menjëherë, mbas disa ditë
apo të lihet dhe t’i nënshtrohet mjekimit terapeutik, në këtë drejtim mendimet janë të shumta. Autorët
e fundit thonë se në fillim të proçesit inflamator, heqjen e dhëmbit e konsiderojnë indikacion absolute
duke e shoqëruar me mjekim konservativ. Ne jemi dakord me këta dhe kështu veprojmë. Përsa i përket
dhëmbëve të përparshme që kanë të bëjnë me estetikën bëjmë mjekimin e tyre terapeutik.
Pra, si përfundim themi se mjekimi i absceseve dhe flegmoneve është kompleks dhe i ndryshëm.
Edhe aplikimin e antibiotikëve e kemi përdorur deri sa të ndryshojë tablloja e proçesit inflamator dhe
duke u bazuar edhe në forcat imunobiologjike të pacientëve kemi pasur shërim të shpejtë.
KON K LU Z ION E
1. Absceset dhe flegmonet në klinikën tonë përbëjnë 3.3% të të gjithë punës gjatë një vitit.
2. Në mjekimin e absceseve dhe flegmoneve në plan të parë dalin fenomenet inflamatore, në
mjekimin e tyre nisemi nga forma, faza dhe koha e fillimit të proçesit inflamator.
3. Duhet të luftojmë për të ngritur në një shkallë më të lartë nivelin shëndetësor të masave
punonjëse që të parandalojmë sa të jetë e mundur këto sëmundje.
4. Siç del nga studimi ynë 15.6% e absceseve janë në fëmijë, kjo shtron para nesh detyra përsa i
përket mjekimit të planifikuar të fëmijëve.
5. Paaftësia e përkohshme nga absceset dhe flegmonet është akoma e lartë.
L I T E R AT U R A : 4 bur i me
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PROTETIKË

TË DHËNAT MBI SHKAQET E DËMTIMIT TË PROTEZAVE TË
LËVIZSHME ME PLLAKË DHE RRUGËT E MËNJANIMIT TË TYRE
Stom. F. TOTI; H. MUÇA
F. LLUKAÇAJ; J. YLLI
Punimet protetike pa përfshirë këtu ato ortodontike, zënë pothuaj një të tretën e vëllimit
të punës që kryhet në klinikat tona stomatologjike. Numri i këtyre punimeve rritet në mënyrë të
dukshme nga vitit në vit.
Rritja e mirëqenies së masave tona punonjëse, çmimi pothuaj falas i punimeve ortopedike,
zgjerimi e shtrirja e shërbimit tonë edhe në zonat më të thella të vendit, zgjatja e ndjeshme e jetës
mesatare të popullësisë në vitet e pasçlirimit, në një farë mase edhe ndikimi i disa sëmundjeve të
përgjithshme në humbjen e dhëmbëve natyrorë, sjellin nevojën e domosdoshme të shtimit të
punimeve protetike.
Shtimi në sasi i punimeve protetike dhe investimet e mëdha që bën shteti në këtë degë të
shëndetësisë, u vënë detyrë punonjësve të stomatologjisë, e në veçanti atyre që merren me këtë sektor,
t’i kushtojnë një kujdes më të madh anës cilësore të punimeve dhe nëpërmjet kësaj zgjatjes së jetës
së tyre.
Udhëheqja e partisë, midis të tjerash ka thënë” Cilësia të konsiderohet si treguesja më e
ndjeshme e ndërgjegjes socialiste në punë, e kuptimit dhe e zbatimit të politikës së Partisë në radhë
të parë, nga individi e kolektivi në kryerjen e detyrave”.
Materializmi dialektik na mëson se sasia dhe cilësia janë karakteristika të ndryshme e të
veçanta të të njëjtit send, por që janë të lidhura pazgjidhshmërisht me njëra tjetrën, pra përbëjnë
një unitet të vetëm. Këtë ligj të dialektikës, duhet ta shohim praktikisht në numrin e punimeve tona
protetike e në cilësinë e tyre.
E shikuar në këtë unitet: cilësi – sasi, në kushtet tona të tanishme epërsi i duhet dhënë cilësisë.
Kushtet për një hop cilësor në punimet tona protetike tashmë janë arritur.
Në bazë të këtyre arritjeve janë mbështetur edhe vendimet e këshillit të Ministrave të RPSSH,
nr. 236 e 245 dhe propozimi i Ministrisë së Shëndetësisë, në seminarin kombëtar, që u mbajt në
Elbasan, mbi vendosjen e garancisë së punimeve protetike.
Për të realizuar më tej këtë hop cilësor nga çdo punonjës i këtij sektori, kërkohet të bëhen
përpjekje të vazhdueshme për ngritjen e tij ideopolitike e tekniko-profesionale. Gjithashtu e
rëndësishme për punonjësit tanë është njohja e vetive kimiko-fizike te materialeve që përdorim, duke
zbatuar me rreptësi teknologjinë e tyre në gjithë proçedurat klinike e laboratorike.
Duke u nisur nga sa thamë më sipër, dhe për të parë deri në ç’masë njihen e zbatohen
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këto rregulla, ne morëm në analizë 232 riparime, për të studjuar shkaqet e dëmtimit të protezave
të lëvizshme me pllaka. Vumë re se ato pasqyrojnë deri-diku të meta, apo herë herë dhe mos
njohje nga punonjësit tanë, të parimeve bazë teorike dhe kërkesave praktike në përgatitjen e këtyre
protezve.
Nga 1157 riparime që bëhen mesatarisht në vit në klinikën stomatologjike universitare,
në klinikën stomatologjike qendrore dhe klinikën stomatologjikë nr. 2 të Tiranës, ne morëm
në analizë 232 raste riparimesh të protezave të lëvizshme me pllakë. Nga këto 164 u takojnë
protezave që janë përgatitur brenda 5 viteve, që janë baraz 29.3%; 21.5% e riparimeve i takojnë
vitit të parë të aplikimit të protezave; 24.1% i takojnë vitit të dytë; 12% i takojnë vitit të tretë të
aplikimit të protezave të lëvizshme; 7.3% vitit të katërt dhe së fundi 5.6% e riparimeve i takojnë
vitit të pestë.
Nga shuma e riparimit të protezave 96 ose 41.3% i takojnë protezave totale e gjysmë totale
të nofullës së sipërme. Ndërsa 68, që janë baraz me 29.3% të shumës së përgjithshme, i takojnë
riparimeve të protezave të nofullës së poshtme. Riparimet e protezave të pjesshme të nofullës së
sipërme zënë 19.8%, kurse të nofullës së poshtme 9.4%.
Nga këto proteza që morëm në studim 46.5% e tyre riparohen për herë të parë; 27.1%
riparohen për hetë të dytë; 16.9% riparohen për herë të tretë, kurse 9.4% riparoheshin mbi
tre herë. Dëmtimet e këtyre protezave ishin të llojeve dhe vendeve të ndryshme: 36.2%
e riparimeve ishin dëmtime të dhëmbëve artificiale; 2.5% të krosheve; 46.5% të pllakës së
protezës; 9% riparime të kombinuara pllakë-dhëmbë artificial, ndërsa 5.6% ishin shtesë pas
heqjes së dhëmbëve natyrore.
Nga të dhënat tona shihet pra se riparimet e protezave zënë një vëllim të madh pune dhe
duke u nisur nga koha e humbur për kryerjen e tyre si për mjekun, laborantin e vetë pacientin, si
dhe duke patur në qendër të vëmendjes kursimin e materialeve të importit, na duket me vend që
të merrnim në studim edhe një herë shkaqet e dëmtimit të protezave të lëvizshme me pllakë, t’i
zbulojmë këto shkaqe dhe t’i mënjanojmë ato duke zgjatur sa të jetë e mundur jetën e përdorimit
të këtyre protezave.
Raporti midis protezave të reja dhe riparimeve në klinikat tona qëndron 1.55 me 1; nga 1.6
me 1, sipas literaturës që kemi marrë në krahasim.
Shkaqet e dëmtimit të protezave janë të shumta. Mjaft autorë janë munduar që faktorët kryesorë
të dëmtimit të protezave t’i përmbledhin në atë mënyrë, e t’i mënjanojnë këto, duke modeluar pllakën
e protezës në atë formë, që të mund t’i rezistojë këtyre faktorëve dëmtues. Por veçoritë individuale
të presionit përtypës, që ndryshon nga koha në kohë, forma gjeometrike e ndërlikuar e protezave të
lëvizshme me pllakë si dhe faktorë të shumtë dëmtues, madje dhe të shumëllojshëm dhe që nuk janë
plotësisht të njohur, nuk na lejojnë t’i përmbledhim në mënyrë matematike këta faktorë dëmtues dhe
t’i mënjanojmë vetëm nëpërmjet modelimit të pllakës se protezës.
Duke u bazuar në literaturën e vendit dhe atë të huaj, përsa i takon shkaqeve të dëmtimit të
protezave të lëvizshme me pllakë, këto i ndamë në katër grupe kryesore:
1. Dëmtime të shkaktuara nga pacienti.
2. Riparime të kryera për shkak të heqjes së dhëmbëve natyrorë.
3. Dëmtime të shkaktuara nga atrofia e procesit alveolar.
4. Dëmtime të shkaktuara nga gabimet e mjekut e të laborantit.
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1. I quajmë edhe fraktura aksidentale të shkaktuara nga pakujdesia e pacientit; në rastin tonë
zënë 20.2% të rasteve. Mendojmë se njëfarë faji ka edhe mjeku i cili nuk ka bërë punë sqaruese
dhe nuk i ka dhënë këshillat përkatëse pacientit për mirëmbajtjen dhe mirëpërdorimin e
protezave të lëvizshme.
2. Tek personat me proteza të lëvizshme të pjesëshme, ku sistemi dentar është i përzier (dhëmbë
natyrore e artificiale), shpesh për arsye të ndryshme lind nevoja e heqjes së ndonjërit prej
dhëmbëve natyrorë dhe zëvëndësimi i tij me dhëmbë artificial. Në studimin tonë këto raste
zënë 5.6% të shumës së përgjithshme të riparimeve.
3. 9.9% të dëmtimeve të protezave të lëvizshme vijnë si rezultat i atrofisë së procesit alveolar.
Kjo dukuri vihet re kryesisht tek protezat e vjetra, të cilat janë përgatitur e përdorur
nga pacienti mbi 5 vjet. Me kohë nga veprimi i forcave përtypëse, nëpërmjet harqeve të
dhëmbëve dhe pllakës së protezës mbi procesin alveolar dhe qiellzën, shkaktohet atrofia e
fushës protetike, kështu që prishet stabiliteti i protezës dhe në çaste të caktuara ajo thyhet.
Trashja e pllakës së protezës nuk e mënjanon dëmtimin e saj, përkundrazi, protezat e trasha
thyhen më lehtë, sepse ato nuk e transmetojnë presionin përtypës nëpërmjet elasticitetit
të pllakës mbi mukozë, por kjo forcë amortizohet në vetë protezën, duke e dëmtuar atë.
Këtu nxjerrim përfundimin se protezat duhen modeluar me trashësi të njëtrajtshme dhe
përmasa të caktuara, duke i përsëritur ose duke i ribazuar të paktën në 5 -6 vjet, pa përfshirë
këtu protezat imediate.
4. Nga të dhënat tona del se shumica e riparimeve vijnë si rezultat i gabimeve të mjekut e të
laborantit. Këto zënë 64.2% të shumës së përgjithshme të riparimeve. Gabimet e okluzionit e
të artikulimit zënë 56.3%. Ato të moslehtësimit të torus palatinal 7.3; gabime në vendosjen e
bishtit të kroshes 10%; mosrrjeshtimi i dhëmbëve artificialë sipas rregullave 14.7%, e të tjera.
Meqenëse gabimet e okluzionit e të artikulimit zënë një përqindje të madhe, për t’ mënjanuar
këto, sidomos ato të artikulimit, mendojmë se është e nevojshme të hyjnë në përdorim, edhe
në klinikat tona, artikulatorët e ndryshëm.
Nga 232 proteza të marra në studim, 41 prej tyre ose 17.6% ishin të dëmtuar në vijën mediane
të nofullës së sipërme; ndërsa nga këto, 11 proteza ose 26.8% ishin thyer nga moslehtësimi i torus
palatin, 18 proteza ose 43.9% ishin thyer nga mosrrjeshtimi sipas rregullave i dhëmbëve artificiale;
kurse 12 të tjerë ose 29.2% ishin thyer për shkak të atrofisë së procesit alveolar.
Protezat që morëm në studim nuk ishin të gjitha homogjene dhe pikërisht 31% e tyre kishin
një porozitet makroskopikisht të dukshëm. Kjo tregon se në klinikat tona nuk respektohen sa duhet
e si duhet rregullat e përpunimit të rezinave artificiale që kemi në përdorim.
Krahas problemeve që shtruam më lart, ne vumë re edhe deri në ç’masë e si modelohen
protezat e lëvizshme me pllakë. Kjo përbën një tregues që ka rëndësi të veçantë në cilësinë e
punimeve protetike. Nga të dhënat tona, mbi 35.7 % e protezave të lëvizshme, ishin modeluar
keq; ndërsa pjesa tjetër linte për të dëshiruar, dhe të pakta ishin protezat e modeluara mirë.
Shumica e laborantëve tanë, çështjen e modelimit të pllakës së protezës e nënvleftësojnë duke
harruar që edhe kjo ka rëndësinë e vet në stabilizimin dhe funksionimin e mirë të protezës.
Llustrimi i protezave nga laboranti dhe mirëmbajtja e tyre nga pacientët në përgjithësi le për të
dëshiruar.
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P Ë R F U N DI M
1. Duke u nisur nga fakti se 64.2 % e dëmtimit të protezave të lëvizshme me pllakë vijnë si
rezultat i gabimeve të mjekut e të laborantit është e domosdoshme të bëhet një punë më e
madhe për ngritjen e tyre ideopolitike e tekniko-profesionale.
2. Meqenëse 56.3 % e dëmtimeve vijnë si rezultat i gabimeve të okluzionit e të artikulimit,
mendojmë që artikulatorët e ndryshëm të vihen në përdorim edhe në klinikat tona.
3. Mjeku duhet të këshillojë pacientët për mirëmbajtjen dhe mirëpërdorimin e protezave të
lëvizshme, pasi 20.2 % e dëmtimeve vijnë nga këto shkaqe.
4. Është e domosdoshme ngritja sistematike dhe e programuar tekniko-profesionale e
laboranteve, sepse 45 % e dëmtimit të protezave vijnë si rezultat i gabimeve të tyre, pa përfshirë
këtu gabimet e okluzionit e të artikulimit, të protezave poroze, të modeluara keq etj.
5. Proteza për tërë jetën s’ka, ato duhen përsëritur ose ribazuar të paktën një herë në 5-6 vjet, pa
përfshirë këtu protezat immediate që kërkojnë natyrisht ribazim shumë më parë.
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NORMIMI I RI I PUNËS DHE PROBLEMET E DOKUMENTACIONIT
Stom. F. SEJKO
Poliklinika stomatologjike lagjes nr. 3-10 Tiranë
Shërbimi stomatologjik sa po vjen dhe zgjerohet. Ai tashmë është shtrirë në qytete e lagje në
bazë poliklinikash, por edhe në fshatin tonë të kooperuar, në qendra pune e prodhimi, në shkolla e
kudo ku jeton e punon njeriu i ri i Shqipërisë socialiste. Përvec shtrirjes së tij të thellë, ky shërbim
çdo ditë shënon rritje të ndjeshme cilësore, duke u perfeksionuar dhe specializuar vazhdimisht. Si
degë e rëndësishme e mjeksisë sonë popullore, e vënë plotësisht në të gjitha profilet e tij në shërbim
të popullit për ruajtjen dhe forcimin e shëndetit të tij, shërbimi ynë stomatologjik ka një përmbajtje
të thellë profilaktike. Ai kryen një punë konkrete për shërimin e shumë sëmundjeve të indeve të
forta dhe të buta të dhëmbëve dhe të gojës, duke futur këtu të gjitha format e mjekimit terapeutik,
kirurgjikal, ortopediko-ortodontik, paradontologjik etj.
Me rritjen e kuadrit në shërbimin dhe shtrirtjen e tij sa më afër popullit, me specializimin e
shërbimit dhe aplikimin e teknikës dhe teknologjisë së re dhe mjeteve të tjera më efektive, mjekimi
rritet në sasi e cilësi, e shumëllojshmëri dhe për pasojë shtrohen gjithmonë e më shumë kërkesa të
reja mbi organizimin e punës, normimin dhe evidentimin e saj.
Është e domosdoshme të përsoset drejtimi dhe organizimi shkencor i punës nëpërmjet
revolucionarizimit të mëtëjshëm të metodës dhe stilit në punë, të mbajtjes së përgjegjësisë së plotë për
realizimin e detyrave të planit, forcimit të kontrollit dhe kërkimit të llogarisë, si dhe duke ndërmarrë
studime shkencore për zhvillimin e degëve dhe sektorëve të veçantë.
Është e kuptueshme se llogaria mund të kërkohet vetëm atëherë kur janë të qarta objektivat,
detyrat e caktuara për arritje, si edhe njësitë e treguesit e veçantë, realizimi i plotë i të cilave
përbën realizimin e qëllimit të fundit. Kështu që edhe në sektorin e shërbimit stomatologjik është i
pashmangshëm normimi i punës, pavarësisht në se ky do të kryhet mbi bazën e “minutazhit”, tanimë
të njohur mirë prej nesh në bazë “të njësive të punës” ose të ndonjë forme tjetër.
Në çdo sektor është absolutisht i domosdoshëm, ndryshe nuk mund të flitet për rendiment,
për rritjen e tij dhe të cilësisë, për arritjen e objektivave të planit.
Prandaj përsosja e normimit të punës është një drejtim i rëndësishëm për forcimin e disiplinës
proletare dhe rritjen e rendimentit në punë. Për këtë qëllim në qershor te vitit të kaluar u bë seminari
kombëtar i shërbimit stomatologjik, dhe u vendosën “ njësitë e reja orientuese të kohës së punës në
sektorët e shërbimit stomatologjik”.
Në normimin e punës tonë mjekuese, sipas nozologjive të sëmundjeve të ndryshme të sistemit
dentar dhe indeve të tjera të gojës, objekt kryesor është studimi i harxhimit të punës për mjekimin e
plotë të një sëmundjeje të caktuar, në një dhëmb të caktuar ose ind tjetër të gojës.
Deri vonë harxhimi i punës mjekuese në shërbimin stomatologjik shprehej vetëm me kohën
7
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(minutat) e nevojshme për këtë qëllim dhe mbi bazën e këtij “minutazhi”, kryhej edhe analiza e punës.
Por meqë koha (minutazhi) është shprehje e përbashkët e harxhimit të punës (e çfarëdo natyre qoftë
ajo) është krejt me vend që në shërbimin stomatologjik, puna mjekuese të normohet dhe të llogaritet
në bazë “të njësive të punës”, që faktikisht shprehin punën konkrete mjekuese të kryer nga mjeku.
Kështu, perfeksionimi i normimit të punës tonë mbi bazën e njësive të reja orientuese do të çojë pa
tjetër në rritjen e ndjeshme të efikasitetit të shërbimit si edhe në rritjen e cilësisë së tij.
Njësitë e reja orientuese janë një hap i rëndësishëm në përsosjen e normimit dhe në përgjithësi
të organizimit të punës, që duke u bazuar në përvojën e mesatares së përparuar të punonjësve
të këtij shërbimi shprehin punën që duhet kryer jo vetëm në sasi, rendiment, por edhe në cilësi,
në shumëllojshmërinë e mjekimit (sipas sëmundjeve të ndryshme) në ndryshim nga minutazhi
i mëparshëm. Kjo formë normimi është më e plotë për terapinë stomatologjike (për të rritur dhe
fëmijë), ku njësi bazë është konsideruar mjekimi i kariesit të thjeshtë, të pakomplikuar dhe mbi të
janë llogaritur njësitë e tjera të mjekimeve të ndryshme; ndërsa për ortopedinë dhe ortodontinë
stomatologjike, nga vështirësia për përcaktimin e një “njësie bazë”, puna e kryer në aplikimin e
formave të ndryshme të protezave do të llogaritet me kohën (minutazh) e harxhimit të punës për
përgatitjen dhe vendosjen e tyre.
Normimi i ri i punës në bazë të njësive orientuese, duhet të vlejë si bazë planifikimi për
gjithë veprimtarinë e institucionit, bazë e shpërndarjes së planifikuar të punës dhe përdorimit të saj
me kursim në dobi të rritjes së rendimentit dhe përmirësimit të cilësisë së shërbimit; ai ka qenë dhe
mbetet baza e organizimit shkencor të punës.
Këto parime të drejta, janë krejt në kundërshtim me konceptin se në shërbimin stomatologjik
nuk duhet të ketë “ normë ”, sepse ato ulin cilësinë e mjekimit, kur cilësia është e pandarë nga sasia, në
një kohë kur është më se e qartë se normimi i punës shërben si mjet i rëndësishëm për mobilizimin e
punonjësve në rritjen e rezultateve të punës së tyre, për kalitjen e disiplinës proletare dhe të ndërgjegjes
socialiste në punë.
Që normimi të luajë këtë rol të rëndësishëm, duhet që secili nga punonjësit të ketë të qartë jo
vetëm objektivat që duhet të arrijë në një muaj, por edhe ato ditore dhe të jetë në gjendje që në çdo
kohë të punës së tij gjatë ditës, javës dhe muajit të shikojë se ku ka arritur me realizimin e kësaj detyre,
ç’pjesë të saj ka kryer dhe çfarë mbetet për të bërë. Ndjekja e realizimit të detyrës çdo orë, çdo ditë,
çdo javë, çdo muaj, mund të arrihet vetëm nëpërmjet evidentimit të saktë të punës së kryer.
Për këtë qëllim duke patur si bazë udhëzimin e Ministrisë së Shëndetësisë mbi “ njësitë e reja
orientuese të kohës së punës në sektorët e shërbimit stomatologjik ”, duhen ndërtuar edhe fletevidenca
e punës së kryer për çdo profil.
Në terapinë stomatologjike (për të rritur dhe fëmijë) mendojmë se është e përshtatshme
forma nr. 1 e evidentimit. Në të evidentohet puna e kryer sipas formës së mjekimit, duke filluar nga
mjekimi i kariesit të thjeshtë, në format e ndryshme të mjekimit të kanaleve të dhëmbit, në pulpite
dhe gangrenë deri në mjekimin e sëmundjeve të indve të buta, duke shënuar në kollonën poshtë tyre,
njësitë koresponduese të punës së kryer në bazë të udhëzimit të dikasterit. Në kollonën e vaçantë
të njësive (plombim dhe mjekim të indeve të buta), në fund të çdo ditë shënohet shuma e njësive
të kryera (10 njësi plombimi dhe 4 - 5 njësi mjekimi të indeve të buta konsiderohet detyrë ditore e
realizuar).
Poshtë kollonës së njësive të 30 kollonat horizontale i takojnë 30 ditëve të muajit ku në
kuadratin përkatës çdo ditë bëhen shënimet për punën e kryer, ndën kollonën vertikale sipas
formës të mjekimit të aplikuar. Duhet patur mirë parasysh se puna e kryer shënohet në “ numër
dhëmbësh të mjekuar ” në ditë, shumëzimi i të cilëve për njësitë koresponduese sipas formës së
mjekimit të aplikuar, do të japë në kollonat vertikale (të njësive) shumën e njësive ditore të kryera.
8
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Kështu në fund të muajit, bëhet mbledhja e të gjitha kollonave vertikale, nga shuma e të cilave do të
dalë numri i përgjithshëm i dhëmbëve të mjekuar me sëmundje të ndryshme, numri i nozollogjive
paradontologjike si numri i përgjithshëm i njësive të punës së kryer; të cilat pjestuar për ditët e punës
efektive, japin njësitë mesatare ditore të plombimit e të mjekimit të indeve të buta.
Evidentimi dhe llogaritja e punës terapeutike veçmas, në dhëmbë të mjekuar dhe në njësi,
është e domosdoshme sepse ndryshe është e pamundur të bëhet llogaritja e treguesve cilësore, të
mirënjohur në shërbimin tonë që shprehin relatën e dhëmbëve (dhe jo të njësive të punës) të mjekuar
në faza të ndryshme të sëmundjeve të dhëmbit.
Për ortopedinë stomatologjike, sipas vlerësimit të kohës së punës të nevojshme për kryerjen e
mjekimeve të ndryshme protetike është përpiluar formulari nr. 2, ku në krye janë shënuar në kollona
të veçanta vertikale, lloji i mjekimeve të ndryshme ortopedike, të grupuara në kohë të njëjtë mesatare
mjekimi, vlerësimi i të cilës është shënuar mbi çdo kollonë. Në fund të ditës, duke shënuar numrin e
mjekimeve të kryera për kohën (minutazhin) koresponduese sipas udhëzimit, del shfrytëzimi i kohës
së punës ditore.
Në të njëjtën formë mund të përgatiten formularë evidentimi edhe për ortodontine si edhe
për punën laboratorike.
Për shërbimin e kirurgjisë ambulatore, mendojmë se janë të përshtatshme format e evidentimit
nr. 3 (mbi aktivitetin e ambulancës stomatologjike) dhe forma nr. 4 (mbi infeksionin akut odontogjen
dhe paaftësinë e përkohshme në punë) ku në mënyrë të detajuar shënohen pothuajse të gjitha të
dhënat e aktivitetit të këtij reparti, që mund të vlejnë si bazë e mirë për studimin e problemeve të
veçanta të këtij profili të shërbimit.
Kështu në fund të çdo dite dhe jo vetëm kaq, por në çdo pjesë të kohës së punës, mjeku mund
të llogarisë volumin e punës së kryer dhe të marrë masat e nevojshme për organizimin e punës së
tij. Ja pra si kalohet në organizimin e vogël të punës që është më e rëndësishme në organizimin e
përgjithshëm, guri bazë i këtij organizimi.
Në pamje kjo punë duket e koklavitur. Problemet e evidencës ditore, javore e mujore të punës
së kryer janë detyra sa të mjekut, aq edhe të infermieres dhe angazhimi i kësaj të fundit në ndjekjen
dhe plotësimin e rregullt të evidencës është tashmë një detyrë e ligjëruar në dispozitën ligjore të
shërbimit tonë.
Sigurisht shefi i repartit duhet të ushtrojë kontroll mbi punonjësit e sektorit të tij, të dijë
punën e kryer për çdo individ dhe si repart, me qëllim që duke bërë analizë të drejtë të zërave të
veçantë, të fenomeneve të veçanta, të bëjë planifikim të drejtë mbi marrjen në mjekim të pacientëve të
rinj si dhe shpërndarjen e drejtë të tyre në bazë të ngarkesës të çdo mjeku. Po kështu, por në diapazon
më të gjërë qëndron puna edhe për përgjegjësin e klinikës, i cili do të analizojë dhe do te nxjerrë
konkluzione për të gjithë institucionin.
Prandaj është e nevojshme forcimi i kërkesës së llogarisë e i kontrollit dhe përmirësimi i
mëtejshëm i sistemit të informacionit, analiza e tij e shpejtë dhe e thellë, marrja e vendimeve të drejta
dhe kontrolli i zbatimit të tyre, detyra këto që parashikohen qartë në dispozitat ligjore të shërbimit
stomatologjik. Kështu shefat e reparteve dhe të klinikave duhet të ndjekin çdo ditë njësitë e realizuara
dhe kartelat e kryera dhe mbi këtë bazë të planifikojnë ngarkesën e çdo mjeku.
Ndërsa për punën e kryer në terapinë e te rriturve dhe në sanacion, si profile më të rëndësishme
të shërbimit, do të ishte e përshtatshme forma nr. 5 e evidentimit të punës së përgjithshme të repartit,
ku shënohet numri i dhëmbëve dhe pacientëve të mjekuar si edhe mesatarja e njësive të punës. Ky
formular, përveç shefit të repartit, do të vlejë edhe për përgjegjësin e klinikës.
Në këtë mënyrë përveç të tjerave, bëhet i mundur, edhe studimi i nevojave të popullit për
shërbimin stomatologjik, nevoja të cilat janë të shumllojshme dhe gjithmonë në rritje, nevoja që nuk
9
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kanë të gjitha të njëjtën përparësi, dhe që zgjidhja e tyre nuk mund të bëhet në të njëjtën kohë dhe me
një akt të vetëm. Kështu mund të ndiqet dinamika e treguesve cilësorë të shërbimit dhe me që detyra
që duhet të plotësohet jo vetëm në global, medoemos në të gjithë treguesit në sasi dhe cilësi, sepse ato
janë të lidhur ngushtë e në unitet organik njeri me tjetrin, nëpërmjet forcimit të kërkesës të llogarisë
dhe kontrollit për shfrytëzimin intensiv dhe të plotë të kohës së punës, bëhet edhe përcaktimi i drejtë
i problemeve të shërbimit që kërkojnë përparësinë në zgjidhjen e tyre. Rrjedhimisht evidentimi i
saktë i punës të çdo punonjësi në sasi dhe cilësi është kusht i domosdoshëm për forcimin e disiplinës
proletare në punë.
“Organizimi shkencor i punës- është një mjet i fuqishëm që çon përpara zhvillimin, punën
mendimin, është një dituri që nuk lind vetvetiu te njeriu, por fitohet duke punuar, është një dituri pa
kufi të caktuar, jo e njëllojtë për çdo punë dhe për çdo kohë, ose e vendosur një herë e përgjithmonë,
si një formë shabllone”
Prandaj i hapet rrugë diskutimit të gjërë për të sjellë përvojën më të mirë në gjetjen e formave
më të përshtatshme dhe më efikase në organizimin e punës tonë, me qëllim që të realizojmë detyrat
e shtruara edhe përpara sektorit të shërbimit stomatologjik.

SHËNIM
Të abonuarit të cilët dëshirojnë të kenë kokat e regjistrave sipas formave 1,2,3,4,5, që
përshkruhen në tekst, mund t’i drejtohen Drejtorisë së Arsimit Shëndetësor.
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PROFILAKSI – PEDODONTI KOHËT E DALJES SË DHËMBËVE TË
QUMSHTIT NË FËMIJËT E DISA ÇERDHEVE TË TIRANËS
Stom. P. KONGO; B. BROVINA
I.STRAZIMIRI, L. RUSI, V. KURI
Katedra e Pedodontisë Stomatologjike Tiranë
Dalja e dhëmbëve të qumshtit është një tregues i zhvillimit normal të fëmijës sidomos kur ajo
bëhet brenda caqeve optimale. Përcaktimi i këtyre caqeve në kushtet tona konkrete ka një rëndësi të
madhe praktike dhe teorike sepse, në bazë të këtyre të dhënave, do të jemi në gjendje të bëjmë krahasime
me të dhënat e autorëve të tjerë që kanë studjuar këtë problem në vendet e tyre; gjithashtu do nxjerrim
konkluzione përsa i përket rolit që luajnë faktorët e ndryshëm në procesin e daljes së dhëmbëve dhe do
të përcaktojmë qëndrimin që duhet mbajtur për rastet e ndryshme të daljes me vonesë.
Studime të tilla janë bërë edhe nga kolegë të tjerë tek ne, por numri i kufizuar i fëmijëve nuk
lejon që të nxirren konkluzione të sakta e të plota. Përsa i përket faktorëve të ndryshëm që influencojnë
në daljen e dhëmbëve, pa dyshim një vend me rëndësi e zënë faktorët socialë- ekonomike, të cilët
autorët e ndryshëm që kanë studjuar këtë problem as që i përmendin, por i kufizojnë vetëm me
rolin e ushqyerjes dhe me peshën e fëmijës gjatë kohës së daljes së dhëmbëve, ndërsa pesha e lindjes
së fëmijës pothuajse nuk ka rëndësi. Masat e marra si gjatë shtatzanisë ashtu edhe pas lindjes kanë
rëndsinë e tyre dhe pa dyshim ato mund të influencojnë vetëm pozitivisht. Të tilla masa sic dihet janë
të mundura për t’u realizuar në kushtet e pushtetit popullor.
Për të nxjerrë të dhëna mbi kohën e fillimit të daljes së dhëmbëve të qumshtit dhe përfundimin
e daljes së tyre, ne kontrolluam 724 fëmijë të moshës 6 deri 36 muaj të disa çerdheve të qytetit të
Tiranës. Për këtë qëllim përgatitëm fletë-anketë individuale në të cilën kërkonim, peshën e lindjes,
peshën aktuale të fëmijës, sëmundjet e kaluara, mënyrën e ushqyerjes (me gji apo artificiale dhe
kur ka filluar ushqyerja artificiale), ndërlikimet e përgjithshme gjatë daljes së dhëmbëve si edhe
ndërlikimet lokale në gojë, kohën kur kanë filluar të dalin dhëmbët e parë. Gjithashtu në vizitat që
kemi bërë, kemi regjistruar dhëmbët që kanë patur fëmijët në gojë.
Fëmijët i kemi ndarë në 4 grup-mosha për të parë në secilin grup-moshë përqindjen e
dhëmbëve që kanë dalë dhe përqindjen e atyre që s’kanë dalë.
Nga analiza e fletë-anketave rezulton se 98.1% e fëmijëve kanë peshën e lindjes në normë ose
mbi normë duke predominuar fëmijët mbi normë.
Në studimin tonë të mëparshëm në fëmijët e spitalit distrofik, kemi gjetur diferenca më të
mëdha, 80 % e fëmijëve në normë e mbi normë, ndërsa 20% nën normë.
Peshën aktuale 97 % e fëmijëve e kanë në normë e mbi normë, nga këta 77.3 % janë me peshë
normale, ndërsa vetëm 3 % janë nën normë. Pra siç shihet pesha e fëmijëve, si tregues më i mirë i
zhvillimit fizik të fëmijëve, është e tillë që nuk pengon daljen e dhëmbëve.
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Tabela nr. 1
Numri i fëmijëve
Vajza

Djem

Me gji

Ushqim gji

Shuma

Me gji

Ushqim gji

Shuma

Numri i
përgjithshëm

6 - 12

31

30

61

45

34

79

140

12 - 18

52

29

81

23

14

37

118

18 - 24

40

14

54

67

27

94

148

24 - 36

98

45

143

133

42

175

318

Shuma

221

118

339

268

117

385

724

Mosha

Siç shihet dhe nga tabela kemi një numër të madh fëmijësh të ushqyer me gji dhe ushqim
artificial në kohë të ndryshme. Kemi bërë ndarje të tillë për t’i krahasuar me të dhënat e J. Bukës për
qytetin e Gjirokastrës, i cili në fëmijët me ushqime artificiale ka vënë re vonesë në daljet e dhëmbëve,
por nuk jemi dakord me konkluzionin e tij sipas të cilit mënyra e ushqyerjes nuk ka rëndësi, por lloji
dhe përbërja e ushqimit.
Në studimin tonë të mëparshëm në distrofët e ushqyer atificialisht vonesat ishin të dukshme.
E theksojmë këtë më qëllim që në këto raste të insistohet në dhënien e ushqimit me biberon e jo me
lugë për të zëvëndësuar thithjen e gjirit.
Në fëmijët e kontrolluar nuk gjetëm fëmijë të ushqyer krejtësisht me ushqim artificial, prandaj
edhe koha e fillimit të ushqyerjes artificiale ka rëndësi. Sa më shpejt të fillohet aq më të dukshme janë
vonesat në dalje.
Mosha 0-3 vjeç preket shpesh nga sëmundje të ndryshme. Ne kemi gjetur rreth 410 raste me
sëmundje të ndryshme, tek i njëjti fëmijë janë gjetur dy ose më shumë sëmundje të kaluara.
Tabla nr. 2
Sëmundjet e kaluara

Bronkite, bronkopneumoni
Varicelë
Pertusis
Dispepsi
Botkin
Dizanteri

179
170
45
6
5
5
410

Në fëmijët që kanë kaluar sëmundje të ndryshme kemi konstatuar në raste të vëcanta vonesa
të theksuara në daljen e dhëmbëve si psh. fëmija K. C. 16 muajshe ka kaluar bronkopneumoni në
moshën 5 muajsh, është shtruar në spital, me sa duket formë e rëndë; dhëmbët kanë filluar t’i dalin
me vonesë në 11 muajsh. Ka në gojë vetëm katër dhëmbët e parë (I | I) (I | I).
Pacientja D.M. 2 vjeç ka kaluar bronkopneumoni, ka në gojë centralet e lateralet sipër;
dhëmbët kanë filluar t’i dalin në moshën 12 muajshe.
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Tabela nr. 3
Dalja e dhëmbëve në fëmijët 6 – 12 muajsh
Dhëmnbët e dalë

Me gji

Me ushqim e gji

Vajza

%

Djem

%

Vajza

%

Djem

%

Të gjithë centralet sipër e poshtë

23

74

29

64

16

53.3

25

73.5

Centralet poshtë

8

26

16

36

11

36.6

9

26.5

Lateralet

18

58

21

47

10

33.3

19

55.8

Molarët e parë

6

19

8

18

3

10

5

14.6

Në fëmijët e moshës 6-12 muajshe dalja e dhëmbëve paraqitet në këtë mënyrë:
Në 74.2 % të vajzave kanë dalë të gjithë centralet, ndërsa në 25.8 % kanë dalë vetëm centralet
poshtë. Në djem kemi një përqindje më të ulët. Në fëmijët me ushqim dhe gji, në vajza ndryshimi
është pak më i madh, kurse në djem nuk ka ndryshim nga ata me gji.
Krahas centraleve dhe lateraleve të dalë në këtë moshë gjejmë edhe molarët e parë të dalë. Siç
shihet nga tabela, në fëmijët me gji kemi një përqindje pak më të lartë.
Tabela nr. 4
Dalja e dhëmbëve në fëmijët 12 – 18 muajsh
Dhëmnbët e dalë

Me gji

Me ushqim e gji

Vajza

%

Djem

%

Vajza

%

Djem

%

Centralet

52

100

23

100

27

100

14

100

Lateralet

49

94.2

23

100

24

88.8

10

71.4

Molarët

34

65.3

43

56.5

8

29.5

6

42.8

Kaninet

10

19.2

-

-

-

-

-

-

Shënim: në 1 fëmijë (djalë) kanë dalë të gjitha dhëmbët.
Për fëmijët e moshës 12-18 muajsh, centralet kanë dalë të gjithë, ndërsa lateralet mbeten
akoma pa dalë një numër i vogël rreth 6 %. Molarët e parë në fëmijët me gji kanë dalë me një përqindje
të mirë, ndërsa në ata me gji dhe ushqim përqindja e tyre është më e ulët. Megjithatë duke patur
parasysh faktin se fëmijët nuk janë të gjithë me moshë të njëjtë mund të themi se nuk kemi devijime
nga norma.
Për kaninet vetëm në vajzat kemi një përqindje të vogël të dalë.
Tabela nr. 5
Dalja e dhëmbëve në fëmijët 18 – 24 muajsh
Dhëmnbët e dalë

Me gji

Me ushqim e gji

Vajza

%

Djem

%

Vajza

%

Djem

%

Dalë të gjithë dhëmbët

15

37.5

14

20.8

1

7.1

6

22.2

Kaninet nuk kanë dalë

6

15

25

37.3

6

42

11

40.7

Molarët e dytë nuk kanë dalë

25

62.5

53

79.1

13

92.9

21

77.8

Tek fëmijët e moshës 18 – 24 muajsh bie në sy fakti që molarët e dytë fillojnë të dalin që në
këtë grup moshë në një përqindje të mirë duke u futur në grupin e fëmijëve që kanë dalë të gjithë
dhëmbët.
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Për kaninet kemi akoma një numër që nuk kanë dalë, me sa duket ata vazhdojnë të dalin edhe
pas këtyre caqeve. Molarët e dytë vazhdojnë të dalin; Përqindja e daljes së tyre në këtë grup-moshë
është e kënaqshme.
Tabela nr. 6
Dalja e dhëmbëve në fëmijët 24-36 muajsh
Me gji

Me ushqim e gji

Dhëmnbët e dalë
Vajza

%

Djem

%

Vajza

%

Djem

%

Kanë dalë gjithë dhëmbët

82

83.6

105

78.8

38

84.4

38

90.4

Kaninet nuk kanë dalë

4

4.1

2

1.5

-

-

-

-

Molarët e dytë nuk kanë dalë

16

16.4

26

21.2

7

15.6

4

9.6

Tek fëmijët e moshës 24 – 36 muaj përqindja e daljes së të gjithë dhëmbëve është e kënaqshme.
Kjo duke patur parasysh edhe faktin që jo të gjithë fëmijët janë të moshës 3 vjeçare.
Tabela nr. 7
Fillimi i daljes së dhëmbëve
Me gji

Me ushqim me gji

Koha
Vajza

%

Djem

%

Vajza

%

Djem

%

6 - 8 muaj

153

69.2

187

69.8

68

58.6

66

56.4

8 - 12 muaj

68

30.8

81

30.2

48

41.4

51

43.6

Shuma:

221

268

116

117

Në ndarjen që kemi bërë bie në sy fakti që në përqindjen më të madhe të fëmijëve, dhëmbët
dalin në moshën 6 - 8 muajsh. Ndërsa në fëmijët e Gjirokastrës J. Buka, ka vënë re se fillojnë të dalin
pas muajit të 9-të.
Tabela nr. 8
Përfundimi i daljes së dhëmbëve
Me gji

Me ushqim e gji

Koha
Vajza

%

Djem

%

Vajza

%

Djem

%

Ka përfunduar dalja deri në
muajin e 30-tw

44

53.6

49

46.9

20

52.6

22

57.8

Pas muajit 30-të - 36-të

38

46.4

56

53.1

18

47.3

16

42.2

Dalja e dhëmbëve siç shihet përfundon në muajin e 30-të në pjesën më të madhe të fëmijëve,
diferenca nuk është shumë e theksuar.
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Tabela nr. 9
Kohët e fillimit dhe mbarimit të daljes së dhëmbëve sipas autorëve të ndryshëm
Kohët

Sipas J. Buka

Dh. Lira kolektiv

Të dhënat tona

Rakade Will

Fillimi idaljes së dhëmbëve

9 - 12

6-8
70%

6-8
69.20%

6-7

Përfundon dalja e dhëmbëve

22 - 32

20 - 36

18 - 36

24 e lartë

Shqetësimet e përgjithshme gjatë daljes së dhëmbëve.
Siç dihet mendimet lidhur me shqetësimet gjatë daljes së dhëmbëve janë të ndryshëme. Disa
autorë mendojnë se dalja e dhëmbëve shoqërohet gjithmonë me shqetësime nga më të ndryshmet; të
tjerë mendojnë se, si proces fiziologjik, dalja e dhëmbëve nuk jep asnjë lloj shqetësimi për fëmijën.
Edhe ne jemi të këtij mendimi, duke mos përjashtuar raste të vecanta fëmijësh që paraqesin simptoma
të hipervagotonisë (hipersalivacion), lotët e shtuara, reaksionet vazomotore etj.
Nga fletanketat rezulton se shqetësimet më të zakonshme të përgjithshme që kanë shoqëruar
daljn e dhëmbëve kanë qenë temperatura dhe barku. Duke u bazuar edhe në sëmundjet e kaluara
të cilat janë gjetur në një numër të madh fëmijësh mund të themi se nuk përjashtohet mundësia që
temperatura t’u dedikohet pikërisht atyre se sa daljes së dhëmbëve.
Barku (diarea), që është një nga çrregullimet më të shpeshta të aparatit tretës, haset në një
numër të konsiderueshëm fëmijësh. Shumica e autorëve janë të mendimit se ajo shkaktohet nga
hipertonia reflektore e cila shton sekrecionet, pra fëmijët nuk kanë temperaturë si në diaretë infektive.
Në rastet e tjera mund të shkaktohet nga mbingarkesa e aparatit tretës.
Ne mendojmë se këto shqetësime nuk duhen marrë si absolute, sepse mund të ketë edhe
ndonjë pasaktësi për arsye se fletanketat janë plotësuar nga vetë prindërit. Megjithatë për raste të
vecanta duhet të jemi të kujdesshëm përpara se të konkludojmë për origjinën e mundshme nga
dhëmbët, mendim ky që ndonjëherë shfaqet nga mjekët pediatër.
Nga fletanketat ne kemi nxjerrë dhe shqetësimet lokale të cilat kanë qenë kryesisht
hipersalivacion në 101 raste, ulceracione 28 raste etj. pra këto janë gjetur në 18 % të fëmijëve.
Autorë të tjerë kanë gjetur deri në 74 % të rasteve ndërlikime lokale kryesisht gjatë daljes së
dhëmballëve, sepse në këta traumatizimi i gingivave në këtë region është më i madh.

P Ë R F U N DI M E
1. Dalja e dhëmbëve në fëmijët e disa çerdheve të Tiranës kryhet brenda caqeve optimale në
69.5% të fëmijëve, deri në muajin e 8-të, ndërsa në 30.5% dhëmbët fillojnë të dalin pas muajit
të 8-të.
2. Në fëmijët e ushqyer artificialisht kemi përqindje më të ulët (57.5 %).
3. Deri në muajin e 30-të përfundon dalja e dhëmbëve në 50.2 %, në 49.8 % pas muajit të 30-të.
4. Në fëmijët e ushqyer artificialisht deri në muajin e 30-të përfundon dalja në 55 % të fëmijëve,
në 45 % pas muajit të 30-të.
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MBI PËRMBAJTJEN E FLUORIT NË UJRAT E PIJSHËM
TË RRETHIT TË GRAMSHIT
Kimist. A. MATUA
Drejtoria e Higjienës Epidemiologjisë Gramsh
Të shumta janë punimet që vënë në dukje rolin e ambjentit të jashtëm në shfaqjen e kariesit të
dhëmbëve, ndër të cilat mund të përmendim ushqimin joracional, kalimin e sëmundjeve të ndryshme
infektive, defiçitet e kalciumit, fosforit dhe vitaminës C në ushqime, të rrezeve diellore, përmbajtjen e
ulët të fluorit në ujin e pijshëm etj.
Këto studime kanë vënë në dukje se përmbajtja e fluorit në sasira të vogla në ujin në pijshëm
është një nga shkaqet e rritjes së sëmundshmërisë të popullatës nga kariesi.
Gjithashtu është konstatuar se në zonat me përmbajtje të lartë të fluorit në ujin e pijshëm,
kariesi klinikisht kalohet më lehtë në krahasim me ato vende ku përmbajtja e fluorit në ujin e pijshëm
është e vogël.
Nga të gjitha këto studime rezulton se përmbajtja në normë e fluorit në ujin e pijshëm është
një faktor ndihmës shumë i cmuar në sigurimin e një qëndrueshmërie nga sëmundja e kariesit.
Edhe në rrethin tonë (nga të dhënat e shërbimit stomatologjik), rezulton se kariesi i dhëmbëve
është po aq problem sa në rrethet e tjera, dhe kohët e fundit po bëhet një punë më sistematike dhe
intensive në lidhje me profilaksinë e tij me fluor.
Duke qenë i përhapur në natyrë dhe në forma të kombinuara fluori takohet edhe në ujrat e
lumenjve, burimeve ujore, puseve dhe ato minerale. Nga të dhënat e normave sanitare theksohet se
konsiderohen të përshtatshme ato ujra ku përmbajtja e fluorit në të ndodhet në kufijtë nga 0.5 - 1,5
mg/l.
Për të njohur nivelin e përmbajtjes së fluorit në ujrat e pijshëm të rrethit tonë, ndërmorëm
këtë studim duke analizuar disa burime ujore më kryesore të rrethit.
Si objekt studimi shërbyen 175 burime ujore të analizuara nga ne, të marra nga 54 fshatra të
10 qendrave shëndetësore si dhe ujin e qytetit.
Ujrat janë marrë në periudhat shkurt-shtator të viteve 1977 - 1978, që përfaqësojnë 116
çesma, 37 puse, 16 burime, 2 ujësjellësa dhe 3 ujë lumi. Për përcaktimin e fluorit kemi përdorur
metoda kolorimetrike si:
a) Metoda me zirkon eksiklorur dhe alizarin sulfonat natriumi;
b) Metoda me zirkon eksiklorur dhe S.P.A. N.D.S.
c) Metoda me zirkon eksiklorur dhe eriochron cyanin R (në prani të uresë).
Matjet janë bërë në fotoelektrokolorimetër (duke ndërtuar kurba standarde për secilën
metodë, dhe krahasuar rezultatet).
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Rezultatet
Nga analizat e kryera për 175 burime ujore për fluore rezulton se:
- 58 ujra (ose 33 % e tyre) përmbanin fluor deri në 0.250 mg/l.
- 92 ujra (ose 52.5 % e tyre) përmbanin fluor nga 0.250 – 0.500 mg/l.
- 25 ujra (ose 14.5 % e tyre) përmbanin fluor nga 0.500 – 0.750 mg/l.
Sic rezulton edhe nga shifrat vetëm 25 ujra (ose 14.5 % e tyre) përmbajnë sasira të fluorit
që konsiderohen brenda normës, ndërsa 150 ujrat e tjera ose (85.5 % e tyre) përmbajnë sasira të
pamjaftueshme të fluorit.
Nga këto të dhëna paraprake konkludojmë se në përgjithësi ujrat që përfshihen në rrethin
tonë (për zonat e marra në studim) përmbajnë sasira të pamjaftueshme fluori dhe se fluorizimi për
këto zona është i nevojshëm.
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ENDODONTI

REZORBIMET PATOLOGJIKE TË DHËMBËVE TË MJEKUAR ME
METODËN E AMPUTIMIT MORTAL DHE RËNDËSIA E TYRE KLINIKE
Stom. Dh. MINGOMATAJ; A. KOLEKA
Poliklinika Stomatologjike Qendrore Tiranë
Krahas detyrave të tjera në detyrat e këtij pesëvjecari është përcaktuar arritja e 2000 plombave
në vit nga çdo terapeut stomatolog. Për të zbatuar me sukses kërkesat cilësore të këtij shërbimi, që
kërkojnë arritjen e raportit ndërmjet dëmtimeve të dhëmbëve me dhe pa lezione pulpare 4:1, kërkohet
rritja e ndjeshme e cilësisë.
Detyra e mësipërme bëhet edhe më e rëndësishme, po të mbahen mirë parasysh pasojat
eventuale të “ mjekimeve jo të sakta” mbi shëndetin e pacientëve tanë dhe mpleksja e këtyre trajtimeve
me problemet ekonomike.
Duke u nisur nga fakti se terapia pulpare paraqitet kryesisht në dy aspekte; ne metodën
e ekstirpimit të pulpës dhe në mumifikimin e saj, ne morëm në analizë kliniko-radiologjike,
nivelin teknik të mjekimeve të arritura me metodën e amputimit mortal, në repartin tonë të
terapisë.
Ky studim mbeshtetet ne nje kontigjent te caktuar rastesh. Analizuam rastet e trajtuara
nepermjet kontrollit klinik dhe radiologjik. U perqendruam ne metoden e amputimit mortal per
dy arsye:
1. Së pari ky mjekim kërkon një kohë relativisht më të shkurtër për të sëmurin (dhe paraqet
interes për punonjësit), ka më pak dhimbje dhe deri diku na imponohet për vetë kushtet
anatomike të deltës apikale, e cila, sidomos në multi - radikularët pëson ndryshime të
rëndësishme.
2. Në literaturën e huaj të kohës dëgjohen jo rrallë mendime se “ky trajtim kërkon rishikimin
e tij serioz, mbi baza moderne, dhe u dashka përdorur me kufizime të mëdha dhe vetëm në
denticionet e qumshtit ”, etj.
Për të formuar një ide më të saktë se në çfarë raporti qëndron në kushtet tona ky problem,
ndërmorëm këtë studim.
Qëllimi i sudimit ishte përcaktimi i përmasave të rezorbimeve të rrënjës mbas amputacionit
mortal në dhëmbët permanent dhe varësia e suksesit të mjekimit të kësaj metode (amputimit mortal)
nga lloji i medikamentit të përdorur.
Dihet se gjatë aktivitetit tonë stomatologjik ne takohemi jo rrallë me apozicione të cementit
të rrënjës, por pak a shumë dhe me shfaqje destruktive të gjëra në rrënjët e dhëmbëve permanente.
Bile në cementin e rrënjëve të dhëmbëve vitale ndodhin procese fiziologjike ndërtimi dhe shpërbërje.
Deri më sot nuk ka qartësi të plotë mbi etiologjinë e rezorbimit patologjik. Sipas literaturës, në një
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ekzaminim të 12.000 dhëmbëve permanente vitale (mosha 15 - 50 vjeç), dolën mbi 77 % e dhëmbëve
me rezorbime rrënje që dokumentoheshin me grafi dhe nga këto raste në 22.5%, rezorbimi i rrënjëve
shoqërohej me humbje të mëdha të indeve të forta (Hotz).
Fenomeni i rezorbimit ka shkaqe endogjene dhe ekzogjene (Birkenhowen), mund të jetë
fiziologjike ose patologjike si pasojë e sëmundjeve të përgjithshme, apo si pasojë e shkaqeve lokale.
Ka dhe rezorbime idiopatike.
Nga të gjitha këto, i sigurtë është fakti, se shumë rezorbime kanë si bazë shkaqet lokale.
Rezorbimet janë interne apo eksterne. Rezorbimet eksterne nisen fillimisht nga periodonti,
shkaktohen nga trauma, mjekime ortodontike, nga dhëmbë fqinjë të retenuar, kista etj.
Në dhëmbët jo vitalë, rezorbimet patologjike shkaktohen kryesisht nga proceset inflamatore
kronike. Indi nekrotik pulpar, që gjendet në gjithë regjionet e kanalit ose kanaleve dhe lihet me
ndërgjegje aty gjatë amputimit mortal, shpie në inflamacione kronike të periodontit. Inflamacioni
është, siç dihet, reaksioni i rregullt i organizmit ndaj një ngacmimi lokal. Gjatë infeksionit, proceset
alterative, proliferuese dhe rezorbuese, zhvillohen njëri pas tjetrit ose njëkohësisht, sepse ato janë
shprehje të mekanizmave mbrojtëse. Inflamacionet kronike karakterizohen kryesisht nëpërmjet
ndryshimeve proliferative të indeve. Si pasojë ndodh shtimi i celulave të indit që ndodhet në fushën
inflamatore, e cila krijon së fundi indin tipik granular.
Pra, indi granular është shprehje e një riparimi që bëhet mbas një dëmtimi lokal. Shpërndarja
e osteocementit, e cementit fijësor dhe dentinës, u nënshtrohet të njëjtave ligje si në ato të
dekompozimeve të indeve të tjera.
Kështu që rezorbimi i rrënjës duhet parë edhe si aftësi mbrojtëse e organizmit që përpiqet të
rikujtojë ekuilibrin biologjik të dëmtuar.
Pra, “ organizmi përpiqet të kapsulojë plotësisht mbeturinat indore nekrotike nëpërmjet indit
lidhor, ose kërkon të eleminojë këto mbeturina tërësisht nga organizmi ” (Hojer).
Studimin e kryem në dy etapa: Etapa fillestare përmblidhte 155 grafi intraorale të zgjedhura
në një kontigjent të madh rastesh të kryera në klinikën tonë (reparti terapisë).
Në këto grafi reflektohej trajtimi me amputim mortal (mumifikime të plota ose të kombinuara
me ekstirpim) në dhëmbë distale. Nuk morëm parasysh me saktësi kohën e mjekimit dhe preparatet
e përdorura. Ky veprim u la për fazën e dytë.
Në grafi përcaktuam këto të dhëna:
1. Sa raste përbënin ndryshime apikale me periodontite kronike, me rezorbime të dukshme të
cementit dhe dentinës së rrënjëve?
2. Sa raste përbënin ndryshime kronike apikale, por pa rezorbime të dukshme të cementit dhe
dentinës së rrënjëve?
3. Sa raste përbënin ndryshime apikale të llojit të hipercementozës?
4. Sa raste ishin me region apikal të pastër?
Grafitë u kontrolluan me lupë, dhëmbët klinikisht me metodat e njohura (palpacion
apikal,perkusion, të dhëna subjektive).
Nga ky ekzaminim rezulton:
59 raste baraz me 37.9 % ishin me periodontite apikale kronike të shoqëruara me rezorbime
të cementit dhe dentinës së rrënjës.
45 raste ose 29.3 % ishin me periodontite kronike apikale, pa rezorbime të dukshme të
cementit dhe dentinës së rrënjës.
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23 raste ose 14.8 % ishin me hipercementozë.
25 raste ose 16.1 % ishin radiologjikisht me region apikalis të pastër (normal).
3 raste ose 1.9 % ishin me fenomene të kombinuara hipercementozë dhe rezorbimi.
Në fazën e dytë të studimit, krahas ndjekjes së problemeve të para u shtuan edhe ekzaminimi
i kuotës së suksesit ose insuksesit të mjekimeve në varësi direkte të llojit të preparatit të përdorur
(pastës së mumifikimit). Kontrolluam 54 dhëmbë multiradikularë.
Nga këto 30 raste ishin trajtuar me pastën creosot-jodoforme, 12 raste me pastën Tricresolparaformaldehide-ester i acidit oxybenzoik-barium sulfat (globule e gatshme), ndërsa 12 raste ishin
trajtuar me preparatin Zno-eugenol-brevicid.
Diagnoza klinike në pranim ishte 29 raste pulpit akut parcial në 22 raste pulpiti akut total dhe
3 raste pulpiti kronik hipertrofik (shih tabelën nr. 1).
Tabela nr. 1

Lloji i Pastës së përdorur

Koha
e kontroll.

Intakt
në apex

Peridont
kronik ap,
me shenja
hipercementis

Amp. Creoso jodof.

3 muaj deri

-

-

-

-

-

5 vjet

20

2

4

-

4

8 m. 1 vj.

3

-

2

3

-

paraformal dehid-ester

2 m. deri 5 vj.

1

1

-

-

-

12 raste

1 m. deri 6 vj.

-

1

-

-

-

1 m. deri 4 vj.

-

-

-

1

-

ZnO-eugenol brevicid

10 m. deri 1 vj.

9

1

-

-

-

12 raste

2 m. deri 2 vj.

1

-

1

-

-

-

34

5

7

4

4

30 raste

Per. kr. ap.
pa Shenja Per. kr. ap. me Zgjerim i
te dukshme
rezorbim deltës apikale
rezorbimi

Globule
Tricersol

Totali 54 raste

KON K LU Z ION :
1. Rezorbimet e rrënjëve që mund të përcaktohen me grafi në materialin tonë, përbëjnë me
sa duket një kontigjent të vogël, ndaj proçeseve,rezorbimeve që ndodhin në të vërtetë në
dhëmbët vitale permanente. Këtu është 4.8 %.
2. Ka të ngjarë që përqindja e ulët që ne hasim në material, vjen si pasojë e numrit të kufizuar të
rasteve që kemi.
3. Rezorbimet që ne gjetëm ishin të shoqëruara gjithnjë me proçese inflamatore kronike në
regionin apikal.
4. Ne mendojmë se amputimi mortal i kryer lege artis, përbën një metodë mjekimi të vlefshme
me gjithë përqindjen negative të lartë 37 % (këtu u rrjeshtuan hipercementosa, zgjerimi dhe
rezorbimi apikal) gjithsej 20 raste.
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5. Nga pastat mumifikuese më me sukses rezulton ajo me ZnO, eugenol brevicid që ne ja
atribuojmë medikamentit antibiotik (brevicid) me efekt bakteriostatik polivalent dhe
baktericid i qëndrueshëm që me sa duket siguron të paktën një nekrozë aseptike të pulpës
radikulare.
Rezultat jep edhe pasta creosot-jodoformë.
6. Rritja e suksesit të mjekimit kërkon që të unifikohet mënyra e trajtimit, duke zbatuar me
rigorozitet ngritjen e një diagnoze të saktë klinike, zbatimin strikt të rregullave të sterilitetit
dhe seancave të mjekimit.
7. Meqenëse në grafi është vështirë të kapen gjithë ndryshimet e mundshme apikale (luan rol
koha e ekspozimit, këndi i rrezatimit etj) edhe studimi nuk mund të jetë pa gabime subjektive,
e objektive. Ne mendojmë se në total anët pozitive dominojnë mbi ato negative, kemi parasysh
seancat e shkurtra të mjekimit, mungesa e dhimbjeve, teknika e lehtë, mundësia e aplikimit
kudo në klinikë, si dhe përqindja e suksesit.
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REZULTATE TË MJEKIMIT TË PERIODONTIT KRONIK
ME NJË SEANCË
Stom. K. PRIFTI
Poliklinika stomatologjike Korçë
Në klinikën tonë shpesh paraqiten pacientë me dhëmbë të cilët kanë pësuar ndryshime
periapikale si pasojë e gangrenës së pulpës për shkaqe të ndryshme si: nekroza nga infeksioni karioz,
nekroza traumatike, nekroza medikamentoze ose edhe nga mbushja jo e rregullt e kanalit të rrënjës.
Për ne ka qenë problem mjekimi i këtyre dhëmbëve me mënyra konservative duke e shëruar
dhëmbin dhe granulomën.Prandaj dhe qëllimi i këtij punimi është që dhëmbët me një rrënjë të
sëmurë, me komplikacione të pulpës t’i mjekojmë me rrugë konservative me një seancë për t’ia bërë
më të lehtë pacientit frekuentimin e klinikës.
Po ashtu si pikësynim kemi patur dhe nënshtrimin e këtij aktiviteti problemit të profilaksisë.
Duke mjekuar dhëmbë me periodontit kronik granular ose granulomatoz, ne zhdukim një
vatër infeksioni nga trupi, infeksion i cili mund të shkaktojë ose jo një patologji në afërsi ose në
distancë.
I shtyrë edhe nga referati i mbajtur në një sesion shkencor të Fakultetit të Mjeksisë, dega
stomatologjike prej Doc. Xh. Asllani për mjekimin e periodontit kronik me një seancë, vendosa që
të aplikojë në praktikë këtë metodë dhe të ndjek vazhdimisht rezultatet e arritura nga ana klinike e
radiologjike.
Gjatë punës disa vjeçare, qysh nga vitit 1972, për këtë problem si princip kryesor ka qenë:
mbyllja e kanalit dhe faramenit apikal të dhëmbëve monoradikulare me pasta të forta dhe pastaj
transformimi i indit që përbën shtresat e granulomës në ind kockor në sajë të vetëaktivizimit të
forcave imunobiologjike regjeneruese të organizmit dhe të mungesës së burimit të infeksionit prej
kanalit të rrënjës.
Dihet që granuloma është shprehja e mekanizmave mbrojtëse të organizmit ndaj infeksionit
që eventualisht vjen nga kanali. Në kanalin e rrënjës të pambushur plotësisht që komunikon me
zonën tej apeksit, mikrobet kanë kushte shumë të mira për t’u zhvilluar siç janë: ushqimi, lagështira,
errësira, temperatura etj, të cilat prej andej për arsye të njohura kalojnë apeksin dhe bien në zonën e
parë të granulomës sipas Fisherit, në zonën e infeksionit, e cila mund të përmbajë edhe mikrobe dhe
elementë gjaku të shkatërruar ose jo.
Prishja e unitetit kanal i rrënjës hapësirë e granulomës do të sillte shërimin e kësaj të fundit
dhe zëvëndësimin e saj me ind kockor.
Për mbushjen e kanaleve kemi përdorur tërësisht fosfat cementin të përzierë me pak pluhur
jodoform, meqenëse kjo pastë plotëson një seri cilësish që duhet të kenë pastat e përdorshme për
mbushjen e kanaleve. Qëllimi kryesor ka qenë mbyllja e foramenit apikal, ndërsa kalimi tej apeksit i
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pastës nuk ka qenë domosdoshmëri. Për këtë gjë autorët e huaj si Anishenko 1935 thotë “ se kalimi
tej apeksit nuk përbën ndonjë faktor terapeutik as edhe ndonjë faktor dëmtues në indet përreth”
Lidhur me rolin e fosfat cementit që kalon tej apeksit ka mendime të ndryshme, disa të
vërtetuara praktikisht disa jo, ky i fundit ka efekt ngacmues mbi indin kockor të shëndoshë rreth
granulomës për regjenerim.
Gutner më 1958 konsideron që rezultate të mira gjatë kurimit të periodontit duhet të
arrihen kryesisht për pasojë të mbushjes së plotë dhe hermetike të të gjithë kanalit. Edhe Bildjukevi
është i mendimit për mbushje të kanalit deri në apeks, i cili më 1967 thekson që organizmi duhet
të ndihmohet për të luftuar proceset e ndryshme patologjike. Ky autor shtron edhe pyetjen: duhet
të sqarojmë ne se nxjerrja tej apeksit e fosfat cementit është metodë që i shërben rigjenerimit të
kockës, apo mjafton mbyllja e feramentit apikal? Saktësimi i kësaj çështjeje ka interes teorik e praktik.
Sipas rezultateve tona disa vjeçare të arritura dhe të vërtetuara me ekzaminimin klinik e radiologjik
vërejmë që zhdukje të vatrës të infeksionit ka edhe kur kalohet apeksi nga pasta edhe kur pasta arrin
deri në apeks.
Autorë të tjerë shprehin mendimin që është vështirë të përfytyrosh që futja e një trupi me
origjinë të huaj në indin e granulacionit t’i shërbejë regresionit të këtij indi.
Vrojtimet tona disa vjeçare klinike radiologjike, kanë patur karakter krahasues. Për këtë
çështje kemi marrë për mjekim dhëmbë monoradikulare me diagnozë radiologjike periodontit
kronik granulomatoz dhe më pak periodontit kronik granular. Të gjithë dhëmbët të qetë, pa dhimbje,
me ankesa subjektive si humbja e ngjyrës, dhimbje dikur në goditje etj. Ndërsa arsye objektive kanë
qenë ekzistenca e një korone të dekoloruar ose jo, një obturacion i rregullt ose jo, ose një proces
karioz primar apo recidivues të cilat na kanë detyruar të bëjmë ekzaminimin radiologjik e pastaj të
vendosim për metodën e mjekimit të cilën po e përshkruajmë më poshtë:
Pasi është marrë anamneza për secilin dhëmb në veçanti, për çdo pacient është vendosur për
mjekimin e tij. Që në fillim kur dhëmbi ka qenë me karies, është bërë pastrimi i tij total deri sa të
arrihej në ind të shëndoshë, në shumicën e rasteve konturet e dhomës pulpare ishin të shkatërruara.
Po ashtu në dhëmbë të cilët kanë qenë mbushur me silikat cement pa shtresë izoluese ose me izolim
jo të rregullt të fosfat cementit, sipas rastit, është ndërhyrë nga mbushja e vjetër ose direkt me një
hapje të re koresponduese mbi dhomën pulpare. Duke larguar zmaltin dhe dentinën e shëndoshë,
hapet dhoma pulpare e cila në shumicën e rasteve ka qenë me erë të keqe. Shpeshherë në dhëmbë të
mjekuar më parë si pulpite janë gjetur mbeturina të pastës së përdorur dhe kongutaperke. Ndërsa
në dhëmbë që nuk kanë qenë mjekuar ndonjëherë si pulpite, përmbajtja e dhomës pulpare ka qenë e
njëjtë me atë të kanalit radikular. Pasi është bërë një dezinfektim i koronës së dhëmbit dhe kavitetit të
krijuar, nuk është lejuar që pacienti të mbyllë gojën. Në fillim me tirnerv të hollë, nxirret përmbajtja
e kanalit, pastaj me brozhdekor të hollë e më pas me brozhdekor që vinë duke u trashur gradualisht
bëhet pastrimi mekanik i kanalit duke arritur deri në apeks. Për të përcaktuar gjatësinë e hyrjes
në kanal na ka vlejtur gjatësia e koronës anatomike të dhëmbit ose matja e gjatësisë së rrënjës në
radiografi. Në disa raste për t’u bindur për thellësinë e hyrjes me brozhdoker kemi bërë radiografi
të dytë me instrument të imët në kanal. Meqenëse pjesa e dentinës që dilte nga kanali ishte e thatë
dhe më e zbardhur se porcionet e para, është bërë dezinfektim kimik i pareteve të kanalit. Këtë
veprim zakonisht e kemi bërë me kombinim ujë të oksigjenuar dhe alkool. Me mesha sterile e kemi
përsëritur këtë veprim disa herë dhe kur këto dilnin të thata dhe të pastra kemi kaluar në proçedurën
e mbushjes së kanalit, pas tharjes me ajër të ngrohtë. Rezultati ka qenë i mirë me përjashtim të disa
rasteve shumë të pakta kur sekrecioni vazhdonte të rridhte nga apeksi, gjë që konstatohet nga dalja
e meshave të lagura.
Gjatë mbushjes të kanalit me fosfat cementi, rëndësi të veçantë i kushtohet sasisë së pastës
23

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

që do shtynte lentyloma në kanal. Qëllimi ka qenë që të hynte aq pastë sa të mbushej kanali plot
deri në apeks, për këtë qëllim mund të jetë lejuar edhe kalim tej apeksit dhe nuk është lënë bosh
kanali në thellësi apo në afërsi të dhomës pulpare. Do ta vlerësonim krejtësisht pa rezultat mjekimin
po qe se nuk do të mbyllej forameni apikal, gjë që na ka ndodhur kur apeksi ka qenë i shtrembër
dhe në radiografi dukej sqarim i hijes së kanalit me një qartësi jo shumë të theksuar. Në këto raste
është këshilluar mjekimi kirurgjikal sepse uniteti i infeksionit, kanali i rrënjës- granulomë nuk u
ndërpre. Në të gjithë rastet pa përjashtim vendoset koni i gutaperkës për të plotësuar mbushjen. Po
në këtë seancë me paste fosfat cementi pak më të trashë kemi përgatitur shkallën e fosfat cementit
dhe është bërë mbushja definitive e dhëmbit me silikat cement me ngjyra të ndryshme. Punimin e
kemi konsideruar të përfunduar, pasi është bërë një radiografi për të parë nivelin e shtyrjes së pastës.
Të gjitha radiografitë për secilin dhëmb me dokumentacion të regullt janë ruajtur në kartela
të veçanta për këtë qëllim. Në regjistrin e përpiluar për këtë qëllim janë vënë këto kërkesa:
1. Emri dhe mbiemri i pacientit
2. Seksi
3. Mosha
4. Profesioni
5. Diagnoza e fillimit të mjekimit
6. Data e fillimit të mjekimit dhe përfundimi
7. Datat e rikontrollit
8. Numri i radiografisë në kartelë
Për të ndjekur rezultatet e mëvonshme, pacientët janë porositur që pas çdo 6-mujori të sjellin
radiografi të dhëmbit të mjekuar për të kryer kontrollin krahasues radiologjik të vonët.
Kjo metodë mjekimi është aplikuar në 112 pacientë me 134 dhëmbë monoradikularë prej të
cilëve 36 të seksit mashkull dmth, 32.1% dhe 76 femra, dmth. 67.9%. Pacientët kanë qenë të moshave
të ndryshme të cilat mund t’i grupojmë:
Deri 20 vjec
15 pacienta
13.4 %
21-30 vjec
47 pacientë
42 %
31-40 vjec
31 pacientë
27.6 %
41 e lart
19 pacientë
16.9 %
Më shumë kemi mjekuar dhëmbë me një
nofullën e poshtme në këtë raport.
Në nofullën e sipërme 132 dhëmbë
Në nofullën e poshtme 2 dhëmbë
Si grup dhëmbësh kanë qenë kështu:
Incizive centrale
45
Incizive laterale
56
Incizive kanine
31
Premolare I dhe II si monoradikulare asnjë

rrënjë të nofullës së sipërme në krahasim me
98.2%
1.8%
33.3 %
42.8 %
23.9 %

Ndarja e dhëmbëve sipas llojit të periodontitit ka qenë:
Periodontit koronik fibroz
8
5.8 %
Periodontit granular
24
17.9 %
Periodontit granulomatoz
97
72.3 %
Granulom kistoze
5
3.7 %
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Në bazë të të dhënave grafike del se është bërë ndërhyrje edhe në dhëmbë me periodontit
kronik fibroz, gjë që nuk është e këshillueshme, por e kemi bërë këtë për pamjaftueshmëri të mbushjes
së kanalit. Ndërsa pacientëve me dhëmbë me granulomë kistoze u është këshilluar operacioni.
Gjatë mjekimit të këtyre dhëmbëve pasta ka kaluar tej apeksit në
53 raste
39.5 %
Deri në apeks
81 raste
60.5 %
Në kontrollin e bërë pas disa ditëve jo të gjitha dhëmbët pas mbushjes së kanalit kanë qenë
klinikisht të qetë. Të dhënat kanë qenë kështu:
Dhëmbë pa shqetësime klinike
122
91 %
Dhëmbë me shqetësime klinike
12
9%
Nga 12 dhëmbët me shqetësime klinike ishin:
Me kalim të pastër tej apeksit
8
Ndërsa pa kalim të pastër tej apeksit 4

6%
3%

Në rastet kur kemi patur shqetësime klinike, pacientit i kemi ardhur në ndihmë me këto
mënyra sipas intensitetit të dhembjes në perkusion: së pari, lyerje të gingivave me tinktura jodi,
aplikacione të ftohta jashtë dhe brenda në gojë, përdorim i analgjezikëve për ose ambulatorisht; së
dyti, në raste më të rënda kemi bërë veprimet e para plus heqjes nga kontakti me antagonistin; së
treti, në rastet akoma më shqetësuese kemi aplikuar anestezinë lokale me novokainë ose lidokainë
dhe kemi bërë trepanacionin e hapësirës periapikale të shoqëruar ambulatorisht me sulfamide ose
dhe antibiotikoterapi, vitaminoterapi dhe fizioterapi (soluux 10 seanca).
Për vlerësimin e rezultateve të kësaj metode, kriter kryesor kanë qenë rezultatet e largta
kliniko-radiologjike por kryesisht reparti radiologjik. Në 6-mujorin e parë, të dytë, të tretë vërehej një
përmirësim i dukshëm i sëmundjes periapikale deri në shërim, gjë që dokumentohet në radiografi. Në
6-mujorin e katërt dhe të pestë e në vijim, numri i pacientëve qe vinë për rikontroll ulet, kjo thjesht
për neglizhencën e tyre. Ndërsa ato dhëmbë që kemi kontrolluar, dmth. që kemi parë rezultatet e
largta, radiologjikisht konkludojnë se janë shëruar nga periodonti kronik. Pacientët nuk paraqesin
asnjë ankesë. Tek një pjesë e dhembëve është kryer edhe protezimi si këmbë ure, korone rezine ose
koronë rezine me pivo.

KON K LU Z ION
1. Ndërprerja e unitetit jetik; kanali i rrënjës së infektuar- shtresa e brëndshme e granulomës
çon në zhdukjen e kësaj të fundit dhe zëvëndësimin e saj me ind kockor.
2. Mbyllja e foramenit apikal është kusht për rigjenerim të indit kockor në hapësirën e shkaktuar
prej granulomës.
3. Dalja e pastës mbushëse të apeksit është garanci që kanali është mbushur plot.
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ORTOPEDI – ORTODONTI

TË DHËNA TË NXJERRA NGA KONTROLLI I TË SËMURËVE
QË MBAJNË PROTEZA
Stom. H. KADUKU, M. BIZAKU
Poliklinika stomatologjike Shkodër
Nën kujdesin e vazhdueshëm të Partisë dhe Qeverisë, gjithë mjeksia jonë po merr gjithnjë e
më shumë drejtim profilaktik që konsiston në masat për parandalimin e sëmundjve në përgjithësi.
Në këtë drejtim po ecën dhe stomatologjia.
Profilaksia e kariesit dhe paradontozës përbëjnë dy nga problemet më kryesore. Kjo ka sjellë në
një farë mase edhe pakësimin e ekstrasioneve të dhëmbëve. Në këtë drejtim kujdesi për mënjanimin
e ndryshimeve të pakënaqshme që ngjasin në gojën pa dhëmbë përbën një problem të rëndësishëm.
Masat higjienike që synojnë në evitimin e atyre ndryshimeve që shkaktohen si rezultat i vendosjes së
protezave të pjesshme ose të plota (totale) duhet të zgjerohen më shumë, gjithashtu sipas rastit dhe
ato pa diagnostikimin dhe metodën e drejtë të punës.
Proceset fokale si dhe mungesa e pjesshme ose e plotë e dhëmbëve, reflektohen në
çrregullimin e organeve të tjera të organizmit (sëmundjet kardiovaskulare, renale, stomak etj). Edhe
zëvëndësimi ortopedik i difekteve mund të sjellë ndryshime të pakënaqshme në proceset alveolare
ose në artikulacionin temperomandibular, ndryshime këto që bëjnë të domosdoshme kontrollin e
vazhdueshëm të pacientëve.
Objekti i studimit tonë është kontrolli i pacientëve që mbajnë proteza të lëvizshme, dhe ka si
qëllim profilaksinë e dëmtimeve të mëtjshme në kavitetin oral dhe në artikulacion.
Natyrisht ky punim ka edhe të meta që rrjedhin nga shkaqe të ndryshme si psh. nga vështirësia
e gjetjes dhe evidentimit të pacientëve, vështirësia e mbledhjes së të dhënave anamnestike (lidhur me
afatet e mbajtjes së protezave në gojë), vështirësia e përcaktimit klinik të devijimeve nga norma në
proceset alveolare e sidomos në atë të artikulacionit temporo-mandibulare etj.
Për këtë punim u morën në studim 492 pacientë, të cilët mbanin gjithsej 862 proteza. Në bazë
të përcaktimit të gjendjes së protezave, këto u ndanë në 4 grupe, simbas autorit Heil.
Në grupin e parë u përfshinë protezat që nga ana funksionale, statike dhe estetike janë shumë
mirë, pacienti është shumë i kënaqur.
Në grupin e dytë janë përfshirë protezat në gjendje të mirë (pacienti i kënaqur).
Në grupin e tretë bëjnë pjesë protezat me të meta stomatologjike në njërin nga komponentët
e përmendur më sipër, megjithëkëtë pacienti është i kënaqur.
Në grupin e katërt janë përfshirë protezat me të meta për tre komponentët (funksion, statik
e estetik) si për ne ashtu edhe për pacientin. Protezat e vlerësuara në grupin e tretë dhe të katërt janë
rekomanduar të ripunohen.
Nga numri i përgjithshëm i protezave, 769 janë proteza të plota (totale) dhe vetëm 93 janë
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proteza të pjesshme. Protezat totale janë ndarë për nofullën e sipërme dhe për nofullën e poshtme,
dhe janë vlerësuar në grupet përkatëse. Një ndarje e tillë është bërë edhe për proteza të pjesshme.
Siç shihet numri i protezave të pjesshme është mjaft i pakët në raport me protezat totale.
Kjo praktikisht ngjet, nga njëra anë, sepse pacientët preferojnë më shumë proteza fikse, rezultat ky i
punës së pamjaftueshme të propogandës sonë shëndetësore, dhe nga ana tjetër, sepse niveli i punës
sonë në përgatitjen e protezave të pjesshme ka patur të meta.
Ne duhet të nisemi parimisht kurdoherë nga kerkesa për të vendosur më shumë proteza të
pjesshme se sa totale e më shumë parciale se ura. (shih tabelën nr. 1 dhe 2.)
Tabela nr. 1

Grupi
I

%

Sipër
433

254

58.6

Poshtë
366

124

36.6

Grupi
Proteza
totale
769

49.10%

Proteza totale
Grupi
II

%

Grupi
III

%

Grupi
IV

%

104

24

35

8

40

9.2

102

30

59

17.5

51

15.1

Tabela nr. 2
Analiza e protezave totale
Koha 1 - 5 vjet
Grupi
I

%

Grupi
II

%

Grupi
III

%

Grupi
IV

%

Sipër
232

156

67.2

57

24.5

13

5.9

6

2.5

Poshtë
169

87

52.7

54

32.2

15

8.8

13

7.6

243

65.8

111

27.6

28

6.9

19

4.7

Proteza totale 401

Grupi

Analiza e protezave totale
Duke vlerësuar me kujdes gjendjen e përgjithshme të këtyre protezave gjithesej 769, u
konstatua se 378 ose 49.1 % prej tyre janë në gjendje të kënaqshme të artikulacionit (këto i përkasin
grupit të parë), kurse me gjendje të mirë të okluzionit janë vlerësuar 584 ose 75.6 % e protezave (këtu
janë përfshirë ato të grupit të parë gjithsej 378 dhe të grupit të dytë që janë 206)
Koha mesatare e mbajtjes së protezave
Duke llogaritur kohën e mbajtjes së protezave në gojë nga pacientët (që është nxjerrë nga
anamneza, 1-25 vjet), del një mesatare e përgjithshme prej 7 vjet e 9 muaj.
Dëmtimet e qiellzës nga suksioni
Në praktikë përdorimi i suksionit ka ardhur vazhdimisht duke u eleminuar. Gjatë kontrolleve
tona, ne u ndeshëm me pak proteza me ndërtim të tillë, megjithatë dhe në atë numër të pakët protezash
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binin në sy dëmtimet e theksuara të palatumit në vendin e suksionit, të cilët sipas vetë ndërtimit të tij
kishin karakter hipertrofik ose atrofik.
Ne në klinikën tonë praktikisht kemi hequr dorë nga përdorimi i çdo lloj suksioni, megjithatë
e pamë të arsyeshme të përmendim një konstatim të tillë për vetë pasojat e dëmshme që sjellin.
Ndarja e protezave sipas vjetërsisë së kohës që përdoren
Koha 1 - 5 vjet
Në këtë periudhë kohe numri i përgjithshëm i protezave totale është 401, prej të cilave 243 ose
65.8 % janë vlerësuar në grupin e pare, kurse në grupin e dytë janë 111 ose 27.6 %, në grupin e tretë
janë 28 ose 6.9 % dhe në grupin e katërt janë 19 19 ose 4.7 % (shih tabelën nr. 3).
Tabela nr. 3
Koha 5 - 10 vjet
Grupi
I

%

Grupi
II

%

Grupi
III

%

Grupi
IV

%

Sipër
98

59

60.2

23

23.4

9

77

7

5.5

Poshtë
72

25

34.7

26

36.1

10

13.8

11

15.2

84

49

49

28

19

11.1

18

11

Proteza totale 170

Grupi

Koha 5 – 10 vjet
Numri i përgjithshëm i protezave totale në këtë periudhë kohe është 170, prej të cilave 84 ose
49 % i përkasin grupit të parë, 49 ose 28 % u vlerësuan në grupin e dytë dhe 19 ose 11.1 % i përkasin
grupit të tretë, kurse në grupin e katërt janë 18 ose 11 %.
Nga kjo rezulton se 36 ose 21.1 % e protezave për këtë grup moshe janë të pakënaqshme dhe
duhet të ripunohen (shih tabelën nr. 4).
Tabela nr. 4
Koha mbi 10 vjet
Grupi
I

%

Grupi
II

%

Grupi
III

%

Grupi
IV

%

Sipër
110

38

34.5

30

27.2

18

16.3

24

21.7

Poshtë
88

16

18.1

19

24.5

27

30.7

26

29.5

54

27.2

49

24.7

45

22.8

50

25.2

Proteza totale 198

Grupi

Koha mbi 10 vjet
Nga numri i përgjithshëm i protezave që i përkasin kësaj periudhe kohe janë vetëm 198 prej
të cilave 54 ose 27.2 % janë në gjendje të mirë të vlerësuara në grupin e parë, në grupin e dytë janë 49
ose 24.7 %, në grupin e tretë janë 45 ose 22.8 % dhe në grupin e katërt janë 50 ose 25.2 %.
Siç shihet proteza praktikisht të pakënaqshme që përfshihen në grupin e tretë dhe të katërt
janë gjithsej për këtë periudhë kohe 95 ose 48 %. Vlen të përmendet këtu se janë përfshirë edhe ato
proteza të cilat janë aplikuar 20, 25 vjet më parë (shih tabelën nr. 5).
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Tabela nr. 5

Proteza parciale 93

Proteza parciale
Grupi
I

%

Grupi
II

%

Grupi
III

%

Grupi
IV

%

Sipër
33

19

57.5

6

18.1

5

15.1

3

9

Poshtë
60

22

36.6

16

26.6

8

13.3

14

23.3

Grupi

Analiza e protezave të pjesshme (parciale)
Analiza e materialit tregon se nga 93 proteza të pjesshme, vetëm 63 ose 67% e tyre janë
vlerësuar në grupin e parë e të dytë, kurse 30 ose 32.2 % janë vlerësuar në grupin e tretë dhe të katërt.
Më poshtë po japim analizën e gjendjes së protezave të pjesshme të ndara sipas vjetërsisë së tyre.
Koha 1 – 5 vjet
Numri i përgjithshëm i protezave të pjesshme që i përkasin kësaj vjetërsie është 66, prej të
cilave 29 ose 44 % janë vlerësuar në grupin e parë, kurse 23 ose 34.8 % janë vlerësuar në grupin e dytë,
në grupin e tretë janë 6 ose 8.7 % proteza dhe në grupin e katërt 8 ose 12.1 %.
Siç shihet protezat në grupin e tretë dhe të katërt e që praktikisht janë në gjendje të
pakënaqshme, përbëjnë 20.8 % të të gjithë protezave të kësaj periudhe, shifër kjo që duke përmirësuar
metodat e punës, mund dhe duhet të ulet gjithnjë e më shumë. (shih tabelën nr. 6).
Tabela nr. 6
Analiza e protezave parciale
Koha 1 - 5 vjet
Grupi
I

%

Grupi
II

%

Grupi
III

%

Grupi
IV

%

Sipër
22

11

50

7

31.8

1

45

3

13.6

Poshtë
44

18

40.9

16

36.3

5

11.3

5

11.3

29

44

23

34.8

6

8.7

8

12.1

Proteza parciale 66

Grupi

Koha 5 – 10 vjet
Sic shihet kjo periudhë kohe ka proteza të pjesshme vetëm 23, nga të cilat 7 ose 30 % hyjnë
në grupin e parë, kurse në grupin e dytë u vlerësua vetëm 1 ose 4.3 %, në grupin e tretë 7 ose 30 %
dhe në grupin e katërt 8 ose 35 %. Nga vlerësimi i protezave të kësaj periudhe rezultojnë se 15 ose
65.5 % janë në gjendje praktikisht të pakënaqshme. Në njëfarë mase kjo shpjegohet me faktin që
me kalimin e periudhave të gjata në gojë ngjasin ndryshime të cilat e bëjnë të pavlefshme këtë lloj
proteze, veçanërisht kur ato janë pa mbështetje të shtangut (rigide). Ne këto afate kohe lind nevoja e
domosdoshme e ripunimit të tyre (shih tabelën nr. 7).
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Tabela nr. 7

Proteza parciale 23

Koha 5 - 10 vjet
Grupi
I

%

Grupi
II

%

Grupi
III

%

Grupi
IV

%

Sipër
10

2

20

-

-

6

60

2

20

Poshtë
13

5

38.4

1

6.7

1

6.7

6

46.7

7

30

1

4.3

7

30

8

35

Grupi

Koha mbi 10 vjet
Është e kuptueshme që kontigjenti i pacientëve në këtë grup-moshë bëhet gjithnjë e më i
vogël. Nga 4 proteza të pjesshme që u gjendën gjithsej për këtë periudhë, vetëm 2 u vlerësuan në
grupin e parë e të dytë, kjo për faktin se ishin proteza të ndërtuara me element fiksues të shtanget.
Ndërsa në grupin e tretë dhe të katërt u vlerësuan dy proteza të cilat ishin të ndërtuara në
mbështetje të thjeshtë elastike (shih tabelën nr. 8).
Tabela nr. 8

Proteza parciale 4

Koha mbi 10 vjet
Grupi
I

%

Grupi
II

%

Grupi
III

%

Grupi
IV

%

Sipër
2

1

50

-

-

-

-

1

50

Poshtë
2

1

50

-

-

-

-

1

50

Grupi

KON K LU Z ION .
Duke përgjithesuar problemet që na dolën gjatë kryerjes së këtij studimi mund të themi:
1. Kontrollin e pacientëve që mbajnë proteza të plota dhe të pjesshme duhet t’a shtrijmë në një
shkallë më të gjërë për qëllime profilaktike e për të evituar me kohë çdo lloj dëmtimi që mund
të shfaqet gjatë përdorimit të tyre.
2. Ky kontroll duhet të realizohet 6 muaj mbas vendosjes së protezave dhe të përsëritet në fillim
të çdo viti duke mbajtur shënimet përkatëse mbi ndryshimet që ngjasin në kavitetin oral dhe
masat që duhen marrë për korigjimet përkatëse.
3. Për profilaksinë e dëmtimeve që ngjasin në proceset alveolare, në okluzion dhe në dhëmbët
shtyllë, si rezultat i aplikimit të protezave të pjesshme me element fiksues elastik, ne jemi të
mendimit (me shumë autorë të tjerë) që të zgjerohet metoda e ndërtimit me element fiksues
të shtanget duke u përdorur më shumë në klinikat tona. Në këtë mënyrë mund të sigurohet
një mjekim ortopedik më i mirë.

L I T E R AT U R A
2 BU R I M E
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HEQJA E PARAKOHSHME E DHËMBËVE TË QUMSHTIT DHE
QËNDRIMI MË I GJATË I TYRE SHKAKTARË TË LINDJES SË
ANOMALIVE TË NDRYSHME
Stom. A. BASHA e bp.
Poliklinika Stomatologjike Universitare
Katedra e Ortopedisë Tiranë
Anomalitë e ndryshme të dhëmbëve përbëjnë një problem të rëndësishëm për aspektet e
profilaksisë dhe mjekimit të tyre ortodontik. Në praktikën ortodontike është i njohur fakti që një
anomali bëhet shkak për përfitimin e një anomalie tjetër ose një faktor shkaktar sjell jo një, por dy ose
më shumë anomali. Një fakt i tille që ndeshet dendur në anomalitë e dhëmbëve bën që ato të takohen
të vetmuara, të gërshetuara midis tyre ose me anomali të tjera të dhëmbëve dhe nofullave.
Për këtë është mirë që tërë stomatologët të njohin deri diku principet e përgjithshme të
ortodoncisë, me qëllim që të bëhet puna profilaktike për të ndihmuar në evitimin e disa anomalive
nga mosnjohja e tyre. Për të evituar lindjen e këtyre anomalive duhet të njihen mirë faktorët etiologjikë
të ndryshëm në periudhat e ndryshme të fëmijës dhe ndryshimet që shkaktojnë këto anomali. Lidhur
me këtë duhet të njihen dhe pasojat e përgjithshme dhe lokale që sjellin anomalitë e ndryshme kur
ato nuk mjekohen dhe komplikohen.
Nga ana tjetër mjeku ortodont nuk duhet të shndërrohet në aplikues aparatesh të ndryshme
për spostimin e dhëmbëve, por ai duhet të studjojë gjendjen e përgjithshme patologjike të fëmijës
për të vënë një diagnozë të precizuar në bazë të faktorëve etiologjikë dhe pastaj të ndërhyhet duke
ndjekur me vëmendje fëmijën deri në rezultatin e plotë.
Njohja e faktorëve etiologjike lidhet me zbatimin si duhet të masave profilaktike për të cilat
është thënë që “ është më mirë e më lehtë të parandalosh, se sa të shërosh”.
Kjo pikëpamje dialektike përputhet plotësisht me principet karakteristike të mjeksisë,
ku profilaksia është drejtimi kryesor i të gjithë shëndetësisë në vendin tonë. Nga kjo del se mjeku
duhet të progresojë gjithmonë në njohjen gjithnjë e më të thellë të shkaqeve të sëmundjeve, sepse
etiologjia e anomalive është ajo që do të informojë për arritjen e parandalimit të tyre. Për lindjen e
anomalive siç dihet ekzistojnë shkaktarë të përgjithshëm dhe lokalë. Në qoftë se veprimi profilaktik
do të jetë i pamjaftueshëm qysh në periudhat folikulare të shtatzanisë dhe laktacionit, kjo do të
pasojë me çrregullime të ndryshme dhe në kalcifikimin kockor me ndryshime të densitetit të tij,
të nofullave dhe të dhëmbëve përsa i përket mineralizimit në periudhën e fundit. Kjo do të ishte
më serioze në qoftë se shkaktarët e përgjithshëm do të gërshetoheshin me shkaqet lokale të fituara
dhe ekstra dentare, të cilat do të shoqëroheshin krahas çrregullimeve të tjera edhe me insuficiencë
muskulare. Pamjaftueshmëria e veprimit profilaktik të përgjithshëm e gërshetuar me shkaqet lokale,
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çon në lindjen e anomalive, sidomos në çrregullimet kronologjike të denticionit. Këtu futen rënia
e parakohshme e dhëmbëve të qumshtit dhe evolucioni i vonshëm i dhëmbëve të përhershëm me
qëndrimin përtej kohës fiziologjike të dhëmbëve të qumshtit. Ndërhyrja e dhëmbëve të qumshtit
dhe ruajtja e tyre janë të domosdoshëm jo vetëm për ushqyerjen e rregullt të fëmijës, për evolucionin
normal e fiziologjik të organizmit të tij, por edhe për përgatitjen e një denticioni të rregullt të
dhëmbëve të përhershëm, për evitimin e lindjes së anomalive. Përsa i përket largimit të parakohshëm
të dhëmbëve të qumshtit sidomos nga dëmtimi i koronës së tyre nga procesi karioz, lindin anomali
të ndryshme, sepse dhëmbët antagonistë zhvendosen vertikalisht bashkë me zgjatimin alveolar, gjë
që çon në deformimin e nofullave. Në të tilla raste dhëmbët e përhershëm nga ekzistenca jo e plotë
e vendit mund të dalin jashtë radhës së dhëmbëve normalë, si pasojë e spostimit ose e përkuljes
së dhëmbëve fqinjë (pra spostim të të gjithë radhës së dhëmbëve dhe ulje të efektit përtypës midis
tyre). Po kështu qëndrimi më i gjatë i dhëmbëve të qumshtit në harkun e dhëmbëve sjell anomali të
ndryshme, sepse këto bëhen pengesë për lërimin e vendit të dhëmbit të përhershëm. Kështu që këto
të fundit realizojnë daljen e tyre në mënyra të ndryshme, brenda ose jashtë harkut të dhëmbëve ose
mbeten të retinuar (në nofull). Duke u nisur nga fakti se edhe në praktikën e përditshme jo rrallë
kemi ndeshur anomali të tilla (që mund të parandaloheshin lehtë) të lindura nga këto shkaqe, morëm
në kurë disa fëmijë për të nxjerrë nevojën dhe kontributin edhe të mjekëve të specialiteteve të tjera
në drejtim të parandalimit dhe depistimit të anomalive të shkaktuara nga këta faktorë dhe për të parë
llojet dhe përqindjet e anomalive të mundshme që lindin në këto raste.
Metodika e punës. Për këtë morëm në kurë për një periudhë të caktuar kohe 332 fëmijë me
anomali, nga të cilët 35 ishin të shkaktuara nga qëndrimet e dhëmbëve të qumshtit më tepër se koha
e tyre fiziologjike dhe 10 ishin nga heqjet e parakohshme të këtyre dhëmbëve. Për përcaktimin e
diagnozës u nisëm nga gjetja e shkakut nëpërmjet kontrollit klinik dhe marrjes së saktë të anamnezës
në bazë të të cilave u informuam se fëmijët para lindjes së këtyre anomalive ishin paraqitur edhe
tek mjekë të specialiteteve të tjera dhe stomatologë, të cilëve nuk i kishte tërhequr vëmendjen heqja
e parakohshme dhe qëndrimi i këtyre dhëmbëve të qumshtit më vonë se koha e tyre fiziologjike.
Nga 35 fëmijë me dhëmbë qumështi 29 prej tyre ishin kanine që sipas disa autorësh ndodh nga
vendosja masive jo e drejtë e folikulave të dhëmbëve kanine të përhershëm, 4 ishin incizive laterale
dhe 2 molarë të parë. Tek këta të sëmurë në të gjitha rastet u gjetën anomali pozicioni të ndryshme
si dalje buzore të dhëmbëve permanente, dalje qiellzore dhe më pak gjuhësore dhe retensione. Në
10 raste me heqje të parakohshme, 2 prej tyre vendin e kishin të ruajtur, sepse fëmijët e kishin hequr
ato kohët e fundit nga prishjet karioze, ndërsa në 8 prej tyre vendet ekzistonin mbi 2/3 e gjërësisë
së dhëmbëve permanente. Nga këto 8 raste, tek njëri kemi gjetur anomali të shumta me ekzistencën
e një polikariesi të pamjekuar, hipoplazi e theksuar, anomali pozicioni të dhëmbëve nga heqja e
parakohshme e dhëmbëve të qumshtit, mungesa të plotë zhvillimi të tyre dhe të nofullave, gërshetuar
me anomali të kafshimit të thellë.
Tek ky i sëmurë, me bashkëpunimin e mjekut endokrinolog dhe pediatër si dhe nga të
dhënat e anamnezës, rezultoi se shkaqet ishin të përgjithshme e lokale, fëmija kishte vuajtur nga
hipofunksioni i tiroidës, nga rakiti, ku mungesa e vitaminës A dhe D kishin cënuar jo vetëm rolin e
tyre antiinfeksioz dhe ate trofik të epitelit, por dhe atë rritës duke provokuar vonesë kalcifikimi kockor
dhe vonesë denticioni. Për rastet kur dhëmbët e qumshtit ekzistonin, u bë heqja e tyre dhe u vendos
aparati i lëvizshëm me elementet përkatës për prodhimin e forcës së duhur, duke patur vëmendjen
e ruajtjes së vendit deri në afrimin e dhëmbëve permanente. Kur dhëmbët e përhershëm kanë qenë
lart vendit përkatës, rezultat na ka dhënë tërheqja nëpërmjet aparatit fiks me korone metalike edhe
në dhëmbin me pozicion jo normal. Kështu kemi vepruar edhe kur dhëmbët e qumshtit ishin hequr
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dhe vendi përkatës ekzistonte. Për rastet kur hapësira pjesërisht ishte e zënë nga spostimi i dhëmbëve
fqinje, kemi bërë zgjerimin e dhëmbëve të tjerë dhe ushtrimin e forcës për zbritjen dhe renditjen e
dhëmbit permanent në vendin përkatës. Në një rast në moshën e rritur 27 vjeç kur kaninet e qumshtit
ishin të fiksuar në arkade nuk gjetëm anomali, sepse kontrolli radiologjik tregoi anadonci të kanineve
permanent. Për këtë rast nga mungesa e rizalizës së veprimit mekanik dhe celulave osteoplastike nga
dhëmbët permanent, duke u nisur nga simetria e tyre, mungesa e anomalive si dhe fiksimi i mirë
në alveolat përkatëse evituam heqjen e tyre. Pra në këto raste agenezie të dhëmbëve të përhershëm,
çrregullimet e mundshme janë të kompesuara nga dhëmbët e qumshtit të cilat me morfologjinë e tyre
korrekte zënë vendet e dhëmbëve të përhershëm në harkun e tyre.

P Ë R F U N DI M E
1. Heqjet e parakohshme të dhëmbëve të qumshtit dhe qëndrimi më i gjatë i tyre në harkun e
dhëmbëve shoqërohet në shumicën e rasteve në anomali të ndryshme.
2. Në depistimin e heqjes së parakohshme të dhëmbëve të qumshtit si dhe në ekzistencën e tyre,
fëmijët të drejtohen tek mjeku ortodont.
3. Për parandalimin e këtyre anomalive, të gjithë kuadrot mjekë, sidomos stomatologe, duhet
të shtrijnë vëmendjen e tyre edhe në problemin e profilaksisë dhe zbulimit të anomalive
të ndryshme në dhëmbët e nofullat, duke i dhënë rëndësi faktorëve të përgjithshëm si dhe
kronologjisë së daljes së dhëmbëve e ndërrimit të tyre me ato të përhershmit.
4. Të rritet puna propagandistike në masat e prindërve, edukatoreve si dhe vetë fëmijëve për
njohjen e shkaqeve, evitimin e tyre dhe mjekimin e dhëmbëve të qumshtit.
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PËRDORIMI I SOLUCIONEVE TË PËRGATITURA NË VEND PËR
IZOLIMIN E PUNIMEVE PROTETIKE PREJ PLASTMASE
Stom. F. TOTI, H. MUÇA, R. QAFMOLLA
Katedra Ortopedisë Stomatologjike Tiranë
Në kushtet e bllokadës së egër imperialist – revizioniste dhe të tradhëtisë së revizionistëve
kinezë, gjetja e mundësive për prodhimin në vend me forcat tona, të materialeve të ndryshme që deri
dje importoheshin, merr një rëndësi të veçantë.
“ Ndërtimi i plotë i shoqërisë socialiste,… lidhet ngushtë me kuptimin dhe zbatimin në çdo
hap dhe fushë të jetës të parimit të mbështetjes në forcat e veta. Ky parim i madh, me përmbajtje të
thellë revolucionare, është jo vetëm një ligjësi e ndërtimit të socializmit, por edhe një domosdoshmëri
imperative në kushtet e vendit tonë për t’u bërë ballë me sukes bllokadave e rrethimit të armiqve”
(1). Duke u nisur nga këto mësime ne eksperimentuam përgatitjet në vend dhe përdorimin praktik
të disa lëndëve që kanë veti izoluese, si: solucioni i klorurit të kalciumit 30 %, silikati i sodiumit 86 %
dhe solucioni i holluar i ujit të qelqit 35 e 40 volum.
Materialet izoluese, siç dihet, përdoren për izolimin e sipërfaqes së allçisë në mufël para
vendosjes dhe polimerizimit të plastmasës (4).
Izolimi në këtë rast është i domosdoshëm, së pari, për të veçuar me lehtësi allçinë nga proteza
e polimerizuar dhe së dyti, për të mënjanuar kontaktin e avujve të ujit me plastmasën, gjë që shkakton
lindjen e tensionit të brendshëm specifik dhe që për pasojë ul rezistencën mekanike të protezës së
ardhshme.
Gjatë përdorimit të këtyre lëndëve për izolimin e allçisë formohet një shtresë e hollë e cila
është e pallogaritshme dhe është vërtetuar që nuk ndikon në adezionin e protezës (3).

Metodika e punës:
1- Izolimi me solucionet klorur kalciumi 30 % dhe silikat sodium 86 %.
Izolimi sipas kësaj metode bëhet kur është shkrirë dhe janë pastruar të gjitha mbeturinat e
dyllit nga muflat dhe kur ato janë ende të nxehta. Në këtë rast izolimi bëhet me ndihmën e nje furçe të
vogël (penele piktori). Gjatë izolimit duhet të kemi kujdes që solucioni izolues të mos prekë dhëmbët
artificial dhe mjetet e fiksimit e të stabilizimit (5).
Në fillim lyejmë sipërfaqen e allçisë 2 – 3 herë rresht me solucionin e klorurit të kalciumit 30
%. Pas kësaj lyejmë edhe një herë sipërfaqen e allçisë me solucionin e silikatit të sodiumit 86 %. Pra,
kur sipërfaqja e allçisë është lyer me solucionin e klorurit të kalciumit 2 – 3 herë dhe me atë të silikatit
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të sodiumit një herë, konsiderohet plotësisht i izoluar. Pas kësaj mufla lihet sa të ftohet plotësisht dhe
vetëm atëherë vendoset në to testi i plastmasës. Vlen të theksojmë se gjatë përdorimit të klorurit të
kalciumit, sasia e pluhurit për të na dhënë solucionin 30 % është në varësi të freskisë së materialit.
Kjo lidhet me faktin se kloruri i kalciumit është një pluhur shumë higroskopik. Nëqoftëse kloruri i
kalciumit përmban dy molekula ujë të kristalizuar (CaCl2. 2H2O) duhet të marrë një sasi më e madhe
se 30 gr dhe praktikisht në bazë të llogaritjes 40 gr. Kur kemi klorur kalciumi me 6 molekula ujë të
kristalizuar (CaCl2. 6H2O) duhet marrë 61,69 (afërsisht 62 gr), ndërsa ujë në të dy rastet deri në 100
gr dmth. përkatësisht 60 dhe 38 gr (2).

2- Izolimi me solucion silikat sodium 86 %
Izolimi i allçisë në mufël mund të bëhet edhe vetëm me solucionin e silikatit të sodiumit 86
%. Sigurisht që izolimi vetëm me këtë solucion është më i dobët sesa izolimi i kombinuar me klorur
kalciumi, sepse në protezat, në këtë rast, pas polimerizimit të plastmasës ngjitet një sasi allçie. Kjo u
vu re gjatë provave të bëra për këtë qëllim.
Këto solucione përgatiten për këtë qëllim në farmaci me këtë recepturë.
Silikat sodiumi
86 %
Sodë kaustike
10 %
Ujë
4%

3- Izolimi me solucion të holluar të ujit të qelqit.
Në këtë rast ne përdorim dy solucione me koncentrime të ndryshme 40 volum dhe 35 volum.
Ky lloj solucioni duhet përdorur kur muflat janë shumë të nxehta, sepse në këtë mënyrë
depërton lehtë në poret e allçisë duke bërë izolimin e plotë të saj. Gjatë punës sonë vumë re se
izolimi me solucionin 40 volum lë një shtresë pak a shumë te konsiderueshme mbi sipërfaqen
e allçisë, prandaj ky nuk duhet përdorur sepse mund të ndikojë në adezionin dhe stabilizimin
e protezës. Gjatë përdorimit të solucionit 35 volum të ujit të qëlqit arritëm një izolim të mirë të
allçisë.
Ai nuk la asnjë shtresë të dukshme mbi sipërfaqen e saj. Izolimi me ujin e qëlqi bëhet gjithashtu
me furçë të vogël dhe sipërfaqja e allçisë lyhet në mënyrë uniforme vetëm një herë. Solucioni 35
volum mund të tërhiqet me lehtësi nga çdo fabrikë qelqi që ndodhen në vendin tonë.
Vlen të theksohet se në disa nga laboratorët tanë është bërë zakon izolimi i allçisë me vajra
vegjetale. Këshillojmë që ky të mos përdoret absolutisht si material izolues, sepse vaji sipas literaturës
stomatologjike dhe përvojës sonë zbut sipërfaqen e allçisë në një thellësi 1 – 2 mm. Kjo bën që
modelet në sipërfaqen e tyre gjatë presimit e polimerizimit të platmasës të deformohen, e si pasojë
proteza të mos dalë e saktë në sipërfaqen e saj mukozale.
Gjithashtu nuk këshillojmë përdorimin për izolim të ujit të rrjedhshëm, pasi kjo bëhet shkak
i bashkimit të molekulave të tij me platmasë, gjë që ndikon më vonë në cilësitë fizike e kimike të saj.
Të gjitha protezat e izoluara me mjetet e mësipërme nxirreshin me lehtësi nga mufla pas
polimerizimit të plastmasës dhe nuk ngjiteshin në to mbeturina allçie.
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P Ë R F U N DI M :
1- Mjetet izoluese si solucion klorur kalçiumi 36 %, silikat sodium 86 % dhe solucioni i ujit të
qelqit 35 volum kanë efekte të mira izolimi për allçinë e muflës dhe zëvendësojnë plotësisht
mjetet izoluese që deri më sot importohen.
2- Këto lëndë izoluese përgatiten në vendin tonë dhe kanë leverdi ekonomike.
3- Propozojmë të hiqen nga lista e importit lëndët izoluese dhe të zëvendësohen këto me lëndët
izoluese të propozuara nga ne.
4- Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Fabrikën e Qelqit Tiranë dhe Profarmën të
centralizojë përgatitjen në rang Republike të këtyre lëndëve.

L I T E R AT U R A :
1- Kongresi i 7-të PPSH, f. 83.
2- H. Huilly: Prothese dentaire amovible adjointe 1951 f. 572 – 573, 724, 726,
3- S. Mans: Gegenubertellung unserer isoliermitel deru kunststo-gjtechnologie. Zahntechnik nr.3-1963.
4- F. Toti e bashk.: Sigurimi i lidhjes dhe i bashkepunimit të dhëmbëve artificial prej plastmasi me pllakën e
protezës. Buletini Stomatologjik nr. 1, 1977.
5- F. Toti, H. Muça: Pastrimi i protezave prej plastmase nga mbeturinat e allçisë pas polimerizimit. Buletini
Stomatologjik nr. 2, 1975.
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LABORATOR

PËR NJË PËRMIRËSIM CILËSOR TË KORONAVE KREJTËSISHT TË
STANCUARA DHE KALIMIN GRADUAL NË NDËRTIMIN E URAVE ME
NJË SEANCË
Lab. Jani ÇIKA
Nga klinikat dhe laboratoret tonë njihen dhe aplikohen disa lloj koronash, por korona që
përbën bazën, është ajo krejtësisht e stancuar. Kjo koronë, pavarësisht se nuk plotëson me përsosmëri
të gjitha kërkesat, për arsye që dihen, ka qënë, është dhe do të vazhdojë të jetë edhe për një kohë që
do të përdoret më tepër, për vetë faktin se ajo ka indikacion të gjerë, nuk kërkon kushte të posaçme,
ka një teknologji të thjeshtë, rendiment të lartë dhe kosto të lirë.
Në shkollën tonë për përgatijen e laboranteve, në bazë të programit dhe porosisë së
herëpashershme të Ministrisë së Shëndetësisë, mësohen dhe zbatohen në praktikë shumë lloj korona,
por gjithnjë duke i dhënë prioritet koronës krejtësisht të stancuar. Kjo koronë në praktikë përsëritet
njëzet herë nga çdo nxënës dhe konsiderohet si e mjaftueshme vetëm atëherë, kur nga ana e të gjithë
nxënësve është përvetësuar plotësisht. Me gjithë këto masa të marra dhe bindjen e plotë që kemi se
çdo nxënës këtë proces e ka përvetësuar siç duhet, nga të dhënat që kemi prej mjekëve, konstatimet e
Ministrisë së Shëndetësisë dhe konstatimet tona, rezulton se gati në të gjithë laboratorët dhe gati nga
të gjithë laborantët, kjo koronë përgatitet me të meta serioze dhe kërkon nga ana e klinikës t’u bëhen
korigjime dhe shpesh herë edhe të përsëritet e ripërsëritet. Kjo është shqetësuese si për klinikat ashtu
edhe për ne. Megjithatë nuk preokupohemi seriozisht për të gjetur shkakun dhe për të marrë masat
e duhura që do të çojnë në evitimin e të metave dhe në detyrimin e laboratorit, për të nxjerrë korona
të saktë. Ku qendron arsyeja që kjo koronë kaq e thjeshtë nga ana teknologjike të mos ketë cilësinë e
duhur?
Nga bisedat që kemi bërë me mjekë e laborantë të ndryshëm, ka mendime të ndryshme. Disa
thonë se shkaku qëndron në paaftësinë e laboranteve, disa të tjerë ia vënë fajin sasisë së madhe të
koronave që duhet të nxjerrin, të tjerë cilësisë së melotit.
Asnjëra nga këto nuk na duket e arsyeshme. Themi me bindje të plotë se shkaku i vërtetë
qëndron në moszbatimin e rregullt të teknologjisë së tyre.
Gati në të gjithë laboratorët tanë është hequr dorë nga përdorimi i drurit të frashërit të
staxhionuar dhe duke mos përdorur drurin, vetëkuptohet se është ndryshuar edhe teknologjia, e nga
kjo rrallë mund të kemi korona të stancuara të cilësisë së duhur.
Siç dihet, druri i frashërit i staxhionuar në koronat e stancuara kryen dy funksione të
rëndësishme, e para i jep koronës mbi 75 % të formës së saj dhe e dyta, me anën e drurit dhe vetëm
me anën e drurit mund të përcaktohet gjatësia e saktë e koronës. Prandaj, me që është hequr dorë nga
përdorimi i drurit, në laborator për të mos nxjerrë një korone më të shkurtër nga ajo që kërkohet,
thellohet xhepi gingival (ose zgjatet qafa e koletit) siç e quajnë disa, jo në masën që duhet për 2,3
37

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

dhe 4 herë më tepër. Thellimi i xhepit gingival pa kriter, pa tjetër që do të japë një koronë shumë më
të gjatë nga ajo që kërkohet, duke detyruar klinikën të marrë masa për shkurtimin e saj, kjo është
njëra anë dhe laboranti këtë e justifikon duke thënë se mjafton që ne të mos e lëmë më të shkurtër,
ndërsa duke qënë e gjatë, mjeku ka për detyrë të shkurtojë, sepse në fund të fundit prandaj e ka të
parashikuar në minutazh kohën prej 40 minutash.
Ana tjetër e keqe është se duke thelluar xhepin gingival 2 ose 3 herë më shumë, me lehtësi dhe
pa dashje mund të prishet perimetri i qafës së koletit, i cili zgjerohet ose ngushtohet dhe duke bërë
një gabim të tillë, ose do të kemi një koronë më të gjerë, e cila në ate gjëndje nuk mund të aplikohet,
pra duhet korigjuar; ose perimetri ngushtohet dhe detyrimisht korona duhet të ripërsëritet edhe një
herë; ose forma e koronës vetëm me anën e melotit nuk mund të jetë qind për qind e saktë.
Këto që thamë nuk janë çështje që nuk dihen, përkundrazi të gjithë i dinë, por megjithëse e
dinë, askush nuk merr masa për t’i evituar.
Vetëkuptohet që laborantet e porsa përgatitura, të cilat kanë mësuar teknologjinë duke
përdorur drurin, kur venë në bazë, nuk gjejnë dhe nuk përpiqen për të siguruar pak dru frashëri dhe
2 – 3 lima druri dhe i punojnë koronat e stancuara, ndryshe nga sa kanë mësuar, kjo gjë i çorienton
dhe sigurisht që koronat e tyre dalin me cilësi të dobët dhe përsëriten shpesh. Në këtë drejtim tregohet
neglizhencë dhe nga ana e drejtuesve të klinikave, përgjegjësve të laboratorëve, sepse 2 m dru frashëri
mjafton për qindra korona preçize. Tek saktësia laboratorike e këtyre koronave e ka bazën edhe bërja
e urave në një seancë.
Ky problem do të sillte jo vetëm përmirësim të cilësisë në punë, por edhe një kursim të madh.
Të kryhen korona precize nga laboratori do të thotë që mjeku të përfitojë të paktën 20 minuta për
mjekime të tjera.
Në klinikat tona aplikohen shumë korona të tilla në vit. Duke bërë një llogaritje të thjeshtë
na del se në klinike do të kursehej një kohë e konsiderueshme që është baraz me aktivitetin vjetor
të shumë mjekëve ortopedë, pa përmendur humbjen e kohës klinikë – laborator të dyfishtë nga
përsëritja e një përqindje të koronave. Ka mendime se po te punohen koronat me dru, rendimenti
do të ulet. Kjo s’është e vërtetë, mbasi në mënyrën se si punohet sot, një laborant arrin të kryejë rrallë
herë 15 korona në ditë, ndërsa po të punohet me dru, mesatarja ditore rritet deri 20- 25 korona nga
një laborant.
Mendojmë se drejtuesit e klinikave, përgjegjësit e laboratorëve dhe vetë laborantet duhet të
marrin masa për t’i punuar këto korona simbas teknologjisë së sipërpërmendur dhe mbasi të kenë
vënë në jetë, ta avancojnë këtë duke filluar nga ndërtimi i urave me një seancë.
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PËRMBAJTJA
Ç. Mingomataj:

Shërbimi stomatologjik gjatë 35 vjetëve të çlirimit.

PEDODONTI
P. Pepa:

Sëmundëshmëria karioze në fëmijët e qytetit të Shkodrës dhe ndikimi i faktorit
ushqimor.

Dh. Gjini:

Aksioni,metodë revolucionare pune për ruajtjen dhe forcimin e shëndetit të
popullit dhe shprehja e gjallë e edukimit patriotik të masave punonjëse.

TERAPI
P. Neziri:

Përvoja jonë në trajtimin e nekrozës pulpare dhe në gangrenën e thjeshtë e të
komplikuar në një seancë.

R. Qafmolla:

Veçoritë karakteristike radiologjike tek paradontopatitë.

KIRURGJI
Zh. Qirko:

Trajtimi i proceseve inflamatore të regionit maksilo - facial si urgjencë kirurgjikale.

N. Koçi:

Disa raste me dhëmbë të retinuar në regionin frontal.

B. Çerekia:

Shkaqet e heqjeve në klinikën tonë për vitin 1973 – 1979.

PROTETIKË
R. Qafmolla:

Përgatitja e protezave totale me seanca të shkurtra tek pacientë që kanë patur më
parë protezë në gojë.
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SHËRBIMI STOMATOLOGJIK GJATË 35 VITEVE TË ÇLIRIMIT
Stom. Ç. MINGOMATAJ

Inspektor i Shërbimit Stomatologjik
në Ministrinë e Shëndetësisë
Në këto 35 vjet të pushtetit popullor edhe në fushën e shëndetësisë janë arritur suksese shumë
të mëdha, si në fshat e qytet, suksese të pa krahasueshme me të kaluarën.
Shëndetësia jonë e re hodhi rrënjë që në vitet e Luftës Nacionalçlirimtare, me krijimin e
shërbimit shëndetësor në zonat e çliruara.
Masat e shumta social – ekonomike, administrative si dhe ligjet e drejta në mbrojtje të
shëndetit të popullit të ligjëruara në Kushtetutë, krijuan një shëndetësi popullore me karakter të thellë
shtetëror ku çdo gjë planifikohet dhe financohet nga shteti, duke e bërë mjekimin në çdo sektor falas.
Këto masa i dhanë shëndetësisë sonë një karakter thellësisht profilaktik, krijuan baza të shëndosha
shkencore e pune dhe e bënë shëndetësinë çështje të të gjithë popullit, sepse vetë masat punonjëse
janë pjesëmarrëse të drejtpërdrejta në çdo veprimtari dhe aksion, që lidhet me mbrojtjen e shëndetit
të tyre.
Kështu edhe shërbimi stomatologjik është rritur dhe fuqizuar vazhdimisht. Aty ka një rrjet të
dendur institucionesh stomatologjike, të pajisura më së miri, ku punojnë me qindra kuadro të larta
dhe të mesme, duke arritur një raport mjek e ndihmës mjek – popull 1: 2200, raport ky që lë mbrapa
shumë vende borgjeze revizioniste.
Sherbimi stomatologjik eshtë përmirësuar vazhdimisht, duke ngritur në nivel më të lartë
shkencor ndihmën stomatologjike dhe duke e afruar atë më pranë popullit. Para çlirimit vendi
ynë kishte vetëm 20 mjekë e ndihmësdentistë në disa qytete kryesore dhe këta tërësisht privatë.
Si në shumë aspekte të jetës dhe në stomatologji, nuk mund të bëhet asnjë krahasim me të
kaluarën.
Sot popullsia gjen shërbimin stomatologjik në poliklinikat dhe klinikat e specializuara në të
gjithë qytetet e vendit.
Duke e krahasuar me vitin 1960, sot në këtë shërbim kemi 3 herë më shumë mjekë stomatologë,
4 herë më shumë ndihmës mjekë në rolin e mjekut, 5 herë më shumë laborantë, ose po të merret së
bashku gjithë kuadri ndihmës në këtë shërbim (nd/mjekë, laborante e infermiere) sot kemi 9 herë më
shumë se në vitin 1960. Përmirësime të dukshme janë bërë edhe në rritjen e numrit të laboranteve, i
cili është rritur 9 herë në krahasim me vitin 1960.
Nënkuptohet se rritja e kësaj baze të fuqishme teknike e moderne nuk është vetëm në qytet
por edhe në fshat. Kështu sot në fshatin tonë socialist ka mbi 430 kabinete dhe mbi 100 laboratore
stomatologjike pranë qendrave shëndetësore në fshatrat e bashkuara, ku punojnë rreth 40 % e
mjekëve stomatologë, duke ngushtuar gjithmonë e më shumë ndryshimin e shkallës së shërbimit
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shëndetësor në mes të qytetit dhe të fshatit. Nëpërmjet rritjes së nivelit shëndetësor e të organizimit
e drejtimit të punës, është arritur përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimit stomatologjik, i cili është
shërbim krejtësisht ambulator.
Në këtë shërbim ka zënë vend mirë ideja e profilaksisë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë
masave për mjekimin e hershëm dhe parandalimin e kariesit të dhëmbëve dhe sëmundjeve të tjera
të gojës.
Duke mos patur mundësi krahasimi më vitet e para çlirimit mbi efikasitetin e këtyre
shërbimeve po i referohemi për krahasim vitit 1971.
Nëse në vitin 1971 u vizituan afro 600.000 vetë të rritur dhe fëmijë, në vitin 1978 u vizituan
dhe u mjekuan 1.6 milion vetë në fshat dhe në qytet. Nëse në vitin 1971 janë mjekuar gjithsej
130.000 dhëmbë të sëmurë gjithëllojesh, në vitin 1978 u mjekuan 720.000 dhëmbë ose 5.5 herë
më shumë duke arritur indeksin cilësor të rëndësishëm mbushje: heqje nga 1: 8 që ishte në vitin
1971 në 1.2: 1 në vitin 1978. Ky rezultat tregon qartë se nuk është mjaftuar vetëm në rritjen e
numrit të institucioneve dhe kuadrove që punojnë në to, por puna e tyre është organizuar më mirë,
ata zhvillojnë një veprimtari të dendur dhe me efikasitet me të lartë, e janë pajisur me një bazë
materialo – teknike të kohës.
Një rol të veçantë në tërë veprimtarinë e këtrij shërbimi luan Dega e Stomatologjisë pranë
Fakultetit të Mjekësisë, e cila jo vetëm i ka dhënë vendit një numër të madh kuadrosh të larta të
përgatitura sipas planifikimit dhe me nivel të mirë teknik, por është edhe qendra më e rëndësishme
shkencore që paraprin në zgjidhjen e shumë problemeve të këtij shërbimi dhe realizon mirë
kualifikimin post universitar të kuadrit në të gjithë profilet e nevojshme.
Sot në shumicën dërmuese të rretheve të vendit tonë janë krijuar specialitetet e endodontisë,
pedodontisë, paradontologjise, ortodontisë, protetikës, kirurgjisë ambulatore dhe në rrethet kryesore
ai i kirurgjisë. Mirë po bëhet dhe kualifikimi i kuadrit ndihmës, sidomos për laborantet pranë kursit
të kuadrove të Ministrisë së Shëndetësisë.
Këto masa kanë çuar në profilizimin e programuar të kuadrit dhe kanë rritur në mënyrë të
ndjeshme kualitetin e mjekimeve të bëra.
Dukë zbatuar me këbëngulje parimin e dhënies përparësi profilaksisë, shërbimi stomatologjik
ka bërë hapa të rëndësishme në këtë drejtim. Kujdes i veçantë i është kushtuar dhe po i kushtohet
mjekimit, ruajtjes dhe forcimit të dhëmbëve të fëmijëve të moshës parashkollore dhe shkollore,
duke vënë në jetë orientimin e Partisë për të shtuar më shumë kujdesin për ruajtjen dhe forcimin e
shëndetit të fëmijës. Prej vitesh mjekimi i dhëmbëve dhe gojës së fëmijëve dhe nxënësve të shkollave
është organizuar mbi baza të shëndosha të depistimit dhe mjekimit të planifikuar. Sot në çdo rreth
të vendit tonë më shumë se 1/3 e kuadrit është angazhuar në sanacionin e planifikuar të gojës së
fëmijëve.
Kështu ndërsa në vitin 1971 u mjekuan vetëm 30.000 fëmijë, ne vitin 1978 janë mjekuar
gjithsej mbi 150.000 fëmijë ose 5 herë më shumë. Të gjithë nxënësit e shkollave dhe fëmijët e moshës
parashkollore janë të kartelizuar, duke formuar kështu kontigjentin më të madh të dispanserizuar për
sëmundjet me karakter masiv. Në këtë drejtim është thelluar puna duke hapur kabinete të veçanta të
përhershme në shkollat me numër të madh nxënësish, ndërsa në urdheresën e fundit për të krijuar
mjekësinë e plotë shkollore, u caktua numri 800 i nxënësve si kufi për ngritjen e kabinetit brenda në
shkollë, duke krijuar në këtë mënyrë kushte të atilla, që nuk mund të mendohen edhe nga shtete të
përparuara dhe me përvojë në këtë shërbim.
Sot mjekimi i dhëmbëve të moshës parashkollore dhe nxënësve të shkollave, është
organizuar mbi bazat e dispanserizimit, depistimit dhe kartelizimit të detyrueshëm të të gjithë
kontigjentit të fëmijëve në moshën 3 – 18 vjeç, dhe mjekimit të planifikuar të sëmundjeve të
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dhëmbëve dhe të gojës. Duke qënë se fëmijët e kësaj moshe përbëjnë një kontigjent të madh,
të organizuar në institucionet parashkollore (çerdhe e kopshte) si dhe në ciklet e ndryshme
shkollore, depistimi i sëmundjeve të dhëmbëve dhe të gojës kryhet çdo vit në fillim të vitit
shkollor pranë këtyre institucioneve, duke bërë shënime të sakta diagnostike në kartela të
posaçme personale.
Përpunimi dhe mjekimi i kontigjenteve të mëdha të popullatës përbën probleme të ndryshme
si në kualitetin e mjekimit, ashtu edhe në njësitë e punës që duhen realizuar. Për këtë arsye janë
vendosur në kohë kërkesa të sakta për rendimentin në punë të kuadrit mbi baza të njësive orientuese
të punës dhe të konsumit që i korespondon këtij vëllimi pune.
Zbatimi i tyre konsekuent dhe i vazhdueshëm ka sjellë rritje cilësore dhe sasiore të punës,
disiplinimin e tij mbi baza të mira shkencore dhe unifikimin mbi bazën e përvojës më të përparuar.
Kontigjenti i fëmijëve është ai më i organizuari. Për këtë qëllim, Ministria e Shëndetësisë ka
caktuar që 1/3 e kuadrit stomatologjik (ose 1/3 e kohës së punës së stomatologut edhe në kabinetet e
fshatit), t’i kushtohet mjekimit të planifikuar të fëmijëve. Duke vënë theksin mbi karakterin kryesisht
profilaktik të këtij shërbimi nënkuptohet që duhet të zbatohen masa të gjera profilaktike. Për këtë
prej vitesh në vendin tonë po gjen zbatim në jetë FLUORIZIMI i fëmijëve si një masë shumë e gjerë
dhe e rëndësishme parandaluese kundër shfaqjeve të kariesit të dhëmbëve. Kështu gjatë vitit 1979 –
1980 do të fluorizohen me tableta rreth 80.000 fëmijë dhe gra shtatzëna, ndërsa me aplikime lokale
do të fluorizohen rreth 30.000 fëmijë të tjerë.
Afrimit sa më të gjerë të shërbimit në popull i shërben edhe hapja e një seri kabinetesh
stomatologjike në qendrat e punës dhe të prodhimit me numër të madh punonjësish, proces ky
që do të thellohet më tej në të ardhmen. Mjeket stomatologë në ndërmarrjet ekonomike, përveç
punës thjeshtë mjekuese po thellojnë më tej punën në drejtim të shërbimit dhe studimit të faktorëve
negativë të ambientit që veprojnë në sëmundjet e dhëmbëve dhe të gojës, si dhe për gjetjen dhe vënien
në jetë të masave konkrete për zhdukjen e këtyre faktorëve të dëmshëm për shëndetin e punonjësve
në ndarmarrjet përkatëse.
Sigurisht e gjithë veprimtaria në lëmin e mjekimit dhe të profilaksisë në stomatologji
është paraprirë nga propaganda shëndetësore, duke vënë në jetë forma sa më të larmishme dhe të
përshtashme, por në këtë drejtim është bërë pak sidomos në fshat.
Mbështetur në detyrat e mëdha që shtron partia edhe për këtë shërbim në të ardhmen duhet
të bëhet shumë punë.
Kështu lind nevoja për të përsorur format e deritanishme të dispanserizimit dhe të shtimit
të kontigjentit të grupeve të popullsisë së dispanserizuar, në mënyrë që mjekimit të hershëm
stomatologjik dhe masave të gjera profilaktike, t’i nënshtrohet e gjithë popullsia.
Për këtë krahas plotësimit të gjithë shkollave me kuadër të përhershëm stomatolog (në çdo
800 – 1000 fëmijë), do të rritet efikasiteti i mjekimit nëpërmjet përsosjes së metodave të mjekimit dhe
mbështetjes më gjerë në punimet dhe rezultatet shkencore të arritura.
Kujdes i veçantë do t’i kushtohet kontigjentit të grave shtatzëna për t’u mjekuar jo vetëm
me përparësi, por edhe plotësisht gjatë barrës dhe në vitin e parë mbas lindjes. Më tej të shtrihet
mjekimi i organizuar mbi grup – moshat që thirren nën armë, dhe në gjithë ndërmarrjet, qendrat
e punës dhe të prodhimit më numër të madh punonjësish, si dhe të hapen në ato me ambiente
të përshtatshme për zhvillimin e sëmundjeve të gojës, kabinete stomatologjike ku mjekimi
të bëhet i planifikuar mbi bazë dispanserizimi. Veçanërisht kujdes t’i kushtohet sëmundjeve
stomatologjike të përhapura duke krijuar kontigjente të dispanserizuara si në sëmundjet e
paradontit, në deformacionet skeletike të dhëmbëve dhe nofullave dhe të organizojmë edhe më
mirë e më gjerë shërbimin tonë në vetë shtëpinë e të sëmurit, në kontigjentet me sëmundje
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kronike si ata me diabet sheqeri, me sëmundje endokrine, kardiovaskulare, të veshkave, të gjakut,
reumatike e alergjike. E domosdoshme është që të konsiderohen ambiente pune të detyrueshme
për dispanserizimin stomatologjik edhe minierat e gjithë kategorive, ndërmarrjet e industrisë
kimike, ushqimore, ambientet me pluhura ose me avuj metalesh dhe lëndë të tjera industriale
etj.
Orientohet që të thellohet më shumë karakteri profilaktik i mjekësisë sonë. Shtrirja e shërbimit
sa më afër popullit, sidomos në fshat, do të bëhet duke patur parasysh jo vetëm qendrën shëndetësore
por edhe veçoritë e terrenit dhe dendësinë e popullsisë.
Këto probleme lidhen me nevojën e zhvillimit dhe thellimit të mëtejshëm të revolucionit
tekniko – shkencor.
Sigurisht zgjidhja e tyre vetëm në kuadrin tekniko – profesional do të ishte e pamundur.
Forcimi i disiplinës proletare në gjitha aspektet, nën udheheqjen e organizatës bazë të Partisë,
përsosjes së drejtimit dhe organizimit shkencor të punës, forcimi i boshtit ideologjik, përbëjnë kushte
të domosdoshme për vënien në jetë të gjithë detyrave që shtron partia.
Shëndetësia jonë do të zhvillohet edhe në të ardhmen, stomatologjia ashtu si të gjitha degët
e tjera të shëndetësisë i ka të gjitha mundësitë për të ecur përpara, sepse nuk njeh pështjellimin dhe
pasigurinë e zhvillimit që kanë vendet e tjera.
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PEDODONTI

SËMUNDËSHMËRIA KARIOZE NË FËMIJËT E QYTETIT TË SHKODRËS
DHE NDIKIMI I FAKTORIT USHQIMOR
Stom. P. PEPA
Poliklinika Stomatologjike Shkodër
Kariesi i dhëmbëve përbën sot atë patologji enigmë për shpjegimin e secilës janë grumbulluar
deri tani rreth 400 teori, koncepte dhe pikpamje (megjithatë të pamjaftueshme) që presin përpjekje
dhe kërkime të mëtejshme për zgjidhjen e saj. Përhapja e lartë dhe rritja jo e zakonshme e kohëve
të fundit po e bën atë problem gjithnjë e më shumë të disiplinave mjekësore dhe shoqërore. Duke
prekur të gjitha moshat ajo shfaq në vetvete ndikimin e shumë faktorëve trashëgues, konstitucional
dhe ushqimor që secili më vehte ose të gjithë sëbashku ndikojnë në këtë përhapje masive. Si pasojë
kemi rritje gjithnjë e më të madhe të infeksioneve sekondare në organet e tjera të organizmit me
zanafillë në këtë patologji. Janë këto arsye që në literaturën e huaj të kohëve të fundit e ndeshim
atë me një emërtim të ri (me atë emërtim që dekada me parë përcaktohej tuberkulozi- fleam social
(kërbaç shoqëror).
Punonjësit e stomatologjise së rrethit tonë kanë vënë të gjitha forcat për uljen e
sëmundëshmërisë nga kariesi dhe dëshmi më e mirë për këtë përveç të tjerave janë dhe afro 20
materiale shkencore të botuar gjatë këtyre 10 vjetëve të fundit që trajtojnë problemet e kariesit të
dhëmbëve. Në këtë vazhdë përpjekjesh renditet dhe ky punim kushtuar sëmundëshmërisë karioze në
fëmijët e qytetit të Shkodrës dhe ndikimit ta faktorit ushqimor.
Nga kontrolli stomatologjik i kryer në 4000 fëmijë 1 -19 vjeç, rezulton se në fëmijët e qytetit
tonë kariesi i dhëmbëve shfaqet që nga mosha 1– 2 vjeçare, kur proçesi fiziologjik i daljes së dhëmbëve
është ende larg përfundimit të tij. Ky fakt, prishja e dhëmbëve para daljes së plotë të tyre, është sot një
dukuri jo e rrallë e vërejtur edhe nga autorë të tjerë. Kështu psh. Urban ndeshi kariesin tek një fëmijë
18 muajsh, ndërsa Pehls te k një fëmijë 14 muajsh. Ne patëm dy fëmijë 4 muajsh me karies në dhëmët
prerës sipër, ndërsa në moshat 18 – 20 muajsh kjo përbënte një dukuri më të shpeshtë.
Megjithatë, këto raste mbeten të veçuar dhe vetëm pas moshës 3 vjeçare fillon një zhvillim i
vrullshëm i sëmundjes që përfshin kolektiva gjithnjë e më të mëdha fëmijësh duke arritur apogjetë
në moshat 6 dhe 19 vjeçare, kur ai vërehet tek rreth 98 % e fëmijëve me nje dendësi mesatare afro 7.5
dhëmbë të prekur nga kariesi.
Shpërndarja e kariesit sipas denticienëve rezultoi: në denticionin e përkohshëm (1 – 5 vjet)
ai takohet në 42.8 % të fëmijëve me dendësi mesatare 1.9 dhëmbë karioz për fëmijë, në denticionin e
përzier (6 – 13 vjeç) kariesi u ndesh tek 95.4 % e fëmijëve me dendësi mesatare 6.0 dhëmbë karioz për
fëmijë (3,4 dhëmbë të përkohshëm dhe 2,6 dhëmbët e përhershëm) në denticionin e përhershëm (14
– 19 vjeç) kariesi i dhëmbëve u takua tek 94.2 % e fëmijëve me dendësi mesatare 5.9 dhëmbë karioz.
Përgjithësimi i të dhënave, rezultat i këtij kontrolli stomatologjik në fëmijët e moshave 1 – 19 vjeç, të
45

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

kryer gjatë vitit 1976, tregoi se kariesi i dhëmbëve ndeshet në 80 % të fëmijëve të qytetit të Shkodrës
me një dendësi mesatare prej 5.0 dhëmbë karioz për fëmijë.
Kjo bën të qartë se kariesi i dhëmbëve tek fëmijët tanë ndonëse përcaktohet në shtrirje dhe
thellësi më të ulët se mjaft shtete të tjera, prapseprapë ai qëndron lart, duke kaluar të gjitha të dhënat
e deritanishme të këtij lloji botuar në shkallë Republike si dhe të gjitha ato botuar deri tani për fëmijët
e qytetit të Shkodrës (në këtë studim janë futur dhe moshat 1 – 2 vjeçare). Kjo e cilëson kariesin si
sëmundjen stomatologjike masive më të hershme tek fëmijët. Nga ana tjetër këto të dhëna flasin
gjithashtu për faktin se qyteti i Shkodrës është ndër vendet me përhapje më të lartë karioze në shkallë
Republike, fakt ky që bën të domosdoshëm rishikimin në veçanti të masave profilaktiko – mjekësore
të fëmijëve.
Në vargun e gjatë të shkaqeve pjesëmarrëse në përfitimin e kariesit, një vend i përket pa dyshim
dhe faktorit ushqimor. Është kjo arsyeja që edhe punimet shkencore qe i kushtohen këtij faktori janë
të shumtë dhe të larmishëm duke trajtuar aspektin biologjik, fiziologjik, fiziko – kimik etj. të tij.
Sot është provuar fakti që ky faktor mund të ndërhyjë në proceset patologjike me ndikim kariogen
apo karioz – profilaktik sipas ndërtimit racional apo iracional të tij. Në dobi të këtij konkluzioni
po paraqesim të dhënat paraprake tonat mbi ndikimin e faktorit ushqimor në sëmundëshmërinë
karioze të fëmijëve.
Gjatë përvojës shumëvjeçare punonjësve tanë u kish rënë në sy sëmundëshmëria shumë e
ulët karioze e fëmijëve të befotrofit dhe shtëpisë së fëmijës (parashkollor) në krahasim me fëmijët e
po këtyre moshave në çerdhet dhe kopshtet, fakt ky që u komunikua 10 vjet më parë nga Prela Gj.
(Shënd. Pop. 1967, 1, 60).
U ndalëm në rishqyrtimin e këtij fakti duke bërë kontrollin stomatologjik të 1250 fëmijëve
që ndonëse jetojnë në kondita socialo – klimaterike të njëjtë, ndryshojnë nga mënyra e ushqyerjes
se tyre. Për të konfirmuar që rezultatet nuk ishin të rastit, por ishin të qëndrueshme, kontrollin dhe
përpunimin e të dhënave e përsëritëm dy herë radhazi në vitet 1976 dhe 1978. Disa nga këto të dhëna
paraprake po i pasqyrojmë në këtë material.
Rezultoi se ndërsa në fëmijët 1 – 3 vjeç të çerdheve të qytetit kariesi i dhëmbëve u takua tek
23 % e fëmijëve me dendësi mesatare 3.8 dhëmbë karioz për fëmijë, në fëmijët e po këtyre moshave,
rritur dhe ushqyer më befotrof nuk u vërejt as edhe një fëmijë me karies.
Në grup – moshën më të rritur (3 - 6 vjeç) rezultoi se ndërsa në fëmijët e kopshteve pa drekë
(pra të udhqyer nëpër shtëpi) kariesi i dhëmbëve u takua tek 92.4 % e fëmijëve me dendësi 4.0, në
ato të kopshteve me drekë (me ushqyerje të përzier) ai u ndesh tek 89 % e fëmijëve me dendësi 3.5
dhëmbë karioz për fëmijë. Ndërsa në fëmijët e po këtyre moshave por rritur dhe ushqyer në shtëpinë
e fëmijës (parashkollorë) ai u vërejt në vetëm 20 % të fëmijëve, bile edhe tek ato me dendësi 2.2
dhëmbë karioz.
Duke u ngjitur në moshat e rritura shohim se ndërsa në fëmijët e shkollave (7 – 17 vjeç)
kariesi takohet tek 95 % e fëmijëve me dendëai 6.0 dhëmbë karioz, në ato të rritur dhe të ushqyer në
shtëpinë e fëmijës (shkollore) ai takohet vetëm në 76 % të fëmijëve me dendësi 4.8 dhëmbë karioz.
Është për të vënë në dukje këtu se ndërsa tek fëmijët e shkollave jemi ndeshur me karies të
thellë dhe të komplikuar, tek ato të shtëpisë së fëmijës shkollore takuam në masën dërmuese karies të
porsafilluar dhe të sipërfaqshëm. Në konkretizim të këtij fakti mjafton të përmendim që nëntreguesi i
heqjes që në fëmijët e shkollave ishte 1.9 dhëmbë për fëmijë në ato të shtëpisë së fëmijës ai qëndronte
në shifra 0.05 dhëmbë për fëmijë, fakt ky që tregon se tek keta fëmijë ka afro 35 herë më pak dhëmbë
të hequr se tek fëmijët e po këtyre moshave të ushqyer nëpër shtëpi.
Përgjithësimi i të dhënave tregon se ndërsa në fëmijët 1 – 17 vjeç të rritur dhe të ushqyer
në shtëpi kariesi i dhëmbëve takohet tek 80 % e tyre, në ato të rritur dhe të ushqyer në institucionet
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shtetërore ai takohet në vetëm 40%, pra në gjysmën e tyre, bile edhe tek ata në forma më të sipërfaqshme
dhe ta pakomplikuara.
Këto të dhëna bëjnë të qartë se në kolektivat e fëmijëve që marrin ushqim të normuar
shkencërisht sipas normave mjekësore siç ngjet në befotrof, shtëpinë e foshnjes (parashkollore dhe
shkollore) kemi të bëjmë me përhapje shumë më të pakët të kariesit të dhëmbëve.
Ky fakt i ndeshur vit për vit nga kolektivi ynë, i komunikuar 10 vjet më parë nga Prela Gj.
dhe i ndjekur nga ne në mënyrë të përsëritur në vitet 1976, 1978 (të dhënat paraprake të cilat i
paraqesim në këtë punim), bëjnë të sigurtë faktin se në këtë rast kemi të bëjmë me ndikim kariogen
të normave ushqimore shtëpiake, gjë që na vuri detyre t’i sigurojmë dhe t’i njohim më mirë. Nga një
anketim i bërë në 500 fëmije që për nga gjëndja stomatologjike paraqesin dy grupe të kundërta: 250
me dhëmbë fare të shëndoshë dhe 250 të tjerë me mbi 6 dhëmbë karioz, rezultoi se në fëmijët me
shumë karies ka dy herë më shumë fëmijë të ushqyer artificialisht se në grupin e parë. Gjithashtu nga
ky grup fëmijësh (me shumë karies) 70 % e tyre ju përgjigjën fletë – anketës se marrin me shumicë
sheqer dhe nënprodukte të tij, madje 62 % e tyre i marrin ato të papërpunuara (me vaj, ujë, thatë etj.)
kundrejt vetëm 29 % që e merrnin atë nga fëmijët pa karies.
Këto dhe të dhenat e tjera, objekt studimi në të ardhmen, bëjnë të qartë faktin se faktori
ushqimor me të drejtë duhet përfillur si një nga hallkat më të rëndësishme të profilaksisë karioze,
si një nga drejtimet ku duhet kërkuar dhe punuar më shumë në të ardhmen, me shpresë të plotë
për zgjidhjen e shumë problemeve të koklavitura që karakterizojnë sëmundjen masive të kariesit të
dhëmbëve.
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AKSIONI – METODË REVOLUCIONARE PUNE PËR RUAJTJEN
DHE FORCIMIN E SHËNDETIT TË POPULLIT DHE SHPREHJE
E GJALLË E EDUKIMIT PATRIOTIK TË MASAVE PUNONJËSE
Stom. Dh. GJINI
Poliklinika Stomatologjike Elbasan
Masat e shumta që janë marrë e merren vazhdimisht në këtë drejtim kanë bërë që kuadri
mjekësor në veçanti dhe kolektivat e ndryshme mjekësore të thellohen në punën e tyre të përditshme
dhe të gjejnë rrugë dhe metoda sa më efektive për përmirësimin organizativ të punës për t’i shërbyer
popullit para së gjithash me partishmëri dhe humanizëm të lartë socialist.
Duke menduar vazhdimisht për popullin dhe, në veçanti për brezin tonë të ri, kolektivi ynë
punonjës përqafoi pa hezitim iniciativën: “Të shkojmë në zonat më të thella malore për të mjekuar
fëmijët tanë”. Organizimi i këtij aksioni u aprovua si nga shërbimi ynë stomatologjik po ashtu dhe nga
organizata bazë e partisë e cila në çdo aktivitet paraprin me mendimet dhe vërejtjet e saja pozitive.
Aksioni i parë profilaktiko – kurativ i zhvilloi punimet e tij në zonat më të thella malore të
Shpatit të Sipërm, në dy kooperativat e bashkuara bujqësore të tij, në Gjinar dhe Zavalanë.
Ky aksion përveç punës profilaktiko – kurative luajti një rol të rëndësishëm dhe më drejtime
të tjera si psh. në drejtim të përhapjes të së resë në fshat në luftë më koncëptet e vjetra që hasen aty
– këtu përsa i përket mënyrës së jetesës, të veshurit, higjienës vetjake dhe të banesës etj. Ky aksion
kishte si qëllim dhe solidaritetin midis qytetit dhe fshatit, unitetin e çeliktë të tij rreth partisë si dje në
luftë ashtu dhe sot në ndërtimin e socializmit.
Në këtë aksion ne hasëm disa vështirësi në drejtim të:
a- Transportimit të aparaturës dhe të materialeve.
b- Eleminimit të vështirësisë në krijimin e vendit të punës për çdo kuadër klinik.
c- Kursimit të kohës së punës në depistim dhe kurim.
Transportimi i aparaturës dhe materialeve u krye me kafshë, ngarkesë, qerre dhe ngandonjëherë
edhe me makina. Aparaturat dhe materialet u vendosën nëpër arka. Morëm me vete trapono tip
pjano dhe “ këmbë ”. Një problem tjetër serioz na u paraqit edhe në drejtim të organizimit sa më
të mirë të kushteve teknike të punës. Ne nuk morëm me vete poltrona komode stomatologjike, as
tavolina teknike të instrumentave. Këto i krijuam vetë, bangot në formë tavoline të kabineteve kryen
njëkohësisht edhe punën e tavolinës së instrumentave dhe të stativit të traponos tip “ pjano “, edhe ato
të kokores së poltronit stomatologjik. Në këto kushte teknike të krijuara, shokët tanë punuan shumë
mirë dhe arritën rezultate të larta.
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Në organizimin e vogël të punës, me aksione të tilla një vëmendje të veçantë dhe serioze zë
edhe kursimi i kohës së punës si në depistim ashtu edhe në mjekim. Dhe ne vepruam kështu, në
kohën kur një pjesë e shokëve merrej me montimin e kabinetit, një pjesë tjetër merrej me depistimin
e procevese karioze të fëmijëve të shkollës (instalimi ynë bëhej vazhdimisht nëpër shkolla). Ndërsa
në proçesin kurativ vepruan kështu: në grupin tonë prej 12 vetash, 8 prej tyre punonin në gojë me
fëmijët, një merrej me sistemimin e kartelave të nxënësve, marrjen dhe dergimin në klasë të tyre,
dy të tjerët merreshin me përgatitjen dhe asistencën e plombës definitive prej amalgami dhe njëra
me asistencë të përgjithshme. Kjo mënyrë organizimi në punën tonë bëri që rezultatet e arritura të
inkurajonin vazhdimisht vrullin dhe entuziazmin e punonjësve tanë. Eksperienca e fituar nga aksioni
i parë, bëri që në përiudhën shtator – tetor të po këtij viti (1977) dhe në vitin 1978 të organizoheshin
aksionet e mëdha në shkallë rrethi, ndërsa gjate këtij viti (prill 1979) u organizuan aksione në shkollat
e qytetit dhe ndërmarrjet ekonomike të tij. Në këtë aksion të fundit u instaluan nëpër kabinete edhe
turbinat, të cilat punuan me ngarkesë të plotë. Po ti hedhim një vështrim shifrave të cituara më
poshtë do të vërejmë epërsinë e punës nëpërmjet kësaj metode pune:
Vendi

Fëmijë të vizituar

Gr. II P.

Gr. II Q

Mbushja

Fshati
Qyteti
Totali

14.681
3.148
17.829

9647
4908
14.555

4831
2177
7008

21.563

Këto të dhëna saktësojnë punën e bërë që nga aksioni i parë deri më sot (pa përmendur
arritjet me aksion në ndërmarrjet ekonomike).
Me sa shihet puna e bërë nëpërmjet aksioneve do të realizohej vetëm nga një kuadër për
1.437 ditë pune, ose afro për 6 vjet. Ndërsa nga ana tjetër konstatojmë se punonjësit tanë nëpërmjet
aksioneve të tilla kaliten me vështirësitë e krijuara, mobilizohen, frymëzohen dhe i bëjnë ballë këtyre
vështirësive duke i kapërcyer me sukses ato, gje që tregon se ato ashtu si sot edhe nesër do të dinjnë
të kalojnë të tjera vështirësi, po ta kërkojë Atdheu, dhe përsëri me sukses.
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TERAPI

PËRVOJA JONË NË TRAJTIMIN E NEKROZËS PULPARE DHE NË
GANGRENËN E THJESHTË E TË KOMPLIKUAR NË NJË SEANCË
Stom. P. NEZIRI
Poliklinika Stomatologjike Shkodër
Nga kontigjenti i pacientëve të klinikës stomatologjike të qytetit tonë për trajtim “ terapeutiko
– kirurgjikal “ 60.3 % janë paraqitur me karies të kombinuar, nga të cilët 66.7 % përbëjnë atë me
pulpe të nekrotizuar të thjeshtë, ose të komplikuar.
Frekuenca e këtyre sëmundjeve rrjedh nga fakti se sëmundja karioze dhe komplikacionet
e saj sot për sot janë ende të përhapura. Nga ana tjetër metodat e mjekimit të pulpiteve paraqiten
ende larg kërkesave biologjike. Proceset gangrenoze nuk i takojnë momentit, ato nuk janë të ndara
nga organizmi, përkundrazi organizmi merr pjesë aktive në këtë infeksion që duket kaq i vogël e
ndonjëherë i pa rëndësishëm, ndryshe nuk mund të shpjegohet subfebriliteti, adinamia, djersitjet,
anoreksia e dhimbjet që rrezikojnë krijimin e vatrave toksiko – alergjike në organizëm. Kështu
mund të shpjegohet fakti i disa sëmundjeve të pa diagnostikuara me të gjitha të dhënat kliniko –
laboratorike, që me simptomat e tyre i bëjnë kolegët e profileve të tjera të mendojnë për një infeksion
fokal, vatra e të cilit gjëndet pikërisht në këtë gangrenë të thjeshtë ose të komplikuar.
Për mjekimin e këtyre sëmundjeve janë përdorur metoda të ndryshme që kryesisht grupohen:
1. Metoda antiseptike.
a- Medikamentoze
b- Gazoterapia – ozonoterapia
2. Metoda imprenjuese
a- Oligodinamia e AgNO3
3. Metoda biologjike
a- Biostimulatorët
b- Kimioterapia, antibiotikët etj.
Larmia e këtyre metodave ka lindur dhe për faktin se theksi i tyre bie në zgjidhjen e
njëanshme të problemit si psh. metoda antiseptike. Gjatë kësaj metode për disa seanca rrjesht
përdoren antiseptikë të fortë si trikrezolformalina, kloramfenikoli, formatimoli, cresofeni etj. me
doza dhe kohë në pamundësi përcaktimi të sakta. Kjo ka vërtetuar dhe efektin e tyre toksik mbi
periodonciumin duke cënuar vetitë mbrojtëse të tij. Kjo gjë mund të shkaktojë granulomë specifike
që mund të zhvillohet sa më i fuqishëm të jetë antiseptiku, që siç theksojnë shumë autorë ato kanë
veprim të fortë kimik, por veprim antibakterial jo të gjatë.
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Metoda e imprenjimit është provuar që ka efekt dekolorues për dhëmbët bile kundraindikohet
në dhëmbët frontalë. Diatermia dhe jonoforeza janë metoda premtuese, por kërkojnë një teknikë të
komplikuar, zgjatje të seancave të mjekimit dhe domosdoshmëri të aparaturës speciale.
Sot në sajë të përdorimit të gjerë të antibiotikëve, kortikosteroideve, fermenteve dhe
proçedurave fizioterapeutike për mjekimin e gangrenave pulpare, rezultatet jane më të larta e sidomos
në moshat e reja ku aftësitë rigjeneruese janë më të mëdha. Kemi aplikuar kurimin e nekrozës pulpare
dhe gangrenave në një seancë; kjo mendojmë se ka sjellë epërsi ndaj metodave të tjera e sidomos në
konditat tona të një territori mjaft të largët dhe të thyer.
Teknika e aplikimit
Para fillimit të mjekimit duhet bërë detyrimisht radiografi. Anamneza e saktë, ekzaminimi
objektiv i kujdesshëm na ndihmojnë të përcaktojmë diagnozën. Në fillim izolojmë dhëmbin me role
pambuku, pastrojmë masën karioze, heqim pjesët e varura të smaltit. Krijojmë hyrje të lira për në
kanal duke iu përmbajtur rregullave të asepsisë. Në hyrjen e kanaleve vendosim kristale kloraminë, të
cilat i shkrijmë me perhidrol 30 vol., nga i cili reaksion në formë shkume çlirohet “ instatus nascendi
“ oksigjeni dhe klori i lirë që ndihmojnë në daljen e mbeturinave nga kanali. Fusim tirenervin
gradualisht duke bërë rrotullime të kujdesshme, heqim masën putrido pjesë – pjesë me qëllim që të
mos presojmë materie putride në periapeks. Me kujdes bëjmë zgjerimin e kanalit me brozhde-kerr
sipas numrave përkatës duke bërë dhe përpunim kimik. Bëjmë trepanimin e apeksit që ka për qëllim
që:
a- Eksudati i vatrës periapilake të ketë mundësi evakuimi.
b- T’i krijojmë mundësi veprimit medikamentoz në periapeks.
Përpunimi kimik bëhet duke përdorur mesha të njomura me perhidrol 30 vol., kloraminë 3
%, alkool – ether aa, deri sa meshat të dalin të pastra e pa erë.
Kemi preferuar për mbushjen e kanaleve pastën PLECID e cila forcohet me ngadalë në
kanal, bën mbushje të mirë hermetike në sajë të ekspansionit të polimerit durakryl, gjë që lehtëson
në rast nevoje rihapjen e kanaleve gjatë akutizimeve ose mbushjeve jo të mira. Kjo pastë mund të
përgatitet lehtë nga çdo stomatolog duke i futur brenda sipas rastit (extempore) antibiotikë, ferment
nga kortikosteroid si psh.:
Rp. Zinci oksidati
bismuthi subnitrici
polimer duracryli aa
M D S plecidi për mbushjen e kanaleve.
Materiali ynë
Me metodën e përshkruar më sipër gjatë një periudhe 4 vjeçare kemi kururar në 207 pacientë
239 dhëmbë: 199 dhëmbë të nofullës së sipërme e 40 dhëmbë të nofullës së poshtme: dhëmbë centralë
89, laterale 51, kanine 61, premolare të parë 10, premolare të dytë 19, molare 9.
Sipas diagnozës: necrosis pulpae 19; gangrenë të thjeshtë 103 (gangrena sica -78, gangrena
humidae – 25) gangrena të komplikuar 117; (periodontit kronik fibrogen 24; periodontit granulare
difuze –54, periodontit granulomatozale – 33, cyst – granulome 6).
Gjatë kurimit patëm 28 akutizime që përbëjnë rreth 11 % të rasteve; tek 4 të sëmurë u shfaqën
dhëmbje jo vetëm në dhëmbin e sëmurë por dhe në dhëmbët e tjerë fqinjë. Tek 2 të sëmurë u shfaq
linfadenit i gjendrave submandibulare. Tek 5 të sëmurë u shfaq absces subperiostal ku mbas incizimit
dhe të terapisë përkatëse shenjat inflamatore u zhdukën, vetëm 3 të sëmurëve ju desh të hiqnin
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dhëmbët e sëmurë, te të cilët me përdorimin e antibiotikëve (rezeve solux, bllokadës me lidokainë
e penicilinë), fenomenet inflamatore u zhdukën. Në të gjithë të sëmurët u bënë radiografi para dhe
mbas mjekimit. Për këtë kemi shfrytëzuar aparatin e qendrës shëndetësore Koplik të prodhuar në
vend. Aparatit i kemi adaptuar konusin e rrezeve dhe ndenjësen e pacientit. Në mungesë të filmave
specialë (të importit për dhëmbët kemi përdorur ndarjen e filmave të mëdhenj. Në këtë mënyrë kemi
bërë rreth 1700 radiografi.
Për të parë rezultatet e mjekimit për rikontroll morëm 113 pacientë në stade të ndryshëm të
mjekimit (pas 6 muajsh, një viti, 2 – 3 vjet). Në shumicën më të madhe të rasteve u vërejt një pamje
klinike e favorshme, objektivisht gingiva përreth normale, në perkursion dhëmbët nuk paraqesin
dhëmbje. Në radiografi në të gjitha rastet e formave të gangrenës së komplikuar kishte shënja të
regjenerimit të vatrave periapikale, ndërsa në rastet e tjera të gangrenës së thjeshtë nuk kishte
ndryshime në periodont.
Diskutim:
Nga sa u tha me lart ne po japim mendimin tonë të mbështetur në përvojën tonë modeste
të kurimit të nekrozës pulpare e të sëmundjeve gangrenoze. Për këtë duhen patur parasysh këto
momente:
1- Ruajtja e asepsisë gjatë kurimit e cila diktohet nga këto faktorë:
a- Shumë nga dhëmbët ndodhen në stadin e nekrozës aseptike, sidomos në dhëmbët me
pulpë të mbyllur, prandaj futja e infeksionit rëndon dhe vështirëson mjekimin.
b- Në gangrenat e pulpës thellë në kanal infeksioni është kryesisht anaerob. Sipas autorëve në
të mbizotërojnë diplokoku. Në të nuk ka infeksion tipik streptokoksik, proteus vulgaris,
bakterium coli e të tjerë saprofitë të pështymës. Deri sa është pa u hapur kanali influenca
e ambientit është krejt tjetër, por gjatë mjekimit gjëndja mund të ndryshojë, mund të futet
infeksion sekondar i cili këtu do të ketë kushte të veçanta virulence dhe zhvillimi. Nga kjo
mund të rrjedhin akutizimet dhe ekzacerbimet.
2- Moment tjetër me shumë rëndësi është zgjerimi, pastrimi dhe mbushja hermetike e
kanaleve, sepse përdorimi i antiseptikëve të fortë jo vetëm jep veprim ngacmues (iritues)
mbi periodonciumin, por dhe zgjat seancat e mjekimit, gjë që në fund të fundit konsiderohet
jo aq si një sterilizim përfundimtar se sa një bllokim i përkohshëm i infeksionit që gjëndet
në këto sisteme. Mbushja hermetrike e kanaleve ka për qëllim të mbrojë paradonciumin
nga depërtimi i mundshëm i infeksionit përmes kanalit. Në një mbushje të mirë hermetike
të kanalit na krijohet një ekuilibër biostatik. Mikroorganizmave që mbeten në kanal do t’u
mungojë terreni i përshtatshëm e nën veprimin e forcave imunobiologjike të organizmit ato
të ngordhin (Lang.G.).
Granuloma nuk është një lezion infekcioz por një organizim mbrojtës kundra infeksionit
të ardhur nga kanali. Nëqoftëse do të bllokohet ardhja e mikrobeve nga kanali, periapeksi nuk do
të jetë objekt mbrojtje e kështu granuloma do të zhduket.

KON K LU Z ION E :
1- Aplikimi i kësaj metode në bazë të të dhënave të literaturës dhe përvojës tonë modeste
mendojmë që ka këto avantazhe:
a- Kursen kohën e të sëmurit e të stomatologut. Ndërsa me metodat klasike që përdoreshin
52

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

më parë në klinikat tona pacienti vinte për disa herë rrjesht (pesë – gjashtë herë), tashti
paraqitet vetëm një herë. Kjo metodë na ka dhënë një ndihmë në pakësimin e humbjeve
të ditëve të punës duke pasur parasysh edhe terrenin e largët e të thyer të kësaj ekonomie.
b- Kursen materialin dhe eviton përdorimin vënd e pa vend të antiseptikëve për të cilët nuk
jemi në gjendje të përcaktojmë një dozë dhe kohë të saktë.
2- Një ndihmë të mirë na jep pasta “ Plecid “ e cila është një pastë që forcohet me ngadalë në sajë
të ekspansionit të mirë dhe të polimerit duracryl. Ka avantazh se rihapet kanali shumë lehtë
në rast akutizimesh.
3- Në mungesë të aparatit special të radiografive të dhëmbëve, kemi përdorur aparatin e qendrës
shëndetësore me të cilën kemi arritur të bëjmë radiografi mjaft të mira me një adaptim të
konusit të rrezeve dhe ndenjëses së pacientit. Kjo gjë nuk ka penguar edhe punën e përditshme
të radiologut të përgjithshëm me që edhe shfrytëzimi i kohës së punës së teknikut laborant
nuk është i plotë.
Një ndihmë të mirë në uljen ose zhdukjen e dhëmbjeve që lindin mbas mbushjes së dhëmbëve
na ka dhënë dhe veprimi i rrezeve solux të cilat i kemi përdorur në kompleksin terapeutik në
akutizimet mbas mbushjes.
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VEÇORITË KARAKTERISTIKE RADIOLOGJIKE
TEK PARADONTIPATITË
Stom. R. QAFMOLLA, F. SARAÇI
Poliklinika Stomatologjike Universitare
Ekzaminimi radiologjik është një metodë plotësuese, e cila pasqyron ndryshimet në indin
kockor, duke shprehur raportin e rrënjës së dhëmbit në lidhje me fiksimin e tij në alveolë.
Ai ndihmon në zbulimin e hershëm të ndryshimeve destruktive të kockës, sidomos për stadin
fillestar të paradontopative, si dhe për të diferencuar format e ndryshme të kësaj sëmundjeje (5, 8).
Në bazë të studimit radiologjik kemi pasur mundësi të aplikojmë më drejtë mjekimin
terapeutik ortopedik. Radiografitë e bëra për këtë qëllim, veç të dhënave për paradonciumin e
dhëmbit na kanë ndihmuar për të zbuluar me përpikmëri ecurinë e sëmundjes, raportin dhëmbë –
kockë dhe momente të ndryshme të zhvillimit të saj.
Paradontopatia është një sëmundje e përhapur e kavitetit të gojës, e cila sipas disa autorëve
(6) rezulton se kjo sëmundje zë vendin e dytë (afërsisht 70 % të popullsisë), pas kariesit që prek 95.5
% të popullsisë (2, 4).
Për të arritur një dëshifrim më të mirë të grafisë në paradontopatitë kemi përdorur një rrymë
nga 55 – 70 – 90 kv dhe 15 ma, dmth. rreze të buta dhe të forta, duke krijuar kështu mundësitë
e zbulimit të xhepave kockore, gurëzave ose shkaqeve të tjera të sëmundjes si: mbushje të varura,
punime ortopedike jo të mira, anomali të ndryshme të dhëmbëve të cilat kanë qënë shkak për këtë
sëmundje.
Nëpërmjet radiografive kemi arritur të zbulojmë rezorbimin e procesit alveolar (5, 6, 7),
shkatërrimin e shtresave kortikale të septumeve ndëralveolare, ulje të kontureve të tyre dhe zbulim
të rrënjës.
Materiali dhe metodika:
Si objekt studimi janë marrë gjithsej 98 të sëmurë, nga keta: 30 meshkuj dhe 68 femra,
klinikisht të diagnostikuar me paradontopati. Sipas grup – moshave të sëmurët i kemi ndarë sipas
tabelës nr. 1.
Tabela nr. 1
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Mosha

Numri i të sëmurëve

14 vjeç
15 – 30 vjeç
31 – 45 vjeç
46 – 60 vjeç

1
16
61
20
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Sipas tabelës nr. 1 shihet që moshat 15 – 45 vjeç janë më të prekura nga kjo sëmundje që
përputhet me të dhënat e autorëve tanë (2).
Në studimin tonë ne kemi përdorur indeksin e cila lejon të krahasohet gjatësia e dhëmbit me
lartësinë e kockës (3). Me anën e këtij indeksi kemi arritur të përcaktojmë formën e sëmundjes dhe
stadin e zhvillimit të saj.
Sipas klasifikimit ndërkombëtar ta paradontopative, që përdoret dhe në klinikën tonë, të
sëmurët i kemi ndarë në tre grupe.
Tabela nr. 2

Numri i grupeve

Gr. I

Lloji i sëmundjes

Numri i pacientëve

Paradontopatia inflamatore superficiale,
profund.

20

Gr. II

Paradontopatia distrofike (paradontozis)

60

Gr. III

Paradontopatia e përzierë

18

Nga tabela nr. 2 shihet se predominon më tepër paradontozis.
Në grupin e parë kemi grupuar të sëmurë me formën inflamatore të paradontopatisë (gingivit
dhe parodontit). Studjuam gjithsej 20 (20.4 %) të sëmurë të cilët radiologjikisht paraqesin ndryshime
si në regionin e paradontit ashtu dhe në kockën alveolare. Shkalla e shprehjes së këtyre ndryshimeve:
Vihej re zhdukje e trekëndëshit kockor, rezorbim i lehtë i majave të septumit, ishin të shprehura vatra
lokale të osteoporozës. Në disa radiografi vihet re liza vertikale.
Shkalla e ndryshimeve ishte më e shprehur në të sëmurët e grupit të dytë, gjithsej 60 radiografi
(61.3 %) me formën e paradontopatisë distrofike. Tablloja radiologjike e këtyre të sëmurëve
karakterizohej me përhapje të vatrave të osteoporoses (porozitet kockor patologjik). Në kockën
alveolare me fillimin e prishjes së shtresës kortikale, ajo shoqerohet me humbje të kockës alveolare
në fillim në një dhëmb pastaj në një grup dhëmbësh.
Muri ndërdhëmbor (septumi interdentar) ka një shkatërrim, destruksion horizontal, që për
20 pacientë kishte arritur deri në 1/3 e gjatësisë së rrënjës.
Procesi i shkatërrimit ishte i përhapur në thellësi të kockës, lartësia e murit alveolar ishte ulur
dhe rrënja e dhëmbit ishte zhveshur.
Në të sëmurët e grupit të tretë ndryshimet radiologjike ishin më të avancuara.
Veçori më karakteristike për këtë grup të sëmurësh ishte se ndryshimet desturktive në kockë
ishin më të dukshme.
U vu re një osteoporozë difuze e septumit, ndëralveolar, prishje e shtresës kompakte në majën
e këtij muri të shoqëruar me zgjerim të theksuar të hapësirës periodontale në regionin e qafës së
dhëmbit. Kjo shfaqet si rezultat i procesit inflamator dhe formimit të xhepave patologjike. Rezorbimi
i kockës ishte i kombinuar horizontal – vertikal dhe për disa të sëmurë kishte formën e shkallës (1).
Nga ky grup vetëm 3 raste paraqitnin një atrofi mjaft të theksuar horizontale – vertikale të
procesit alveolar, pra kishim një shkrirje të theksuar kockore duke i dhënë asaj buzë të çrregullta.
Kocka ishte zhdukur në nivele të ndryshme të dhëmbëve fqinjë.
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Duke përfunduar themi se:
1- Ekzaminimi radiologjik është një metodë plotësuese e cila përforcon dhe kompleton të dhënat
klinike.
2- Të sëmurët e grupit të parë dhe të dytë nuk paraqesin ndryshime të theksuara, kështu që
mjekimi kompleks terapeutiko – kirurgjikal – ortopedik, në kohën e duhur do të japë rezultate
të mira.
3- Ndryshimet kockore në të sëmurët e grupit të tretë ishin shumë të avancuara dhe mjekimi i
tyre ishte i vështirë.

L I T E R AT U R A :
1- Asllani Xh. – Terapia stomatologjike. Tiranë 1974, f. 473 – 481.
2- Fico T. E bp. – Punime stomatologjike. Volumi 2. Tiranë 1978.
3. Houkeln G. – Rontogologische Untersuchungen zur paradontalen. Ruhigsrellung duch abnehmbare Schienungs prothesen. Deutsche stomatologie 1971. Nr. 6, f. 447 – 450.
4. Jashari Q. – Përhapja e sëmundjes karioze në qytetin e Tiranës. Buletini Stomatologjik nr. 2, 1974, f. 18.
5. Novik. J. O. – Paradontoze, Moskva 1964, f. 141 – 168.
6. Petit M. – Paradontologie. Paris 1968, f.75 – 93.
7. Zhviçkaja. L. I. - Pehmzerotozureckal xapakmepucmuka napogormoza stomatologia Nr. 3 1969, f. 34 – 36.
8. Selenica P. – Radiologjia stomatologjike 1974, f. 26 – 80.
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KIRURGJI

TRAJTIMI I PROCESEVE INFLAMATORE TË REGIONIT
MAKSILO – FACIAL SI URGJENCË KIRURGJIKALE
Stom. Zh. QIRKO

Poliklinika Stomatologjike Universitare Tiranë
Proceset inflamatore të regionit maksilo – facial zënë një nga vendet kryesore në praktikën
e përditshme stomatologjike (Doc. Dh. Pojani, Dr. I. Kasapi, V.Aleksi, F. Ulqinaku, F. A. Dubov, M.
D. Bernardoki, Devetakov Popesku cituar nga Pojani e Kasapi, Thoma, G. O. Gruger, L.Leburb etj.).
Duke njohur komplikacionet serioze që shkaktojnë këto procese inflamatore dhe sidomos
ato odontogene si: gjëndje septiko – pioemike (Kasapi, Leburg, Kruger) mediastinite, infeksione
të aparatit urinar, kardiovaskular dhe artikular, tromboflebite të venës faciale dhe pleksit venoz,
pterigoidien, absces cerebral (Kolf. J. Cituar nga Kasapi), trombozë të sinusit kavernoz, paralizë
respiratore si rezultat i edemës akute të laringsit, trombozë e venës jugulare interna dhe erozion i
a. karotike interne (nga Kruger) etj.; ne duhet të mbajmë një qëndrim të drejtë dhe të shpejtë në
trajtimin e tyre sipas fazës në të cilën paraqiten në ambulancë.
Në këtë punim u përpoqëm te japim përvojën tonë për trajtimin e proceseve inflamatore
ambulatore të paraqitura e të mjekuara në klinikën tonë gjatë periudhës njëvjeçare 1977 mbi shkakun
ose faktorin etiologjik në përgjithësi, lokalizimin, sipas grup – dhëmbëve, nofullave, moshat, vend –
banimin, format klinike, paaftësinë e përkohshme, raporti i ndërhyrjeve në proceset inflamatore në
krahasim me ndërhyrjet e tjera kirurgjikale dhe në veçanti mjekimi i tyre.
Gjatë vitit 1977 në ambulancën tonë kirurgjikale janë paraqitur për ndihmë mjekësore 5.260
të sëmurë nga të cilët 680 ose 4.4 % kanë qënë me proces inflamator të regionit maksilo –facial
(përputhet me të dhënat e F. Ulqinakut 4.4 % dhe V. Aleksi 4.6 %). Nga keto 580 ose rreth 85 % janë
me origjinë odontogjene dhe 100 ose rreth 15 % me origjinë jo odontogjene (përkon me të dhënat e
dr. Kasapi, B. Llukaçi dhe F. Ulqinaku). Në 580 raste me prejardhje odontogjene 502 ose rreth 86.5
% kanë qënë nga dhëmbët përmanentë dhe vetëm 78 ose rreth 13.5 % nga dhëmbët e qumështit
(përkon me të dhënat e Doc. Dh. Pojani). Nje ide të qartë na jep pasqyra nr. 1.
Pasqyra nr. 1
Nr.
1
2
3
4
5
6

Shkaku
Rrënjë
Trauma
Pas ekstraksionit
Komplikacion i kariesit (mjekuar ose pa mjekuar)
Dalje e dhëmbëve me vështirësi
Jo odontogjene

Nr. rasteve

%

62
20
60
368
70
100

9.1
2.9
8.8
54.1
10.3
14.3
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Siç shihet nga pasqyra nr. 1 pjesa më e madhe e proceseve inflamatore vijnë si rezultat i
komplikacioneve të kariesit, 368 raste ose 54.1 %. Kjo tregon për përhapjen e madhe të kësaj
sëmundje, të ndërlikimeve të saj, nga ku del si konkluzion se për të parandaluar komplikacionet e
saj duhet thelluar puna profilaktike dhe rritja e cilësisë së punës mjekuese. Përsa u përket absceseve
dhe flegmoneve si komplikacion pas ekstraksionit përbëjnë 10.3 % ose 60 raste. Lidhur me faktorin
etiologjik sipas grup dhëmbëve një ide të qartë na jep pasqyra nr. 2.
Pasqyra nr. 2
Lokalizimi sipas grup – moshave
Nr.
1
2
3

Grup - dhëmbë
Molare
Premolare
Frontal

Nr. rasteve

%

293
86
123

58.4 %
17.1 %
24.5 %

Nga tabela e mësipërme rezulton se molarët zënë vendin e parë në punimin tonë, 293 raste
ose rreth 58.4% (përkon me të dhënat e Doc. Pojani, Dr. Kasapi, Anastasov etj.).
Në pasqyrën nr. 3 dhe 4 jepen të dhëna të lokalizimit të proceseve inflamatore sipas nofullave.
Pasqyra nr. 3
Mandibular
1
2
3
4

Molarët e III mandibular
Molarët e I e të II
Premolarët
Frontale

70
150
21
23

13.9 %
29.9 %
4.2 %
4.6 %

Nga tabela nr. 3 shikohet se faktori etiologjik sipas nofullave është më i lartë në mandibul, 264
raste ose 52.6 %. Molarët zënë vendin e parë me 220 raste ose 43.7 % dhe në rradhë të parë molari i
parë pastaj i treti. Këto të dhëna jepen edhe nga autorët tanë (Doc. Dh. Pojani, Dr. I. Kasapi, V.Aleksi,
B. Llukaçi, F. Ulqinaku, Davidov, Popesku cituar nga Doc. Pojani e Dr. Kasapi).
Pasqyra nr. 4
Maksila
1. Molarët e III.................................... 6 1.1%
2. Molarët e I dhe II............................ 67 13.3 %
3. Premolarët .................................... 65 12.8 %
4. Frontalet ....................................... 100 19.9 %

Nga pasqyra nr.4 shikohet se në maksilë kemi 238 raste ose 47.5 %. Vërejmë se vendin e parë
e zënë dhëmbët frontalë që ne e shpjegojmë me tentativat për të ruajtur sa më tepër keta dhëmbë
ose rrënjë për arsye estetike dhe veçoritë e tyre anatomike e lehtësitë teknike për mjekim ortopedik,
terapeutik etj. etj.
Përsa i përket shpeshtësisë lidhur me grup – moshat kemi këto të dhëna (shif pasqyrën nr. 5).
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Pasqyra nr. 5
Grup - mosha
Nr.
1
2
3
4
5

Mosha
0 – 10 vjeç
10 – 20 vjeç
20 – 30 vjeç
30 – 40 vjeç
40 vjeç e sipër

Nr. rasteve

%

102
107
240
161
70

15 %
15.7 %
35.2 %
23.6 %
10.3 %

Nga pasqyra nr. 5 rezulton se mosha frekuente është grup – mosha 20 – 40 vjeç 401 raste
ose 58.8 %. Shpeshtësia e lartë e kësaj grup – moshe shpjegohet nga frekuenca e lartë e kariesit dhe
komplikacioneve të tij, dalja më vështirësi e molarëve të tretë mandibularë etj. Gjatë shqyrtimit të
materialit tonë kemi vërejtur se karakteristika të grup – moshës 0 – 10 vjeç janë proceset inflamatore
me rrugë hematogjene (nga sëmundje infektive, tonsilite, otitet, pyodermitet etj.) që paraqiten
klinikisht në formën e adeniteve të supuruara ose adenoflegmoneve.
Kemi vënë re gjithashtu se një pjesë e të shtruarve në spital me infeksione odontogjene ose
jo odontogjene, me gjëndje të përgjithshme të rëndë i përkasin kësaj grup – moshe. Karakteristike
për grup – moshën 20 – 30 vjeç janë infeksionet që vijnë si komplikacion nga dalja e molarëve
të tretë mandibularë. Mbi 40 vjeç hasen më tepër infeksionet nga komplikacionet e rrënjëve të
mbetura. Del si detyrë për ne stomatologët, në lidhje me këtë të fundit, që të bëjmë një sanacion
më të mirë për heqjen e rrënjëve në kohë, duke eleminuar këto vatra odontogjene që shërbejnë si
vatra infeksioni.
Lidhur me seksin në punimin tonë rezulton se kemi 375 raste ose rreth 55.1% meshkuj dhe
305 raste ose 44.9 % femra. Kjo vjen pasi femrat tregojnë më tepër interes për higjienën personale
rreth gojës (B. Llukaçi e F. Ulqinaku 57.7 % me 43.3 %); përforcojmë këtu dhe të dhënat e Evdokimov,
Bernardcki cituar nga Doc. Pojani e Dr. Kasapi.
Si vendbanim kemi 590 raste ose 86.7 % qytetarë dhe 90 raste ose 13.3 % nga fshati. Shënojmë
këtu që rastet e fshatit janë më të pakta pasi në fshat sot ka shërbim mjekësor stomatologjik që format
e lehta dhe ndërlikimet e kariesit i mjekojnë atje etj. Nga fshati vijnë vetëm kryesisht format e rënda
pasi mungon ndihma e specializuar kirurgjikale.
Lidhur me format klinike kemi të dhënat e paraqitura në pasqyrën nr. 6.
Pasqyra nr. 6
Format klinike
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Format klinike
Absces subperiostal
Absces submukoz
Absces e flegmon të llozhave
Absces palatin
Adenite e adenoflegmone
Forunkula
Osteomielite

Nr. rasteve

%

178
269
98
22
89
11
13

26.2
39.6
14.4
3.2
13.1
1.6
1.9
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Siç shifet nga pasqyra nr.6 65.8 % ose 447 të rasteve ambulatore janë abscese submukoz ose
subperiostal pra forma të lehta.
Format e rënda janë më të rralla gjë që tregon për punën e madhe që bëhet për shëndetin e
punonjësve nga gjithë kuadri stomatologjik e mjekësor. Nga të paraqiturit në klinikën tonë me procese
inflamatore të regionit maksilo –facial janë shtruar në spital 72 raste ose 10.4 % kryesisht format e
rënda si: absces dhe flegmon të llozhave, osteomielite etj. me gjëndje lokale dhe të përgjithshme të
ndërlikuar. Në pasqyrën nr.7 kemi paraqitur llojet e mjekimit që kemi përdorur në të sëmurët tanë.
Pasqyra nr. 7
Mjekimi
Nr.
1
2
3
4
5

Lloji i mjekimit
Konservativ
Incizione (pa antibiotikë)
Incizion plus antibiotikë
Ekstraksion
Ekstraksion plus incizion

Nr. rasteve

%

135
190
191
122
42

16.5
27.6
27.7
21
7.2

Nga pasqyra e mësipërme shikojmë se mjekimi kirurgjikal zë vendin e parë, 542 raste ose 83.5
% dhe kjo tregon më së miri për urgjencën kirurgjikale në trajtimin e proceseve inflamatore (Doc.
Pojani, Dr. Kasapi 75 % me 25 %). Krahas mjekimit kirurgjikal në ato raste ku gjëndja e përgjithshme
dhe lokale ka qënë e mesme ose e rëndë (me temperaturë të lartë, edeme kolaterale) i kemi shoqëruar
me antibiotikë, kryesisht të serisë së parë ose më rrallë me të serisë së dytë (në varësi të ndjeshmërisë
së të sëmurit ose mbi bazën e antibiogramës}. Në rastet e zgjatura ose kur të sëmurët kanë pasur nevojë
për shtrim por e kanë refuzuar atë, janë mjekuar ambulatorisht. Në rastet me sëmundje shoqëruese të
përgjithshme i kemi shoqëruar me antibiotikë për 2 – 3 ditë përpara dhe pas ndërhyrjes, në konsultë
gjithnjë me mjekët specialistë. Në raste me mjekim konservativ në 30 prej tyre është përdorur dhe
trapanimi i dhëmbit (në dhëmbë frontale).
Kemi vënë re se mjekimi me antibiotikë ka vazhduar për një kohë të gjatë pa pasur nevojë
si në format e përparuara (absces submukoz), kur ka qënë e mjaftueshme vetëm incizioni. Kemi
vënë re gjithashtu në të sëmurë të ardhur nga klinika të tjera mjaft raste të mjekuara për 6 – 8
ditë me antibiotikë pa patur rezultat, ose në të sëmurë të tjerë ku megjithëse është bërë ndërhyrja
kirurgjikale (sidomos me abscese subperiostale) ajo nuk ka dhënë rezultate të mira pasi hapja ka
qënë e pamjaftueshme ose jo në vendin e duhur. Lidhur me këtë jemi të mendimit dhe theksojmë se
mjekimi konservativ pa rezultat për një kohë të gjatë (kur gjëndja e të sëmurit vazhdon të jetë e njëjtë
ose të keqësohet), duhet të na bëjë që të mendohemi thellë se kemi të bëjmë me një vatër infeksioni
e cila do mjekim kirurgjikal dhe eksperienca jonë e ka vërtetuar këtë (në të gjitha këto raste ne kemi
bërë urgjentisht incizion nga ku ka dalë qelb). Kjo kryesisht për absceset ose flegmonet e llozhave të
thella që ditët e para kanë klinikë të varfër. Gjithashtu theksojmë se në absceset subperiostale duhet të
bëhet hapje e mjaftueshme rreth 2 – 3 cm dhe të shkohet deri në kockë pasi të pritet periostiti, sepse
vetëm incizioni i mukozës është krejtësisht i pamjaftueshëm; gjithashtu kemi konstatuar se në rastet e
rënda mjekimi konservativ me antibiotikë jepet në doza të pamjaftueshme (1 flakon penicilinë në ditë
efekti i së cilës është shumë më i pakët për të mos thënë i dëmshëm). Në lidhje me dhëmbin shkaktar
kemi vepruar sipas gjëndjes lokale dhe të përgjithshme. Në ato raste me gjëndje të përgjithshme të
mirë kemi bërë që në fillim heqjen e dhëmbit (122 raste 21 %) ose incizion plus ekstraksion (42 raste
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ose 7.2 %); në rastet me gjëndje lokale ose të përgjithshme të ndërlikuar heqjen e dhëmbit shkaktar e
kemi lënë për një seancë më vonë (kjo nuk është absolute pasi kemi pasur raste kur dhëmbi shkaktar
ka pasur lehtësi teknike për ekstraksion dhe ne e kemi hequr po atë seancë). Pra për heqjen e dhëmbit
shkaktar gjithnjë veprojmë në varësi të kushteve lokale e të përgjithshme. Për dhëmbët frontale kemi
vepruar në këtë mënyrë: pas kalimit të fazës akute në konsultë me mjekun terapeut kemi këshilluar
mjekimin terapeutik ose të kombinuar me atë kirurgjikal.
Gjatë vitit 1977 për ndërhyrjet e ndryshme ose patologji të tjera stomatologjike të regionit
maksilo – facial janë dhënë 1010 modelarë me 2127 ditë pushimi. Nga këto për proceset inflamatore
janë dhënë 350 modelarë me 791 ditë pushimi ose 34.6 % që i bie mesatarisht 2.2 dite pushimi për
çdo sëmundje me procese inflamatore (që kanë marrë pushim). Pra siç shihet paaftësia e përkohshme
nga proceset inflamatore për mendimin tonë zë një vend të rëndësishëm (në 3 modelarë 1 i përket
proceseve inflamatore), gjë që tregon për një punë të pamjaftueshme në eleminimin e komplikacioneve
të kariesit, mjekimin jo të drejtë të fazave fillestare të proceseve inflamatore e propagandës sanitare jo
në nivelin e duhur (përforcojmë këtu të dhënat e V. Aleksit e F. Ulqinakut).
Gjatë vitit 1977 janë operuar 823 pacientë ndër të cilët 248 ose 27.7 % me procese inflamatore,
pra në raport 4: 1; në 4 të operuar 1 me proces inflamator (Doc. Dh. Pojani dhe Dr. I. Kasapi japin
shifrën 31.6 %, raporti 3: 1; këtë jep edhe Bernardski).

KON K LU Z ION E :
1- Proceset inflamatore të regionit maksilo – facial dalin si urgjencë kirurgjikale (83.5 % të
rasteve tona). Në format e lehta në gjëndje lokale të përgjithshme të mirë jemi mjaftuar
vetëm me ndërhyrje kirurgjikale pa antibiotikë; në format e mesme dhe të rënda ndërhyrjen
kirurgjikale e kemi shoqëruar me antibiotikë kryesisht të serisë së parë për 3 – 4 ditë.
2- Molarët, në veçanti molarët e parë mandibularë janë shkaktarët më të shpeshtë të proceseve
inflamatore odontogene (58.4 % të rasteve tona).
3- Mosha më frekuente është 20 – 40 vjeç (401 raste ose 58.8 %).
4- Numri i të operuarve me procese inflamatore zë rreth 27.7 % të punës kirurgjikale ambulatore
(4: 1).
5- 34.6 % e paaftësisë së përkohshme në punë i përket proceseve inflamatore me mesatare 2.2
ditë (në 3 modelarë 1 është proces inflamator).
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DISA RASTE ME DHËMBË TË RETINUAR NË REGIONIN FRONTAL
Stom. N. KOÇI
Klinika Stomatologjike Shupenzë, Dibër

Problemi i infeksionit lokal në përgjithësi e atij stomatogen në veçanti, pavarësisht nga
evolucioni që ka pësuar mendimi shkencor është zhvilluar dhe saktësuar në atë drejtim sa sot ekzistenca
e vatrave infeksioze dentare nuk duhet vënë në diskutim dhe influenca e tyre nuk duhet minimizuar.
Në këtë material nuk kemi për qëllim të trajtojmë problemin e infeksionit fokal stomatolog në
përgjithësi, por vetëm manifestimet me etiologji nga dhëmbët e retinuar e rrjedhimisht t’u rikujtojmë
kolegëve tanë të specialiteteve të tjera se bashkëpunimi me stomatologun ndihmon në përcaktimin e
diagnozës dhe shërimin e shpejtë të të sëmurit.
Dhëmbë të retinuar quajmë ata dhëmbë të cilëve u ka kaluar koha e daljes dhe për arsye të
ndryshme nuk ka eruptuar, mungon në vendin e tij. Ai mbetet në thellësi të nofullave i mbuluar në
kockë e mukozë dhe shpesh herë një fenomen i tillë përcaktohet rastësisht. Lidhur me etiologjinë
e dhëmbëve të retinuar nuk mund të thuhet se është një problem i sqaruar përfundimisht. Ka një
varg faktorësh favorizues që ndikojnë në retinimin e dhëmbëve si faktorë mekanikë, infeksioze,
sëmundjet endokrine, rakitizmi, herediteti e tjerë. Prania e dhëmbëve të retinuar në shumë raste
nuk shkakton fenomene patologjike. Kështu diagnoza shumë herë bëhet rastësisht ose prej ankesave
të të sëmurit, ose nga ndonjë tumefaksion i lehtë që vërehet kur konstatojmë se dhëmbi mungon në
arkadën dentare, apo rastësisht gjatë ndonjë grafie. Diagnozën e saktë dhe përfundimtare e vendosim
me anën e ekzaminimit radiologjik të regionit përkatës.
Sipas të dhënave të literaturës shpesh retinohen molarët e tretë mandibular të pasuar nga
kaninet maksilare, kaninet mandibulare, molaret e trete maksilare e tj. Pra shifet se retinimi i kanineve
ka një frekuencë të lartë në raport me grupet e tjera të dhëmbëve, ndaj studimi i dhëmbëve të retinuar
të regionit frontal meriton kujdes të posaçëm.
Gjatë afro tre vjetëve në klinikën tonë janë paraqitur 13 raste me 29 dhëmbë të retinuar.
Kuptohet me që nuk është objekt i këtij studimi në këto shifra nuk përfshihen rastet me molarë të
retinuar, por kryesisht kaninet në të dy nofullat.
Të ndarë sipas sekseve janë paraqitur 4 femra e 9 meshkuj, pra raporti është mbi dy në një,
duke predominuar meshkujt. Një fakt i tillë nuk korespondon me të dhënat e literaturës ku theksohet
se predominojnë femrat. Megjithatë numri i kufizuar i pacientëve tanë na heq të drejtën e pretendimit
për frekuencë më të lartë tek meshkujt.
Duke u nisur nga fakti se sipas mendimit të shumë autorëve kaninet duhet të dalin deri në
moshën 13 vjeç, ndërhyrjet tona janë bërë mbas kësaj moshe, ndërsa ndarjen e të sëmurëve në grup
– mosha e kemi bërë duke u nisur nga mosha 14 vjeç.
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Sipas moshave mund t’i grupojmë si më poshtë:
14 – 20 vjeç 2 raste,
4 dhëmbë ose
20 – 25 vjeç 7 raste,
13 dhëmbë
25 – 35 vjeç 3 raste në 10 dhëmbë
Mbi 35 vjeç 1 rast,
2 dhëmbë
Gjithsej
13 raste, 29 dhëmbë. –

13.8%
44.8%
34.5%
6.9%
100%

Përsa i përket predispozicionit të nofullave për të mbajtur në gjirin e tyre dhëmbë të retinuar,
vendin e parë e zë maksila ku kemi gjetur 23 dhëmbë në 12 raste ose 79.3 %. Kështu raporti paraqitet
4 me 1 në favor të kanineve maksilare. Një shifër e tillë përkon me ato të literaturës, sidomos po të
marrim parasysh faktin se përqindjen në favor të frontaleve mandibularë e rrit një rast i veçantë i
gjetur tek një paciente me 6 dhëmbët e parë mandibular të retinuar (3 – 3). Ne mendojmë se një rast
i tillë është i rrallë dhe nuk e kemi takuar as në literaturë. Të dhënat e literaturës citojnë raportin 20
me 1 për kaninet maksilare.
Sipas numrit të dhëmbëve për çdo person mund të bëhet një ndarje e tillë.
Një rast x 6
= 6 dhëmbë
Dy raste x 3
= 6 dhëmbë
Shtatë raste x 2
= 14 dhëmbë
Tre raste x1
= 3 dhëmbë
Gjithsej 13 raste
29 dhëmbë
Pra konstatojmë se me një përqindje të lartë midis kanineve maksilare kemi hasur forma
bilaterale të vendosjes së tyre. I kemi hasur ato në pozicione të ndryshme: në pozicion vestibular 7
dhëmbë, palatinal 10 dhëmbë dhe oblik 6 dhëmbë, gjithsej 23. Pra shihet se vendosja palatinale e
kanineve maksilare është më e shpeshtë.
Të komplikuara gjatë ndërhyrjes kanë qënë rastet me pozicion oblik të vendosjes së kaninit
ku korona ka patur drejtim palatinal e rrënja drejtim labial ose anasjelltas. Përcaktimi i pozicionit
të kaninit të retinuar paraqet vështirësi klinike. Për të na ndihmon prekja e koronës nën mukozën
e fryrë palatinale ose labiale e më saktë një gjë e tillë bëhet me anë të filmit okluzal, ndonjëherë
pozicioni i saktë përcaktohet edhe gjatë ndërhyrjes.
Arsyet e paraqitjes së pacientëve në klinikë e që kanë çuar në vënien e diagnozës me dhëmbë
të retinuar kanë qënë të ndryshme. Disa janë zbuluar rastësisht gjatë ekzaminimit ku është konstatuar
ose prania e kanineve të qumështit në arkadë ose një diastemi e lehtë midis lateralit e premolarit të
parë, gjë që na ka detyruar ta dërgojmë të sëmurin për ekzaminim radiologjik ku është konstatuar
dhëmbi i retinuar. Në tre raste të sëmurët janë paraqitur vetë për konsultë pasi kanë manifestuar
shqetësime nervore të theksuara. Ekzaminimi i kujdesshëm ka çuar në vënien e diagnozës për
dhëmbë të retinuar, dhe në mjekimin efektiv të patologjisë dhe zhdukjen e shqetësimeve nervore.
Ndërsa dy pacientë janë dërguar për konsultë nga spitali pasi ka vazhduar “ pa shkak “ për kohë të
gjatë gjëndje subfebrile, ku janë konstatuar fokuse të lidhur me dhëmbë të retinuar e ku ndërhyrja ka
stabilizuar gjëndjen në kohë relativisht të shkurtër.
Shumë autorë kanë publikuar punime të ndryshme ku të sëmurë me dhimbje të kokës,
megjithë mjekimet e gjata nuk kanë patur rezultate pozitive. Sanacioni i kavitetit oral, shpjegojnë
ata ka çuar në 82 % të rasteve në shërimin e plotë dhe rezultatet e mëvonshme, të ndjekur për 4 deri
5 vjet me rradhë, kanë treguar stabilizim të plotë të gjëndjes. Këto të dhëna jep autori Cilming. Po
paraqesim disa raste per ilustrim:
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Rasti i parë.
I sëmuri Ll. M. nr. regj. 1865 u paraqit në klinikë me datën 7.6.1978 për t’u konsultuar sipas
këshillës së dhënë nga një mjek tjetër. Herëpashere prej afro dy vjetësh ankonte për dhimbje që
gradualisht i shtoheshin deri në të padurueshme. Ato lindnin vetvetiu pa shkak të dukshëm dhe
e pengonin në punë pasi kanë qënë intensive. Dhimbja fillonte në regionin e fosa kanina dhe
përhapje anash dhe lart ne regionin temporal. Pasi ishte konsultuar me disa mjekë dhe me mjekime
simtomatike ka patur përmirësime të kufizuara, ishte këshilluar të konsultohet me stomatologun.
Gjatë ekzaminimit konstatohen veç të tjerave një diastemë në të dy anët midis 2 – 4, ndërsa kaninet
mungojnë. Ekzaminimi radiologjik konstatoi se kaninet maksilar në të dy anët ndodhen të retinuar,
pozicioni i tyre është oblik, korona shumë pranë radiksit të lateralit. U zhvillua interventi pa përgatitje
speciale në kushte ambulatore. Incizioni u bë në formë trapezi me bazë të gjerë nga forniksi. Pas
trapanimit të kockës u konstatua se korona ishte e drejtuar në drejtim palatinal, në anën orale të
radiksit të 2, kurse radiksi në anën vestinbulare. U bë ndarja në dy segmente, heqja veç e veç e tyre,
pastrimi i sakusit, u hodh në kavitet 400.000 unitet penicilinë dhe u bë suturimi. Pas dy javësh ju bë
interventi në anën tjetër. Nga ajo ditë nuk ka pasur asnjë ankesë për dimbje dhe vazhdon të punojë
i qetë.
Rasti i dytë:
Pacientja N. U. Nr. 2976 datë 29.8.1978 u paraqit në klinikë pasi kishe dhimbje të gjeneralizuara
në nofullën e sipërme nga disa dhëmbë të prishur. Dhimbjet i kishin filluar para një muaji, shpesh
ishin shumë të forta. Në anamnezë nuk i lidh ataket me ushqimin ose ngacmues të jashtëm. Në
ekzaminim u konstatuan disa grada të dyta që u mjekuan me një seancë si dhe dy rrënjë në krahun e
majtë sipër të cilët u ekstraktuan. Në harkun dentar persiston në nofullën e sipërme kanini i majtë i
qumshtit midis dhëmbëve permanentë. Në ekzaminimin radiologjik kanini i majtë ndodhet i retinuar
në pozicion palatinal dhe me një infeksion periapikal. Të sëmurës iu propozua interventi. Ajo duke
menduar se shkaktarë të dhimbjes ishin rrënjët dhe dhëmbët e prishur nuk pranoi menjëherë. Pas
një muaji u paraqit dhe me insistim kërkoi ndërhyrjen. Interventi u krye me metodën e njohur nga
ana palatinale. Pas kyretimit të sakusit u aplikuan antibiotikë dhe u bë suturimi. Gjëndja nga ajo ditë
e sot mjaft e mirë dhe pa asnjë ankesë nervore.
Rasti i tretë:
Në këtë rast janë konstatuar gjashtë frontalet e poshtëm të retinuar gjë që është diçka e rallë
jo vetëm për praktikën tonë por edhe për të dhënat e literaturës.
I sëmuri R. C. vjeç 35, nr. regj. 3251 shtrohet në spital me datë 7.6.1976 dhe del nga spitali më
12.6.1976 me diagnozë “ Retension të dhëmbëve 3 – 3 “. Kishte mungesë të dhëmbëve të përparshëm
në mandibul, herëpashere kishte dhimbje në këtë region dhe një deformim te lehtë në mandibul. Ai e
konsideron veten të sëmurë prej disa vitesh, në nofullën e poshtme i mungojnë dhëmbët e përparmë.
Para disa vjetësh kishte vendosur një urë në regionin e lateraleve të qumështit. Dy vjet pas vendosjes
ura filloi të lëvizë dhe u detyrua ta heqë megjithë dhëmbë. Gjëndja kështu sikur u qetësua dhe ju
vendos përsëri urë nga kanini në kanin mbi dhëmbët e qumështit, por edhe kjo nuk qëndroi gjatë
mbasi në regionin e kaninit të djathtë ju bë një edemë dhe një fistul me sekrecione purulente.
I sëmuri është mjekuar me të gjitha llojet e antibiotikëve, gjëndja e tij herë qetësohej dhe
herë keqësohej, herë – herë kishte dhe dhimbje të vazhdueshme koke. U paraqit për ndihmë
në klinikën tonë dhe mbasi ju bë grafi lokale dhe e të gjithë kokës u konstatua se 6 incizivët
mandibularë janë të retinuar në pozicione të ndryshme: dy centralet të vendosur vertikalisht, dy
lateralet horizontalisht dhe 2 kaninet oblik. Pas analizave përkatëse u operua në spital me datën
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9.6.1976. U bë parapërgatitja me sol. Pethidini hydrochloric 1%-1.0 nje ampulë, një ampulë
atropinë dhe anestezi lokale në lioadrenalinë 2% ne ampule 2 ml. Incizioni u bë në formë trapezi
në nivelin e premolarëve të parë, u bë heqja e mukozës, trapanimi i kockës alveolare, zbulimi i
dhëmbëve dhe heqja e tyre. Më parë u hoqën centralet, pastaj kaninet dhe në fund lateralet për
arsye të pozicionit të tyre të vështirë. U bë kyretimi i sakuseve, u vendosën antibiotikë dhe plaga
u suturua. Pas disa ditësh doli nga spitali i shëruar pa edeme dhe pa ankesa. Pas tre vjetësh i
vendoset ura stetike ne 4 – 4 duke i zëvendësuar pjesët e humbura me superakryl qe ka ngjyren
e indeve qe mungojne.. Deri sot nuk ka patur ndonjë ankesë, është i kënaqur për operacionin
dhe zëvendësimin me protezë.

KON K LU Z ION :
1- Dhëmbët e retinuar të regionit frontal kanë një frekuencë të lartë midis gjithë dhëmbëve të
retinuar. Ata zënë vendin e dytë pas molarëve mandibularë. Midis kanineve predominojnë
maksilarët që hasen disa herë më shpesh nga ato mandibularët.
2- Duke u bazuar në punimet e shumë autorëve dhe në këto pak raste që cituam, ja vlen që,
krahas infeksionit stomatogen në përgjithësi, një rëndësi të veçantë në patologjinë nervore t’i
kushtohet dhe dhëmbëve të retinuar.
3- Bashkëpunimi i speciliteteve të tjera të mjekësisë me stomatologjinë është shumë i frytshëm
dhe shpesh herë rezultatet në praktikë janë të kënaqshme, pasi tanimë dihet lidhja e faktorëve
në gojë me sëmundjet e ndryshme të organizmit.
Bibliografia 5 autorë.
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SHKAQET E HEQJEVE NË KLINIKËN TONË PËR VITET 1973 – 1979
Stom. B. ÇEREKIA
Poliklinika Stomatologjike Elbasan
Shërbimi stomatologjik i rrethit tonë që nga vitet 1972 – 1973 duke analizuar rezultatet e
punës, i vuri vetes detyrë të organizojë, planifikojë e forcojë më shumë e vazhdimisht këtë shërbim
për t’iu përgjigjur kërkesave të kohës. Studimi ynë përfshin periudhën 1973 – 1979 e bazohet mbi
analizën e puns së gjallë të kristalizuar në dokumentacionet e këtij shërbimi. U analizuan 239457
vizita si dhe mbi 60.000 heqje të ndara këto në 4 grupe moshash 20, 30, 40, 50 vjeç e lart, të para për
çdo dhëmb, nofull, gjini si dhe më kryesorja për çdo diagnozë mbasi nuk shënoheshin nga ne. Nga
studimi ynë del se nga 41733 dhëmbë të hequr në periudhën 1973 – 1979 figurojnë këto diagnoza
(shif tabelën nr. 1).
Tabela nr. 1
Diagnozë

Pulpite Gangrenë Periodontit Abscese

Nr. i
dhëmbëve
Vendi
që Zënë
%

Protezë

Radiks

ParadonPa diagn.
tozë

Total

1459

10449

2406

2179

9335

10961

2792

2153

41733

8

2

5

6

3

1

4

7

8

3.42

25

6

5.2

22.2

26.3

6.9

5

100

Po të analizojmë si komplikacione të kariesit e jashtë tij do të shohim:
Tabela nr. 2
Diagnoza

Komplikac.
të kariesit

Paradontozë

Protezë

Pa diagnozë

Total

%

65.9

6.9

22.2

5

100

Nr. dhëmbëve

27184

2792

9335

2153

41733

Nga studimi i të dhënave del se vizitat nga viti në vit rriten psh. 1973 – 29000, në vitin 1978
– 38542 (rreth 9000 vizita më shumë) kurse heqjet ulen, në vitin 1973 – 15300, në vitin 1978 –
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10706 (pra ulen 4600). Ky është konstatim në përgjithësi, por edhe duke i analizuar sipas dhëmbëve e
diagnozave ka rënie psh. 1/1 pulpitet, gangrenat, periodontitet, absceset e radikset vijnë duke u ulur,
kurse heqjet për protezë vijnë e rriten si vijon:
Tabela nr. 3
Vitet

Pulpite %

Gangren %

Radiks %

Për protezë %

Paradontozë

1975

24 ose 3.6%

212-31.4%

226-33 %

93-13 %

77-11.1 %

1979

1 ose 0.3 %

3 – 0.8 %

104-29 %

219-61.1 %

2 – 0.6 %

Paradontoza është në shifra pak të rritura dhe ne mendojmë se në këtë shifër ka ndikuar
në vitet 1974 – 1975 shtesa artificiale e popullsisë si dhe heqjet për protezim të cilat në regjistrin
themeltar janë evidentuar si heqje paradontoze.
Ndërsa po të shikojmë 1 | 1 sipas grup – moshave konstatojmë se me rritjen e moshës rriten
edhe heqjet, por nga viti në vit heqjet ulen. Këtë po e pasqyrojmë në tabelën e mëposhtme (shif
tabelën nr. 4).
Tabela nr. 4
Vitet

20 vjeç

30 vjeç

40 vjeç

50 vjeç

1973

91 ose 18.4 %

123 ose 24.7 %

129 ose 26.1 %

153 ose 30 %

1979

48 ose 13 %

50 ose 14 %

70 ose 20 %

189 ose 53 %

Ky konstatim vlen për (32 | 23) / (32 | 23)
Tek (4 | 4) / (4 | 4) vërejmë të predominojnë diagnoza të tilla: protezë, rrënjë, gangrenë, të
cilat mendojmë se vijnë si pasojë e ndërtimin anatomik dhe vështirësisë së mjekimit të tyre. Duke
analizuar rezultatet e dobta të vitit 1973 (shiko tabelën e mëposhtme).
Vizita

Heqje

Mbushje

Vizita

Heqje

Mbushje

29000

15300

4203

11000

Mungoj

2700

dhe perspektivën e këtij shërbimi menduam dhe ngritëm menjëherë këshillin teknik dhe
atë shkencor dhe i vumë ato në pozita pune duke ndarë dhe detyra, forcuam kërkesën e llogarisë në
lidhje me organizimin dhe zbatimin e detyrave, respektimin e proçedurave teknike, teknologjinë
e materialeve dhe njësive sasiore dhe cilësore. Organizuam më mirë kontrollet teknike nga
lart poshtë e paralel qytet – fshat dhe anasjelltas, unifikuam plotësimin e dokumentacionit në
terapi, kirurgji, pedodonti e ortopedi, dhe në një fazë të dytë forcuam repartin e pedodontisë
me kuadro teknike duke rritur në munër deri në 13 si dhe me 5 infermiere, pa harruar forcimin
e terapisë 7 – 8 kuadro (sot 10 kuadro), si edhe ambulancën me mjek e infermiere. U vendos që
çdo pacienti që paraqitet në ambulancë për vizitë ose punime protetike së pari t’i eleminohen
fokuset, të plombohen dhëmbët me procese karioze, dhe vetëm pastaj të kalojë pacienti në
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repartin e protetikës. Këto masa pozitive me trajtimin kompleks të pacientit, justifikojnë dhe
rritjen e numrit të heqjeve.
Në këtë drejtim influencojë pozitivisht edhe fuqizimi i propagandës shëndetësore
stomatologjike për t’i paraprirë së pari rritjes së edukatës shëndetësore të popullatës dhe së dyti,
masave organizative të marra nga shërbimi. Në vazhdimësi të studimit tonë vërejtëm se sa më
distalisht të jetë dhëmbi aq më shumë rritet numri i heqjeve të tyre, të cilat mbizotërojnë në moshat
e reja dhe ulen tek të rriturit, vërejtje kjo që duket deri në vitin 1975. Fill pas këtij viti vërehet e
kundërta mbasi në maj të 1975 shërbimi ynë i nisur nga qëllimi kryesor i tij për t’i shërbyer sa më
mirë popullit, shpejt e me cilësi, për të ruajtur dhëmbët në gojë, për të ulur numrin e heqjeve dhe për
pasojë të rrisë numrin e obturacioneve në dhëmb ndaj heqjeve, për të lehtësuar ngarkesën e kuadrit
të terapisë, ngriti kabinetin e mjekimit kirurgjikal të pulpiteve ku në fillim vendosi një dhe pastaj dy
kuadro.
Një problem tjetër jo i veçantë por i rëndësishëm në studimin tonë menduam se është dhe
ndjekja e 16,26,36,46 - ve. Në këto dhëmbë predominonin heqja në moshë të re e cila fillon të ulet
mbas moshës 35 – 40 vjeçare. Në varësi të diagnozës vërehet se tek gjashtat ulet diagnoza pulpit e
protezës dhe rritet diagnoza radiks në heqjet e tyre.
Mendojmë se kjo ka ardhur si rezultat i mosinteresimit nga ana e pacientëve dhe punës jo të
mjaftueshme të personelit stomatologjik në të kaluarën. Rritja e diagnozës radiks për heqjen, tregon
heqjen e parakohshme të gjashtave ose mos mjekimin e tyre e paraqitjen në klinikë si rrënjë. Vitet
e fundit këto të dhëna ulen në mënyrë të ndjeshme mbasi shërbimi që në vitet 1973 – 1974, krahas
masave të cituara më lart, organizoi dhe konkretizoi aksione të herëpashershme me punonjësit për
depistimin dhe mjekimin e fëmijëve të shkollave të qytetit e të fshatit, si dhe të disa ndërmarrjeve
ekonomike të qytetit. Rezultatet janë mjaf të mira.
Një problem tjetër ku mendoi të ndalej shërbimi për të gjitha ato arsye që u përmendën,
është edhe ai i pacientëve të paraqitur në ambulancë për vizitë, apo heqje. Për këtë shërbimi
pranë filtrimit caktoi një terapeut me aparaturën e nevojshme. Për ato raste kur pacienti
përveç ekstraksionit kishte edhe dhëmbë me karies të pakomplikuar ose gurza dërgohej në
fillim prane terapeutit të ambulancës për të mbushur këto dhëmbë, pastaj bëhej anestezia dhe
hiqej dhëmbi. Duke shikuar anët pozitive të këtij veprimi shërbimi e forcoi këtë repart me 2
mjekë nga ora 7 – 20 00.
Studimin tonë e vazhduam në analizën që i bëmë grup – moshave për periudhën 7 vjeçare
1973 – 1979. Nga 239457 vizita hiqen 61956 dhëmbë (shif tabelën nr. 5).
Tabela nr. 5
Mosha
Nr.
%
Vendi

20 vjeç

30 vjeç

40 vjeç

50 vjeç

Shuma

12269
20 %
4

14972
24.2 %
3

16703
26.8 %
2

18012
29 %
1

61956
100 %

Nga të dhënat e studimit rezulton se me rritjen e moshës rriten edhe heqjet. Vendin e parë e
zë mosha 50 vjeç e lart, vendin e dytë mosha 40 vjeç, vendin e tretë mosha 30 vjeç dhe vendin e katërt
mosha 20 vjeç. Duke krahasuar të dhënat tona me ato të Proles rezulton se nuk përputhen mbasi
vendin e parë dhe të dytë autori në fjalë ia jep moshës 30 dhe 20 vjeç (shif tabelën nr. 6).

68

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

Tabela nr. 6
20 vjeç

30 vjeç

40 vjeç

50 vjeç

Elbasan

4

3

2

2

Prela

2

1

3

4

Mosha
Vendi që
zë mosha
Vendi që
zë mosha

Sipas diagnozave:
Nga tabela shikohet se rezultatet tona janë më të mira se ato që japin autorët e huaj.
Diagnoza

Elbasani

Shkodër
Ulqinaku Pepa

Prela

31%

34.20%

25.50%

Gangrenë-periodontit

22.20%

38%

32.40%

Protezë

6.90%

26.5%

28%

6%

3.25%

1.80%

5.2%

10.77%

3%

5%

-

-

3.40%

17.08%

10.60%

Rrënjë

Paradontozë
Absces
Pa diagnose
Pulpit

Disa të dhëna të shërbimit për vitet 1973 – 1979 (nëntë mujore)
Vitet

Vizita

Heqje

Mbushje

Indeksi
Sa % u hiqet Në sa pacient
mbushje/
dhëmbi
hiqet dhëmb.
heqje

Në femijë

Vizita

Heqje

Mbushje

1973

29000

15300

4203

52.70%

2/1

1/3.7

11000

-

2700

1974

31499

15109

4970

-

-

-

6849

1737

8092

1975

35088

14009

12149

40%

2.7/1

1/1.1

11500

2420

18625

1976

38166

12365

15663

-

-

1.2/1

13953

2569

20108

1977

38252

11600

14384

-

-

1.2/1

15473

2126

24580

1978

38542

10706

14388

-

-

1.3/1

13532

2496

20709

1979

29000

9500

16899

32.70%

3.04/1

1.8/1

16000

2053

20474

Simbas seksit nga 61956 heqje
30.545 janë meshkuj - 49.2 %
31.401 janë femra`
- 50.8 %
Pra dominon seksi femër sidomos në moshën 20 – 40 vjeç. Mendimi ynë është se në këtë
moshë kemi lindjet më të shpeshta të cilat influencojnë pak a shumë në prishjen e dhëmbëve (shif
tabelën nr. 7 ).
Në drejtim të zbatimit të detyrave të mëdha që na ka ngarkuar Qeveria për nënën e fëmijën
si dhe krahas masave që kemi marrë për ruajtjen e forcimin e shëndetit të nënës e të fëmijës duhet
që shërbimi stomatologjik të shtojë akoma më shumë lidhjet me konsultorin. Përveç kësaj pranë
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poliklinikës sonë u ngrit një kabinet me një mjeke e cila merret me ndjekjen e profilaksisë antikarioze
me NaF si dhe me mjekimin e të gjitha proceseve karioze që evidentohen. Mbas përfundimit të kurës
në klinikë, nëna shtatzënë pajiset me kartelën përkatëse e vazhdon të ndiqet edhe nga ne edhe nga
konsultori. Kjo punë filloi në shkurt të vitit 1979.
Në studimin tonë u ndalëm edhe në heqjet, të para këto simbas grup – dhëmbëve e simbas
nofullave. Simbas predispozicionit preket krejtësisht më shumë nofulla e sipërme.
Nofulla e sipërme 31506 - 50.9 %
Nofulla e poshtme 30450 - 49.1 % (shif tabelën nr. 7).
Tabela nr. 7
Mosha

20 vjeç

Mosha

30 vjeç

Mosha

40 vjeç

Mosha

50 vjeç

Vitet

M

F

M

F

M

F

M

F

1973

1539

1401

1628

1674

488

1576

140

871

1975

516

643

865

1374

1693

1913

2298

2290

1979

548

1001

954

1088

864

867

1045

760

Simbas grup – dhëmbëve kemi këto të dhëna:
Vendi që zë

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Dhëmbi

6

7

8

4

5

3

2

1

Dhëmbë
të hequr

11029

8987

7672

7387

6968

5844

5695

5342

Simbas dhëmbëve e nofullës kemi:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

6

7

4

8

5

2

3

1

6103

4345

4307

3952

3563

3423

3003

2779

7226

4642

3723

3399

3080

2842

2563

2275

6

7

8

5

4

3

1

2

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Nofulla
e siperme
Nofulla
e poshtme

Duke krahasuar të dhënat tona me autorë të tjerë rezulton:
Diagnoza
Komplikacione
të kariesit
Paradontozë
Protezë
Të ndryshme
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Autorë të huaj

Shkodër

Elbasani

Ulqinaku - Pepa

Prela

88%

65.90%

70.05%

68.50%

5.30%

6.90%

3.25%

1.80%

-

22.20%

-

28.20%

6.30%

6.30%

-

-
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Rezultatet që janë arritur na shtyjnë të mendojmë se janë të gjitha mundësitë që këto rezultate
të thellohen më tej në drejtimin sasior e cilësor. Konkretisht deri tani janë arritur këto rezultate:
1. Janë mjekuar afërsisht 4000 dhëmbë (15 | 15) 1-5/1-5 lart dhe poshte nga kabineti i mjekimit
kirurgjikal.
2. Janë kartelizuar 543 gra shtatzëna tek të cilat janë kryer 806 mbushje pa përmendur
pastrimet e gurëzave.
3. Nga terapeutët e ambulancës janë mjekuar 295 pacientë tek të cilët janë kryer 988 mbushje.
Si total janë mjekuar 5974 dhëmbë.

KON K LU Z ION E :
1- Heqjet e dhëmbëve nga komplikacionet e kariesit janë në shifrat 65.9%.
2- Organizimi dhe drejtimi shkencor i punës ndikon pozitivisht dhe është një faktor me rëndësi
të madhe për përmirësimin e shërbimit.
3- Ngritja e edukatës shëndetësore dhe ndjekja e masave profilaktike kurative bëjnë që të
përmirësohen indekset cilësore të shërbimit.
4- Heqjet e dhëmbëve dhe masat për parandalimin e tyre mendojmë se janë problem i mprehtë
për të gjithë.
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PROTETIKË

PËRGATITJA E PROTEZAVE TOTALE ME SENCA TË SHKURTRA
TEK PACIENTË QË KANË PATUR ME PARË PROTEZË NË GOJË
Stom. R. QAFMOLLA, H. MUSA
Katedra e Ortopedise Stomatologjike Tiranë
Regjimi i kursimit është metodë drejtimi në ekonominë socialste. Në kushtet natyrale ky bëhet
i nevojshëm nga bllokada dhe rrethimi, i cili krijon vështirësi të njohura për ndërtimin e socializmit.
Por ne këto vështirësi i kemi kapërcyer dhe po i kapërcejmë me shumë sukses, duke u mbështetur
fuqimisht në forcat tona.
Duke patur gjithmonë parasysh të kursejmë kudo, kurdoherë dhe në çdo gjë, mendojmë
që edhe në punën tonë të përditshme një kujdes të vazhdueshëm duhet t’i kushtojmë kursimeve të
materialeve të importit, të kohës së punës, në mënyrë që popullit t’i shërbehet sa më mirë dhe më
shpejt.
Në stadin e sotëm aktual të zhvillimit të pandërprerë të socializmit, kursimi i kohës së punës
dhe shtimi i kujdesit për këtë problem ka rëndësi të madhe jo vetëm politiko –organizative por edhe
ekonomiko – shoqërore.
Duke u nisur nga këto mësime shumë të vlefshme, ne i vumë detyrë vehtes që të përgatisim
proteza totale me seanca të shkurtra. Dihet nga të gjithë se në një interval kohe prej 5 – 7 vjetësh
protezat totale kanë nevojë të përsëriten, sepse pësojnë ndryshime si indet ashtu dhe materiali prej
të cilit pergatitet punimi. Këto ndryshime japin çrregullime funksionale të cilat e detyrojnë pacientin
të paraqitet tek ne për ndihmë.
Duke patur parasysh këtë realitet klinik kemi përdorur një teknikë të tillë mjekimi e cila na
i ka mënjanuar këto çrregullime funksionale, nëpërmjet përgatitjes së protezave të reja me senaca të
shkurtra.
Rastet e aplikimit të kësaj metode janë të shumta dhe mund të aplikohen tek të gjithë mbajtësit
e protezave, kur nuk kemi ndryshim të madhësisë vertikale në okluzion qendror dhe kemi artikulim
të plotë midis dy harqeve të dhëmbëve artificialë. Rastet më të shpeshta të aplikimit të kësaj metode
mund të jenë:
- Riparimet e shpeshta në të cilat përmblidhen frakturat, dhëmbët ose dëmtimet e laboratorit.
- Në ato raste kur kemi një mbyllje jo të saktë të pjesëve anësore të protezës dhe kjo sidomos
kur kemi kufijtë e shkurtër të tuber maksile, linjës A etj.
Metodika e punës:
Si objekt studimi shërbejmë 30 pacientë me proteza të vjetra, të cilat nuk shërbenin shumë
mirë për funksion. Shkaqet e përsëritjes së protezave kanë qënë të ndryshme, gjë që po e paraqesim
në tabelën nr.1.
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Tabela nr. 1
Dëmtim i dhëmbit të
protezës

Dëmtim i pllakës bazë
(frakturat)

Kufijtë e shkurtër të
Protezës

6

11

3

Sipas tabelës shihet që predominojnë protezat e dëmtuara nga fraktura.
Metodika e punës është:
Në fillim bëhet ekzaminimi i hollësishëm i fushës protetike dhe i protezës ku do të verifikojmë
gjëndjen e indeve të buta dhe të procesit alveular, bazën e protezës, stabilizimin e saj funksional dhe
mbylljen anësore dhe deri ku perfshihet mukoza e palëvizshme. Kur nga ekzaminimi i bërë nxjerrim
përfundimin se kjo protezë mund të përsëritet sipas kësaj metode, atëherë kalojmë në fazën e dytë që
është marrja e masës.
Protezat e pacientit shërbejnë si lugë individuale në të cilën bëhet paraprakisht rregullimi
funksional i saj. Merret masa funksionale nën presionin okluzal, duke qëndruar goja e mbyllur në
okluzionin qendror.
Merret masa e nofullës së sipërme dhe teprica e materialit do të përcaktojë më mirë kufijtë dhe
anët e protezës. Njëkohësisht në sipërfaqet përtypëse të dhëmbëve të njërës protezë do të vendoset
material mase që kur të mbyllë gojën pacienti në okluzion qendror, të bëjë shenjë me qëllim që, kur
të marrim masën e nofullës tjetër, të mos na ndryshojë okluzioni. Kështu merren masat për të dy
nofullat. Derdhen masat në laborator sipas okluzionit përkatës vihen në okludator.
Hiqen protezat e vjetra nga modelet e okludatorit dhe bëhet direkt përgatitja e protezës së re
(rreshtohen dhëmbët në shabllonat e dyllit dhe polimerizohen me rezinë artificiale). Protezat e vjetra
i jepen pacientit që t’i mbajë deri në aplikimin e protezave të reja, me qëllim që të mos ndryshojë
tonciteti muskular.
Në rastin tonë keto lloj protezash i kemi përgatitur për një kohë të shkurtër.
Sipas kohës së përgatitjes së protezës pacientët i paraqesim në tabelën nr.2.
Tabela nr. 2
Koha e përgatitjes pas
24 orësh

Pas një jave

Koha mbi javë

2 pacientë

8 pacientë

10

Sipas kësaj tabele jepet koha e përgatitjes së protezave totale.
Pacientët të protezuar sipas kësaj teknike nuk patën shqetësime, qoftë në funksion ashtu dhe
në fonetikë.
Në kontrollin e bërë pas 48 orësh vumë re që vetëm në tre raste patëm dekubituse të lehtë,
mbasi me këtë metodë përcaktimi i kufijve të protezës ishte i saktë.
Kjo metodë pune e përdorur për përgatitjen e protezave totale ka rëndësi biologjike, mbasi
arrihet një stabilizim i mirë i protezës sepse masa merret me protezat e vjetra dhe nën presionin
okluzal, duke mënjanuar presionet e veçanta e lokale të duarve të mjekut.
Ruajtja e madhësisë vertikale të meparshme mënjanon çrregullimet e të folurit, fizionominë
dhe mbi të gjitha adaptimin psikik.
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KON K LU Z ION E :
1- Nga përdorimi i kësaj metode arritëm një stabilitet të mirë të protezave të reja, sepse masa
funksionale e marra nën presionin okluzal bën që të kemi një shpërndarje uniforme të
presionit.
2- Kjo është një metodë mjaft e mirë që shkurton seancat e punës si për pacientët, mjekun,
laborantet. Gjithashtu kjo metodë kursen mjaft edhe materialin e punës.
Duke u nisur nga suksesi që kemi patur, u rekomandojmë kolegëve tanë përdorimin
e kësaj metode e cila është e lehtë dhe mund të përdoret në çdo skaj të vendit ku ka laborator
stomatologjik.

L I T E R AT U R A :
F. Toti: Buletini Stomatologjik nr. 1 – 1977.
I. Creanga. Revista stomatologia (Rumanisht) nr. 2 – 1973. f. 167 – 168.
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1980

PËRMBAJTJA
PROBLEME STUDIMORE
H. Bllaca:

Studim mbi shpeshtësinë, intensitetin dhe predispozicionin karioz në rrethin e
Durrësit.

I. Dibra:

Disa të dhëna klinike lidhur me prekjen e molareve 6-vjeçare nga sëmundja e
kariesit nga klasa I – XII dhe kurimi i tyre gjatë kësaj periudhe.

J. Bukas:

Epidemiologjia e proçesit karioz në popullsinë e rrethit të
Gjirokastrës dhe disa nga faktorët që influencojnë në rritjen e tij në përgjithësi.

P. Rustemi:

Ndikimi i distrofisë dhe i rakitit në daljen e dhëmbëve të qumështit dhe në kariesin
dentar tek fëmijët e moshave 6 muaj deri ne 6 vjet në zonën e Pirgut.

KIRURGJI
E. Kotorri:

Frakturat e regionit maksilo – facial gjatë viteve 1970 – 1979.

M. Musmuça,
A. Abdihoxha:

Lokalizimi dhe trajtimi i frakturave në klinikën tonë për periudhën 1974 – 1979.

PROTETIKË
R. Qafmolla, H. Muço, etj: Të dhëna paraprake mbi efektin përtypës tek pacientët me proteza totale.

NË NDIHMË TË LABORANTIT
K. Llano:

Shkaqet e frakturimit të protezave totale dhe mënjanimi i tyre.
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PROBLEME STUDIMORE

STUDIMI MBI SHPESHTËSINË, INTENSITETIN
DHE PREDISPOZICIONIN KARIOZ NË RRETHIN E DURRËSIT
Stom. H. BLLACA
Poliklinika Stomatologjike Durrës
Studimet statistikore mbi epidemiologjinë e një sëmundje të dhënë kanë një rëndësi të madhe,
sepse duke u mbështetur mbi to ndërmerren masa imediate dhe të prespektivës për parandalimin e saj
nga njëra anë dhe të ndërlikimeve që mund të rrjedhin nga mosmarrja e këtyre masave nga ana tjetër.
Njëkohësisht mbi këto të dhëna përcaktohet edhe kuadri që do të merret me këtë sëmundëshmëri.
Duke patur parasysh domosdoshmërinë e një studimi të tillë, i vumë detyrë vetes të studjojmë
sëmundëshmërinë karioze për rrethin e Durrësit, shpeshtësinë, rëndësinë dhe predispozicionin e saj
në grup-mosha të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë posaçërisht për këtë qëllim. Që materiali
të ketë vlera statistikore, në çdo 5 fëmijë dhe në çdo 10 të rritur është vizituar një. Këto vizita janë
kryer në mbështetje të udhëzimit të Ministrisë së Shëndetësisë në kolektiva, duke filluar që nga
kopshti, shkolla, fabrika, kooperativa bujqësore etj.
Ky material përmban më shumë se 1/13 e popullsisë së rrethit.
Materiali dhe metodika: U vizituan gjithsej 12.501 persona: 11.626 qytetarë dhe 3875
fshatarë. Nga 11.626 qytetare, 2664 janë të shendoshë, 76.31 % e tyre janë të sëmurë.
Nga 3875 fshatarë, 1442 janë të shëndoshë, 63.04 % e tyre janë të sëmurë.
Nga 11.626 qytetarë, 5816 janë meshkuj dhe 5810 janë femra. Nga 3875 fshatarë 2353 janë
meshkuj dhe 1522 janë femra. Ky material është studjuar i ndarë në këto grup-mosha:
Grup – mosha 3-6 vjeç përfshin fëmijet parashkollorë, të grumbulluar në kopësh me drekë
dhe pa drekë. Janë vizituar gjithsej 1032 fëmijë qyteti dhe 114 fëmijë fshati.
Tabela nr. 1
Mosha

Vendi

Të vizituar

Të shëndoshë

Shpeshtësia

Gjinia

3

Q

533

307

42.40%

M

499

283

43.28%

F

1032

590

42.83%

M+F

52

47

9.03%

M

62

54

8.70%

F

114

101

8.81%

M+F

F
Vjeç
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Fëmijët e kësaj moshe përfshijnë ata fëmijë që kanë filluar jetën në kolektiv, ushqehen mbi
bazat e ushqimit duke përmbushur kështu me shumë llojshmërinë e ushqimit nevojat energjitike të
konsumit ditor njëkohësisht edhe ushqimin rezervë për rritjen e organizmit të vogël. Nga vrojtimet e
herëpashershme mbi këtë moshë si dhe nga studimi ynë del se sëmundëshmëria karioze e ka fillimin
këtu, bile edhe më herët. Në materialin tonë kjo del me një shpeshtësi të konsiderueshme (42.83 %
për qytetin) dhe (8.81 % për fshatin). Këto të dhëna përputhen me të dhënat e autorëve tanë Dibra
dhe Pepa.
Siç shihet edhe nga tabela ka një ndryshim të theksuar midis qytetit dhe për mendimin
tonë kjo shpjegohet me mënyrën e ndryshme të të ushqyerit në qytet, qumështi, veza, ajri dhe uji
i fshatit ndikojnë për mirë në mirërritjen e fëmijës, ndërsa në fëmijët e qytetit, megjithë masat e
marra, prapë se praprapë shikohet një prirje ku mbizotëron ushqimi gjysmë i gatshëm, i bollshëm me
karbohidrate të cilat janë ushqime kariogjene. Këtu është vendi të tërheqim vëmendjen e punonjësve
të stomatologjisë dhe të arsimit për të bërë më shumë propagandë sanitare për higjienën e gojës
dhe të dhëmbëve, në mënyrë që larja e gojës të fillojë që në këtë moshë. Po kështu masat e marra
nga Qeveria mbi fluorizimin e grave shtatzëna dhe fëmijëve të kësaj moshe me anë të tabletave dhe
fluorizimi i fëmijëve të shkollës fillore me fluorizim lokal do të çojnë patjetër në kufizimin e kësaj
sëmundjeje.
Grup – mosha 7 – 13 vjeç, përfshin fëmijët e shkollave tetëvjeçare. Në këtë grup – moshë janë
vizituar 5541 nxënës nga të cilët 3598 qytetarë, të ndarë në 1853 meshkuj dhe 1745 femra dhe 1943
fshatare nga të cilët 1029 meshkuj dhe 914 femra.
Tabela nr. 2
Mosha

Vendi

Të vizituar

Të shëndoshë

Shpeshtësia

Gjinia

7

Q

1853

538

65.03%

M

1745

515

70.49%

F

3598

1053

70.73%

M+F

1029

588

42.86%

M

914

491

64.27%

F

1943

1079

44.46%

M+F

F

13

Siç shihet nga tabela nr. 2 del se në qytet shpeshtësia është më e madhe, 65.03 % për meshkuj
dhe 70.49 % për femra (dy gjinitë japin 70.73 %). Kurse fshati vazhdon të qëndrojë në shpeshtësi të
ulët 42.86 % te meshkujt, 46.27 % femrat (44.46 %te të dy gjinite).
Këtu duhet përqëndruar forca më e madhe kuruese, prandaj mirë është që fronti i punës të
jetë shkolla, ku sigurohet një shfrytëzim më i mirë i kohës së punës dhe ka mundësi të mjekohen pa
humbje të gjithë fëmijët, sepse është dhe ndihma e kuadrit arsimor. Nga përvoja që kemi ne si dhe
rrethet e tjera Shkodër, Tiranë e gjetkë del qarte së kjo metodë kurimi ka përparësi ndaj metodave të
centralizuara. Roli higjienik i gojës për këtë moshë është më se i domosdoshëm, ky mendim përputhet
dhe me autorin P.Pepa se kësaj moshe i duhet kushtuar kujdes sepse është mosha që mund të kurohet
fare mirë, vetëm se do fuqi kuruese të konsiderueshme dhe ndërgjegje të lartë profesionale .
Shkaqet kryesore të shpeshtësive të larta të kariesit në këto mosha janë edhe përdorimi i
madh i karbohidrateve veçanërisht në vaktet e lira, mungesa e një higjiene të gojës në këtë grup –
moshë. Duke shtuar dhe florën bakteriale të gojës, krijohen premisa për forcimin e pllakës bakteriale
për të cilën sot flitet shumë në literaturën botërore, si shkaktare kryesore të kësaj sëmundje.
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Ndryshe qëndron puna në fshat ku ushqimi është më afër natyrës dhe përdoren ushqime që
vetëpastrojnë gojën.
Fëmijëve të kësaj grup – moshe ju shtohet edhe proçesi i të mësuarit i cili nuk ka sesi të mos
ndikojë në sistemin nervor qendror të fëmijës, prandaj për të ekuilibruar këtë ngarkesë fëmija duhet
të merret me kalitje fizike dhe sport, në ajër të pastër për të siguruar çlodhjen sistematike të sistemit
nervor. Kjo moshë është dhe mosha e ndërrimit të dhëmbëve të qumështit me të përhershmit. Një
ndihmë të madhe për kufizimin e kariesit në këtë moshë jep dhe fluorizimi lokal, duke ulur në mënyrë
të konsiderueshme shpeshtësinë e kësaj sëmundje.
Grup – mosha 14 – 18 vjeç, përfshin fëmijët e shkollave të mesme. Janë vizituar gjithsej 1186
fëmijë nga të cilët 1052 qytetare të ndarë në 497 meshkuj dhe 555 femra dhe 134 fshatarë të ndarë në
69 meshkuj dhe 65 femra. Për këtë grup – moshë, meshkujt e qytetit japin një shpeshtësi prej 58.35
% kurse femrat 72.06 % (të dy gjinitë 62.59 %). Kjo rënie në grupmoshën e mësipërme shpjegohet
me faktin se këtu kemi të bëjmë vetëm me dhëmbë të përhershëm. Përsa i përket fshatit ajo paraqet
një shpeshtësi të ulët, kështu për meshkujt 22.53 % për femra 35.38 % dhe për të dy gjinitë 31.34 %.
Në shpeshtësinë më të madhe tek femrat si në qytet dhe në fshat në këtë grup – moshë mendojmë
se ndikojnë edhe ndjeshmëria ndaj mjekimit që ka kjo grup – moshë. Kjo moshë përfshin fëmijët që
tashmë kanë krijuar njëfarë qëndrueshmërie në sistemin eshtror – muskulor. Kjo moshë megjithatë
e ndjen dhe e kërkon ndihmën stomatologjike me këmbëngulje duke u nisur nga ana funksionale
ashtu dhe estetike.
Shpeshtësia në fshat vazhdon të qëndrojë në shifra të ulta duke u krahasuar me qytetin.
Sigurisht ka të bëjë edhe konstituocioni i fituar gjatë jetës. Në fund të kësaj moshe merr fund edhe
sanacioni i planifikuar. Të gjitha të dhënat janë të grupuara në tabelën nr. 3.
Tabela nr. 3
Mosha

Vendi

Të vizituar

Të shëndoshë

Shpeshtësia

Gjinia

14

Q

497

207

58.76%

M

555

125

72.07%

F

1052

332

65.59%

M+F

69

50

27.58%

M

65

42

35.38%

F

134

92

35.34%

M+F

18
Vjeç

F

Siç shihet nga tabela nr. 3 shpeshtësia e kariesit në këtë moshë sa vjen e rritet. Kjo vjen
edhe për arsye se në këtë grup – moshë mjekimi është individual dhe jo i organizuar. Këndej del
edhe domosdoshmëria e futjes së ndihmës stomatologjike në fabrika, uzina, ndërmarrje të mëdha
ekonomike, ferma shtetërore dhe veçanërisht në reparte ushtarake. Në këtë grup – moshë qyteti e
ka shpeshtësinë më të ulët se fshati, ndofta nga që dhënia e ndihmës në qytet dhe kërkesa ng ana e
qytetit është më e mirë se sa në fshat. Këtej del puna e madhe që duhet të bëjë stomatologu i fshatit
me këto kontigjente, të paktën të zbatojë me rigorozitet urdhërin e Ministrit për këtë.
Tabela nr. 4
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Mosha

Vendi

Të vizituar

Të shëndoshë

Shpeshtësia

Gjinia

19

Q

660

147

76.21%

M

1020

249

75.88%

F

1680

396

76.43%

M+F

217

48

77.88%

M

287

47

83.62%

F

504

95

81.15%

M+F

25

F

Janë vizituar 2184 vetë nga të cilët 1680 qytetarë të ndarë në 660 meshkuj (76.21 %) dhe 1020
femra 75.88 %; 504 fshatare të ndarë 217 meshkuj 77.88 % dhe 287 femra 83.62 %.
Grup – mosha 26 – 30 vjeç. Janë vizituar gjithsej 1638 veta, nga këta 1297 qytetarë të ndarë
në 608 meshkuj që japin një frekuencë prej 88.42 % dhe 689 femra (88.98 %) dhe 341 fshatarë nga të
cilët 205 meshkuj (88.80 %) dhe 136 femra (93.39 %).
Në këtë grup – moshë fshati ka shpeshtësi më të lartë se sa qyteti, për mendimin tonë kjo ka
të bëjë me kujdesin e pakët të vetë fshatarit, njëkohësisht rol luan edhe shtatzënia e cila duhet të jetë
objekt edhe për stomatologun si një hallkë kryesore të profilaksisë së kariesit për të ruajtur si nënën
shtatzënë ashtu dhe fëmijën e ardhshëm.
Grup – mosha 31 – 40 vjeç. Janë vizituar gjithsej 1889 qytetarë nga të cilët 950 meshkuj që
japin frekuencë 90.84 % dhe 939 femra që japin një frekuencë 95.31 %. Janë vizituar 478 fshatarë, 280
meshkuj (92.85 %) dhe 198 femra (93.99 %). Këtu frekuenca tek femrat e qytetit është më e lartë se sa
në fshat dhe është në rritje proporcionale me moshën.
Grup – mosha 41 – 50 vjeç. Janë vizituar 1147 persona, nga këta 859 qytetarë (97.60 %) prej
tyre 449 meshkuj (96.21 %) dhe 410 femra (98.53%) dhe 288 fshatarë të ndarë në 162 meshkuj (96.21
%) dhe 126 femra (99.91 %). Pacientët e këtij grupi i takojnë repartit të ortopedisë duke kërkuar
kështu zëvendësimin e dhëmbëve të humbura.
Grup – mosha 51 – 60 vjeç. Shpeshtësia në këtë grup – moshë përfshin 100 % të 219 personave
të vizituar në qytet (166 meshkuj dhe 53 femra) dhe 73 fshatarë (39 meshkuj, 34 femra) kanë dalë që
të gjithë me sëmundëshmëri karioze.
Intensiteti karioz
Në mbështetje të udhëzimit të Ministrisë, intensiteti karioz është studjuar si në dhëmbët
C+E+R
e qumështit l =
· 100 ashtu dhe në të përhershmit duke u mbështetur në formulën
N
ndërkombetare BAUME ku:
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Tabela nr. 5
Grup – mosha 3 – 6 vjeç
Gjinia
Qyteti

Dh. Q. Vizituar

Intensiteti

Dh. P. Vizituar

Intensiteti

M

9888

7.99%

572

4.22%

F

9932

7.56%

469

3.19%

19820

9.22%

1041

3.74%

M

1040

0.96%

F

1240

3.70%

2280

1.18%

dy gjinitë
Fshati

dy gjinitë

Nga tabela e mësipërme del qartë se intensiteti karioz në qytet për dhëmbët e qumështit është
shumë më i madh se sa në fshat, kjo gjë do të vërehet edhe në dhëmbët e përhershëm.
Tabela nr. 6
Grup – mosha 7 – 13 vjeç
Gjinia
Qyteti

Dh. Q. Vizituar

Intensiteti

Dh. P. Vizituar

Intensiteti

M

15067

20.57%

29801

3.63%

F

12857

19.19%

28105

4.26%

27924

19.93%

57906

3.93%

M

7862

9.06%

16412

1.28%

F

6989

8.65%

15773

1.55%

14851

9.52%

32185

1.58%

dy gjinitë
Fshati

dy gjinitë

Edhe në këtë grup – moshë intensiteti i dhëmbëve të qumështit si dhe i dhëmbëve të përhershëm
në qytet është shumë më i lartë se në fshat. Të dhënat përputhen edhe me të autorëve të konsultuar (I.
Dibra dhe P.Pepa). Si në qytet dhe në fshat intensiteti tek femrat në dhëmbët e qumështit është më i
vogël se sa tek meshkujt, kurse tek dhëmbët e përhershëm ky fenomen kryqëzohet.
Tabela nr. 7
Grup – mosha 14 – 18 vjeç
Qyteti

Fshati

Gjinia
Dh. P. Vizituar

Intensiteti

Dh. P. Vizituar

Intensiteti

Meshkuj

12421

5.91%

1909

2.18%

Femra

14636

6.75%

1846

2.56%

Dy gjinitë

27057

6.39%

3755

2.86%
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Kjo grup – moshë përfshin fëmijët që e ndjejnë nevojën e shërbimit stomatologjik, veç
kësaj në këtë grup – moshë ka marrë fund edhe dalja e dhëmbëve të përhershëm duke përjashtuar
daljen e tetave. Këtu ulja e frekuencës bëhet në sajë të rritjes së faktorit R. Edhe në këtë moshë qyteti
mbizotëron mbi fshatin. Kjo është edhe fundi i moshës shkollore, nga ku nxënësit shpërndahen në
jetë, mbi të cilët do të veprojnë faktorë të ndryshëm.
Tabela nr. 8
Grup – mosha 19 – 25 vjeç
Qyteti

Fshati

Gjinia
Dh. P. Vizituar

Intensiteti

Dh. P. Vizituar

Intensiteti

Meshkuj

17858

12.85%

5849

8.77%

Femra

30317

1489.00%

7642

10.52%

Dy gjinitë

48175

13.87%

13491

9.77%

Duke filluar nga kjo moshë, kemi rritje të vazhdueshme të intensitetit karioz sepse mbi të
fillon edhe veprimi direkt i faktorit “E”. Këtu del domosdoshmëria e dhënies së ndihmës së shpejtë
stomatologjike atje ku ka grupime njerëzish si në uzina, fabrika, reparte ushtarake etj.
Në grup – moshën që vazhdon (26 – 30 vjeç) janë vizituar në qytet 17993 dhëmbë (16.17 %)
ndër meshkuj dhe 20083 ndër femrat (17.50 %). Për dy gjinitë 3876 dhëmbë me një intenitet 14.68 %.
Në fshat 6233 9.42%) meshkuj, 4080 (11.42 %) femrat, gjithsej 10313 dhëmbë 10.76 %.
Në grup – moshën 30 – 40 vjeç, janë vizituar tek meshkujt 26721 dhëmbë (20.66 %), te
femrat 24461 (27.54 %), ndërsa për dy gjinitë 51182 dhëmbë (24.08 %). Në fshat jane vizituar tek
meshkujt 8093 dhëmbë (15.14 %), tek femrat 5530 dhëmbë (18.86 %) ndërsa për të dy gjinitë 1362
dhëmbë (16.68 %).
Në grup – moshën 41 – 50 vjeç, janë vizituar tek meshkujt 10103 dhëmbë (35.35 %), tek
femrat 8137 (37.95 %), në fshat jane vizituar 4451 dhëmbë (19.07 %) tek meshkujt edhe 2494 tek
femrat (19.31 %), për të dy gjinitë në qytet janë vizituar 19040 (36.71 %), ndërsa në fshat 6945 dhëmbë
(21.70 %).
Në grup – moshën e fundit 51 – 60 vjeç, janë vizituar tek meshkujt e qytetit 2880 dhëmbë
(49.94 %), te femrat 1050 (53.36 %), ndërsa në fshat jane vizituar tek meshkujt 842 dhëmbë me një
intensitet 38.34 %, tek femrat 819 (29.41 %) dhe tek të dy gjinitë 1661 dhëmbë (34.88 %). Siç shihet
nga mosha 18 vjeç e lart, pra me rritjen e moshës rritet në mënyrë progresive dhe intensiteti i prishjes
së dhëmbëve.
Predispozicioni karioz
Studimi i predispozicionit karioz është bërë në bazë të udhezimeve orientuese që janë dërguar
duke e studjuar këtë në të njëtat grup – mosha. Shif tabelën nr. 9 dhe 10.
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Tabela nr. 9
Grup – mosha 3 – 6 vjeç
Qyteti
Gjinia

Fshati

Fëmi
vizituar

Predis
I

Predis
II

Predis
III

Fëmi
vizituar

Predis
I

Predis
II

Predis
III

Meshkuj

226

121

84

21

5

4

1

-

Femra

216

114

76

26

8

6

1

1

Dy gjinite

442

235

160

47

13

10

2

1

53.14

36.03

10.7

-

77

15.4

7.1

Predispozicioni %

Siç del nga tabela e mësipërme në këtë moshë mbizotëron predispozicioni i parë 53.14 % dhe
vetëm 10.7 % e tyre i takojnë predispozicionit të tretë. Përsa i përket fshatit, me gjithë materialin e
pakët për këtë grup- moshë, predispozicioni i parë është mjaft i theksuar (77 %). Kjo na jep shkak
për t’u kuruar më kollaj fëmijët e kësaj moshë, duke patur parasysh njëkohësisht se këtu është edhe
burimi i sëmundëshmërisë.
Grup – mosha 7 – 13 vjeç
Edhe në këtë grup – moshë siç do të shihet në tabelën e mëposhtme si në qytet ashtu edhe në
fshat predominon predispozicioni i grupit të parë.
Tabela nr. 10
Qytetarë
Gjinia

Fshatarë

Vizituar

Predis
I

Predis
II

Predis
III

Vizituar

Predis
I

Predis
II

Predis
III

Meshkuj

1315

798

363

154

441

331

72

38

Femra

1230

797

309

124

423

290

79

54

Dy gjinite

2545

1595

672

278

864

621

151

92

62.7

26.5

10.7

71.86

17.47

10.64

Predispozicioni %

Nga tabela e mësipërme del se në predispozicionin e parë fshati ja kalon qytetit, në
predispozicionin e dytë paraprin qyteti, kurse në predispozicionin e tretë përqindjet pothuajse
përputhen.
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Grup – mosha 15 – 19 vjeç
Në këtë grup – moshë janë vizituar gjithsej 720 qytetarë, nga të cilët 69.12% janë të
predispozicionit të parë, 23.47 % janë të predispozicionit të dytë dhe vetëm 51 pacientë janë të
predispozicionit të tretë. Në fshat janë vizituar për këtë grup – moshë 42 vetë, të cilët ndahen në:
30 vetë janë të predispozicionit të parë, 9 veta të predispozicionit të dytë dhe vetëm 3 vetë i takojnë
predispozicionit të tretë.
Edhe në këtë grup – moshë predispozicioni ndaj grupit të parë në fëmijët e qytetit është më i
vogël se në fëmijët e fshatit. Siç shihet nga sa u tha më lart edhe për këtë grup – moshë predispozicioni
ka të njëjtën fizionomi.
Grup – mosha 19 – 25 vjeç
Jane vizituar gjithsej 1284 veta në të cilët 67.73 % janë të predispozicionit të parë, 20.30 %
janë të predispozicionit të dytë dhe 12.02 % janë të predispozicionit të tretë. Në fshat për këtë grup
– moshë janë vizituar 409 vetë, ndër të cilët 75.55 % janë të predispozicionit të parë, 17.35 % janë të
predispozicionit të dytë dhe vetëm 29 veta 7.09 % janë të predispozicionit të tretë.
Grup – mosha 26 – 31 vjeç
Në këtë grup – moshë janë vizituar 1158 qytetarë nga të cilët (71.06 %) e tyre i takojnë
predispozicionit të parë, (21.10 %) janë të predispozicionit të dytë dhe vetëm 87 i takojnë
predispozicionit të tretë. Për këtë grup – moshë në fshat janë vizituar 307 fshatarë, nga të cilët 62.27
% e tyre i takojnë predispozicionit të parë, 84 vetë janë të predispozicionit të dytë, dhe vetëm 32 veta
i takojnë predispozicionit të tretë.
Në këtë grup – moshë predispozicioni i grupit të parë në qytet është më i lartë se sa në fshat.
Kjo ndoshta për arsye të kërkesës së ndihmës stomatologjike nga ana e qytetarëve të kësaj grup –
moshe.
Grup – mosha 31 – 40 vjeç
Janë vizituar 1758 qytetarë (65.7 %) e tyre janë të predispozicionit të parë, 22 % e tyre janë të
predispozicionit të dytë dhe 12 % janë të predispozicionit të tretë.
Në fshat janë vizituar 446 persona, nga të cilët 67.70 % e tyre janë të predispozicionit të parë,
19.38 % të predispozicionit të dytë dhe 10.76 % të predisspozicionit të tretë.
Grup – mosha 40 – 50 vjeç
Në këtë grup – moshë janë vizituar 836 qytetarë dhe 280 fshatarë. Predispozicionit të parë
i takojnë 70.78 % qytetarë dhe 42.67 % fshatarë. Predispozicionit të dytë i takojnë 18.91 % qytetarë
dhe 59 % fshatarë. Ndërsa predispozicionit të tretë i takojnë 88 qytetarë dhe 68 fshatarë. Siç shikohet
me rritjen proporcionale të moshës, ulet predispozicioni i grupit të parë dhe rritet predispozicioni i
grupit të dytë dhe të tretë.
Grup – mosha 51 – 60 vjeç
Është grup – mosha e fundit e studimit. Kjo grup – moshë përfshin gjithsej 219 qytetarë dhe
73 punonjës fshati. Nga 219 qytetarë, 87 janë të grupit të parë, 72 të grupit të dytë dhe 61 të grupit të
tretë. Nga punonjësit e fshatit 14 janë të grupit të parë, 17 prej tyre të grupit të dytë dhe 40 i takojnë
grupit të tretë.
Në këtë grup – moshë shikojmë se grupi i tretë i predispozicionit merr prioritet veçanërisht
në fshat.
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P E R M B L E D H J E
Nga materiali i paraqitur del se edhe rrethi i Durrësit ka një frekuencë të kariesit në shifrat
76.31% për qytetin dhe 63.04% për fshatin.
Kjo sëmundje merr fillim qysh në moshën e hershme parashkollore me shpeshtësi prej 42.83
% për qytetin dhe 8.81% për fshatin.
Shpeshtësia e saj rritet proporcionalisht me moshën.
Shpeshtësia e sëmundëshmërisë karioze në qytet paraprin shpeshtësinë e morbozitetit karioz
në fshat.
Të njëjtat raporte ruhen edhe për intensitetin dhe predispozicionin karioz.
Fluorizimi i grave shtatzëna, i fëmijëve të çerdheve dhe të kopshteve si dhe fluorizimi lokal
i fëmijëve të ciklit të ulët shkollor, krahas masave të tjera profilaktike përbëjnë thelbin e uljes së
shpeshtësisë së kësaj sëmundjeje.
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DISA TË DHËNA KLINIKE LIDHUR ME PREKJEN E MOLARËVE
6 VJEÇARE NGA SËMUNDJA E KARIESIT NGA KLASA I – XII
DHE KURIMI I TYRE GJATË KËSAJ PERIUDHE
Stom. I. DIBRA
Siç dihet, molarët 6 vjeçarë dalin para se të fillojnë të ndërrohen dhëmbët e qumështit (të
parakohshëm), pra rreth moshës 6 vjeç. Po të rriten të shëndoshë qëndrimi i tyre në gojë është më
i gjatë se koha e qëndrimit të të gjithë dhëmbëve të tjerë të përhershëm, kështu që edhe observimi i
tyre klinik ka mundësi të bëhet 12 vjet me rradhë në kuadrin e sanimit të planifikuar nga klasa I-rë
në klasën XII.
Kontrollet dhe mjekimet e nxënësve të bërë çdo vit shkollor pasqyrohen në kartelën personale.
Nëpërmjet këtyre ekzaminimeve dhe mjekimeve paraqitet gjendja e saktë e gojës dhe e dhëmbëve në
përgjithësi: sa prej molarëve 6-vjeçarë gjatë kësaj periudhe kanë qëndruar të paprekur nga kariesi,
sa prej tyre janë të kariuar e të pamjekuar, sa janë mjekuar (mbushur), sa janë rrënjë dhe sa prej tyre
janë hequr. Gjithë kjo punë bëhet nëpërmjet masave kurative profilaktike në kuadrin e sanimit të
planifikuar të gojës si dhe të dhëmbëve.
Arsyet që na kanë shtyrë të merremi me studimin e molarëve 6 vjeçarë janë:
1- Dalja e këtyre dhëmbëve që në moshën 6 vjeçare.
2- Koha e gjatë e qëndrimit të tyre në gojë në gjëndje të shëndoshë kjo kohë është më e gjatë se
sa tek dhëmbët e tjere te përhershëm.
3- Rëndësia e tyre funksionale.
4- Rëndësia e tyre profilaktike.
Nuk do të ndalemi në rëndësinë funksionale dhe profilaktike, me që këto janë të njohura nga
të gjithë. Synimi ynë është studimi dhe pasqyrimi i qartë i gjendjes shëndetësore të tyre dhe masat
kurative profilaktike që janë marrë gjatë gjithë këtyre viteve nga mjekët që shërbejnë në profilin e
sanimit të planifikuar të gojës dhe dhëmbëve të fëmijëve parashkollorë dhe nxënësve.
Për të studjuar saktë gjëndjen shëndetësore dhe masat kurative – profilaktike që janë marrë
në kuadrin e sanimit të planifikuar për të ruajtur të shëndoshë këto dhëmbë nga një moshë në tjetrën,
studimin e filluam nga nxënësit e klasës I deri në nxënësit e klasës XII. Pavarësisht se në nxënësit e
klasës së I këto dhëmbë në shumicën e rasteve porsa kanë filluar të dalin, sipas studimeve tona dhe të
autorëve të tjerë del që në atë moshë ato fillojnë të preken nga kariesi.
Për këtë punim kemi marrë në kontroll 14375 nxënës dhe kemi ndjekur këtë metodë pune:
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Kemi kontrolluar kartelat personale të të gjithë këtyre nxënësve si shënimet e diagnozave të
bëra vit për vit dhe shënimet e mjekimeve të kryera nga mjekët e këtij profili.
Numri i përgjithshëm i molarëve 6 – vjeçarë të ekzaminuar i nxjerrë nga numri i nxënësve
të sipërshënuar arrin në 56856. Këtë numër molarësh 6-vjeçarë e kemi detajuar përkatësisht për
nxënësit e çdo klase.
Në nxënësit e klasës I numri i molarëve arrin në 4970, në nxënësit e klases VIII ngrihet në
6888 dhe në atë të klasës XII zbret në 844.
Zbritjet e ngritjet bëhen njëkohësisht në varësi të numrit të dhëmbëve 6-vjeçarë të ekzaminuar
dhe të numrit të nxënësve të vizituar, në raport 1: 4, me përjashtim të nxënësve të klasave të para dhe
të dytat. Në vëzhgimin e këtyre nxënësve pamë se kishte nga ata që nuk u kishin dalë të gjithë molarët
6 – vjeçarë. Në nxënësit e klasave të dyta ky ndryshim ishte më i vogël. Për të parë këto shifra klasë
për klasë vërejmë grafikun nr. 1 (shif grafikun nr. 1).
Grafiku Nr. 1

12345-

Për kryerjen e këtij studimi kemi përdorur këta tregues:
Dhëmb i prekur nga kariesi
I.
Dhëmb i prekur nga kariesi i pakuruar
K.
Dhëmb i prekur nga karies i kuruar
M.
Dhëmb rrënjë.
R
Dhëmb i hequr
H.

Në fillim të këtij punimi kemi marrë në studim përqindjen e molarëve 6 – vjeçarë të paprekur
nga kariesi (treguesi I) të të dy nofullave së bashku dhe nga ana tjetër kemi studjuar përqindjen e
molarëve 6 – vjeçarë të kariuar të pa kuruar, të kuruar, rrënjë e të hequr (K. M. R. H.). pra përqindjen
e këtyre katër treguesve e kemi studjuar së bashku.
Tek nxënësit e klasës së I përqindja e treguesit I është 74.40 % dhe kjo përqindje e këtij treguesi
nga klasa në klasë vjen duke zbritur, në nxënësit e klasës XII kjo zbret në 28.30 %. E kundërta ngjet
me përqindjen e treguesve K. M. R. H.; në nxënësit e klasës I përqindja ngrihet në 71.7%. Të dhënat
e këtij studimi tregojnë së përqindja e intensitetit të kariesit ndër këto dhëmbë rritet në mënyrë të
dukshme nga nxënësit e një klase në tjetrën. Pra nxënësit e klasës XII arrijnë të kenë të prekur nga
sëmundja e kariesit afërsisht tri të katërtat e këtyre dhëmbëve. Këto ndryshime të përqindjes klasë
për klasë janë paraqitur në grafikun nr. 2.
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Grafiku Nr. 2
Treguesit dhe K, M, R, H. ne % për molarin 6-vjeçar ne të dy nofullat së bashku

Nga observimet dhe studimet klinike të bëra kohë më parë, ka rezultuar se molarët 6 – vjeçarë
të nofullës së poshtme preken më dendur nga sëmundja e kariesit se sa ato të nofullës së sipërme. Për
të përcaktuar saktësisht këtë diferencë të përqindjes së intensitetit të kariesit, ndërmjet molarëve 6 –
vjeçarë të të dy nofullave bëmë një studim të dytë klinik të kujdesshëm dhe sipas të dhënave të këtij
studimi nxorrëm këto rezultate:
Në nxënësit e klasës I në molarët 6 – vjeçarë të nofullës së sipërme, përqindja e treguesve
KMRH arrin 16.5 ndërsa në ato të nofullës së poshtme 30.2 %. Në nxënësit e klasës VIII kjo përqindje
e treguesve KMRH për molarët e nofullës së sipërme ngrihet në 53.5, kurse për ata të nofullës së
poshtme në 73.5 %. Në nxënësit e klasës XII në molarët 6 – vjeçarë të nofullës së sipërme, përqindja
e treguesve KMRH arrin në 61.7 %, kurse në ato të nofullës së poshtme në 81.8 %. Të dhënat për çdo
klasë i shohim në tabelën nr. 1
Në nxënësit e klasës I diferenca e përqindjes së intensitetit të kariesit për molarët 6 – vjeçarë
të nofullës së poshtme është 13.7 % më shumë, në nxënësit e klasës së VIII-të 20 %, kurse në nxënësit
e klasës XII kjo diferencë arrin 20.1 % më shumë.
Nga ky studim klinik shifet qartë dhe saktësisht se molarët 6 – vjeçarë të nofullës së
poshtme janë më të predispozuar për t’u prekur nga sëmundja e kariesit në krahasim me ato
të nofullës së sipërme dhe kjo përqindje më e madhe e intensitetit të kariesit për molarët 6
– vjeçarë të nofullës së poshtme lëkundet nga një klasë në tjetrën nga 13.7 % në 20.1 % (shif
tabelën nr. 1).
88

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

Tabela nr. 1
Treguesit i dhe K. M. R. H. në përqindje dhe diferenca e këtyre treguesve në % mes dy nofullave

Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Numri i
dhëmbëve

Dhëmbë
I

%

Dhëmbë
K. M. R. H.

%

S. 2396

S. 2002

83.5

S. 394

16.5

P. 2574

P. 1798

69.8

P. 776

30.2

S. 3199

S. 2377

74.3

S. 822

25.7

P. 3225

P. 1821

56.4

P. 1404

43.6

S. 3286

S. 2149

65.3

S. 1137

34.7

P. 3288

P. 1490

45.3

P. 1798

54.7

S. 3432

S. 1925

56.1

S. 1707

43.9

P. 3432

P. 1273

37

P. 2159

63

S. 3372

S. 1774

52.2

S. 1598

47.8

P. 3372

P. 1119

33.1

P. 2253

66.9

S. 3284

S. 1715

52.2

S. 1569

47.8

P. 3284

P. 1087

33

P. 2198

67

S. 3358

S. 1628

48.4

S. 1730

51.6

P. 3358

P. 990

29.4

P. 2368

70.6

S. 3444

S. 1604

46.5

S. 1840

53.5

P. 3444

P. 616

26.5

P. 2528

73.5

S. 728

S. 289

39.6

S. 439

60.4

P. 728

P. 145

19.9

P. 583

80.1

S. 682

S. 268

39.2

S. 414

60.8

P. 682

P. 133

19.5

P. 549

80.5

S. 722

S. 278

38.5

S. 444

61.5

P. 722

P. 140

19.3

P. 682

80.7

C. 442

S. 1628

38.3

S. 260

61.7

P. 442

P. 77

18.2

P. 345

81.8

Diferenca
13.7
17.9
20
19.1
19.1
19.2
19
20
19.7
19.7
19.2
20.1

Për të parë dhe vlerësuar drejt punën mjekuese që kanë bërë dhe kujdesin që kanë treguar
mjekët pedodontë për të mbajtur të shëndoshë këto dhëmbë nëpërmjet masave kurativo – profilaktike,
bëmë një studim tjetër klinik të kujdesshëm dhe të saktë duke nxjerrë përqindjen e çdo treguesi veç si
për molarët 6 – vjeçarë të nofullës së sipërme ashtu edhe për ato të nofullës së poshtme që nga klasa
I deri në klasën XII me këtë renditje:

123456-

Kemi nxjerrë:
Përqindjen e treguesit I
Përqindjen e treguesit K
Përqindjen e treguesit (pa komplikime pulpe) M.
Përqindjen e treguesit (me komplikim pulpe ) M.
Përqindjen e treguesit R
Përqindjen e treguesit H.
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Ky punim nuk paraqet vetëm një studim thjeshtë statistikor të përqindjes së çdo treguesi veç,
por pasqyron në mënyrë analitike edhe punën kurative të mjekëve të këtij profili.
Këtë studim e bëmë duke u mbështetur njëkohësisht në ekzaminimin e nxënësve dhe në
kontrollin e shënimeve të bera në kartelën personale të nxënësve nga mjeku i cili ka bërë diagnostikimin
dhe te mjekut që ka bërë kurimin e tyre nga viti në vit.
Nga studimi i përqindjes së çdo treguesi veç, në rradhë të parë, bie në sy zbritja e theksuar e
përqindjes së treguesit I.
Në nxënësit e klasës I përqindja e treguestit I për molarët 6 – vjeçarë të nofullës së
sipërme është 83.55 %, për ato të nofullës së poshtme 69.86%, në nxënësit e klasës XII për ato
të nofullës së sipërme zbret në 38.39 % kurse për ato të nofullës së poshtme në 18.25 % (shif
tabelën nr. 2).
Masat kurativo – profilaktike nuk ndikojnë aspak në ndaljen e kariesit, në zbritjen e përqindjes
se treguesit I. Ato që lozin një rol të rëndësishëm në këtë drejtim janë masat profilaktike parandaluese
si:
1- Higjiena e mirë e gojës, pastrimi i dhëmbëve më furçë e pastë rregullisht 2 ose 3 herë në ditë,
të paktën për 3 minuta në çdo larje.
2- Fluorizimi.
Për molarët 6 – vjeçarë të nofullës së sipërme në nxënësit e klasës I përqindja e treguesit
K është relativisht e lartë 5.68 %, ndërsa për ato të nofullës së poshtme 8.16 %. Për molarët 6 –
vjeçarëtë nofullës së sipërme në nxënësit e klasës XII përqindja e treguesit K është 7.59 % ndërsa
për ato të nofullës së poshtme 9.24%. përqindja e treguesit K. lëkundet nga klasa në klasë (shif
tabelën nr. 2).
Tabela nr. 2
Treguesit I, K, M, R, dhe H. ne përqindje të nofullës së sipërme dhe të poshtme
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
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Numri i Dhëmbë
dhëmbëve
I

%

Dhëmbë
K

%

Dhëmbë
M. I + II

%

Dhëmbë
M. III

%

S. 2396

2002

83.55

136

5.68

253

10.6

4

0.13

P. 2574

1798

69.86

210

8.16

548

21.28

15

0.58

S. 3199

2377

24.31

159

4.97

640

20

9

0.28

P. 3225

1821

55.46

202

6.26

1144

35.47

20

0.63

S. 3286

2149

65.4

238

7.24

861

26.2

19

0.58

P. 3288

1490

45.32

309

9.4

1376

41.85

35

1.06

S. 3432

1925

56.09

189

5.5

1232

35.89

30

0.88

P. 3432

1273

37.09

228

6.64

1764

51.4

43

1.25

S. 3372

1774

52.61

179

5.31

1305

38.7

32

0.95

P. 3372

1119

33.19

172

5.11

1788

53

55

1.63

S. 3284

1715

52.23

198

6.03

1231

37.49

44

1.34

P. 3284

1086

33.06

190

5.79

1677

51.07

57

1.74

S. 3358

1628

48.47

188

5.55

1328

39.82

62

1.84

P. 3358

990

29.48

170

5.07

1770

52.71

57

1.69

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

Klasa
VIII
IX
X
XI
XII

Numri i Dhëmbë
dhëmbëve
I

%

Dhëmbë
K

%

Dhëmbë
M. I + II

%

Dhëmbë
M. III

%

S. 3444

1604

46.57

225

6.54

1343

38.99

78

2.26

P. 3444

1916

26.56

153

4.43

1754

50.92

117

3.47

S. 728

289

39.69

47

6.44

318

48.68

35

4.32

P. 728

145

19.92

39

5.36

403

55.35

35

4.82

S. 682

268

39.29

27

3.96

328

48.09

21

3.08

P. 682

133

19.51

36

5.28

348

51.02

38

5.57

S. 722

278

38.5

44

6.09

305

42.25

39

5.4

P. 722

140

19.39

53

7.37

337

46.68

40

5.54

S. 422

162

38.39

32

7.59

176

41.71

18

4.26

P. 422

77

18.25

39

9.24

134

45.98

15

3.55

Dhëmbë
M. IV

%

Dhëmbë R

%

Dhëmbë
H

%

1

0.03

-

-

-

-

1

0.04

2

0.08

-

-

1

0.03

11

0.35

2

0.06

3

0.09

25

0.77

10

0.32

-

-

15

0.46

4

0.12

1

0.03

41

1.25

36

1.09

3

0.08

35

1.03

18

0.53

5

0.15

66

1.92

53

1.55

-

-

62

1.84

20

0.59

3

0.09

127

3.77

108

3.21

4

0.12

62

1.88

30

0.91

5

0.15

133

4.05

136

4.14

7

0.2

88

2.62

57

1.5

3

0.09

156

4.65

212

6.31

3

0.09

102

3.97

89

2.58

3

0.09

204

5.9

297

8.63

1

0.14

16

2.19

22

2.02

-

-

25

3.45

81

11.12

2

0.29

11

1.62

25

3.67

1

0.14

29

4.25

97

14.23

1

0.14

20

2.77

35

4.85

-

-

31

4.29

121

16.76

2

0.47

4

0.95

28

6.63

-

-

15

3.55

82

19.43

(vazhdim Tabela nr. 2).
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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Përqindjet e ndryshme të dhëmbëve të kariuar të pakuruara nga një klasë në tjetrën lidhen me
një organizim jo të mirë të punës, me një preokupacion dhe kujdes të pakët për t’ju kuruar nxënësve
dhëmbët qind për qind.
Për të zbritur në minimum këtë përqindje të treguesit K ose për ta bërë të parëndësishëm,
duhet patjetër një punë më e organizuar, më e kujdesshme dhe më këmbëngulëse me që në këtë
drejtim gjithçka varet nga mjeku i këtij profili dhe gjithçka duhet bërë nga ky mjek.
Përqindja e treguesit M. I. e II, në nxënësit e klasës së I për molarët 6 – vjeçarë te nofullës
se sipërme është 10.6 %, për ato të nofullës së poshtme 21.28 %. Po të bëhet një krahasim në mes
përqindjes së treguesit K dhe treguesit M. I. e II, shifet se më shumë se 50 % e dhëmbëve të prekur
nga kariesi (molarëve 6 – vjeçarë të nofullës së sipërme) kanë ngelur pa u kuruar kurse për ato të
nofullës së poshtme më se 30 %. Në nxënësit e klasës XII përqindja e treguesit M. I. e II, për molarët
6 – vjeçarë të nofullës së sipërme është 41.7 % kurse për ato të nofullës së poshtme është 45.98%. Për
të ndjekur këto klasë për klasë vërejmë tabelën nr. 2 .
Në tabelën nr. 2 përqindjet më të larta të treguesit M. I. II shihen në nxënësit e shkollës
8-vjeçare, kurse në nxënësit e klasave te mesme, përqindja e këtij treguesi vjen duke zbritur. Zbritja e
përqindjes së treguesit M. I. e II në nxënësit e klasave të mesme ndodh si shkak i rritjes së përqindjes
së treguesve M. III e IV dhe treguesve R. H. ndër këto klasa.
Përqindja e treguesit III, IV në nxënësit e klasave I për molarët 6 – vjeçarë të nofullës së
sipërme është 0.16 %, për ato të nofullës së poshtme është 0.61 %. Në nxënësit e klases XII për
molarët 6 – vjeçarë të nofullës së sipërme është 4.73 %, për ato të nofullës së poshtme 3.53 % (shif
tabelën nr. 2).
Ngritja e përqindjes së treguesit M. III e IV, në nxënësit e klasave të mesme, ndodh për dy shkaqe:
1- Kur proçesi sëmundjes së kariesit nuk zbulohet që në fazën fillestare.
2- Kur mbushjet pa komplikim pulpe nuk jane bërë me kujdesin e duhur.
Përqindja e treguesve R e H në nxënësit e klasave I për molarët 6 – vjeçarë të nofullës së sipërme
është 0 %, për ato të nofullës së poshtme 0.08 %. Në nxënësit e klasave XII për molarët 6 – vjeçarë të
nofullës së sipërme ngrihet në 7.5 %, për ato të nofullës së poshtme 22.98 % (shif grafikun 3 e 4).
Grafiku Nr. 3
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Grafiku Nr. 4
Grafiku në % i treguesit R + H për nofullën e poshtme

Siç shifet nga grafikët dhe nga komentimi që bëmë del se si zbritjet ashtu dhe ngritjet e
përqindjeve me të theksuara shihen në nxënësit e klasave të mesme, por ajo që bie në sy më shumë
dhe që është me një rëndësi të veçantë lidhur me sanimin e planifikuar, është ngritja e theksuar e
përqindjes së treguesve R e H në nxënësit e klasave të mesme e sidomos në ato të klasave XII. Nga 0.08
% që është në nxënësit e klasave I për molaret 6- vjeçarë të nofullës së poshtme në nxënësit e klasave
XII këto tregues, duke i llogaritur së bashku, ngrihen në 22.98 %. Kjo do të thotë se nxënësit e klasës
XII kanë rrënjë e dhëmballë të hequr, afërsisht një të katërtën e molarëve 6-vjeçarë. Kjo përqindje
kaq e lartë e këtyre treguesve flet për një punë mjekuese të një niveli jo të kënaqshëm të mjekëve që
punojnë në këtë profil pune. Parimi kryesor i sanimit të planifikuar të gojës e të dhëmbëve të fëmijëve
para shkollor dhe nxënësve të shkollave është që nxënësit gjatë periudhës së shkollës deri në klasën
XII të mos arrijnë në heqjen e asnjë dhëmbi, por të synohet në mjekimin e tyre. Në këtë mënyrë heqja
e tyre ulet në minimum.

P Ë R F U N DI M :
1- Molarët 6 – vjeçarë fillojnë të preken nga sëmundja e kariesit që në moshën 6 vjeç me një
intensitet prej 23.6 %.
2- Përqindja e treguesit I zbret në mënyrë të vazhdueshme nga nxënësit e një klase në tjetrën,
nga 76.4 % që është në nxënësit e klasës I arrin të zbresë në nxënësit e klasës XII në 28.3 %.
3- Përqindja e intensitetit te kariesit në molarët 6 – vjeçarë të nofullës së poshtme është me e
lartë se sa e atyre të nofullës së sipërme. Kjo diferencë e përqindjes në nxënësit e klasës I është
13.7 %, kurse në nxënësit e klasës XII arrin në 20.1 %.
4- Përqindja e intensitetit të molarëve 6 – vjeçarë të kariuar që nuk janë kuruar, lëkundet nga
nxënësit e një klase në tjetrën. Në nxënësit e klasës I është 6.92 %, kurse në nxënësit e klasës
XII është 8.41 % e numrit të përgjithshëm të molarëve 6 – vjeçarë.
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5- Përqindja e intensitetit te heqjeve të molarëve 6 – vjeçarë të nofullës së sipërme ngrihet nga 0
%, që është në nxënësit e klasës I në 6.63% në nxënësit e klasës së XII, ndërsa për nofullën e
poshtme ngrihet nga 0 % në 19.43 % për nxënësit e klasës së XII-të.
6- Për të evituar heqjen e këtyre dhëmbëve (dhe dhëmbëve të tjerë të përhershëm) në maksimum
duhen respektuar me rigorozitet këto kushte:
a- Nxënësit nuk duhet t’i shmangen mjekimit, duke u mjekuar pa përjashtuar të gjithë ata që
kanë nevojë.
b- Diagnostikimit duhet t’i vihet një rëndësi e veçantë.
c- Mjekimit të sëmundjes së kariesit duhet t’i kushtohet shumë kujdes dhe të respektohen të
gjitha kërkesat tekniko –profesionale.
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EPIDEMIOLOGJIA E PROÇESIT KARIOZ NË POPULLSINË E RRETHIT
TË GJIROKASTRËS DHE DISA NGA FAKTORËT QË INFLUENCOJNË
NË RRITJEN E TIJ NË PËRGJITHËSI
Stom. J. BUKAS
Poliklinika Stomatologjike Shkodër
Njohja e aspekteve epidemiologjike të patologjisë stomatologjike në përgjithësi dhe sidomos
të proçesit karioz përbën një domosdoshmëri mbasi kjo lidhet me një seri çështjesh si teknike
dhe organizative, siç janë shtrirja e shërbimit, problemi i kuadrit, marrja e masave parambrojtëse,
organizimi i punës profilaktiko – mjekuese etj.
Konkluzioni i të gjitha studimeve të deritanishme mbi përhapjen e kariesit (si të autorëve të
huaj dhe të vendit tone: Dibra, Pepa, Bllaca etj.) është se dhe tek ne kjo sëmundje qëndron në shifra
të larta dhe është në rritje. Megjithë masat social – ekonomike qe ka marrë Pushteti Popullor (ngritja
e institucioneve të shumta stomatologjike dhe rritja e përvitshme e tyre, rritja e kuadrit, dhënia falas
e ndihmës stomatologjike, dhënia prioritet mjekimit të fëmijëve si masë mbrojtëse për të penguar
avancimin e saj etj.), përsëri konstatohet një rritje e sëmundëshmërisë, gjë që na bën të mendojmë për
një organizim më të përsosur të punës profilaktike. Kur flasim për masa profilaktike nuk nënkuptojmë
punën mjekuese me fëmijët dhe nxënësit, se ajo nuk është më profilaktike, por mjekuese. Marrja e
masave komplekse profilaktike varet nga zbulimi i shkaqeve që ndikojnë në shfaqjen dhe rritjen e tij
në grupmoshat e ndryshme të popullsisë, gjë që tani është plotësisht e realizueshme mbasi kuadrit
gjithnjë në rritje i janë siguruar jo vetëm të gjitha kushtet për një punë normale, por dhe të gjitha
kushtet për një punë të thelluar studimore.
Kjo u bë më aktuale mbas plenumit të XI të KQ i cili theksoi: “Problem i rëndësishëm që
preokupon shëndetësinë tonë e që duhet të bëhet objekt i një punë serioze studimore, është ai i
profilaksisë në sektorin e stomatologjisë. Punonjesit e këtij shërbimi janë akoma prapa sidomos në
studimin e kariesit dentar. Në këtë drejtim nevojitet që ata të njihen hollësisht me kushtet që ndikojnë
në shfaqjen e kësaj sëmundjeje dhe të përcaktojnë shkencërisht pikësynimet e largëta dhe imediate në
drejtim të masave që duhen marrë”.
Detyrat që lindin, si përsa i përket anës studimore dhe asaj organizative të masave
parambrojtëse, janë të mëdha në rrethin tonë.
1- Deri në ç’masë është prekur popullsia e rrethit tonë nga kjo sëmundje?
2- Si është përhapur kjo sëmundje simbas grup – moshave?
3- Cilët janë faktorët predispozues për çdo grup – moshë?
4- Cilët janë faktorët e jashtëm më me rëndësi që influencojnë në shfaqjen dhe përhapjen e kësaj
sëmundje dhe ku duhet të synojë profilaksia?
95

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

Për këtë qëllim jemi munduar të bëjmë një studim jo thjeshtë vetëm statistikor, por të
shoqëruar dhe me vëzhgime klinike dhe eksperimentale, punë të cilën në të ardhmen do ta thellojmë
e përsosim me studime eksperimentale dhe klinike të mëtejshme.
Materiali dhe metodika
Me kontroll spontan jashtë poliklinikës dhe reparteve (për të evituar ato që kërkojnë ndihmën
tonë), vizituam gjithsejt 6789 veta. Nga këta 3924 janë fshatarë dhe 2865 qytetarë, të seksit femër janë
3564 dhe meshkuj 3225. Raportin e njerëve të vizituar e morëm 1: 5 për moshën 0 – 18 vjeç dhe 1:
10 për moshat 19 – 60 vjeç. Ky raport u mbajt për çdo grup – moshë në veçanti si dhe për seksin
dmth. për çdo grup – moshë dhe seks u vizituan aq persona ekuivalent me raportin 1: 5 dhe 1: 10. Ky
raport u respektua dhe për secilën krahinë. Në grup – moshën 0 – 3 vjeç u studjua gjithë kontigjenti i
çerdheve. Simbas grup – moshave i ndamë në 9 grupe: (I)= 0 – 3 vjeç, (II) = 3 – 6 vjeç, (III) = 6 – 13
vjeç. Kl. I – VIII, (IV) = 15 – 18 vjeç shkollat e mesme, (V) = 19 – 25 vjeç, (VI) = 25 – 30 vjeç, (VII)
= 31 – 40, (VIII) = 41 – 50 vjeç, (IX) = 51 – 60 vjeç.
Të dhënat i nxorrëm simbas indekseve të njohura ndërkombëtre, për kariesin formula C. E.
R. (simbas Baume), për përcaktimin e frekuencës, intensitetit dhe predispozicionit karoz.
Na bazë të përfundimeve po paraqesim shkurtimisht indekset epidemiologjike per popullsinë,
grup – moshat dhe faktorët predispozuese për çdo grup – moshë dhe në fund, simbas studimeve
kliniko –statistikore dhe kliniko - eksperimentale, disa nga faktorët e jashtëm që influencojnë në
rrijen e kësaj sëmundëshmërie.
Rezultatet:
Grup – mosha (0 – 3 vjeç). Në dukje duket se s’ka probleme shqetësuese nga aspekti
stomatologjik. Por shohim se veç problemeve të tjera që kanë të bëjnë me zhvillimin e denticionit,
ka shfaqje të proçesit karioz pa përfunduar akoma dalja e dhëmbëve. Për saktësi këtë grup – moshë
e ndamë në tre nëngrupe.
Në nëngrupin e I = 1.5 – 2 vjeç, frekuenca është 2.8 %.
Në nëngrupin e II = 2 – 2.5 vjeç, frekuenca është 2 %.
Në nëngrupin e III = 2.5 – 3 vjeç, frekuenca rritet në 18 %.
Kjo është mjaft shqetësuese. Mendojmë se këtu luajnë rol tre faktorë kryesore: a)
Pamjaftueshmëria në të ushqyerit në kuptimin cilësor të saj, duke i dhënë fëmijës të njëjtin ushqim
me që ajo e preferon dhe duke krijuar një deficit në elementët e nevojshëm për mineralizimin.
b) Rritja e sasisë së karbohidrateve në dëm të albuminave që në shumë raste ajo përfaqëson
plotësisht dietën kariogene.
c) Faktori i III konstatohet ne grupin e II dhe do ta përmendim atje.
Për këtë grup – moshë kemi bërë studim të veçantë nga aspekti stomatologjik për një seri
problemesh, material i cili është publikuar, së bashku me masat profilaktike që duhen marrë.
Grup – mosha e II 4 – 6 vjeç karakterizohet me rritjen e indekseve epidemiologjike të proçesit
karioz. Frekuenca është 60.65 % dhe intensiteti 10.14 %. Nga kjo përqindje rezulton se proçesi karioz
39 % është në dhëmbët e qumështit dhe 10 % në dhëmbët permanente (për të patur një ide dhe më
të qartë, theksojmë se në 100 dhëmbë kariozë, 87 % janë të qumështit dhe 13 % janë permanent).
Diferenca në shifra ndërmjet fshatit dhe qytetit është 6 %, në frekuencë në favor të fshatit dhe në
intensitet 1.5 %. Këtu luan rol kryesisht faktori ushqimor dhe sidomos konsumi i sheqerit, i cili
rezulton më i madh në qytet. Po ashtu ka diferenca ndërmjet sekseve, seksi femër me 2 % më shumë.
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Përveç faktorëve që përmendëm në grup – moshën e I, një rol të rëndësishëm luan këtu
profilaksia funksionale, që konsiston në sigurimin e funksionit normal të aparatit përtypës dhe që
lidhet kryesisht me ushqimin. Duke u nisur nga fakti se fëmijët e kësaj grup – moshe përtypen
ngadalë, preferojnë më tepër ushqime që kërkojnë më pak mundim në përtypje, ëmbëlsira etj., duhet
që këto tendenca të luftohen mbasi dhe dëmi është i dyfishtë: e para se ushqimi i butë nuk siguron
stimulimin e mjaftueshëm për një punë energjike të muskujve përtypës dhe të nofullave që është i
nevojshëm për rritjen e tyre, nuk sigurohet rrjedhshmëria e nevojshme e gjakut në aparatin përtypës
dhe e dyta nuk kryhet vetëpastrimi mekanik. Në këtë grup – moshë duhet të jetë bërë refleks larja e
dhëmbëve sidomos në mbrëmie dhe duhet të kufizohen në minimum sheqernat industriale. Dieta
pra luan një rol tepër të rëndësishëm, sidomos për kolektiva si kopshte me drekë, shtëpi fëmijësh,
konvikte etj.
Grup – mosha III, 6 – 14 vjeç, kap moshën që përfshihet në planin tonë të dispancerizimit të
cilët kurohen çdo vit. Karakteristike e kësaj moshe është rritja e frekuencës karioze dhe intensitetit i cili
rritet sidomos në dhëmbët përmanentë, ekziston denticioni i përzierë, rritet numri i ekstraksioneve
etj.
Frekuenca arrin 81.9 % dhe intensiteti 18.7 %. Diferenca ndërmjet fshatit dhe qytetit është
afërsisht 20 % më pak në fshat. Ndërmjet sekseve diferenca është e vogël (3.40 %). Kjo është mosha
kur kariesi është i përhapur mjaft, mbasi denticioni është i përzierë dhe proçesi karioz mbizotëron në
dhëmbët e qumështit, sidomos në moshën 7 – 11 vjeç arrin kulmin. Ky mbizotërim ulet në moshën
11 – 14 vjeç me mbarimin e denticionit të laktacionit dhe shpjegohet me atrofinë e pulpës si pasojë
e rezorbimit të rrënjës, kështu ajo ka humbur vetitë reagonjëse karshi faktorëve të jashtëm. Proçesi
karioz është mjaft i përhapur, në dhëmbët e qumështit ai është 35 %, në permanentët 17.7 %. Dhëmbët
kariozë përbëjnë 6.2 % të numrit të përgjithshëm të dhëmbëve të vizituar, ndërsa ekstraksionet zënë
0.4 % dhe obturacionet 3.4 %. Raporti obturacion: ekstraksion arrin 9: 1.
Grup – mosha IV (14 – 18 vjeç), përfshin nxënësit e shkollave të mesme.
Gjatë kësaj moshe vazhdon rritja e organizmit dhe ndodhin ndryshime hormonale që
shfaqen më parë në seksin femër. Këto ndryshime ndikojnë në zhvillimin e organizmit dhe të sistemit
orofacial në përgjithësi dhe të dhëmbëve në veçanti. Prandaj në këtë grup – moshë vihet re një rritje
në shfaqjen e proçesit karioz dhe më tepër në moshën 16 vjeçare, e cila avancon gradualisht me
rritjen e moshës. Kështu frekuenca arrin në 84.4 % dhe intensiteti 16.01 %. Këtu kemi të bëjmë me
një zhvillim akut të proçesit karioz, 78 % të kësaj moshe kanë ruajtur të gjithë dhëmbët dhe 22 %
kanë dhëmbë të humbura në arkade. Proçesi karioz përbën 6.5 % karshi numrit total të dhëmbëve të
vizituar, ekstraksionet 1.3 % karshi numrit të vizituar dhe 10 % në favor të fshatit. Ndërsa për seksin,
në grup – moshat e tjera seksi femëror ishte më pak i prekur, në këtë grup – moshë femrat janë prekur
më tepër, gjë që mendojmë se i dedikohet ndryshimeve hormonale që përmendëm më lart.
Grup – mosha V (19 – 25) është mosha kur organizmi ka arritur pjekurinë mendore dhe
fizike. Kjo është moshë kur organizmi bën shumë përpjekje për t’u ambientuar me kushtet e reja të
jetës (jeta studenteske dhe provimet, shërbimi ushtarak, ndërrimi i klimës dhe i ambientit etj.). Këto
ndryshime kërkojnë forcë dhe humbje energjie që influencojnë më shumë në shtimin e metabolizmit,
i cili është në rritje në këtë moshë. Në këtë mënyrë e shpjegojmë dizekuilibrin ndërmjet anabolizmit
dhe katabolizmit që vihet re shpesh herë në këtë moshë (Gal 1971). Mbi bazën e këtij dizekuilibri
shpjegohet dhe zhvillimi akut i kariesit që karakterizohet me prishjen simetrike të dhëmbëve në të
dy anët.
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Prandaj dhe frekuenca arrin në 92.2 %, ndërsa intensiteti 20.5 %. Në këtë grup – moshë 50 %
e të rinjve kanë humbje në arkadë, bile shumica mbi dy dhëmbë. Proçesi karioz përbën 9 % të numrit
të përgjithshëm të dhëmbëve të vizituar, heqjet 5.5 % ndaj numrit të përgjithshëm dhe 20.5 % ndaj
dhëmbëve kariozë. Raporti ekstraksion - obturacion është 1: 1.
Të dyja këto grup – mosha (IV – V) karakterizohen nga një avancim i shpejtë i proçesit,
prandaj kërkojnë dhe mjekim të shpejtë dhe rezultativ. Kjo është e domosdoshme për të evituar
ndërlikimet dhe të fitohet kohë për të siguruar formimin dhe rritjen normale të sistemit orofacial.
Vetitë reaguese të organizmit sigurojnë të gjitha premisat për një mjekim rezultativ.
Shkaqet për humbjen e dhëmbëve, anomalitë në okluzion si pasojë e tyre, raporti i dhëmbëve
antagonist dhe sinergjistë, duhet të jenë në krye të vemendjes së stomatologut. Kjo është mosha ku
stomatologu duhet të përpiqet për të siguruar sa më shpejt morfologjinë dhe fiziologjinë e aparatit
përtypës.
Grup – mosha VI kap moshën 25 – 30 vjeç. Karakterizohet me një rritje më të madhe të
proçesit karioz. Frekuenca arrin deri në 95.3 % dhe intensiteti 26.5 %. Kjo tregon se kariesi në këtë
moshë ka kapur persona të tjerë, por dhe rritja e kariesit tek këta persona është me e madhe, mbasi
ka kapur një numër më të madh dhëmbësh.
Proçesi karioz përbën 9.3 % ndaj numrit të përgjithshëem të dhëmbëve të vizituar, ekstraksionet
11 % ndaj numrit të përgjithshëm të dhëmbëve të vizituar dhe 22 % karshi atyre të kariuar. Raporti
ekstraksion – obtur 1,2: 1.
Grup – mosha VII kap moshat 30 – 40 vjeç. Është mosha më stabile për përcaktimin karioz.
Pavarësisht nga shtimi i personave me karies, intensiteti nuk progreson më shumë se 30 – 35 %.
Heqjet janë më tepër si shtesë ose si pasojë e amfodontopative, 90 % të kësaj moshe kanë humbje në
arkadë dhe ekstraksionet përbëjnë 23.5 % të numrit të përgjithshëm të dhëmbëve të vizituar dhe 25
% ndaj dhëmbëve kariozë, ndërsa proçesi karioz është 11 % kundrejt numrit të përgjithshëm.
Raporti ekstraksion: mbushje 1: 0.9 megjithëse kjo është moshë ku mund të përdoren akoma
me sukses metodat konservative të mjekimit.
Moshat e tjera 40 – 50 vjeç dhe 51 – 60 vjeç e lart, karakterizohen me uljen e metabolizmit
dhe te vetive plastike të indeve të dhëmbit e sidomos të pulpës. Në pulpë gradualisht fillon depozitimi
i dentinës dhe fibrozimi i indeve, të cilat ngushtojnë kanalin e rrënjës dhe mjekimi konservativ bëhet
gjithnjë dhe më i vështirë dhe shpesh pa rezultat.
Njëkohësisht fillon retraktimi i amfodontit, rrënja zhvishet, hapësirat ndërdhëmbore
zgjerohen, higjiena bëhët çdo vit dhe më e vështirë për t’u mbajtur. Si pasojë e këtyre ndryshimeve,
krijohen kushte favorizuese për zhvillimin e kariesit, prandaj në këtë moshë shfaqet me shumicë
kariesi e sidomos ai aproksimal dhe cervikal që janë karakteristike për këtë moshë.
Frekuenca arrin 100 % dhe intensiteti deri në 50 %. Rritja e kariesit, rezultatet e dobëta në
mjekim, sidomos për kariesin e komplikuar, si dhe rritja e amfodontopative, çojnë në rritjen e heqjeve
që arrijnë 40 – 60 % ndaj numrit të përgjithshëm të dhëmbëve të vizituar.
Nga sa shihet simbas indekseve për moshat deri 40 vjet me më imtësi dhe për moshat e tjera
në përgjithësi (kjo dhe për shkak të normave të kufizuara), rezulton se proçesi karioz në rrethin tonë
është mjaft i përhapur, mesatarisht ajo ka kapur 85.9 % të popullsisë, më një intensitet mesatar 22.2
%.
Më e përhapur rezulton në qytetin e Gjirokastrës dhe në Dropullin e poshtëm mbi mesataren
e rrethit dhe me pak në krahinën e Kardhiqit me 69%.
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Duke analizuar grup – moshat ne i përmendëm kushtet që influencojnë në shfaqjen e kariesit.
Ndërsa ndër faktorët e tjerë të jashtëm, qoftë me veprim lokal apo të përgjithshëm, që influencojnë
në shfaqjen e kësaj sëmundje në rrethin tonë (sigurisht aq sa ne kishim mundësi të studjonim tani
për tani) përmendim këto:
1-Mungesa e fluorit në ujrat e pijshëm të rrethit tonë. Nga studimi paraprak rezulton se fluor
ka vetëm në ujrat e krahinave në malet e të cilave shtrihen depozitat e fosforiteve, përkatësisht në
Kolonjë e Golem, Zhulat e Fushbardhë në krahinën e Kardhiqit, në Bularat e Bodrisht në Dropullin
e sipërm dhe në disa fshatra të Zagories.
Ky studim megjithëse ende i papërfunduar tregon varësinë e plotë midis ekzistencës së
fluorit dhe proçesit karioz dhe jo vetëm të fluorit por dhe të fosforit i cili në ujrat e këtyre
vendeve gjëndet tre herë më shumë se në ujrat e vendeve të tjera. Këtë e vërtetojnë analizat
laboratorike të DHE.
2-Përbërja e tokës, nga analizat e bëra, rezulton se ka ndryshime nga krahina në krahinë,
sidomos ajo e tokave malore nga ato fushore.
Me këtë shpjegohen dhe luhatjet në përhapjen e kariesit ndërmjet krahinave të të njëjtit rreth,
ku ndonjë ndryshim i madh në mënyrën e jetesës nuk vihet re. Këtë e vërteton dhe punimi krahasues
Dropull – Kardhiq i autorëve Zhulla – Ceribashi dhe analizat e laboratorit të tokave nga kimisti
Dh.Koçi.
Edhe faktori higjienik dhe ushqimor ndikojnë në këtë drejtim, gjë që pasqyrohet qartë
dhe në kumtesat tona (S. Aliko) dhe që na rezultojnë me shifra të ulta. Këtej rrjedhin dhe detyrat
tona përsa i përket punës për ngritjen e shkallës së kulturës shëndetësore në popullsi dhe sidomos
ndërmjet fëmijëve dhe nxënësve.
Përdorimi i karbohidrateve ndër fëmijët dhe nxënësit si dhe në mosha më të mëdha,
favorizojnë në një masë të konsiderueshme shfaqjen dhe përhapjen e proçesit karioz, sidomos në
rastet kur nuk mund të mbahet higjiena.
Më vonë duhet të thellohet puna në kërkimin dhe studimin e faktorëve të tjerë që favorizojnë
shfaqjen dhe përhapjen e kariesit, dhe që ngelet objekti i një studimi të hollësishëm në perspektivë.
Por të gjithë këta faktorë janë faktorë favorizues, faktorë lokalë që vetëm favorizojnë. Këta
nuk janë absolut në kuptimin si i paraqesin autorët borgjezo – revizionistë. Ata janë dhe ngelen
faktorë lokalë dhe përfaqësojnë faktorin e II në etiopatogenezën e kariesit. Faktori i I është organizmi,
sepse të gjithë këta faktorë veprojnë njësoj tek të gjithë, si në njerëz të së njëjtës krahinë, bile dhe të
së njëjtës familje, por megjithatë, jo të gjithë sëmuren nga kariesi. Ja pra se keta dy faktorë janë në
unitet dialektik dhe pranimi i sejcilit në veçanti, si faktor kryesor në etiopatogenezën e kariesit është
antidialektik dhe metafizik.

SI KON K LU Z ION M U N D T Ë T H E M I :
1- Proçesi karioz në popullsinë e rrethit tonë është mjaft i rritur 85.7 %. Më shqetësuese janë
moshat e reja (14 – 18 dhe 19 – 25 vjeç). Ato e kanë përqindjen te larte dhe është më vështirë
për t’i përfshirë në masat profilaktiko – medikamentoze.
2- Puna profilaktike duhet organizuar me rigorozitet dhe disiplinë shkencore që të ndihmohet
dhe të stimulohet rritja e dhëmbit që në jetën intrauterine, që mbas muajit V të barrës. Për
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këtë duhet bashkërenditur puna me konsultorin e gruas shtatzënë dhe të sigurohet kontigjenti
i vazhdueshëm dhe pa ndërprerje i NaFL tableta e pudër.
Fluorizimi duhet të përfshijë të gjitha moshat, deri në afatet kur ai vepron, si për denticionin
e laktacionit dhe atë permanent, si në qytet dhe në fshat, mbasi tani janë krijuar të gjitha
kushtet.
Puna e dendur propagandistike, në të gjitha moshat sidomos për higjienën e gojës e cila duhet
jo me fushata, por e vazhdueshme, duke bashkëpunuar me personelin arsimor – edukativ që
higjiena e gojës të bëhet edukatë që në moshat e vogla.
Duhet thelluar studimi në analizën e shkaqeve të tjera që influencojnë në rritjen e proçesit
karioz.
Duhet bërë një punë më e dendur bindëse dhe sqaruse me prindërit, për t’u njohur me shkaqet
dhe faktorët që veprojnë në kompleks dhe favorizojnë shfaqjen dhe rritjen e proçesit. Duhet
këshilluar dieta e duhur, sidomos për fëmijët e predispozuar për t’u prekur nga kariesi.
Me krijimin e kushteve mendojmë se duhet bashkëpunuar me organet e tregtisë, për të
përdorur në ushqimet e gatshme dhe të fabrikuara preparate antikarioze, po ashtu dhe
organet komunale, DHE, kur krijohen ujësjellësa të rinj, të kihet në konsideratë së bashku me
elementet e tjerë dhe fluori.
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MJEKIMI I DISTROFISË DHE I RAKITIT NË DALJEN E DHËMBËVE TË
QUMËSHTIT DHE NË KARIESIN DENTAR TEK FËMIJËT E MOSHAVE 6
MUAJ DERI NË 6 VJET NË ZONËN E PIRGUT
Stom. P. RUSTEMI
Kabineti stomatologjik Pirg, Korçë
Me masat profilaktike që jane marrë, është bërë e mundur që të eleminohen një sërë sëmundjesh
të rrezikshme për shëndetin e popullit dhe jeta mesatare e njeriut tonë përafërsisht të dyfishohet. I
vumë vetes si detyrë që të shohim si ndikon distrofia dhe rakiti në daljen e dhëmbëve të qumështit
dhe në kariesin dentar, njëkohësisht të gjejmë dhe rrugët për eleminimin e këtyre patologjive që
ndikojnë negativisht në shëndetin e fëmijëve.
Distrofia dhe rakiti janë gjendje patologjike të përgjithshme të organizmit të fëmijës që lidhen
me marrjen ose me shfrytëzimin e mangët të lëndëve ushqimore, të karencës me vitamin D, nga ana
e organizmit. Në të kaluarën distrofia dhe rakiti kanë qënë shumë të përhapura tek fëmijët, ndërsa
sot, si rezultat i masave profilaktike dhe kurative që janë marrë tek ne në shkallë të gjerë, shpeshtësia
dhe graviteti i shenjave klinike aktuale janë në pakësim.
Dalja e dhëmbëve përfaqëson një proçes biologjik të ndërlikuar, që lidhet ngushtë me
kushtet e zhvillimit të përgjithshëm të organizmit, me karakterin e ushqimit e te faktorëve të tjerë
të ambientit të brendshëm e të jashtëm që ndikojnë në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës. Ndikimi
i ambienteve shfaqet nëpërmjet shpejtimit të afateve të daljes së dhëmbëve ose të ngadalësimit
të tyre.
Në daljen e vonuar të dhëmbëve ndikojnë mjaft sëmundje: si mongolizimi, miksedema,
kretinizimi, sëmundjet infektive të moshave të hershme të fëmijës si fruthi, skarlatina, pertusi,
difteria, pneumonia, rakiti, distrofia etj.
Për të sqaruar se si ndikon distrofia e rakitit në daljen e dhëmbëve të qumështit e në kariesin
dentar, bëmë studimin e 311 rasteve të fëmijëve 6 muaj deri në 6 vjeç, të cilët frekuentonin çerdhet
dhe kopshtet e zonës së Pirgut.
Si material për të kaluarën profilaktike të fëmijëve na shërbyen kartelat e konsultoreve të
fshatrave.
Për të vërtetuar ndikimin e distrofisë dhe rakitit në daljen e dhëmbëve të qumështit, ne e
krahasuam këtë me studimin që bëmë në fëmijët normal. Në këtë studim muarëm në shqyrtim
fëmijët e moshave 6 muaj deri në 3 vjeç. Nga ky studim nxorrëm këto të dhëna:
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Tabela nr. 1
Afatet e daljes se dhëmbëve të qumështit në fëmijët normalë të moshave 6 muaj deri ne 3 vjet
Incizive
Qendror

Incizivët
Anësor

Kaninet

Molaret
I

Molaret
II

7-9 muaj

8-12 muaj

18-24 muaj

12-19 muaj

24-30 muaj

Këto të dhëna të krahasuara me të dhënat që jep P.Kongo, P. Pepa, S.Bekteshi dhe autorë të
huaj tregojnë se dalja e dhëmbëve është e njëjtë me shifrat që paraqesin ata.
Në tabelën nr. 2 të dhënat tona janë krahasuar me të dhënat e autorëve tanë dhe të huaj.
Tabela nr. 2
Dhëmbi
Autorët

I

II

III

IV

V

P. Kongo

6-8

7 - 10

16 - 22

12 - 20

20 - 32

P. Pepa

7-9

9 - 11

18 - 24

14 - 18

23 - 30

Loseh cituar nga Bekteshi

6-8

8 - 11

16 - 20

10 - 16

20 - 30

Gavallov

6-8

8 - 12

16 - 20

12 - 16

20 - 30

Zvershovski

6-9

8 - 11

17 - 22

12 - 16

24 - 30

Gofung

7-8

8 - 12

15 - 16

12 - 16

20 - 30

Të dhënat tona

7-9

8 - 12

18 - 24

12 - 19

24 - 30

Nga të dhënat tona rezulton se rradha e daljes së dhëmbëve ndjek këtë rregullshmëri:
incizivët qëndrorë, incizivët anësorë, molarët e parë, kaninet, molarët e dytë. Për këta fëmijë pranë
konsultoreve, në mënyrë të rregullt është bërë profilaksia kundër distrofisë dhe rakitit. Dhënia e
rregullt e gjirit, e ushqimeve polivalente, marrja e vitaminës D dhe kujdesi i duhur etj., kanë ndikuar
në përgjithësi në rritjen e zhvillimin normal të fëmijës dhe ne veçanti në daljen në kohë të dhëmbëve.
Megjithatë në fëmijë normal kemi hasur raste me erupsion të vonuar, psh. në një fëmijë me moshë 15
muaj kishin dalë vetëm 2 incizivët qendrorë të nofullës së poshtme.
Për ilustrim po ju paraqesim një rast: Fëmija B. Sh. nga fshati Shqitas, me moshë 24 muaj, ka
lindur në muajin e nëntë të shtatzënisë, me asistencë, me peshë 2770 gr, është ushqyer me gji nëne, në
moshën 4 muaj ju fillua ushqimi suplementar me lëng orizi, kos dhe qumësht lope. Në moshë 3 muaj
ka marrë nga konsultori vitaminën A dhe D nga 2 pika së bashku me vitaminat e grupit B e kalcivit.
Kushtet higjienike kanë qënë të mira, frekuentonte çerdhen rregullisht. Ka qënë i sëmurë vetëm një
herë nga bronkiti. Fëmija është zhvilluar normalisht. Në moshën 24 muaj i ka përfunduar denticioni
i parë.
Tabela nr. 3
Koha e daljes së dhëmbëve të qumështit në fëmijët distrofë dhe rakitikë
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Incizivët
qëndrorë

Incizivët
anësorë

Kaninet

Molaret
I

Molaret
II

11 – 12 muaj

12 – 16 muaj

23 – 30 muaj

15 - 30

24 – 34 muaj
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Koha e daljes së dhëmbëve të qumështit në fëmijët distrofë dhe rakitë të krahasuar me kohën
e daljes së dhëmbëve të qumështit në fëmijët normalë paraqitet si më poshtë:
Tabela nr. 4

F. normale
F.distrofë
e rakitë

Incizivët
qëndrorë

Incizivët
anësorë

Kaninet

Molaret
I

Molaret
II

7 – 9 muaj

8 – 12

18 – 24

12 – 19

24 – 30

11 – 12 muaj

12 - 16

23 - 30

15 - 30

24 – 34

Siç shifet nga tabela tek fëmijët distrofë dhe rakitë të gradave të ndryshme dalja e dhëmbëve
të qumështit është e vonuar 3 – 5 muaj, në krahasim me daljen e dhëmbëve në fëmijët normal,
njëkohësisht dhe intervalet e kohës së daljes të dhëmbëve janë më të gjata. Kemi hasur dhe një rast
tek një fëmijë 21 muajsh të cilit i kishin dalë 4 incizivët qendrore dhe incizivi anësor i majtë. Po e
paraqesim këtë rast:
Fëmija T. M., 24 muajsh, nga fshati i Novoselës, lindur me asistencë, pa anomali, me peshë
2600 gr., në fillim është ushqyer me gji. Në moshën 4 muaj ka marrë ushqim suplementar (pelte).
Fëmija nuk shtonte në peshë proporcionalisht me moshën. Kushtet higjienike në të cilat rritej nuk
ishin të mira. Çerdhen e frekuentonte në mënyrë të çrregullt. Ushqimi më vonë ishte i njëanshëm
dhe jo i plotë, prandaj herët filluan të duken shënjat e rakitit dhe të distrofisë. Megjithë patronazhin
e rregullt që ka patur, prindërit kishin koncepte jo të drejta për trajtimin e fëmijës dhe si rezultat i
ushqimit të njëanshëm e jo të mjaftueshëm, të profilaksisë së vonuar etj. fëmija u bë distrof i gradës së
dytë dhe rakit i gradës së dytë dhe në sistemin dentar kishte vetëm 4 incizivët qendrore dhe incizivin
anësor mandibular të majtë.
Megjithëse mund të ketë edhe shkaqe të tjera ne daljen e vonuar të dhëmbëve të këtyre
fëmijëve, për mendimin tonë faktorë kryesorë janë distrofia dhe rakiti, sepse këto në themel të tyre
kanë çrregullime të metabolimit të proteinave, karbohidrateve, yndyrnave, vitaminave, kriprave
minerale e mikroelementeve, të cilat ndikojnë negativisht në zhvillimin, daljen dhe mbrojtjen e
dhëmbëve. Vonesa e daljes së dhëmbëve të qumështit në këto dy patologji përputhet me të dhënat që
japin S. Bekteshi, P. Pepa, Kristian, Sonulse etj.
Për skeletin e dhëmbëve janë të nevojshme kripërat minerale, proteinat dhe vitaminat.
Ushqimi është konsideruar një ndër faktorët më të rëndësishëm të ambientit të jashtëm. Në ruajtjen e
shëndoshë të dhëmbëve ai luan rol kryesor, prandaj mund të themi se problem i kariesit në rradhë të
parë është një problem i të ushqyerit. Turbullimet e metabolizmit të kalciumit e të fosforit në periudhën
e mineralizimit të dhëmbit (5 – 6 muaj të jetës intrauterine), dobësojnë rezistencën e tyre ndaj
kariesit. Simbas disa autorëve, kariesi shfaqet në një shkallë më të thelluar në disa sëmundje siç janë:
distrofia, rakiti, spazmofilia, sëmundje endokrine, sëmundjet ngjitëse, sëmundjet gastrointestinale,
hipovitaminozat sidomos e vitaminave A, D, C, B1 etj., defiçenca e mikroelementeve sidomos e
fluorit, predispozicioni i trasheguar, barra, laktacioni, higjiena etj. Ekzaminimet klinike që janë bërë
tek fëmijët rakitikë, kanë dhënë ndryshime si në kocka dhe në dhëmbë. Ndryshimet rakitike në kokë
dhe në dhëmbë janë analoge (Blackberg, Berke, Essler, Boyle, Kignel) etj. Edhe ne ekzaminimet tona
kemi hasur raste që kariesi dentar ka qënë më i shprehur ne ata fëmijë që kanë pasur ndryshime
rakitike, kockat e toraksit dhe të ekstremiteteve të tyre kanë qënë të deformuara. Gjatë deficiencës me
vitamin D vihen re ndryshime në metabolizmin e kalciumit dhe fosforit, si pasojë zmalti paraqitet
hipoplazik. Këto lezione janë vërejtur në 1/6 – 1/3 e fëmijëve rakitikë (Eliot e b. p.).
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Ne do të mundohemi të spjegojmë korelacionin që kemi vënë re ndërmjet distrofisë, rakitit e
kariesit dentar. Per këtë po paraqesim tabelën nr. 5 (shif tabelën).
Siç shifet nga tabela përqindja që zë frekuenca dhe intensiteti i kariesit në fëmijët rakitike
është më e madhe se tek fëmijët pa rakit, përkatësisht frekuenca është 10.4 % dhe intensiteti 27.2
%. Këto të dhëna përputhen me mendimet e autorëve S. Bekteshi, I. Kasapi, Xh. Asllani, P. Pepa,
Koçergine, Kalvelisa, Gavallov, Gorlin e Golman etj.
Tabela nr. 5
Emërtimi
Fëmijë normal pa karies
Fëmijë normal me karies
Fëmijë rakitikë pa karies
Fëmijë rakitikë me karies
Frekuenca e kariesit në gjithë fëmijët
Intensiteti i kariesit ne gjithë fëmijët
Përqindja që zë rakiti në këtë frekuencë
Përqindja që zë rakiti në këtë intensitet
Frekuenca e përgjithshme
Intensiteti i përgjithshëm
Përqindja që zë rakiti në frekuencën e përgjithshme
Përqindja që zë rakiti në intensitetin e përgjithshëm

Meshkuj
%

Femra
%

29.6
18.5
16.6
35.1
53.7
9.9
51.8
71

48.2
21.4
9.8
20.5
41.9
9.1
50.9
51

Meshkuj +
Femra

45.7
9.3
55.2
63.6

Për ilustrim po sjellim një rast. Fëmija M.B. 4 vjeç femër, ka lindur normalisht me peshë
3600 gr dhe me asistencë. Deri në moshën 6 muaj ka marrë normalisht gjirin, mbas kësaj periudhe
ka marrë muhalebi dhe ushqime të tjera suplementare në sasi e cilësi të pamjaftueshme dhe jo
rregullisht. Vitamina D s’kishte marrë asnjëherë. Në moshën 17 muaj ka marrë vetëm kalcivit. Ka
kaluar sëmundje pulmonare dhe intestinale. Në peshë nuk shtonte rregullisht. Ka qënë distrofik e
rakitik.
Në moshën 4 vjeç, fëmijës nuk i është zhvilluar plotësisht sistemi dentar, paraqet 9 dhëmbë
me karies.

P Ë R F U N DI M E :
Nga të dhënat e këtij studimi mund të arrijmë në përfundim se distrofia dhe rakiti ndikojnë
në daljen me vonesë të dhëmbëve të qumështit 3 – 5 muaj.
Në frekuencën e përgjithshme të kariesit distrofia dhe rakiti zënë 55.2% ose 10.4 % më shumë
se tek fëmijët normal, ndërsa intensiteti i përgjithshëm i fëmijëve distrofë dhe rakitë zë 63.6 % që
është baraz me 27.2 % më shumë se tek fëmijët normal.
Duke parë se këto dy patologji ndikojnë nëgativisht në sistemin dentar, duhet që pofilaksia
me vitamin D, kriprat e kalciumit e të fosforit të fillojnë që në shtatzëni e të vazhdojnë të paktën deri
në 3 muajt e parë të periudhës së laktacionit. Gjithashtu mendojmë që profilaksia me vitamin D dhe
kriprat e kalciumit dhe të fosforit të fillojnë që në moshat e hershme të fëmijës.
Meqënëse frekuenca dhe intensiteti i kariesit janë relativisht të larta, mjekimi i dhëmbëve në
fëmijë të fillojë që në moshen 3 vjeç.
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KIRURGJI

FRAKTURAT E REGIONIT MAKSILO – FACIAL
GJATË VITEVE 1970 1979
Stom. E. KOTORRI, V. ALEKSI
Poliklinika Stomatologjike Durrës
Në kohën e sotme frakturat e regionit maksilo – facial kanë marrë një përpjestim të gjerë që
lidhet me zhvillimin e madh të industrisë dhe të transportit.
Autorë të huaj referojnë se 72.1% të traumave aksidentale dhe automobilistike i takojnë
skeletit të kokës, ku përqindjen më të madhe në të e zënë frakturat e nofullave dhe të fytyrës (1).
Duke u nisur nga fakti që këto trauma i shkaktojnë të sëmurit ndryshime të menjëhershme ose të
vonshme në gjëndjen e përgjithshme, konsiderohen si urgjenca në kirurgjinë stomatologjike. Sa më i
shpejtë të jetë trajtimi i tyre, aq më prognozë të mirë kanë në mënjanimin e ndërlikimeve lokale dhe
të përgjithshme. Menduam të japim përvojën tonë në mjekimin e frakturave të regionit maksilo –
facial gjatë viteve 1970 – 1979 që arrijnë në 100 raste. Nga këto 82 raste i takojnë seksit mashkull dhe
18 raste seksit femër, në raport 4.5: 1.
Simbas grup – moshave mbizotëron grup – mosha 21 – 30 vjeç afërsisht 1/2 e rasteve,
11 – 20 vjeç mbi 1/4 e rasteve, grup – mosha 31 – 40 vjeç, 0 – 11 vjeç, 42 – 50 vjeç dhe së fundi
mbi 50 vjet.
Tabela nr. 1
Vjeç

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

Mbi 51

Shuma

Raste ose %

11

29

41

13

3

3

100

( 70 % )
Shiç shihet edhe nga tabela e sipërme vendin kryesor në frakturat e nofullave e zënë grup –
mosha 11 – 30 vjeç me 70 % të rasteve që është mosha më aktive në jetën e përditshme. Këto të dhëna
korespondojnë edhe me autorët tanë (2).
Frakturat e nofullave në rastet më të shpeshta takohen në mandibul për faktin se kjo kockë
është e lëvishme dhe më e ekspozuar karshi traumave. Simbas lokalizimit në rastet tona vendin
kryesor e zënë mandibula me 80 raste, pastaj maksilla me 20 raste dhe kocka zigomatike në 6 raste,
pra raporti mandibul – maksil simbas punimit tonë është 4: 1.
Autorë të ndryshëm japin të dhëna të ndryshme si: Xh. Asllani 6: 1, G.Shtino 20: 1, Davidov
5.3: 1, Entin 3: 1, Shukhart – Shvencer 3: 1 (1, 2, 3).
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Në tabelën nr. 2 mbizotërojnë frakturat e lokalizuara në korpus mandibul në 36.7 %,
angulus mandibul në 30.1 %, proçesi alveolar maksilar dhe mandibular 14.5 % e tjerë (shif
tabelën nr. 2).
Tabela nr. 2
Lokalizimi i frakturave
Proç.
Corp
Os
alveo.
Lefort
Ramus Angulus mandi Mediane
Zygo
maks.
I
bul
matikus
mand.

Vendi

Kolum

Raste

1

2

35

43

6

17

6

%

0.9

0.7

30.1

36.7

5.1

14.5

5.1

Lefort
II

Lefort
III

Shuma

1

1

5

117

0.9

0.9

4.1

Nga këto 83 raste janë në një region me dy fragmente, 15 raste me dy regione me 3 fragmente
dhe në dy raste me tre regione (multiple).
Duke u mbështetur në materialin tonë shohim se frakturat e korpus mandibule janë më të
shpeshta, mendojmë se kjo i detyrohet espozimit ndaj vepruesve të jashtëm dhe gjerësisë anatomike
të këtij regioni.
Të gjitha frakturat tona kanë qënë jo defektoze. Përsa i përket veprueseve të jashtën
93 raste janë pasojë e goditjes direkte, 81 raste janë fraktura të plota, 27 raste me zhvendosje
fragmentesh, 60 raste me demtime të indeve të buta dhe 2 raste me parestezi të nervit
mandibular. Të gjitha këto rastet janë fraktura me shkaqe traumatike, fraktura patologjike
nuk kemi patur.
Ndër shkaqet e frakturave vendin kryesor e zënë traumat nga rrëzimet me 45 %, goditjet
violente 38 %, aksidentet nga automjetet dhe biçikletat 11 %, aksidentet në punë 5 % dhe një rast me
frakturë mbas ekstraksionit të 8 të retinuar.
Frakturat e mandibulës kanë një prognozë të mirë, kurse ato të maksilës sidomos Lefort
III kanë prognozë të rëndë, për faktin se në shumicën e rasteve shoqërohen me dëmtime cerebrale
(komocion, kontusion). Fraktura të shoqëruara me ndryshime cerebrale kemi ndeshur në 12 raste
(shif tabëlen nr. 3).
Tabela nr. 3
Shkaqet e frakturave
Rrëzim

Goditje

Aksidente nga
auto. e biçikleta

Aksidente
në punë

45

38

11

5

G. Shtino

55.30%

24%

10.70%

7.1

Autorë të huaj

11.10%

32.60%

28.10%

17.10%

Shkaku
Raste ose %
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Në frakturat e nofullave rëndësi kanë paraqitja e hershme e të sëmurit, përpunimi primar
i plagëve dhe imobilizimi definitive i fragmenteve. Pothuajse të gjitha rastet tona janë paraqitur në
24 oret e para mbas traumës. Në të sëmurët rëndë me komocion ose kontusion, është bërë vetëm
imobilizimi provizor i fragmenteve dhe kur është përmirësuar gjëndja e përgjithshme e të sëmurit
është aplikuar imobilizimi definitiv.
Në mjekimin e frakturave i është dhënë përparësi mjekimit ortopedik i cili zë 92 % të rasteve.
Kjo mënyrë trajtimi që kemi ndjekur përputhet edhe me të dhënat e shumë autorëve, të cilët e
vlerësojnë këtë si më të përshtatshëm dhe më të lejueshëm për të sëmurin (1, 4).
Në rastet kur imobilizimi definitiv i fragmenteve ishte i pamundur për arsye të gjendjes së
rëndë të pacientit, ose kur ai është bërë mbas disa ditësh, nuk ka qënë i nevojshëm përdorimi i
shinave fragment dhe në imobilizimin e parë fragmentet janë reponuar në okluzion normal (shif.
Tabela Nr. 4).
Tabela nr. 4
Mënyra e imobilizimit në 100 raste

Mënyra

Ligaturë teli
inter maksilar

Tip IVY

Manto
kraniale

Tërheqje
elastike

Rrethore
shinë
dyrakryli

I lirë

Ostesintezë

Raste

60

2

10

5

15

5

3

Mjekimi kirurgjikal i frakturave në të sëmurët tanë është aplikuar vetëm në 3 raste, në
pacientët pa dhëmbë dhe disllokim të theksuar të fragmenteve (6).
Siç shihet, në mjekimin tonë mbizotëron imobilizimi intermaksilar rigid në 62 raste,
mentokranial 10 raste, tërheqje elastike 5 rate, rrethore dhe shinë dyrakryli 15 raste, i lirë 5.
Dhëmbët në vijën e frakturës i kemi konservuar dhe nuk kemi patur asnjë ndërlikim nga
prania e tyre. Heqjen e kemi bërë në 2 raste për arsye ushqyerje, ndërsa në një rast sepse dhëmbi
lëvizte krejtësisht. Nuk jemi të mendimit që dhëmbët në vijën e frakturës të hiqen nëqoftëse prania e
tyre nuk jep ndërlikime të nevojshme në mjekimin e saj.
Imobilizimi intermaksilar është mbajtur zakonisht rreth 28 ditë dhe vetëm në një rast mbas
heqjes së fiksimit intermaksilar, u përdor mekanoterapia, mbasi goja nuk kishte hapje normale.
Si mjekim i përgjithshëm janë përdorur antibiotiko – terapia, vitamino – terapia,
desensibilizues, analgjezikë, kardiotonikë, perfuzione dhe transfuzione gjaku mbas nevojës.
Kujdes i veçantë është treguar për ushqimin e të sëmurëve mbasi siç përshkruhet në literaturë,
në imobilizimin intermaksilar keta të sëmurë humbasin mjaft në peshë (5).
Nga 10 rastet e frakturave të mjekuara kemi patur 2 raste me ndërlikime, njëri me supurim
të indeve të buta (flegmon) dhe tjetri me vendosje jo normale të fragmenteve për arsye të gjëndjes së
rëndë të të sëmurit.
Kontigjenti i të sëmurëve të marrë në studim është trajtuar kryesisht në kushte spitalore 62
raste, kurse në kushte ambulatore 38 raste.
Ditëqëndrimi mesatar në spital për nofullën e sipërme ka qënë 18.4 ditë, për nofullën e
poshtme 12.2 ditë, për kockën zigomatike 5 ditë. Mbas daljes nga spitali të sëmurët janë ndjekur
ambulatorisht.
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P Ë R M B L E DH J E :
1- Frakturat e nofullave takohen më shpesh në mandibul në raport me maksilën 4 me 1, kryesisht
në moshat 11 – 30 vjeç (70 %), që korespondojnë dhe me të dhënat e autorëve të tjerë.
2- Mjekimin ortopedik e këshillojmë si mjekim me rezultat të mirë, tek ne ai arrin 92 %, kurse
mjekimi kirurgjikal zbatohet në raste të veçanta.
3- Duke u nisur nga fakti se frakturtat e regionit maksilo – facial mund të japin ndërlikime të
menjëhershme ose të vonshme ato konsiderohen urgjenca kirurgjikale dhe sa më i hershëm
të jetë trajtimi i tyre aq më të pakta do jenë ndërlikimet.
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LOKALIZIMI DHE TRAJTIMI I FRAKTURAVE NË KLINIKËN TONË
PËR PERIUDHËN 1974 – 1979
Stom. M. MUSMUÇA, A. ABDIHOXHA
Poliklinika stomatologjike Elbasan
Zhvillimi i industrisë, mekanizmi i bujqësisë, rritja e komunikacionit etj. ka bërë të mundur
shtimin e aksidenteve të ndryshme.
Në sajë të kujdesit të Qeverise jo vetëm që janë krijuar kudo kushte për të ruajtur punonjësit
nga aksidentet, por me institucionet shëndetesore të ngritura në të gjitha anët e vendit, janë të gjitha
mundësitë e dhënies së ndihmës së parë dhe të kualifikuar në afate sa më të hershme. Rikthimi në
gjëndje normale të organeve të dëmtuara, dëmtimet e skeletit të fytyrës, regionit maksilo – mandibular
si edhe i indeve të buta rreth tyre, mbeten detyra kryesore të kirurgjisë stomatologjike në trajtimin e
frakturave.
Gjatë periudhës 1974 – 1979 në klinikën stomatologjike të qytetit tonë janë paraqitur gjithsej
96 pacientë te traumatizuar, prej të cilëve 69 raste ose 72% i takojnë vetëm nofullës së poshtme
dhe 27 raste ose 28 % i takojnë frakturave të proçesit alveolar – maksilar dhe kontuzioneve maksil
– mandibul, të dhëna këto që përputhen dhe me atuorë të tjerë, të cilët referojnë se 2.5 % - 3 %
zënë frakturat e skeletit të fytyrës nga tërësia e frakturave të trupit dhe prej tyre 70 – 75 % i takojnë
frakturave të mandibulës.
Nga analiza e 96 rasteve tona del se 80 prej tyre ose 83.3 % i takojnë gjinisë mashkullore dhe
16 raste ose 16.7 5 i takojnë seksit femër.
Në drejtim të vendbanimit kemi 85 raste ose 88.5 % me banim në qytet dhe 11 raste ose 11.5
% me banim në fshat.
Duke bërë grupimin e rasteve sipas profesionit të pacientëve shohim se mbizotëron profesioni
punëtor me 66 raste ose 68.7 %, pastaj vijnë nxënësit me 19 raste ose 19.7 %, kooperativistët me 7
raste ose 7.3 % dhe ushtarë 4 raste ose 4.7 %.
Sipas grup – moshave kemi këto të dhëna:
Grup – mosha 0 – 10 vjeç = 10 raste = 10.4 %
Grup – mosha 11 – 20 vjeç = 24 raste = 25 %
Grup – mosha 21 – 30 vjeç = 42 raste = 43.7 %
Grup – mosha 31 – 40 vjeç = 13 raste = 13.5 %
Grup – mosha 41 – 50 vjeç = 7 raste = 7.4 %
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Siç shihet kemi një mbizotërim të grup – moshës 21 – 30 vjeç me 43 raste ose 43.7 % që
përkon me moshën aktive në jetë e në punë dhe si rezultat dhe frakturat në këtë grup – moshë janë
më të rritura.
Për trajtimin e frakturave ka rëndësi pikërisht fakti se me çfarë lloji të frakturës kemi të bëjmë
dhe ku është lokalizuar fraktura.
Duke u referuar rasteve tona në këtë drejtim, rezulton se vetëm në dy raste (2.1 %) kemi
fraktura me dëmtim të indeve të jashtme.

-

Duke i grupuar sipas vendit të frakturës rezulton:
Frakturë e trupit të nofullës = 38 raste = 39.5 %.
Frakturë të këndit të nofullës = 23 raste = 23.8 %.
Frakturë të proçesit alveolar maksilar = 13 raste = 13.5 %.
Frakturë të regjionit mental = 5 raste = 5.2 %.
Frakturë të proçesit kondyloid = 3 raste = 3.1 %.
Kontuzion maksilar dhe të nofullës = 14 raste = 14.9 %.

Shifrat e mësipërme tregojnë qartë se vendin e parë e zënë frakturat e trupit të nofullës me
shifrën 39.5 % dhe pastaj ato të këndit të nofullës me shifrën 23.5 %, shifra këto që përputhen edhe
me autorë të tjerë (Bilali, Shtino etj.).

-

Në përputhje me rastet e ardhura janë përdorur:
Në 60 raste (62.5 %) fiksim intermaksilar me ligaturë teli.
Në 18 raste (18.7 %) fiksim unimaksilar me shinë dhe ligaturë teli.
Në 2 raste (2 %) osteosintezë me tel.
Në 16 raste (16.8 %) pa nevojë fiksimi.

Rezultatet e mësipërme tregojnë se përparësi ka pasur metoda ortopedike, por gjithmonë
kemi ecur në varësi të rastit.

P Ë R F U N DI M E :
12345-
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Frakturat e nofullës se poshteme takohen më shpesh se ato të maksilës.
Mbizotëron mosha 21 – 30 vjeç me 43.7 % që është dhe mosha më aktive në jetë dhe në punë.
Trajtimi i tyre ka qënë gjithmonë urgjent.
Vendin e parë e zënë frakturat e trupit të nofullës me 39.5 %.
Kemi përdorur më tepër metodën ortopedike, duke pasur gjithmonë parasysh individualitetin
e rasteve.
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PROTETIKË

TË DHËNAT PARAPRAKE MBI EFEKTIN PËRTYPËS TEK PACIENTËT
ME PROTEZA TOTALE
Stom. R. QAFMOLLA, H. MUÇA
Fakulteti Stomatologjik Tiranë
Problemi i funksionit përtypës të aparatit dento – maksilar i ka shqetësuar prej kohësh
shumicën e autorëve, të cilët kanë marrë në studim etio- patogjenezën dhe mundesinë e ruajtjes së
tij prej dëmtimeve qoftë ky në moshat e vogla, tek të rriturit dhe tek ata që kanë humbur plotësisht
dhëmbët natyrale. Ndër këta autorë citojmë Kristensen 1923, Kato 1939, Ilia Markosian 1951, Monly
1950, Rubinov, Agapov dhe Reuchenbach 1957, Frankel 1967 dhe Kostur 1972.
Në kuadrin e studimit funksional të aparatit përtypës më shumë është studjuar morfologjia
dhe me pak veçoritë fiz – patologjike të këtij aparati. Dihet se shumica e deformimeve të sistemit
dentar shoqërohet me dëmtime të funksionit të përtypjes, fonetik dhe estetik, prandaj studimi i
veçorive të reagimit të muskujve përtypës ndaj kësaj gjëndjeje të re dhe patologjisë së përtypjes
në aparatin dento – maksilar varet nga sasia, topografia, gjëndja e sistemit dentar dhe e proçesit
alveolar, toniciliteti muskular, aktiviteti bioelektrik i tyre dhe karakteri i lëvizjeve të nofullës gjatë
përtypjes.
Për të përcaktuar efektin përtypës në protezat totale autorë të ndryshëm kanë përdorur
metoda të ndryshme. Për të bërë një vlerësim më objektiv të funksionit përtypës janë përdorur
gjerësisht metodat statike dhe dinamike.
Metoda statike është bazuar në treguesit (me përqindje ose me shifra) e vlerës së çdo dhëmbi.
Duhet të theksojmë se metoda statike nuk pasqyron gjithë kompleksin e ndërlikuar të faktorëve
lidhur me aktin e përtypjes. Më efekt ka metoda dinamike në bazë të së cilës kemi kryer edhe ne
studimin tonë.
Në fillim me këtë metodë është marrë Kristensen (1923), ndërsa Baltors (1928) i bëri disa
modifikime kesaj metode. Galmani (1932) përdori për të përcaktuar efektin përtypës 5 gr bajame për
50 sek. dhe Rubinovi (1951) përpunoi provat fiziologjike për përcaktimin e efektin përtypës. Shumë
autorë këtë provë të tij e quajnë si më të saktë.
Në këtë punim kemi dashur të përcaktojmë efektin funksional tek pacientë me humbje të
plotë të sistemit dentar natyral dhe me proteza në gojë, në funksion me shkallën e thërmimit të
ushqimit (në rastin tonë 5 gr bajame për një kohë të caktuar 60 sek.).
Deri tani kemi marrë 89 persona dhe në përcaktimin e efektit përtypës tek këta pacientë kemi
përdorur metodën që përdoret në katedrën tonë. kështu psh.:
Pacientja O. T. me numër kartele 1386, vjeç 54. Ju aplikua proteza totale më 20.11.2973, në
fillim ju bë prova funksionale pa dhëmbë dhe rezultoi se ishte zero. Prova funksionale me protezë në
gojë ju bë më 24.1.1974 dhe doli se efekti përtypës im nxjerrë në bazë të formulës ishte 80 % (nga 5
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gr që përtypi, heqim 1 gr (1000 mgr) që ngeli në sitë, e pjestojmë me sasinë e fillimit e shumëzojmë
me 100 për të nxjerrë përqindjen:
5000 − 1000
· 100 = 80%
5000
Pacientja A. I., me numër kartele 1853, mosha 50 vjeç.
Ju bë prova funksionale pa protezë dhe rezultoi zero. Ju aplikua proteza me datën 25.12.1973.,
prova funksionale ju bë me datë 11.3.1974 dhe rezultoi që efekti përtypës ishte 80 %.
Pacientja M.L. me numër kartele 1257, mosha 52 vjeç.
Prova e parë funksionale ju bë pa protezë në gojë dhe rezultoi zero.
Kurse me protezë në gojë prova ju bë më 30.1.1974 dhe efekti përtypës rezultoi 84 %.
Në këtë mënyrë kemi nxjerrë efektin përtypës për çdo pacient ne veçanti me proteza totale.
Për nxjerrjen e vlerës mesatare të efektit përtypës për të gjithë pacientët me proteza totale jemi bazuar
në formulën e vlerës mesatare:
X=

Ex
n

ku: Ex – shuma e përqindjeve të efektit përtypës,
n - numri i pacientëve të marrë në studim.
Rezultatet e punimit tonë i kemi bazuar në ndarjen e pacientëve sipas grup – moshave dhe
kohës së aplikimit të protezës totale sipas tabelave nr. 1 dhe nr. 2 .
Moshat i kemi ndarë me intervale10 vjeçare: 35 – 45 vjeç, 45 – 55 vjeç, 55 – 65 vjeç, 65 vjeç
e lart.
Tabela nr. 1
Përqindja e efektit përtypës sipas grup – moshave
Grup – mosha

Numri i pacientëve

Përqindja e efektit
Përtypës

35 – 45 vjeç

18

75 %

45 – 55 vjeç

27

71.9 %

55 – 65 vjeç

30

69.4 %

65 vjeç e lart

14

62.57 %

Shuma:

89

Mesatarja 69.74 %

Nga kjo tabelë del se në pacientët me moshë 35 – 45 vjeç, përqindja e efektit përtypës është
më e lartë. Kjo lidhet:
1- Me tonicilitetin e lartë te muskujve përtypës, i cili nuk ka pësuar ndryshime të dukshme nga
humbja e dhëmbëve; efekti përtypës ulët me rritjen e moshave.
2- Me shkallën e atrofisë së proçesit alveolar dhe të qiellzës; kjo në lidhje të ngushtë me kohën e
humbjes së dhëmbëve dhe mënyrën e heqjes së tyre.
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3- Me shpejtësinë e vendosjes së protezës menjëhërë pas heqjes së dhëmbëve duke mënjanuar
ndryshimet që pësojnë indet e buta, muskujt dhe artikulacioni tempero – mandibular (ATM).
Pra siç shihet përqindjen më të lartë e kanë moshat 35 – 45 vjeç dhe më të ulët e kanë pacientët
me moshë 65 vjeç e lartë.
Kurse sipas kohës së aplikimit të protezave përqindjet e efektit përtypës i kemi paraqitur në
tabelën nr. 2.
Tabela nr. 2
Përqindjet e efektit përtypës sipas kohës së aplikimit të protezës totale në gojë.

1ab2-

Koha

Numri I pacientëve

Përqindja e efektit përtypës

3 – 6 muaj

38

61.9 %

6 – 9 muaj

15

72.53 %

9 – 12 muaj

20

75.6 %

12 muaj e lartë

16

97 %

S h u m a:

89

Mesatarja 72.25 %

Nga tabela nr. 2 del se:
Përqindje më të lartë kanë pacientët me një kohë përdorimi të protezës mbi 12 muaj. Kjo
lidhet me:
Me adaptimin e sistemit nervor me gjëndjen e re, pra me protezën në gojë.
Me adaptimin e muskujve të gjuhës, dhe të indeve të proçesit alveolar me protezën.
Përqindje më të ulët kanë pacientët me një kohë të shkurtër përdorimi.

Nga rezultatet që kemi konstatuar tek personat me protezë totale kemi vërejtur se midis
pacientëve tanë kishte edhe raste me efekt të ulët përtypës.
Për shembull: Pacienti K.F. me numër kartele 848, mosha 66 vjeç. Ju bë prova funksionale pa
protezë në gojë dhe doli zero. Më 12.6.1973 ju aplikua proteza në gojë. Prova funksionale ju bë më
4.5.1973. rezultoi që efekti përtypës ishte 60 %.
Pacientja Xh. H. me numër kartele 801, mosha 42. Ju aplikua proteza totale me datë 1.6.1973.
prova funksionale ju bë me datë 25.1.1974. rezultoi se efekti përtypës ishte 66 %.
Shkaqet e kesaj përqindje të ulët mund te jenë:
a- Difektet që shkaktohen nga shtrirja e pllakës së protezës sidomos tek nofullat e poshtme.
Për të evituar këtë efekt të ulët përtypës duhet që krahët e protezës të shtrihen mirë në anën e
gjuhës.
Oksman thotë që kur proteza nuk ka një shtrirje të mirë të krahëve të saj nuk sigurohet një
adezion i mirë, stabilzimi nuk është i mire, si rezultat efekti funksional përtypës ulet.
b- Defekti i mosrrjeshtimit të dhëmbëve artificial mbi proçesin alveolar, sidomos të dhëmbëve
distal.
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c- Moskrijimi i reliefit okluzal simbas tipit përtypës, duke mos i krijuar kështu mundësi lëvizjeve
të lira dhe harmonikë të nofullës.
d- Defekte të ndryshme gjatë përgatitjes laboratorike të protezës.
Por gjithashtu mendojmë se rezultatet e ulta të efektit përtypës mund të vijnë edhe nga shkaqe
të tjera si:
- Gjëndja e proçesit alveolar dhe e qiellzës të cilët nga atrofia e theksuar nuk sigurojnë një
adezion dhe stabilitet të protezës.
(Rastet e lartpërmendura).
- Rezilienca e mukozës e madhe.
- Përcaktimi jo i drejtë i lartësisë së kafshimit dhe nga mosvendosja e drejtë e raporteve
reciproke të nofullave psh.:
Me datën 22.4.1974, u paraqit pacientja S.Sh. me protezë totale në gojë. Ajo ankohej për
mospërtypje të rregullt (proteza kishte mbi 6 – 7 muaj e aplikuar), lodhje të shpejtë të muskujve gjatë
përtypjes, ndryshim të pamjes së jashtme, gjatë të folurit dëgjohej kërcitje e parakohshme.
Nga ekzaminimi ynë doli se lartësia e kafshimit në okluzion central ishte e lartë, raportet
reciproke midis dy nofullave nuk ishin përcaktuar drejtë dhe rrjeshtimi i sistemit dentar artificial
nuk ishte bërë sipas rregullave.
Në këtë gjëndjë siç ishte, ju përcaktua efekti përtypës dhe rezultoi 42 %.
Ju propozua pacientes që t’i ribëhej protezë e re, pasi ekzistuesja ishte e pavlefshme për
mendimin tonë.
Proteza e re ju aplikua me 4.5.1974, me numër kartele 703, prova funksionale ju bë më
3.10.1974 dhe rezultoi një përqindje e lartë 84 %.
Pra, nga këto arrijmë në përfundimin që të kemi një efekt të lartë përtypës duhet t’i kushtojmë
kujdes përgatitjes së protezës qysh nga marrja e masës, përcaktimi i drejtë i lartësisë së kafshimit dhe
raporteve reciproke e deri në përgatitjen përfundimtare laboratorike.
P Ë R F U N DI M :
1- Nga studimi ynë nxjerrim si konkluzion që sa më i vjetër të jetë pacienti aq më i ulët është
efekti përtypës.
2- Efekt më të lartë përtypës kanë pacientët që e kanë përdorur protezën për një kohë të gjatë
mbi 12 muaj.
L I T E R A T U R A:
1- STOMATOLOGJIA Nr. 2, 1970 faqe 131 – 137 (Revista Rumune).
2- STOMATOLOGJIA Nr. 3, 1970 faqe 215 (Revista Rumune).
3- STOMATOLOGJIA Nr. 3, 1972 faqe 51 – 52 (Revista Sovjetike).
4- STOMATOLOGJIA Nr. 4, 1972 faqe 40 – 42.
5- E.COSTA: Rationamentil medical ui practica Stomatogica. Bucuresti 1970, faqe 256 – 270.
6- STOMATOLOGJIA Nr. 6, 1969, faqe 559 – 562 (Revista Rumune).
7- I. M. OKSMAN: Kliniceskie Osnovie Proterizovanija Pri polnom Otsustvie Zubov, faqe 147 – 163, viti 1969.
8- KOSTUR: 1972 Funksionalnie Osobjenosti Zhavatjelnova Aparata faqe 7 – 25 dhe faqe 133 – 146.
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NË NDIHMË TË LABORANTIT

SHKAQET E FRAKTURIMIT TË PROTEZAVE TOTALE
DHE MJEKIMI I TYRE
Stom. K. LLANO
Shkolla e Laboranteve Tiranë
Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të jetesës ka bërë që mesatarja e moshës në vendin
tonë të arrijë 69 vjeç nga 38 vjeç që ishte para çlirimit. Kjo rritje e mesatares së moshës ka sjellë edhe
rritjen e kërkesave për proteza totale, mbasi këto ju kthejnë pacientëve: a) funksionin, b) fonetikën
dhe c) estetikën.
Protezimi i pacientëve ndikon mjaft në shëndetin e tyre. Prandaj çdo protezë që del nga
duart tona duhet të jetë e një niveli të lartë përsa i përket anës funksionale, fonetike, estetike dhe
rezistente. Thyerjet e shumta të protezave totale kërkojnë të riparohen dhe kjo kërkon kohë si për
mjekun ortoped e laborantin ashtu dhe për pacientin, harxhohen dhe material të cilat importohen.
Nga të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë, nga konstatimet tona e nëpërmjet analizave studimore
bërë në poliklinikat e Tiranës në lidhje me riparimet, del se 64.2 % e të gjitha frakturave vijnë si
pasojë e gabimeve teknike të laboranteve dhe mjekëve ortopedë (F. Toti, H. Muça, etj.). Ndërtimi
i protezave totale është një nga detyrat më të rëndësishme të ortopedisë stomatologjike që kërkon
përvojë kliniko – laboratorike dhe njohuri të gjera teorike. Në thyerjet e protezave totale ndikojnë
një sërë faktorësh.

abcde-

Po analizojmë cilat janë gabimet laboratorike të mundshme dhe si duhen mënjanuar ato:
Rrjeshtimi jo i drejtë i dhëmbëve, kur nuk zbatohen parimet bazë të ndërtimit të sistemit
dentar artificial.
Polimerizimi i rezinës jo sipas të dhënave teorike.
Moslehtësimi i toruseve dhe zonave prominente të nofullave.
Modelimi jo i saktë i pllakës së qelizës.
Heqja jo e rregullt e dyllit gjatë hapjes së muflës dhe pastrimit të dhëmbëve prej tij.

a- Rrjeshtimi i sistemit dentar artificial është një nga proçeset më të ndërlikuara të ndërtimit të
protezave totale. Rrjeshtimi i mirë i dhëmbëve siguron funksionin, fonetikën, estetikën dhe
fortësinë e protezës. Për t’ia arritur këtij qëllimi duhet që në rrjeshtimin e dhëmbëve artificial
të zbatojmë disa rregulla bazë pa ta cilat nuk mund të krijojmë protezë të përsosur, siç është
rregulla e linjës së kretës alveolare.
Sipas kësaj rregulle dhëmbët duhet të vendosen mbi proçesin alveolar në mënyrë të atillë
që fisurat e tyre qendrore të projektohen mbi linjën e kretës alveolare. Nëqoftëse e zbatojmë
këtë rregull me rigorozitet krijojmë kushte për një qëndrueshmëri të mirë të protezës dhe si
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pasojë, funksioni do të arrihet të kryhet për arsye se gjatë aktit të përtypjes forcat vertikale
të presionit përtypës bien direkt mbi kretën alveolare e proteza do të ketë qëndrueshmëri,
që është domosdoshmëri për funksion të mirë. Kur dhëmbët rrjeshtohen jashtë kësaj linje
rrjeshtimi, atëherë forcat e presionit përtypës do të devijojnë në drejtim buko – vestibular dhe
si pasojë do të kemi lëkundshmëri të protezës dhe kushte për frakturimin e saj. Kur ka atrofi
të proçeseve alveolare si rezultat i heqjeve të hershme, ose si pasojë e paradontopatise, ose
kur ka anomali të lindura ose të fituara, rrjeshtimi ortognat mund të zbatohet. Në këto raste
aplikojmë rrjeshtim të kryqëzuar të njëanshëm ose të dyanshëm. Duhet mbajtur parasysh
se çdo gojë ka individualitetin e saj dhe laborantët duhet të manovrojnë sipas rastit, duke
punuar në mënyrë krijuese, por pa i shkelur parimet bazë të rrjeshtimit.
Edhe polimerizimi i rezinës luan një rol të rëndësishëm në rezistencën e protezave, prandaj
ky proces duhet të mbështetet në të dhënat teorike. Rezina tip superakryl ka këtë teknologji
përpunimi. Polimeri (pluhuri) përzihet me likidin dy me një (dy pluhur dhe një likid). Kjo
përzierje duhet bërë me gramaturë dhe kurrë me hamëndje. Përzierja bëhet në një vazo
qelqi të pastër e cila duhet të ketë kapak dhe të mbyllet hermetikisht. Përzierja bëhet kështu:
hedhim një shtresë polimeri i cili laget nga likuidi, mbi këtë shtresë të lagur hedhim serisht
pjesën tjetër të pluhurit të cilin përsëri e lagim dhe kështu vazhdojmë për të gjithë sasinë
e caktuar. Nuk lejohet që vazua me rezinë ku zhvillohet polimerizimi i ftohtë të vendoset
në vende të ngrohta, afër sobës ose flakës se gjeneratorit, Ajo duhet të polimerizohet në
temperaturën normale të laboratorit brenda 10 – 15 min. Rezina bëhet gati atëherë kur rezina
nuk ngjitet. Këtë rezinë e vendosim në mufel dhe mbasi bëhen të gjitha proçedurat që njihen
e vendosim në presë, ku duhet ta lëmë për 15 minuta të shtrenguar fort, pastaj e vendosim në
bride, e shtrëngojmë mirë dhe e zhysim në ujë të pastër të ftohtë. Fundi i enës ku do të bëhet
polimerizimi i nxehtë duhet të jetë i pajisur me një dërrasë me vrima në mënyrë që brida ose
mufla të mos takojnë me muret e enës, që nxehtësinë rezina ta marrë nga të gjitha anët në
mënyrë uniforme. Ena duhet të ketë edhe vendin ku të vendoset termometri. Sasia e ujit për 2
mufula duhet të jetë jo më pak se 4 litra. Flaka e gjeneratorit të jetë e tillë që ngrohja e ujit deri
në temperaturën 600C të arrihet për një gjysëm ore. Pastaj flaka e gjeneratorit duhet shtuar
deri sa uji të nxehet e të arrijë pikën e vlimit (1000C). Koha e ngritjes se temperaturës së ujit
nga 600C - 1000C duhet të jetë 30 min. Në temperaturën e vlimit rezina lihet të ziejë 30 min. të
plota. Nëse proçesi i zierjes kalon kohën e nevojshme prej 30 – 35 minuta, materiali i rezines
bëhet tepër i thyeshëm, krijon plasaritjet e brendshme (nga rritja e tensionit sipërfaqësor)
dhe kështu krijohen kushte të favorshme për thyerjen e saj. Kjo është arsyeja që çdo protezë
mund të riparohet brenda kushteve teknike të nevojshme, jo më shumë se tre herë. Në rast
se proçesi i polimerizimit nuk kryhet për 30 minuta, por më pak, materiali sintetik nuk
realizon ato reaksione kimike qe duhet të arrinte e për pasojë materiali humbet cilësitë që
kemi përshkruar më lart, duke u shoqëruar edhe me çngjyrosje të theksuar (zbardhje) të vetë
protezës.
Mufla hiqet nga ena kur uji është i ftohur mirë mbas 24 orësh dhe atëherë bëhet hapja e saj.
Ngritja e temperaturës gradualisht dhe me interval është shumë e domosdoshme për arsye se
brenda në mufël gjatë kesaj kohe ndodhin një sërë reaksionesh kimike, të cilat shoqërohen
me çlirim nxehtësie, gjë që ngre temperaturën brenda në mufël. Po të jetë edhe temperatura
e ujit e lartë dhe të ngrihet mënjëherë, atëherë presioni i brendshëm në rezinë do të rritet
shumë dhe si pasojë do të kemi porozitet në materialin e rezines edhe deformime të protezës.
Kjo mënyrë polimerizimi na siguron të gjitha cilësitë e nevojshme si ngjyrës origjinale të
rezinës, elasticitetin e saj dhe fortësinë.
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b- Lehtësimi i torus palatin dhe mandibular ndihmon shumë në mënjanimin e thyerjeve të
protezave. Kur fusha protetike paraqitet me këta elemente si për nofullën e sipërme ashtu
edhe për nofullën e poshtme, mukoza që mbulon këto është e atrofizuar dhe në krahasim
me mukozën e regioneve të tjera të proçesit alveolar është më e hollë, kështu që e ka humbur
rezilencën e saj normale. Gjatë presionit përtypës mukoza mbi këto zona jo vetëm që do të
ketë dhimbje si pasojë e rezilencës së ulët, por edhe gjithë pesha e presionit përtypës do të
bjerë dhe do të përqëndrohet në këto pika të larta, kështu që brenda një kohe të shkurtër
do të kemi veç dekubituesve të forta në gojë dhe frakturim të protezës. Për të mënjanuar
dhimbjen dhe frakturën e protezave mbi këto zona në modelin e allçisë vendosim fletë të
holla plumbi ose kallai me trashësi 0.6 mm ku buzët e këtyre fletëve hollohen deri në zero
dhe i ngjitim me cement. Në këtë mënyrë një pjesë e forcave të presionit përtypës amortizohet
nëpërmjet hapësirës që kanë lënë këto fletë. Përveç fletëve prej kallaji ose plumbi mbi toruset
dhe kreshtat e mprehta mund të vendoset rezinë elastike (sipas Dr. F.Toti).
c- Faktor tjetër që shkakton thyerjen e protezave totale është edhe modelimi jo i rregullt i pllakës
së qiellzës. Pllaka e qiellzës duhet të ketë një modelim uniform dhe nuk duhet të ketë trashësi
të madhe. Kjo pllakë modelohet me trashësinë që ka vetë fleta e dyllit plus 1/4 e kësaj trashësie,
kështu që presioni përtypës transmetohet gjatë funksionit përtypës mbi mukozën e proçesit
alveolar amortizohet nëpermjet elasticitetit të vetë rezinës. Ky elasticitet sigurohet duke kryer
në rregull polimerizimin dhe duke bërë një modelim uniform të pllakës së protezës.
d- Heqja e plotë e dyllit nga mufla gjatë pastrimit dhe larjes së dhëmbëve me ujë të vluar ndikon
pozitivisht në rezistencën e protezës totale. Në rast se dyllin e lëmë të shkrijë të gjithë, siç
ndodh shpesh herë, allçia e modelit dhe ajo perreth thith një pjesë të tij dhe gjatë polimerizimit
(zierjes) pjesa më e madhe e këtij dylli do të depërtojë në masën e rezinës dhe për pasojë do
të pengojë proçesin kimik intermolekular të vetë rezinës duke mos lejuar që proteza të ketë
ato cilësi elasticiteti dhe fortësie që duhet. Për të mënjanuar këtë fenomen negativ muflën
e vendosim për 3 – 4 minuta në ujë të vluar, pastaj atë e hapim menjëherë me kujdes. Dylli
që është zbutur plotësisht por që nuk ka shkrirë hiqet pa u lënë të shkrijë dhe të thithet nga
allçia. Me ujë të nxehtë të pastër që vlon në një çajnik, lajmë dhëmbët dhe allçinë e muflës,
po ashtu edhe modelin. Larja e dhëmbëve dhe e modelit, asnjëherë s’duhet të bëhet me ujin
e enës ku hapen muflat, mbasi ky është I pa pastër nga dyllrat. Kjo metodë pastrimi lejon të
bëjmë edhe kursim mbasi këtë dyll e përdorim përsëri për modelimin e protezave të tjera ose
për përgatitjen e cilindrave për shabllona.

P Ë R F U N DI M :
Për të mënjanuar frakturat e shumta të protezave totale që ndodhin në klinikat stomatologjike
është e nevojshme të merren këto masa:
1- Të bëhet ngritja ideo – politike dhe tekniko – profesionale e kuadrit mjek, laborant duke u
njohur me të rejat e shkencës.
2- Të ketë bashkëpunim të ngushtë për çdo problem teknik midis laborantit dhe mjekut ortoped.
3- Të zbatohet me rigorozitet teknologjia në çdo proçes pune.
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PËRMBAJTJA
TERAPI- PARADONTOLOGJI
P. Qerimi, D. Bushati:

Disa të dhëna mbi paradontopatinë në klinikën e Durrësit, dhe domosdoshmëria
e dispanserizimit të tyre.

Xh. Ulqini. etj:

Të sëmurët me paradontopati dhe prekja e dhëmbëve nga kariesi.

L. Koja D. Qerimi:

Ndikimi i faktorëve kimikë në gojë.

KIRURGJI – AMBULATORE
A. Bejleri:

Shkaqet e heqjeve të dhëmbëve në kabinetin stomatologjik të Vrrisë.

Xh. Ulqini:

Heqjet e dhëmbëve nga paradontopatitë në fshatin Kashar.

PROTETIKË
F. Toti:

Mbi mundësinë e përgatitjes në vend të plastmasës elastike që përdoret në protezat
e ndryshme që vendosen në gojë.

V. Miçi. Etj:

Zhytja e protezve parciale të thjeshta me pllaka dhe korrigjimi i tyre.

Sh. Karaj:

Inlejtë (mikriprotezat) dhe aplikimet e tyre.

LABORATOR
D. Teta, etj:

Rezultatet e arritura për prodhimin e melotit në laboratorin e klinikës stomatologjike
universitare.
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TERAPI PARADONTOLOGJI

DISA TË DHËNA MBI PARADONTOPATITË NË KLINIKËN
E DURRËSIT DHE DOMOSDOSHMËRIA E DISPANSERIZIMIT TË TYRE
Stom. P. QERIMI, D. BUSHATI
Poliklinika stomatologjike Durrës
Problemi i profilaksisë dhe i trajtimit të paradontopative, mbas kariesit, përbën problemin
themelor të stomatologjisë së sotme. Patjetër lufta kundër saj dhe sidomos masat komplekse që
duhen marrë, përbëjnë një detyrë imediate për çdo stomatolog. Vështirë se ka sëmundje tjetër,
për të cilën të ketë kaq shumë diskutime për të gjitha çështjet, si përsa i përket etiologjisë,
patogenezës, diagnozës, mjekimit bile dhe emërtimit të saj. (Neld, Chaput, Skrakoff, Nopwoll,
Smith, Planonov etj).
Në literaturën profesionale dhe në literaturën e përditshme, jepen mendime dhe trajtime
që janë në antitezë me njëri-tjetrin. Është e qartë se mungesa e një mendimi unik, sidomos
përsa i përket kurimit të saj, tregon se paradontopatitë janë problem i pazgjidhur për shkencën
stomatologjike. Studimet e shumta që janë bërë dhe bëhen nga autorët e huaj dhe studimet që janë
bërë në vendin tonë (si Bitri, Trashani, Kongo, Rexha, Fico, Ulqini, Bllaca, Qerimi etj.), tregojnë
preokupimin e madh për nevojën e njohjes së rëndësisë së sëmundjes, zbatimin e metodave
më rezultative në kurimin e saj dhe sidomos marrjen e masave të rëndësishme profilaktike dhe
parandalimin e saj.
Të nisur nga orientimet e vazhdueshme qe jane dhene që prej vitit 1974, në klinikën
tonë filluam dispanserizimin e paradontopative. Për këtë u krijua një kartotekë e veçantë
për qytetin e Durrësit dhe me rastet që dërgohen për konsultë nga periferia. Kartoteka është
ndarë në lagje të veçanta sipas numrit që ka qyteti. Kartelizimi në fillim bëhej për rastet më
tipike dhe më vonë për pjesën më të madhe të paradontopative dhe disa sëmundje të tjera
të mukozës së gojës. Praktika ka treguar që për të ndjekur më mirë të sëmurin dhe për të
kuruar sëmundjen, dispanserizimi është masa më e përshtatshme. Përderisa në disiplinat e
tjera të mjeksisë, është bërë dispenserizimi i sëmundjeve më të rëndësishme (kardiopatitë,
hepatopatitë, sëmundjet hipertensive dhe disa sëmundje endokrinologjike dhe dermatologjike
etj), mendojmë se është e kohës që në të gjitha klinikat tona të bëhet dhe dispanserizimi i
paradontopative. Kjo ndihmon për një mjekim më rrënjësor të sëmundjes dhe për një kontroll
më të vazhdueshëm të sëmurit.
U morën në studim 1105 kartela të pacientëve të lagjeve dhe moshave të ndryshme (shih tab,
nr. 1).
Tabela nr. 1 na jep ndarjen e pacientëve sipas lagjeve të qytetit dhe pacientët e dërguar nga
rrethi. (shih Tabela nr. 2).
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Në tabelën nr. 2 paraqiten të dhënat e përhapjes së paradontopative, sipas seksit, grupmoshave në numër dhe në përqindje.
Siç shihet nga kjo tabelë, ku dëmtimet siperfaqësore dhe paradontoza janë dhënë sipas grupmoshave, gingivitet prekin moshën më të re. Po ashtu edhe paradontoza, prek sipas të dhënave tona
zakonisht moshën mbi 30 vjeç. Për shembull, në moshën mbi 40 vjeç nga 174pacientë të paraqitur,
84,94 % vuajnë nga paradontoza, kurse 15.06 % nga gingivitet. Këtë konstatim e kemi bërë edhe në
një studimin tonë të bërë para disa vitesh në NISH. Ushqimore Durrës ku ishte përkatësisht 74,24 %
dhe në veçanti për punonjësit e mullirit 86.40 %. Këto të dhëna përkojnë dhe me ato të literaturës së
huaj (Svrakoff dhe Atanasova). Simbas Mondolbaun dhe Evdokimov përqindja mesatare mbi 40 vjeç
arrin mbi 50 % të të studjuarve.
Nga 1105 pacientë të paraqitur dhe të marrë në studim, janë kartelizuar 874 persona të
moshës deri 40 vjeç dmth. 79.09 % e tyre dhe pjesa tjetër dmth 231 veta ose 20.91 % janë mbi
moshën 40 vjeç. Kjo për të vetmin qëllim se deshëm të përqëndrojmë vëmendjen në moshën e re,
që kështu ta parandalojmë përparimin e proçeseve fillestare të gingivitit në proçese më të thella
duke patur parasysh që kurimi i sëmundjes është më i lehtë në fazat e saj të fillimit dhe në moshën
e re.
Përvec kësaj, po të kurohen shpejt dhe mirë gingivitet që prekin moshën e hershme dhe që
mund t’i quajmë si fillim të një paradontoze, hapim rrugën për uljen e paradontopative. Në këtë
përfundim kanë arritur dhe autorë të tjerë si P.Kongo e kolektiv.
Po t’i hedhim një sy tabelës nr. 2, në grup-moshën 11 deri 20 vjeç, nga 171 pacientë të
paraqitur, 149 vetë ose 87.13 % vuajnë nga gingivitet dhe 22 ose 12.87 %, nga paradontoza. Në
moshën 21-30 vjec, nga 405 vetë vetëm 265 ose 65.43 % vuajnë nga gingivitet dhe 140 ose 34.51
% nga paradontoza, kurse në grup-moshën 31-40 vjeç nga 298 veta 32.58 % janë më gingivite,
kurse 67.45% vuajnë nga paradontoza. Verllocki në një studim të vetin në 1952 njofton se në
individë 12-25 vjeç vuajnë nga gingivitet 42 %, kurse nga paradontoza 31.9 %, kurse Noskov
për moshën 17-25 vjeç jep 18.8 % paradontozë. Megjithatë duhet patur parasysh se studimi ynë
përqëndrohet në pacientë që kanë ardhur në klinikë për të kërkuar ndihmë kurative dhe përqindja
duhet të jetë patjetër më e madhe se sa në një studim të përgjithshëm mbi një grup njerëzish
ose punonjësish të ndonjë ndërmarrje. Simbas të dhënave psh. te Kongo e kolektiv për moshën
18 vjeç jep 30.2 %, kurse për 19 vjeç 24.5 % përhapje të gingiviteve, kurse Fico dhe Ulqini dhe
kolektiv për 20 deri 29 vjeç jep 58.7 % përhapje të gingiviteve për qytetin e Tiranës. Pra nga këto
të dhëna nxjerrim si përfundim se gingivitet janë shumë të përhapura në moshën e re sidomos
deri 20 vjeç dhe është detyrë imperative të shtojmë propagandën shëndetësore që këto persona të
dispanserizohen në klinikë. Nxjerrja e statistikave të thata pa një luftë konkrete dhe masa mjekësore
kundër sëmundshmërisë nuk ka vlerën e duhur.
Në tabelën nr. 3 jemi munduar të nxjerrim nga kartelat e studjuara llojet e gingiviteve që
takohen më shpesh në praktikë si dhe llojet e paradontozës. Kjo është arritur me një diagnostikim
më të studjuar.
Siç shihet nga tabela nr. 3 nga 544 raste me gingivite të paraqitur në klinikë, 211 raste janë me
gingivite kronike (katarale), 117 raste me gingivite akute dhe 110 raste në gingivito ulçeroze. Këto
janë format kryesore me mbizotërim të formave kronike. Dallcova jep 73 % gingivite kronike. Po t’i
analizojmë sipas grup-moshave, vërehet se gingiviti kataral akut prek moshat e reja, sidomos ato deri
30 vjeç. Simbas Atanasovës (2) në një studim me nxënësit e shkollave (1022 pacientë me paradont
të sëmurë), jep 64.87 % të tyre me formë akute, kurse në studimin tonë nga 171 të sëmurë të moshës
11deri 20 vjeç 23.33 % janë me gingivite akute katarale. Ndërsa në punonjës Atanasova jep 18.30 %,
kurse në të ndryshëm 20.5 % mbizotërim të formës katarale të gingiviteve, në lidhje me ata që kanë
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ndryshime të paradontit. Po këto të dhëna jep dhe Danillova, ku në punonjës deri në moshën 30 vjeç
jep 25 % të tyre të formës akute të gingiviteve.
Kjo simbas nesh është një gjë shumë pozitive, sepse gingiviti kataral përfaqëson një sëmundje
të lehtë, e cila po nuk u mjekua me kohë, ose kthehet në formë kronike, ose kalon në forma të
ndryshme të paradontozës. Dhe kjo shpjegon volumin e madh të gingiviteve kronike të kuruar në
klinikë që mund të ketë ardhur si shkak ose sepse nuk janë kuruar ashtu si duhet dhe se mund të jetë
bërë një mjekim simptomatik ose nga që pacienti vetë nuk e ka kërkuar me kohë ndihmën e duhur.
Në gingivitet kronike ne kemi përfshirë gingivitin hemorragjik siç e quajmë në disa raste,
tartarik, traumatik (nga urat, mbushjet e dobta dhe rrënjët) po ashtu dhe ato gingivite që kanë ardhur
si rrjedhim i anomalive të dhëmbëve dhe të nofullave.
I konsiderueshëm është dhe gingiviti hipertrofik që prek moshën deri 20 vjeç (62 raste nga
149 raste me gingivite ose 41.60 % të tyre). Mendojmë se kjo ka lidhje me ndryshimet hormonale që
ndodhin në organizmin gjatë kësaj moshe, gjë që ndikon patjetër dhe në indin e paradontit. Forma
mbizotëruese e gingiviteve hipertrofike që qenë ajo e deratozës (Sfrakov, Atanasova, Danillova etj
1,2,6). Forma fibroze nuk përbën as 5 % të tyre. Gingivitet hipertrofike që kemi marrë në studim nuk
kanë lidhje as me daljen e dhëmbëve të përhershëm as me ekzistencën e mbushjeve dhe koronave.
Mendojmë se hipoteza e lidhjes së këtyre gingiviteve me pubertetin është e drejtë (Sateliff. P, 14) dhe
numri i tyre i madh është rezultati i reaksionit të rritur të organizmit kundrejt ngacmuesve ekzogjenë
dhe endogjenë gjatë pubertetit. Nuk është i vogël dhe numri i gingivestomatiteve sidomos në moshën
e re. P.sh. po të marrim grup-moshën 21 deri 30 vjeç, nga 265 raste me gingivite 65 (25.24 %) raste
janë të formës ulçeroze, shifër kjo e konsiderueshme. Në moshat e avancuara pacientët me gingivit
ulçeroz, rrallohen deri sa arrijnë në dy raste, në moshën 41-50 vjeç.
Nga studimi klinik i çdo pacienti në veçanti kemi nxjerrë si përfundim se gingivitet në
shumicën e rasteve kanë prekur gingivën e frontaleve poshtë dhe pastaj lart. Në gingivitet ulçeroze ka
pasur dhe raste të shpeshta ku është prekur gingiva e molareve, më shumë njëra anë. Megjithatë nuk
kanë munguar raste edhe në gingivit ulçeroz të gjeneralizuar.
Inters të veçantë paraqesin dhe paradontoza dhe format e saj klinike.
Siç shihet nga tabela nr. 3, nga 1105 kartela të marra në studim, vetëm 561 raste janë ma
paradontozë. Nga këto 561 të sëmurë me paradontozë 324 (57.7%) vuajnë nga forma hemorragjike
e paradontozës. Në këtë përfundim arrin dhe Danillova P. (6) në një studim të fundit. Forma
hemorragjike e paradontozës mund të merret si një vazhdim i gingivitit kronik, sidomos e atij
hemorragjik (Svrakof, Atanasova). Forma pyorike ose siç e quajmë në praktikën e përditshme pyorea
alveolare ka prekur 81 veta ose 14.44 % dhe zë vendin e dytë. Pas këtyre vjen forma mikse dhe atrofike.
Tabela nr. 1
Shpërndarja e pacientëve sipas lagjeve
Lagjet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Fsh.

M

33

32

30

49

61

60

33

24

26

18

38

22

28

44

23

45

14

19

19

F

27

31

23

41

63

53

26

12

13

16

28

35

23

26

15

31

6

19

19

Ging.

29

39

28

46

58

55

32

20

19

24

25

27

30

32

25

34

8

22

22

Paro

31

24

25

44

66

58

27

16

20

10

41

30

22

38

13

42

12

16

16

Gjith.

60

63

53

90

124

113

59

36

39

34

66

57

52

70

38

76

20

38

38
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Tabela nr. 2
Përhapja e paradontopative sipas grup – moshave në numër dhe përqindje
Grup

Nr.

Seksi

P.Superf. FR(g)

P.P.M. Parad.

mosha

pacient.

M

F

Nr. Pacien.

Në %

nr. Pacien.

në %

0 - 10

-

-

-

-

-

-

-

11 - 20

171

65

106

149

87.13

22

12.87

21 - 30

405

235

170

65

65.43

140

34.57

31 - 40

298

155

143

97

32.55

201

67.45

41 - 50

174

116

58

26

15.06

148

84.94

51 - 70

57

39

18

7

12.28

50

87.72

Gjithsej

1105

610

495

544

49.32%

561

50.68%

Tabela Nr. 3
Semundjet e parodontit sipas Diagnozes

Grup
mosha

Llojet e gingiviteve
Lloji
proç Nr.
Ging
Ging Ging Ging Ging
patol pac.
graak. kro. Hyp ulcer
kur.
vid

Llojet e paradontozës
Grup
mosha

Nr.
pac.

St.
Fil.

Par.
H.

Pa.
Pa.
Pa.
PYR MIA ATN

11-20

149

40

26

62

17

4

11-20

22

3

11

5

3

-

21-30

265

56

106

31

67

5

21-30

140

23

81

21

9

6

31-40

97

20

50

3

23

1

31-40

201

21

108

32

30

10

41-50

26

1

23

-

2

-

41-50

148

5

100

15

18

10

51-70

7

-

6

-

1

-

51-70

50

1

24

8

5

12

Gjithsej.

544

117

211

96

110

10

Gjithsej

561

53

324

81

65

38

Forma atrofike takohet sidomos në moshën mbi 30 vjeç (Sioher-Weinman, Parma etj(cituar
nga Sirakov) (1). Në grup-moshën deri 30 vjeç nga 576 të sëmurë të marrë në kurë kemi 6 veta me
formë atrofike të pastër të paradontozës, d.m.th. 1.04 %. Në një studim të vetin Sfrakov në studentët e
moshës 18-20 vjeç konstaton 1.2 % formë atrofike. Pra del e qartë se forma mbizotëruese në praktikë
është ajo inflamatore (Neld, Suljo, Sfrakov, Chaput, Duoha-stela etj).
Nga studimi i tabelës nr. 3 vërehet se pacientët e paraqitur për kurë në klinikë, që vuajnë
nga paradontoza janë të moshës 30-50 vjeç, kurse në moshën mbi 50 vjeç numri i tyre pëson
rënie. Kjo vjen sipas nesh edhe sepse një pjesë e kësaj moshe janë pajisur me proteza dhe kanë
bërë heqjen e dhëmbëve.Shkaku i këtyre heqjeve nuk mund të thuhet me siguri se ka qenë
paradontoza.
Një rëndësi të veçantë i kemi kushtuar sidomos diagnostikimit të formave fillestare të
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paradontozës që në kontigjentin tonë përbëjnë 53 raste. Dihet se ndryshimet radiologjike të kockës
alveolare pasqyrohen në grafi vetëm atëherë kur preket të paktën 30 % nga përbërja minerale e
kockës. Kjo na lejon të pranojmë se në këtë ndarje mund të kemi përfshirë edhe ndonjë pacient me
paradontozë fazë e parë ose ndonjë rast mund ta kemi përfshirë në gingivitet kronike. Më shumë
jemi nisur nga ankesat subjektive dhe objektive të pacientit. Megjithatë si bazë ka qenë grafia, ku
në shumicën e rasteve kemi vërejtur osteoporozë të septumit intodental dhe dëmtim të tërësisë
së kortikalit. Është vënë re dhe hije e zgjeruar në periodonoium në hyrje të alveolës ((Ballceva,
Lukomski, Ginzhug etj).
Pra mendojmë se lufta për të mjekuar sidomos gingivitet kronike dhe stadet fillestare
të paradontozës, është detyrë e çdo stomatologu. Nuk janë të pakta rastet kur gingivitis kronik
për vite me radhë nuk kalon në paradontozë. Por ne nuk e përjashtojmë dhe nuk mund të
mos pranojmë që gingivitis kronik shërben si terren për zhvillimin e paradontozës. Nga sa
thamë deri këtu del që çdo gingivit kronik duhet të shikohet në mos jo gjithmonë si fillim, të
paktën si paralajmërues i dëmtimit të paradontit. Kështu që duhet të dispanserizohen jo vetëm
të sëmurët me paradontozë ose stadet e saja fillestare por edhe ata që vuajnë nga gingivitet
kronike.
Dëmet që shkakton paradontoza për organizmin e njeriut dihen nga të gjithë. Mjafton të
përmendim se sipas të dhënave të disa, autorëve heqjet e dhëmbëve nga paradontoza kapin 21.4 %
(cituar nga Ulqinaku 1976 nr. 1 B. stomatologjik).
Po ashtu sipas të dhënave tona jo shumë të sakta del se në vitin 1962 ato kapin 15.71 % në
vitin 1963 14.53 % në vitin 1964, 11.5 % dhe në vitin 1965 10.5 % të dhëmbëve të hequr (studim
i pabotuar). Simbas Aleksit për vitin 1978 kemi 5.65 % heqjet nga paradontoza. Rezultat i kësaj
pune nga ana jonë është dhe shtimi gjithnjë e më i madh i numrit të pacientëve të kaluar në
repartin e indeve të buta për kurim. Në tabelën nr. 4 kemi paraqitur paradontopatitë për vitet
1962-1965.

Viti

Nr. I marrë në studim

Nr. gingiviteve

1962
1963
1964
1965

689
838
837
965

33
79
60
47

Gjithsej

3329

219

Nr. paradontozës
29
23
8
12

72

Pra siç shihet nga tabela nr. 4, numri i pacientëve të mjekuar me paradontopati ka qenë shumë
i kufizuar, jo sistematik dhe pjesa më e madhe e tyre kalonte në ambulancë e cila bënte një mjekim
të thjeshtë të tyre.
Si përfundim mund të themi se vetëm një profilaksi e organizuar mund të na çojë në
rezultate të kënaqshme në parandalimin dhe kurimin e paradontopative. Drejtimi profilaktik
i shëndetësisë është karakteristikë dalluese e shëndetësisë sonë socialiste nga shëndetësia në
vendet kapitaliste e revizioniste. Megjithatë duhet të pohojmë që, ndërsa në sektorin e luftës
kundër kariesit ka padiskutim suksese dhe masa të përpunuara organizative, në sektorin
e paradontologjisë duhet bërë ende shumë. Me që nga të gjitha format e paradontozës më
shumë takohet paradontoza inflamatore (duke u nisur nga shpeshtësia e përhapjes, karakteri i
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etiologjisë, patogeneza dhe prognoza relativisht e mirë themi se në këto forma mund të kryhet
me sukses profilaksia. Meqë proçesi fillon nga gingivat me një inflamacion të saj, del si detyrë
kryesore që të gjitha forcat të drejtohen në mos lejimin e inflamacionit të gingivës, ose në qoftë
se ekziston të likujdohet në themel. Kjo mund të arrihet vetëm me anën e dispanserizimit.
Krijimi në vendin tonë i një rrjeti të gjërë stomatologjik e shërbimi falas, kanë krijuar të
gjitha kushtet, jo vetëm të mjekohen në kohë të gjitha llojet e paradontopative, por që dhe
ato të zbulohen në stadin e tyre fillestar ku mund të rivendoset ekuilibri i dëmtuar dhe të
normalizohet funksioni i paradontit.

P Ë R F U N DI M E
1. Nga kartelat e studjuara del se llojet e gingiviteve, që takohen më shpesh janë ato kronike dhe
akute dhe prekin më shumë moshën e re.
2. Paradontoza prek më shumë moshën mbi 30 vjeç dhe më shpesh takohet paradontoza
inflamatore.
3. Forma hemorragjike e paradontozës mbizotëron mbi format e tjera.
4. Dispanserizimi i paradontopative dhe kontrolli i tyre periodik, është një domosdoshmëri e
kohës dhe masa më e mirë për trajtimin e tyre me sukses.
Literatura 16 burime.
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TË SËMURËT ME PARADONTOPATI DHE PREKJE TË DHËMBËVE
NGA KARIESI
Stom. Xh. ULQINI, T. FICO
Katedra e terapisë stomatologjike
Shpesh herë në literaturë takohet mendimi se “ ku ka paradontopati nuk ka tendencë për
karies”.
Katedra e terapisë stomatologjike, për të sqaruar këtë problem mori në studim 3108 të vizituar
të qytetit të Tiranës (punonjës të uzinave, fabrikave dhe të profesioneve të ndryshme). Ndër këta
1944 ishin femra, 1164 meshkuj. Të ndarë sipas grup-moshave i kemi:
20 -29 ……………….1517
30 -39 ……………….829
40 -49 ……………….613
50 -59 ……………….149

të vizituar
të vizituar
të vizituar
të vizituar

Të dhënat e vizitave janë paraqitur në një fletë vizitë individuale.
Studimin tonë e kemi bërë deri në grup-moshën 40-49 vjeç, sepse mbi këtë grup-moshë
dhëmbët e hequr deri në këtë grup-moshë i kemi konsideruar si dhëmbë kariozë (në karies kemi
futur dhëmbët kariozë, dhëmbët e hequr, të mbushur dhe rrënjët e ngelura).
Të vizituarit i ndamë ne dy grupe. Grupi i parë: të vizituar pa paradontopati dhe grupi i dytë:
të vizituar me paradontopati.
Në secilin prej grupeve përcaktuam shkallën e dëmtimit nga kariesi dhe shpeshtësinë e
kariesit.
Të dhënat i kemi parqitur në tabelën nr. 1.
Për të parë më qartë lidhjen që ka çdo formë e paradontopatisë me kariesin, studjuam veç e
veç çdo formë duke i krahasuar me të vizituarit pa paradontopati.
Në format inflamatore të paradontopative (gingivite) të paraqitura në tabelën nr. 2 tek të
sëmurët pa paradontopati numri i dhëmbëve të kariuar për person sipas grup-moshave është:
20 –29……………2.7
30 –39……………3.5
40 –49……………3.8
Kundrejt të vizituarve me paradontopati (gingivite) që përkatësisht është pak më i lartë.
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Gingivite

20 –29……………3.4
30 –39……………4.3
40 –49……………4.6

Ndërsa në tabelën nr. 3. Forma e paradontopative ka një prekshmëri.
Paradontopatitë

20 –29……………3.9
30 –39……………4.1
40 –49……………4

Kundrejt të shëndoshëve që është
20 –29……………2.7
30 –39……………3.5
40 –49……………3.8
Pra kemi te të shëndoshët 3 dhëmbë të kariuar për person.
Gingivite 3.8 dhëmbë të kariuar për person
Paradontite 4 dhëmbë të kariuar për person
Nga të dhënat dalim në përfundim se në format inflamatore, të paradontopative prekshmëria
nga kariesi është pak më e lartë se tek njerzit e shëndoshë. Këtë fakt e shpjegojmë se në këtë sëmundje,
higjiena e gojës është jo e mirë, ka shumë gurza, ka xhepa paradontale që përmbajnë në vetvete nje
florë të pasur mikrobiale, që me sa duket ndikon në zhvillimin e kariesit.
Në format inflamatore edhe kariesi i shumtë është më i shpeshtë se sa tek të vizituarit pa
paradontopati (Shih tabelën nr. 1,2,3).
Forma distrofike e paradontopatisë.
Në format e paradontopative distrofike të paraqitura në tabelën nr. 4 rezulton se grup mosha
20-29 ka 3.7 dhëmbë të kariuar për person
30-39 ka 3.5 dhëmbë të kariuar për person
40-49 ka 3.8 dhëmbë të kariuar për person
Tabela nr. 1
PAPARADONTOPATI
Mr. vizitave

Grup
mosha

Me karies

Me nje karies

Me shume
karies

Vizi

Vizi

Pa karies

nr. Dhëmb.te kariuar
Për

M

F

SH

Vizi

%

%

%

Vizi

%

Shuma
person

20-29

275

425

700

632

90.2

78

11.1

554

79.1

68

9.8

1887

2.7

30-39

49

132

181

171

94.5

13

7.2

158

87.3

10

5.5

638

3.5

40-49

14

70

84

74

88.1

2

2.4

72

85.7

10

12

323

3.8

50-59

15

24

39

36

92.6

1

2.6

35

90

3

7.4

-

-

Shuma

353

651

1004

913

90.5

94

9

819

81.5

91

9.5

2848

3
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MEPARADONTOPATI
Mr. vizitave

Grup
mosha

Me karies

Me nje karies

Me shume
karies

Pa karies

nr. Dhëmb.te kariuar

M

F

SH

Vizi

%

Vizi

%

Vizi

%

Vizi

%

Shuma

Për
person

20-29

378

439

817

750

90.8

62

7.6

688

84.2

67

8.2

3029

3.7

30-39

214

434

648

599

92.4

36

5.5

563

86.9

49

7.6

2765

4.2

40-49

176

353

529

498

94.1

24

4.5

474

89.6

31

5.9

2097

3.9

50-59

43

67

110

107

97.4

3

2.9

104

94.5

3

2.6

-

-

Shuma

811

1293

2104

1954

92.8

125

5.9

1829

86.9

150

7.2

7891

3.9

Tabela Nr. 2
MEGINGIVITE
Mr. vizitave

Grup
mosha

Me karies

Me nje karies

Me shume
karies

Pa karies

nr. Dhëmb.te kariuar

M

F

SH

Vizi

%

Vizi

%

Vizi

%

Vizi

%

Shuma

Për
person

20-29

245

281

526

492

93.5

459

87.2

33

6.3

34

6.5

1834

3.4

30-39

66

148

214

205

95.8

186

91.6

9

4.2

9

4.2

906

4.3

40-49

20

75

95

93

97.8

93

97.8

-

-

2

9.2

442

4.6

50-59

-

5

5

5

100

5

100

-

-

-

-

-

-

Shuma

331

509

840

795

94.6

753

89.6

42

5

45

5.4

3182

3.8

Tabela nr. 3
ME P A R A D O N T I T E
Mr. vizitave

Grup
mosha

Me karies

Me nje karies

Me shume
karies

Pa karies

nr. Dhëmb.te kariuar

M

F

SH

Vizi

%

Vizi

%

Vizi

%

Vizi

%

Shuma

Për
person

20-29

106

116

222

200

90.5

21

9.5

179

81

22

9.5

877

3.9

30-39

86

176

262

242

92.4

16

6.1

226

86.3

20

7.6

1078

4.1

40-49

54

140

194

185

95.4

3

1.5

182

93.9

9

4.6

780

4

50-59

17

24

41

41

100

1

2.4

40

97.6

-

-

-

-

Shuma

263

456

719

668

93

41

5.7

627

87.3

51

7

2735

4
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Tabela nr. 4
MEPARADONTOZË
Mr. vizitave

Grup
mosha

Me karies

Me nje karies

Me shume
karies

Pa karies

nr. Dhëmb.te kariuar

M

F

SH

Vizi

%

Vizi

%

Vizi

%

Vizi

%

Shuma

Për
person

20-29

14

16

30

22

73.3

3

10

19

63.3

8

27

113

3.7

30-39

22

51

73

61

83.6

7

9.6

54

74

12

16

250

3.5

40-49

36

57

93

82

88

11

11.8

71

76.2

11

12

350

3.8

50-59

11

17

28

26

93

1

4

25

89

2

7

-

-

Shuma

83

141

224

191

85.3

22

9.8

169

75.5

33

15

713

3.6

Tabela nr. 5
ME PARADONTOPATI MIKSTE
Mr. vizitave

Grup
mosha

Me karies

Me nje karies

Me shume
karies

Pa karies

nr. Dhëmb.te kariuar

M

F

SH

Vizi

%

Vizi

%

Vizi

%

Vizi

%

Shuma

Për
person

20-29

13

26

39

36

92.4

4

13

31

79.4

3

7.6

205

5.2

30-39

40

59

99

91

92

5

4

87

88

8

8

531

5.3

40-49

66

81

147

138

93.9

10

6.9

128

87

9

6.1

525

3.7

50-59

15

21

36

35

97.3

1

2.7

34

94.6

1

2.7

-

-

Shuma

134

187

321

300

93.5

20

6.2

270

87.3

21

6.5

1261

4.6

Duke i krahasuar me të vizituarit pa paradontopati del se prekshmëria nga kariesi është
pothuajse i njëjtë në të dy grupet.
20-29................2.7 dhëmbë të kariuar për person
30-39................3.5 dhëmbë të kariuar për person
40-49 ...............3.8 dhëmbë të kariuar për person
Me të vetmin ndryshim që në grup moshën 20-29 me formën distrofike të paradontopative
kemi një rritje të lehtë të prekshmërisë.
Duke krahasuar përqindjet e të vizituarve pa karies të formës distrofike, me ato të vizituarve
pa paradontopati (14.7% dhe 95%), del se në formën distrofike kemi më shumë të vizituar që nuk
preken nga kariesi.
Gjithashtu numri i të vizituarve “ me shumë karies”, është më i pakët se sa tek të vizituarit pa
paradontopati.
Pra të sëmurët me paradontopati distrofike preken më pak nga kariesi i shumtë dhe ky fakt
është që gabimisht mendohet se në të sëmurët me paradontpati nuk ka tendencë për karies.
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Forma mikste (tabela nr. 5) Në formën mikste të paradontopative, prekshmëria nga kariesi
në grup-mosha 20-29 dhe 30-39 është më e lartë se në format e tjera, kurse në moshën 40-49 është
pothuajse e njëjtë me format e tjera. Kjo shpjegohet se në këtë formë kemi si fenomene inflamatore
ashtu edhe degjenerative që krijojnë terren të përshtatshëm për zhvillimin e kariesit.
Të dhënat përfundimtare i kemi paraqitur në tabelën nr. 1, ku shihet se prekshmëria nga
kariesi si e grupit me paradontopati ashtu dhe atij pa paradontopati ka një ndryshim jo shumë të
theksuar (92.8% me 90.5%), rezultat ky që vjen mbasi shumica e të sëmurëve me poaradontopati janë
me format inflamatore (gingivite dhe paradontite). Nga 2104 të sëmurë me paradontopati 1559 janë
me format inflamatore, ndërsa me paradont janë vetëm 224 të sëmurë.
Në grup-moshën 20-29 dhe 30-39 kemi një ndryshim të prekshmërisë sepse nga 871 vetë
me paradontopati 748 janë me forma inflamatore dhe në grup-moshën 30-39 nga 648 vetë me
paradontopati 395 janë me formë inflamatore (ku kariesi është më i lartë).
Kjo e dhënë na bind edhe një herë se në format inflamatore të paradontopative përhapja e
kariesit është më e lartë.

P Ë R F U N DI M E
1. Përhapja e kariesit në të sëmurët me paradontopati dhe pa paradontopati ka ndryshime. Ai
është pak më i lartë në të sëmurët me paradontopati.
2. Në format inflamatore dhe mikste të paradontopative, prekshmëria nga kariesi është më e
lartë se sa tek njerëzit e shëndoshë.
3. Në formën distrofike të paradontopative kemi më pak njerëz që preken nga kariesi i shumtë.
4. Nga të dhënat tona mund të mendohet se si faktor që favorizon zhvillimin e kariesit është dhe
flora mikrobiale.
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NDIKIMI I FAKTORËVE KIMIKË NË GOJË
Stom. L. KOJA, D. QERIMI
Poliklinika Stomatologjike Durrës

Zhvillimi i vrullshëm i industrisë që u bë i mundshëm vetëm në pushtetin popullor, kërkon
që krahas kujdesit të përgjithshëm mjeksor të tregohet interes edhe për sëmundjet e gojës.
Për këtë qëllim studjuam intensitetin, shpeshtësinë, predispozicionin karioz dhe në mënyrë
jo të hollësishme paradontopatitë në Ndërmarrjen Kimike të qytetit të Durrësit.
U vizituan 247 femra dhe 127 meshkuj, gjithsej 374 punonjës. Nga të dhënat e marra për
çdo punëtor me fletë anketë personale u ndërtuan 4 tabela me të cilat studjuam sëmundshmërinë,
intensitetin dhe predispozicionin sipas seksit, moshës, vjetërsisë në punë. Në tabelën nr. 1 përfshihen
247 femra dhe 127 meshkuj të ndarë pra sipas seksit.
Tabela nr. 1
Shpeshtësia, intensiteti,Predispozicioni
Sipas seksit

Seksi

Femra

Meshkuj

Gjithsej

Persona
vizituar
gjithsej

Persona
me
karies

Shpeshtësia në
%

Dhëmb
total

247

233

94.33

7456

127

374

119

352

93.7

94

3808

11264

Dhëmbë
karioz
heqje
rregull.

Intensiteti ne
%

I

II

III

2466

31.7

16

53

164

6.94%

22.7

69.3

12

29

78

10.08

24.3

65.5

28

82

242

8.50%

23

6.74

1208

3674

Presidpozicioni

31.6

31.65

Sëmundshmëria karioze në ndërmarrjen kimike është: për femrat 94.33% e për meshkujt
93.7 %. Shohim një përqindja pak më të madhe tek femrat që lidhen me periudhën e shtatzanisë
(Dibra I 1963, Ndoja 1970, P.Pepa 1972, F.Buzi 1973). Intensiteti paraqitet gati i njëjtë, 31.7 % për
femrat dhe 31.6 % për meshkujt.
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Mjaft të larta janë këto përqindje në krahasim me mestaren e qytetit (shpeshtësia 85.66 %
Bllaca. H), ndërsa janë të përafërta me përqindjen karioze të ndërmarrjeve ushqimore në të cilat siç
dihet mjedisi i punës ndikon shumë në përhapjen e sëmundjeve karioze.
Në ndërmarrjen ushqimore të qytetit të Durrësit shpeshtësia dhe intensiteti janë respektivisht
92.13 % dhe 27.37 % për femra, 92.97 % dhe 27.18 % për meshkuj (Bllaca H., Qerimi P. 1973), ndërsa në
ndërmarrjen ushqimore të Tiranës 95.93 % shpeshtësia dhe 27.37 intensiteti (N. Mëhilli). Përsa i përket
predispozicionit, shumica e punonjësve i përkasin grupit të tretë, 69.3 % në femra dhe 65.5 % në meshkuj.
Gjendja e indeve të buta paraqitet si më poshtë: për femra 38.7 % gingivite dhe 61.20 % paradontozë,
për meshkuj 43.12 % gingivite dhe 62.62 % paradontozë. Tek burrat ka një përqindje më të madhe të
paradontopative që mund të jetë si pasojë e kujdesit më të pakët të tyre. Kujdesi dhe pastrimi i rregullt
i dhëmbëve duhet të jetë detyra e çdo punonjësi. Prandaj në qendrat e punës dhe të prodhimit duhet të
organizohen biseda më të shpeshta, të zhvillohen tema nga mjekët stomatologë, në të cilët të flitet qartë për
rëndësinë e dhëmbëve të shëndoshë, për rrezikun që i sjellin trupit të njeriut sëmundjet e gojës etj.
Në këndin e shëndetit të ndërmarrjes kimike janë varur tabela të ilustruara në të cilat paraqiten
dëmtimi i dhëmbëve dhe pasojat e tij. Këto tabela mendojmë se duhet të vendosen edhe në reparte së
bashku me materialet e tjera propagandistike. Në ndërmarrjen kimike punonjësit janë vazhdimisht
në kontakt me lëndët kimike aktive dhe pluhura të cilët veprojnë keq në mukozat në përgjithësi, e
në mukozat e gojës në veçanti. Acidet industriale si acidi sulfurik, acidi klorhidrik, gazi sulfuror janë
ngacmues të mukozave të gojës.
Përbërësit e kromit dhe kriprat e tij (në rastin tonë bikromati), dëmtojnë mukozën e hundës
dhe sidomos septum nazi në të ashtquajturin lokus Kiselbachi duke e shpuar atë, ndërsa në mukozën
e gojës ndonjëherë shfaqen dëmtime të vogla të verdha që shërohen ngadalë.
Në punonjësit e repartit te bojës aniline, pamë ngjyrim të dhëmbëve të përparme si dhe
gurëza të ngjyrosura. Në përbërje të bojës aniline janë metalet krom dhe plumb, ky i fundit krijon
të ashtëquajturat gurë plumbi në blu të errët ose në të purpurt, ndërsa sulfuri i karbonit shkakton
inflamacion purulent të gingivave.
Tabela nr. 2
Shpeshtësia, intensiteti, Predispozicioni
Sipas seksit

Seksi

Mosha

20-30

Persona
vizituar
gjithsej

Persona
me
karies

Shpeshtësia në
%

Dhëmb
total

Dhëmbë
karioz
heqje
rregull.

Intensiteti ne
%

I

II

III

117

108

92.4

3456

816

20.71%

8

39

61

Presidpozicioni

7.4
31-40

67

63

94

20.16

665

32.29%

36.1 56.40%

8

11

44

12.5

17.4

69.6

0

2

45

4.2

96.8

1

14

6

94

Femra
41-50

51-60

48

15

47

15

97.9

100

1504

480

730

255

48.53%

53.30%

0
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Seksi

Mosha

20-30

31-40

Persona
vizituar
gjithsej

Persona
me
karies

Shpeshtësia në
%

55

50

90.19

26

24

92.3

Dhëmb
total

Dhëmbë
karioz
heqje
rregull.

Intensiteti ne
%

I

II

III

1600

316

19.7

5

20

25

10

40

50

5

7

12

20.8

29.1

50.1

2

2

26

6.4

6.4

87.2

-

-

15

-

-

100

768

238

30.90%

Presidpozicioni

Meshkuj
41-50

51-60

31

15

30

96.77

15

100

960

480

390

264

40.60%

55%

Në tabelën nr. 2 vihet re një ngritje e shpeshtësisë dhe e intensitetit nga një grup-moshë
në tjetrën. Nga 92.4 % në 94 % e 100 % në grup-moshën e fundit të femrave dhe në meshkujt nga
90% në të parin arrin në 100 % në grupin e fundit. Po kështu rritet dhe intensiteti krahas rritjes së
moshës. Përveç faktorit moshë në këtë sëmundje, një rol mjaft të rëndësishëm duhet të luajë edhe
faktori kimik. Shpeshtësia dhe intensiteti janë të larta që në grup-moshën e parë d.m.th lëndët kimike
fillojnë të veprojnë shumë shpejt, sidomos pas pesë viteve të para. Këtë e pasqyron edhe tabela nr.
3 ku shpeshtësia dhe intensiteti në 5 vitet e para janë respektivisht 90.22 %, 26.5 % në femra dhe 90
%, 23.5 % në meshkuj. Këto përqindje rriten në mënyrë të ndjeshme nga 6-10 vjet pune e akoma
më shumë në 11-25 vjet 98.5% shpeshtësia dhe 42.6% intensiteti për femrat dhe 100 % e 42.6 % në
meshkuj.
Tabela nr. 3
Shpeshtësia, intensiteti, Predispozicioni
Sipas vjetërsisë në punë

Seksi

Femra

Meshkuj

134

Dhëmbë
karioz
heqje
rregull.

Intensiteti ne
%

I

II

III

2656

696

65.5

6

26

52

94.1

2624

83

31.7

5

21

56

68

98.5

2176

938

42.6

5

6

57

50

45

90

1440

330

23.5

6

17

22

6 - 10

42

39

92.8

1248

400

32

3

8

28

11 - 30

35

35

100

1120

478

42.6

3

4

28

Vjetërsia

Persona
vizituar
gjithsej

Persona
me
karies

Shpeshtësia në
%

Dhëmb
total

1-5

90

83

90.22

6 - 10

88

82

11 - 30

69

1-5

Presidpozicioni
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Në tabelën nr. 4, shpeshtësia më e lartë paraqitet në repartin e bikromatit-fiksa-shkumë serodinamike 95.3 % frekuenca dhe 33 % intensiteti. Në këtë repart punohet me acid sulfuric i cili shkakton
prishje të dhëmbëve, sidomos të centraleve. Ky proces zhvillohet pa dhimbje (Bogorad). Gjithashtu
këta paraqiten mjaft të larta dhe në linjat DTT, Lindan, Zineb e gaz sulfuror, 94 % shpeshtësia e 30.335.5 % intensiteti. Në këto reparte punohet me acide me përqëndrime të larta (acid sulfuric, acid
klorhidrik dhe klor i cili përveç inflamacionit të gingiviteve në kontakt të zgjatur, shkakton karies të
dhëmbëve (Kaoman). Ndërsa nga veprimi i gazit sulfuror, dhëmbët rrezikohen të prishen.
Tabela nr. 4
Frekuenca, intensiteti,Predispozicioni
Sipas vendit të punës
Perso
na të
vizituar

Persona
Me
CER
Gjithsej

Shpeshtësia në
%

Dhëmbë
gjithsej

62

59

95.3

1888

63

57

92.06

72

68

O2 – SO2

36

Sulfat AL

Bikromat

Presidpozicioni
Dhëmb
C+E+R

Intensiteti ne
%

I

II

III

624

33

2

15

63

1824

582

31.9

6

11

40

94.4

2176

660

30.37

3

19

46

34

94.4

1056

375

35.5

5

7

23

73

70

93.15

2240

827

37.09

7

12

51

64

64

94.32

2048

606

29.03

5

18

41

28

82

242

Fikse
Shkumë
aero
Reparto
No.1
D.R.T.
Lindan
Zenep

Baz anilinë
Detergentët
Mekanik

Repartet e ndërmarrjes kimike janë të pajisura me aspiratorë, punëtorët punojnë me çizme,
kominoshe, këpucë e maska, në mënyrë që lëndët kimike të veprojnë sa më pak në organizëm.
Punëtorët porositen vazhdimisht nga personeli shëndetësor i ndërmarrjes që gjatë punës, goja
të shpëlahet disa herë me solucione të dobta sode (alkaline); bëhet kontrolli periodik i gojës tek
stomatologu dhe rastet e rënda kartelizohen dhe kurohen.
Në përfundim mund të themi se shpeshtësia dhe intensiteti i kariesit janë të larta në
ndërmarrjen kimike. Rol të rëndësishëm në këtë sëmundje duhet të kene lëndët kimike aktive
dhe pluhrat me të cilat punohet në repartet e saj. Prandaj duhet të rritet më shumë propaganda
shëndetësore në këtë drejtim.
135

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

KIRURGJI AMBULATORE

SHKAQET E HEQJEVE TË DHËMBËVE NË KABINETIN
STOMATOLOGJIK TË VRRISË
Stom Ali BEJLERI
Kabineti stomatologjik Vrri Tiranë
Në këtë punim jemi përpjekur të nxjerrim arsyet kryesore të heqjeve të dhëmbëve në fshat
dhe kryesisht në zonën e Vrrisë.
Shkaqet e heqjeve natyrisht janë po ato që influencojnë dhe në qytet. Por fshat ka disa specifika
të tjera siç janë interesimi për kontrolle dentare nuk i përgjigjet sëmundshmërisë së gojës, terreni
shumë i hapur që mbulon një klinikë dentare, mënyra e gatimit dhe e ushqimit etj. Natyrisht në këto
indekse ndikon dhe faktori nëse zonat që mbulon një klinikë dentare është pranë qytetit ose nëse
është zonë malore apo fushore.
Zona e Vrrisë hyn në zonat e thella malore të rrethit të Tiranës.
Të dhënat janë nxjerrë nga regjistrimi themelor i ambulancës për periudhën 3 vjeçare janar
1976 – dhjetor 1978.
Gjatë kësaj periudhe janë vizituar 3566 pacientë, nga të cilët 2103 kanë patur nevojë dhe u
është kryer heqja, 142 u janë bërë ndërhyrje ambulatore (kryesisht trajtim abces), 800 ndërhyrje
terapeutike dhe ortopedike, 344 mjekime apo thjesht vizita dhe 177 u janë kryer heqje dhëmbësh
qumështi. Nga këta 1778 janë femra dhe 1788 meshkuj. Pra siç shihet nuk ka ndonjë ndryshim përsa
i përket seksit.
Tabela nr. 1

Nr. i pacienteve

Vizita
(P + Q)

Me heqje
P

Diagnoza

Vizita +
Mjekim

Me heqje
Q

Absces

3566

2103

800

344

177

142

Numri i përgjithshëm i heqjeve ka qenë 3020 nga të cilët 2814 dhëmbë të përhershëm dhe
206 dhëmbë qumështi. Numri i heqjeve të dhëmbëve të qumështit është i vogël sepse në të nuk janë
përfshirë heqjet e planifikuara të kryera në mënyrë të organizuar nëpër shkolla.
Nga 2814 heqje në dhëmbët e përhershëm 1431 i përkasin nofullës së sipërme dhe 1883
nofullës së poshtme. Pra dhe përsa i përket nofullave nuk kemi ndonjë ndryshim. Diferenca rreth 50
dhëmbë më shumë të hequr në nofullën e sipërme.
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Tabela nr. 2
Numri i vizitve dhe heqjeve

Nr.

Vizita
P+Q

Femra

3566

1778

Meshkuj

Heqja e
dhëmëve
Të
përhershëm

Sipër

Poshtë

Heqja e
dhëmbëve të
qumshtit

1788

2814

1431

1383

206

Po analizojmë dhëmbët e përhershëm që i përkasin moshës 6 deri 70 vjec; 2814 dhëmbë të
përhershëm të hequr u takojnë 2103 pacientëve, pra në 100 pacientë kemi 133 heqje (raporti 1:1,333).
Sipas grup-moshave kemi:
Tabela nr. 3
Numri i heqjeve sipas grup-moshave
Mosha

6 – 20
vjec

21 – 30
vjec

31 – 40
Vjec

41 – 50
vjec

51 – 60
vjec

Mbi 61
vjec

Nr. i heqjeve

265

656

675

718

302

200

9.45

23.29

23.97

25.42

10.75

7.12

5

3

2

1

4

6

%

Vendi që zë

Tabela nr. 4
Numri i pacientëve sipas grup-moshave
Mosha
Nr. i
pacientëve
%
Vendi që zë

6 – 20 vjec

21 – 30
vjec

31 – 40
vjec

41 – 50
vjec

51- 60
vjec

Mbi 61
vjec

253

568

505

462

181

99

12.23

27.42

24.42

22.34

8.75

4.84

4

1

2

3

5

6

Siç shihet nga këto dy tabela, numri më i madh i pacientëve që u janë kryer heqje është në
moshën 21 deri 30 vjeç (568 pacientë ose 27.42 %), kurse numrin më të madh të heqjeve e kemi në
moshën 41 – 50 vjeç me 718 heqje (25.42 %)
Pra në moshën 40 deri 50 vjeç, megjithëse numri i pacientëve që u është bërë ndërhyrje
pakësohet, përsëri numri i heqjeve në këtë grup-moshë zë vendin e parë.
Kjo shpjegohet me faktin se deri në moshën 30 vjeç, kërkojnë ndërhyrje vetëm pacientë që
kanë pasoja të kariesit si pulpite, gangrena, periodontite, abscese etj. Më vonë me rritjen e moshës,
plus shkaqeve të para, numri i heqjeve shtohet për shkak të shkatërrimit të kurorës së dhëmbit
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(radiks) dhe arrin maksimumin në moshën 41 – 50 vjeç. Në këtë moshë shtohen edhe shkaqe të tjera
si sëmundje të paradontiumit dhe arsyet protetike. Këto të fundit janë shkaqet e heqjeve të dhëmbëve
tek të cilët mund të kryhet edhe më shumë se një heqje për pacientë. Pra tani numri i heqjeve është
më i madh se numri i pacientëve që heqin dhëmbë. Gjithashtu heqjet me këto diagnoza kryhen
brenda një kohe relativisht më të shkurtër kur pacienti ka si qëllim të afërt zëvëndësimin e tyre
proteinik. Me fjalë të tjera në qoftë se një pacient do të heqë dhëmbë me diagnozë paradontoze apo
protezë, atëherë këto heqje kryhen brenda një kohe të shkurtër në varësi të numrit të dhëmbëve që
do të hiqen nëse janë në pjesën frontale apo distale, gjendjes së pacientit etj. Pra, jo vetëm që hiqen
më shumë dhëmbë, por dhe këto dhëmbë hiqen brenda një kohe të shkurtër duke shtuar në këtë
mënyrë numrin e dhëmbëve të hequr brenda një periudhe të caktuar. Kjo periudhë sipas të dhënave
tona është 41 – 50 vjeç.
Numri maksimal i pacientëve me heqje të dhëmbëve arrin në moshën 30 vjeç, kurse numri
maksimal i heqjeve arrin në moshën 50 vjeç.
Deri në moshën 30 vjeç shohim se numri i heqjeve përkon me numrin e pacientëve. Ky është
një raport i drejtë.
Ndryshe ndodh në moshat nga 30 – 50 vjeç. Në këtë periudhë kemi rënie të numrit të
pacientëve dhe përkundrazi rritje të numrit të heqjeve. Shkaqet i shpjeguam më sipër.
Pas moshës 50 vjeç kemi rënie të theksuar si të numrit të pacientëve ashtu dhe numrit të
heqjeve.
Pra mosha 50 – 55 vjeç është mosha maksimale e ekzistencës së dhëmbëve natyrale. Sic shihet
nga tabela deri në moshën 40 vjeç janë kryer mbi 50 % e heqjeve, kurse deri në moshën 50 vjeç
janë kryer 82 % e heqjeve. Duke ditur numrin e banorëve që janë mbi moshat 40 vjeç, ne mund të
bëjmë një planifikim të mundshëm të protezimit të tyre me proteza parciale dhe mbi moshën 50 vjeç
protezimin komplet të gojës.
Shkaqet e heqjeve
Shkaqet e heqjeve të dhëmbëve mund t’i ndajmë në dy grupe të mëdha dhe të diferencuara
mirë nga njëri-tjetri.
Në grupin e parë fusim kariesin dhe pasojat e tij si pulpitin, gangrenën, periodontitin, abscesin
dhe rrënjët. Këto heqje zënë vendin kryesor në pacientët deri në moshën 40 vjeç.
Në grupin e dytë që i pëkasin kryesisht moshave mbi 40 vjeç fusim heqjet për shkaqe të
sëmundjeve të paradontiumit dhe heqjet për arsye protetike.
Tabela nr. 5
Karies + Ndërlikime
Shkaku

Shkaqe jo karioze

Rrënjë

Pulpit

Gangrenë

Perido.

Absces

Protezë

Piore

Nr

1133

204

163

266

80

671

292

%

61.3

11.1

8.76

14.44

4.38

69.65

30.35

65.48%

34.28%

Nr. Vecantë

40.2

7.2

5.78

9.44

2.84

23.82

10.46

Vendi që zë

1

5

6

4

7

2

3
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Siç shihet nga tabela nr. 5 del se 65.48 % të heqjeve i përkasin grupit të parë, kurse 34.28
% i përkasin grupit të dytë, pra kariesi dhe ndërlikimi i tij janë faktorët kryesorë në heqjen e
dhëmbëve. Duhet të kemi parasysh se në qoftëse në grupin e parë mund të bëjmë një diferencim të
mirë të heqjeve sipas diagnozave (të cilat mund t’i përcaktojmë me metoda klinike a laboratorike);
kjo gjë nuk mund të bëhet për grupin e dytë. Siç shihet në këtë grup 2/3 e heqjeve (69.65 %) i
përkasin arsyeve protetike, kurse 1/3 (30.35 %) arsyeve paradontopatike. Por kjo ndarje nuk është
krejt reale, sepse në fakt shumë dhëmbë piorike janë hequr se pacienti ka pasur si qëllim të afërt
vënien e ndonjë proteze, prandaj dhe diagnoza e heqjes është vënë protezë. Gjithashtu në diagnozat
protezë janë futur dhe heqjet e dhëmbëve me kurorë të destruktuar (rrënjë të cilat janë hequr me
që pacienti do të bëjë korrigjimin protetik të gojës) Për të korrigjuar këtë të metë, mendojme që
në regjistër të shënohët si shkaku subjektiv i heqjes proteza, ashtu dhe diagnoza objektive (piore)
e dhëmbit që do të hiqet.
Le të analizojmë heqjet në vecanti.
Grupi I. Siç e pamë 65.48 % të të gjithë heqjeve e zë kariesi dhe pasojat e tij. Duke analizuar
tabelën e mësipërme, shohim se vendin kryesor të heqjeve e zënë dhëmbët me kurorë të destruktuar,
1133 dhëmbë ose 61.30 % të të gjithë heqjeve të grupit të parë. E marrë për të dy grupet përbën 40.22
% të të gjitha heqjeve.
Vendin e dytë e zënë periodontitet me 14.44 %. Një vend relativisht të ulët zënë pulpitet me
11.14 % ose 7.2 % të të gjithë heqjeve.
Për t’i ardhur në ndihmë sa më shpejt pacientit, në klinikën tonë këmi ndjekur praktikën e
fillimit të kurës që në seancën e parë të paraqitjes për vizitë. Megjithëse është një përqindje relativisht
e ulët (Shkodër 17.08 %) mendojmë se duhet punuar akoma për të ulur edhe më shumë, duke marrë
parasysh se në të kanë influencuar edhe disa faktorë si:
a. Shumë molarë të tretë për arsye të kushteve të vështira të pozicionit dhe ndërtimit anatomik
aq variabël janë hequr me diagnozën pulpit, në pamundësi për trajtimin terapeutik (Sic do të
shohim më poshtë molari i tretë zë vendin e dytë në heqjen e molarëve).
b. Shpesh pacientët këmbëngulin për heqjen për arsye kohe apo frike.
c. Në klinikën tonë vizitohen edhe pacientë të zonave të largëta si Biza apo Martaneshi si dhe
ushtarë të reparteve rreth zonës tonë.
Absceset. Zënë përqindjen më të ulët (4.38 %) të heqjeve të grupit të parë ose 2.84 % të të gjithë
heqjeve. Dihet se për trajtimin e absceseve dhe të shkaktarit të tij ka disa mendime. Ne kemi ndjekur
praktikën e heqjes së shkakut (heqje të dhëmbit) në shumicën e rasteve të dhëmbëve multiradikular
të shoqëruar ose jo me incizion dhe simbas gjendjes lokale dhe të përgjithshme aplikim të terapisë
me sulfamilamidikë ose antibiotikë. Kështu nga 142 abscese të paraqitura në klinikën tonë, 80 rasteve
(57 %) ju është bërë heqje radikale e shkakut, 40 rasteve (28 %) incizion, me drenim, kurse 22 rasteve
(15 %) ju është aplikuar terapi konservative ose trapanim i dhëmbit.
Kjo praktikë jo vetëm ka ndikuar qetësimin e shpejtë të dhimbjes, por dhe ka ulur kohën e
shërimit të abscesit.
Grupi II. Heqjet në grupin e dytë rezultojnë në përqindje të lartë. Ato zënë 34.28 % të të gjitha
heqjeve. Dy janë shkaktarët kryesorë për heqjen e dhëmbëve, kur këto nuk janë të prekur nga kariesi
apo dhe janë të prekur, por që vetë kariesi nuk bëhet shkak për heqje të dhëmbit.
1. Sëmundjet e paradontiumit (30.35 % të heqjeve të grupit të dytë).
2. Arsyet protetike (69.65 % të heqjeve të grupit të dytë).
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Këto të dhëna nuk janë shumë reale, sepse shumë dhëmbë me sëmundje të paradontiumit apo
rrënjë, pacienti i ka hequr për të vënë protezë, dhe ato janë shënuar të hequr me diagnozën protezë.
Po të merret parasysh dhe fakti i mësipërm, del se përqindja e heqjeve të dhëmbëve me sëmundje të
paradontiumit është e lartë. Kjo i përgjigjet dhe realitetit.
Tabela nr. 6
Ndarja e heqjeve sipas grup-dhëmbëve
Molarët

Premolarët

Frontale

1186
42.10%

734
26.05%

894
31.85%

Tabela nr. 7
Molarë

I

II

III

Nr

551

313

322

%

46.46

26.39

27.15

Siç shihet numri më i madh i heqjeve është tek molarët. Kjo ka dhe arsyet e veta duke filluar
që nga numri i shumtë i tyre, ndërtimi anatomik me shumë fisura, pjesëmarrja në përtypje (mund të
frakturohen copa dhëmbësh nga presioni përtypës ose më e shpeshta mund të thyhen mbushjet ose të
dalin krejtësisht ato), vështirësia në përdorimin e furcës, kushtet anatomike të ndërtimit të rrënjëve etj.
Po t’i marrim të ndarë molarët vec e vec shohim se numrin më të madh të heqjeve e ka
molari i parë 551 (46.46 %). Kjo jo vetëm se molari i parë del shumë më herët se molarët e tjerë,
por edhe se shpesh në të neglizhohet; nga prindërit fëmijëve duke e marrë si dhëmbë qumështi i cili
do t’i ndërrohet fëmijës. Ndërsa tek molarët e tjerë shkaqet mbizotëruese të heqjeve janë kryesisht
rrënjët dhe pasues të tjerë të kariesit dentar, tek dhëmbët frontal, përkundrazi shkaktare kryesore
janë paradontopatitë dhe arsyet protetike. Kjo shpjegon dhe numrin e madh të heqjeve në dhëmbët
frontal (894 dhëmbë 31.85 % të të gjithë heqjeve)
Alveolitet
Interesant është fakti se numri i alveoliteve të paraqitura në klinikë është shumë i vogël, ai zë
3-44 % (0,3 – 0,4) të të gjithë heqjeve. Kjo shifër është shumë nën nivelin e të dhënave për qytetin e
Shkodrës (1.85 %), apo të autorëve gjermane (0.9 %).

P Ë R F U N DI M E
1.
2.
3.
4.
5.
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Numri i heqjeve rritet me rritjen e moshës deri rreth moshës 50 vjeç.
Nuk ka dallim mbi numrin e të vizituarve përsa i takon seksit dhe nofullave.
Numri i pacientëve që kanë heqje vjen duke u rritur deri në moshën 30 -35 vjeç.
Vendin kryesor të heqjeve e zë kariesi dhe ndërlikimet e tij.
Mbi moshën 50 vjeç duhet bërë protezimi komplet i gojës.
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HEQJET E DHËMBËVE NGA PARADONTOPATITË
NË FSHATIN KASHAR
Ped. Xh. ULQINI
Katedra e terapisë stomatologjike

Paradontopatitë janë sëmundje që prekin afro 70 % të popullsisë (Cituar nga nga një autor)
60 % e popullsisë vuan nga paradontopatitë.
Sipas një studimi tjetër (4) 69.5 % e popullsisë së rrethit të Tiranës vuan nga paradontopatitë
dhe 40 % e tyre vuajnë nga format e thella të paradontopative. 92,38% e punonjësve të N.I. ushqimore
vuajnë nga kariesi dhe 70,24 % nga paradontopatitë.(2). 70 % e dhëmbëve të hequr mbas moshës 40
vjeçare janë rezultat i paradontopative (8).
Ju futëm këtij studimi, sepse janë të pakta të dhënat që përcaktojnë heqjen e dhëmbëve nga
paradontopatitë dhe sidomos në fshat.
Gjatë një periudhe një vjecare (1978 – 1979) studjuam numrin e dhëmbëve të hequr nga
kariesi, paradontopatitë dhe nga shkaqe të tjera (shkaqe të tjera kemi futur dhëmbët e hequr nga
ndërrimi i tyre, për qëllime protetike dhe ortodontike).
Nga studimi rezulton se 63 % e dhëmbëve janë hequr nga kariesi, 15 % nga paradontopatitë
dhe 22 % nga shkaqe të tjera.
Nga tabela nr. 1 shohim se heqja e dhëmbëve nga kariesi arrin vleftën më të lartë në grupmoshën 21-30 vjeç dhe pastaj fillon e bie për t’u bërë afërsisht e barabartë me heqjen e dhëmbëve nga
paradontopatitë në grup-moshën 51-60 vjeç.
Heqja e dhëmbëve nga paradontopatitë fillon në grup-moshën 20 vjeç dhe arrin vlerën më të
madhe në grup-moshën 51-60 vjeç. Ndërsa heqja e dhëmbëve nga “shkaqe të tjera” arrin vlerën më
të lartë në grup-moshën 11 – 20 vjeç, pastaj bie, duke u ngritur përsëri në grup-moshën 41-50 vjeç
nga ky bie gradualisht deri në grup-moshën 61-70 vjeç.
Sic shihet ndërsa përqindja e dhëmbëve të hequr nga kariesi bie gradualisht sipas grupmoshave, ajo e dhëmbëve të hequr nga paradontopatitë ngrihet gradualisht.
Këto të dhëna përforcojnë përfundimin e autorëve (4) në artikullin “Përhapja e paradontopative
në rrethin e Tiranës” ku theksohet:
“Rënien e përqindjes së paradontopative në grup-moshën 40-49 vjeç dhe 50-59 vjeç (pra në
moshën 40-60 vjet) përkatësisht në 29 % dhe 5 % e justifikojmë me numrin e madh të heqjeve të
dhëmbëve nga paradontopatia në këto grup-mosha”.
Ky konkluzion është bindës mbasi heqja e dhëmbëve në këto grup-mosha është më e larta dhe
pikërisht 27 % dhe 45 %.
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Tabela nr. 1
Grup-mosha

Nga kariesi

Nga paradontop.

Të tjera

11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70

58%
95.5%
81%
53%
41.5%
39.3%

1.5%
14%
27%
44.5%
53.6%

42%
3%
5%
20%
14%7,1%

Tabela nr. 2
Heqja e dhëmbëve nga paradontopatia, kariesi e shkaqe të tjera të krahasuara
Diagnoza

B. Cerekja

Të dhënat tona

Karies
Paradontopati
Të tjera

65,9%
6,9%
28,5%

63%
15%
22%

Sipas grafikut nr. 1 del se dhëmbët që hiqen më shumë nga paradontopatitë janë qendroret
poshtë, dhëmballa e parë poshtë, anësoret poshtë. Më pak hiqen qendroret sipër, dhëmballa e parë sipër.
Krahasime: Krahasimin e studimit tonë kryesisht e kemi bërë me studimin e B. Cerekja (3)
mbasi është më i plotë dhe i saktë. Megjithatë kemi disa ndryshime të cilat (sipas mendimit tonë nga
kriteret e vecanta diagnostike të përdorura nga autori dhe nga autorët që ka zgjedhur për krahasim
(shih Tabela Nr. 2). Heqja e dhëmbëve nga paradontopatia (6.9%) na duket e ulët.
Duke krahasuar të dhënat tona përmbledhëse me të dhënat e Q. Jasharit (6), shohim se numri
i heqjeve të dhëmbëve të pandarë në grupe përparon nga një grup-moshë në tjetrën. Po kjo gjë ndodh
dhe me B.Cerekja duke i krahasuar të dhënat tona (të heqjeve të dhëmbëve nga paradontopatia) me
autorë të tjerë, 1,3,5, kemi paraqitjen grafike nr. 2. Të dhënat tona nuk përputhen me të dhënat e
autorëve 5 dhe 3, por afrohen me të dhënat e autorit 1.
Mendojmë se vlefta prej 50% e heqjeve të dhëmbëve nga paradontopatia e dhënë nga (5)
është ca e lartë.
Grafiku nr. 1
Heqja e dhëmbëve nga paradontopatia e paraqitur në mënyrë grafike
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Grafiku nr. 2
Heqja e dhëmbëve nga paradontopatia krahasime me autorë të tjerë

P Ë R F U N DI M E
1. Sëmundja e paradontit bëhet shkak për heqjen e disa apo të një grupi dhëmbësh, që në
moshën 40-50 vjeçare bëhet shumë shqetësuese.
2. Heqja e dhëmbëve nga paradontopatia fillon në grup-moshën 21-30 vjeç dhe zë një vend të
rëndësishëm midis heqjeve dhe dhëmbëve.
3. Duke qenë se përhapja e paradontopative në qytet është më e lartë, stomatologëve u del për
detyrë që më parë të depistojmë dhe të parandalojmë këtë sëmundje, sepse dhe heqjet nga kjo
sëmundje do të jenë më të larta.
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PROTETIKË

MBI MUNDËSINË E PËRGATITJES NË VEND TË PLASTMASËS
ELASTIKE QË PËRDORET NË PROTEZAT E NDRYSHME
QË VENDOSEN NË GOJË (ENDOPROTEZAT)
(Studim eksperimentalo-klinik)
Stom. F. TOTI
Katedra e ortopedisë stomatologjike
Plastmasat në sajë të prakticitetit të tyre dhe leverdisë ekonomike, sot po gjejnë një
përdorim gjithnjë e në rritje në degë të ndryshme të ekonomisë, industrisë dhe mjeksisë. Zhvillimin
e vrullshëm të industrisë së plastmaseve e favorizon jo vetëm prakticiteti dhe leverdia e tyre
ekonomike, por dhe gjetja me bollëk e lëndëve të para me të cilat prodhohen. Çdo vit prodhimi
i lëndës plastike në botë rritet mbi 14 % dhe prodhimi vjetor botëror i tyre i kalon të 25 milion
tonët, duke kaluar në mënyrë të ndjeshme prodhimin e lëndëve të tjera të rëndësishme si çelikun,
aluminin, kauçukun sintetik etj (7).
Në vendin tonë përpunimi i lëndëve plastike ka filluar që në pesëvjeçarin e tretë. Duke u
nisur nga rëndësia ekonomike e këtyre lëndëve dhe nga fakti që vendi ynë është i pasur me lëndë
të para që shërbejnë për prodhimin e tyre, shteti ynë në kuadrin e përgjithshëm të zhvillimit të
ekonomisë dhe industrisë së vendit, i ka kushtuar vëmendje të veçantë zhvillimit me hapa të shpejta
të industrisë kimike prodhuese e përpunuese. Nga 2,6 ton që përpunonte industria jonë e plastmasit
në vitin 1962, sot ajo përpunon disa mijëra ton lëndë plastike në vit, duke i dhënë Atdheut çdo ditë
artikuj të rinj. Në këtë kuadër u ndërtua dhe u vu në shfrytëzim uzina e polivinikloritit (PVC) në
Vlorë, e cila do të sigurojë në vend lëndën e parë dhe uzina e plastmasit në Lushnje si përpunuese
kryesore e saj.
Në sajë të cilësive të tyre e të leverdisë ekonomike, lëndët plastike filluan të gjejnë
përdorim të gjërë jo vetëm në ekonomi e industri, por edhe në mjeksi. Plastmaset gjetën
përdorim edhe në stomatologji dhe sot, veçanërisht në ortopedinë stomatologjike ato krahas
metaleve përbëjnë materialin më të rëndësishëm e më të përdorshëm. Plastmasat që përdoren
sot në stomatologji në sajë të cilësive të tyre fiziko-kimike e të mënyrës së përgatitjes, ndahen
në tre grupe kryesore (2, 3).
I.
II.
III.
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Plastmasa të forta që polimerizohen në temperaturë të lartë 1000C.
Plastmasa që polimerizohen në temperaturën e mjedisit të gojës, ose plastmasat
autopolimerizuese.
Plastmasat elastike që përgatiten në kushte të tjera dhe qe kanë cilësi të ndryshme nga dy
të parat.
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Të frymëzuar nga mësimet e partisë për zhvillimin e thellimin e revolucionit tekniko-shkencor
dhe zbatimin në praktikë të parimit revolucionar të mbështetjes në forcat tona, të mbështetur dhe
në mundësitë material - teknike të krijuara në vendin tonë, ne vumë për detyrë të eksperimentonim
përgatitjen në vend të plastmasës elastike që përdoret në endoprotezat dhe të studjonim mundësinë
e përdorimit të saj në praktikën e përditshme në dobi të ruajtjes e të forcimit të shëndetit të masave
tona punonjëse.
Me përgatitjen në vend të këtij materiali ne, jo vetëm që i presim rrugën importit, por krijojmë
dhe besim për studime e kërkime të mëtejshme për përgatitjen në vend e me forcat tona edhe të
materialeve të tjera të praktikës sonë të përditshme që deri më sot importohen.
Plastmasa elastike që përdoret në endoprotezat ka një përdorim shumë të gjërë. Kjo mund
të përdoret në epitezat gingivale, në shinat okluzale, në parafunksionet, në protezat kirurgjikale, në
obturatorët e ndryshëm, në lehtësimin e formacioneve anatomike në protezat e lëvizshme me pllakë,
në aparatet ortodontike etj (5,6,11). Kjo plastmasë mund të përdoret si material në vete, p.sh në
epitezat gingivale, por mund të përdoret dhe e kombinuar me metale ose plastmasë të fortë, p.sh. në
obturatorët, në protezat kirurgjikale etj.

Lënda bazë dhe plastifikatorët që kemi përdorur për përgatitjen e kësaj plastmase.
Lënda bazë e kësaj plastmase, si e të gjitha plastmaseve që përdoren në stomatologji është
polimetilmetakrilati. Cilësitë fiziko-kimike e biologjike të polimetilmetakrilatit janë të njohura nga
të gjithë stomatologët. Si plastifikatore në përgatitjen e kësaj plastmase ne kemi përdorur salolin dhe
vajin e terebentinës. Këta plastifikatorë nuk kanë veprim dëmtues për organizmin, kushtojnë pak dhe
gjenden me lehtësi.

Saloli (Phenylum salicylicum)
Saloli është bashkimi i acidit salicilik me fenolin, është i patretshëm në ujë dhe acide, por tretet
ngadalë në mjedise bazike duke u zbërthyer në dy përbërësit e tij. Saleli ka veprim plastifikues dhe
stabilizues mbi polimetilmetakrilatit. Vec këtyre ai ka dhe veprim antiseptik e mumifikues, prandaj
ai përdoret si antiseptik i vijave urinare në tretësirat antiseptike që përdoren për shpëlarjen e gojës si
dhe në pastat e dhëmbëve (2,9).

Vaji i terebentinës (Oleum terabenthinae)
Ka veprim plastifikues mbi polimetilmetalkrilatin dhe veprim vazodilatator mbi lëkurën (9).
Vaji i terebentinës ka cilësi të qëndrojë në ujë të nxehtë dhe të mos avullojë.
Nga sa shihet, plastifikatorët që përdorim për përgatitjen e kësaj plastmase, jo vetëm që
nuk kanë veprim dëmtues mbi organizmin,por përkundrazi kanë veprim antiseptik e shërues mbi
mukozën e gojës. (9).
Të dhëna mbi përbërjen dhe përmasat e elementeve të plastmasës elastike që vendoset në gojë
në formën e protezave të ndryshme nuk janë publikuar në literaturën e huaj (2,10). Për këtë arsye
vende të ndryshme kanë ndjekur rrugë të ndryshme për përgatitjen e plastmasave në përgjithësi
e veçanërisht të plastmasave elastike. Raporti midis polimetilmetakrilatit dhe plastifikatorëve në
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literaturë jepet nga 10-80 % (2). Për të përcaktuar llojin e plastifikatorëve që duhen përdorur si dhe
raportin midis tyre e polimetilmetakrilatit na u desh të bëjmë shumë prova e analiza laboratorike.
Mostrat e plastmasave elastike të përfituara nga plastifikatorë të ndryshëm dhe raporte të ndryshme
midis tyre e polimetikmetalkrilatit i çuam në laboratorin e gomë-plastikës në Durrës, ku u bënë
provat fiziko-kimike. Nga krahasimi i të dhënave laboratorike i këtyre mostrave të ndryshme
arritëm në përfundim se plastmasa elastike e përftuar nga plastifikimi i polimetilmetalkrilatit me
salol dhe vaj terebentine ka cilësi më të përshtatshme biologjike e fiziko-kimike për endoprotezat.
Nga eksperimentet e shumta arritëm në përfundim se raportet e plastifikatorëve midis njëri-tjetrit
dhe i këtyre me polimetilmetalkrilatin duhet të jenë të atilla ku polimetilmetalkrilati të zërë rreth
55 pjesë në peshë të të gjithë masës, kurse plastifikatorët të zënë rreth 45 pjesë në peshë të saj. Nga
plastifikatorët, sasinë më të madhe, rreth 42 pjesë, e zë saloli, kurse vaji i terebentinës zë vetëm
rreth 3 pjesë. P.sh. për plastifikimin e 8 gramëve polimetilmetalkrilat, sasi që nevojitet për veshjen
e sipërfaqes mukozale të një proteze të plotë, nevojiten 6 gram salol dhe 0.8 ml. Vaj terebentine.
Duhet të theksojmë se përmasat e polimetilmetakrilatit dhe plastifikatorëve si dhe mënyra e
përzierjes së tyre me njëri-tjetrin, duhet të respektohen me përpikmëri. Cdo pakujdesi bën që të
dështojë reaksioni, ose plastmasa elastike e fituar të mos ketë cilësitë fiziko-kimike e biologjike që
kërkohen.

Teknika e përgatitjes.
Në fillim në enë porcelani ose qelqi të pastër, përziejmë plastifikatorët me njëri-tjetrin.
Kjo përzierje vendoset në banjë uji dhe trazohet vazhdimisht me spatul qelqi ose porcelani gjersa
të treten të gjitha kristalet e salolit. Pas kësaj kjo tretësirë përzihet përsëri në sasinë e caktuar të
polimetilmetakrilatit, vendoset në banjë uji ku përzihet në mënyrë të vazhdueshme me spatul qelqi
ose porcelani gjersa e gjithë masa të fillojë të trashet, afërsisht në konsistencën e testit të plastmasës
së zakonshme para vendosjes së saj në mufël.
Kjo përzierje, ose më mirë të themi testi i plastmasës elastike është tani i gatshëm për t’u
vendosur në mufël. Në qoftë se testi i plastmasës nuk vendoset menjëherë dhe nuk polimerizohet, ai
prishet dhe forcohet. Muflimi i kësaj plastmase bëhet njësoj dhe në të njëjtat kushte si dhe i plastmasës
së zakonshme. Mufla duhet të jetë pastruar mirë nga mbeturinat e dyllit dhe papastertitë e tjera, të
jetë e izoluar me mjete izoluese, të jetë e ftohtë dhe e thatë. Izolimi i dy gjysmave të muflës në asnjë
mënyrë nuk duhet të bëhet me vaj, por me mjete të tjera si uji i qelqit, izodent etj. Kujdes i veçantë
i duhet kushtuar sidomos pastrimit të mbeturinave të dyllit. Këto mbeturina si dhe çdo papastërti
tjetër veprojnë si plastifikatorë mbi plastmasën, duke prishur kështu raportet e përzierjes e si rezultat
dhe vetë reaksionin (11).
Polimerizimi i kësaj plastmase bëhet me anën e nxehtësisë për 5 minuta në 1000C.
Mufla vendoset në enë me ujë në temperaturë të zakonshme, vihet në zjarr dhe ngrihet
temperatura gradualisht deri 1000C. Nxehja e ujit nga temperatura e zakonshme në 1000C
bëhet 30-35 minuta. Kur uji vlon për 5 minuta, hiqet mufla nga ena dhe lihet pë t’u ftohur. Kur
mufla ftohet plotësisht, hapet, nxirret proteza, pastrohet nga mbeturinat e allçisë dhe llustrohet
përfundimisht. Llustrimi i kësaj plastmase bëhet me të njëjtat mjete si dhe i plastmasës së
zakonshme. Kur proteza është përgatitur vetëm nga plastmasa elastike, llustrimi i saj për shkak
të elasticitetit paraqet vështirësi. Për këtë arsye për të forcuar përkohësisht plastmasën elastike
dhe për të bërë të mundur llustrimin e saj, gjatë lustrimit protezën e futim herë pas here në ujë
me akull.
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Jetëgjatësia e kësaj plastmase sipas përvojës sonë, është nga një vit deri në tre vjet. Pas
kësaj kohe plastmasa elastike forcohet, kurse cilësitë e tjera të saj i ruan, pra ajo humbet vetëm
elasticitetin. Këtë lloj plastmase ne e kemi përdorur në 62 proteza të ndryshme nga të cilat 23 me
lehtësim të formacioneve të ndryshme anatomike si tonus palatin, tuberozitete maksilare, linea
mylohycidea etj dhe 39 të tjera në veshjen e sipërfaqes mukozale të protezave të lëvizshme me
pllakë, në rebazim indirekt të protezave të plota, në parafunksionet dhëmbë-nofull-fytyrë, protezat
kirurgjikale, epitezat gingivale etj. Përdorimi i kësaj plastmase në ortopedinë stomatologjike, në
shumë raste, përjashton ndërhyrjet kirurgjikale para protezimit, siguron një qëndrueshmëri e
funksion të mirë të protezës me pllakë dhe bën që proteza të mos shkaktojë dekubituese. Veç
këtyre kjo lloj plastmase është një material i pazëvëndësushëm në defektet e proçesit alveolar, në
shinat mbrojtëse në parafunksionet, protezat kirurgjikale, epitezat gingivale dhe protezimin në
kserostomi.
Ne jemi të bindur se gama e përdorimit të plastmasës elastike të përgatitur nga ne e që përdoret
në endoprotezat e ndryshme nga dita në ditë do te vijë duke u rritur. Ky material mund të përdoret
p.sh në protezat imediate, protezat formuese, në ortodonci etj. Kjo mbetet detyrë në të ardhmen për
ne dhe kolegët tanë, që tani kur ne e disponojmë këtë material, të zgjerojmë mundësinë e përdorimit
të tij në dobi të shëndetit të masave tona punonjëse për përgatitjen me një cilësi edhe më të mirë të
punimeve tona protetike.

Cilësitë fiziko-kimike të plastmasës elastike të përgatitur nga ne dhe që e përdorim në
endoprotezat
Qëndrueshmëria
”
”
”
”

mekanike ....................15,2 kg/cm2
në HNO3......................0,000056gr/mm2
në NaOH .....................0,0034 gr/mm2
në alkool ......................0.21%
në tretësit orgnike ......e tretshme

P Ë R F U N DI M E
1. Plastmasa elastike që përdoret në endoprotezat është një prodhim i viteve të fundit që për ditë
e më shumë po gjen përdorim në stomatologji.
2. Në vendin tonë janë krijuar të gjitha mundësitë materiale e teknike që këtë plastmase ta
përgatitim në vend e me forcat tona duke i prerë rrugën importit dhe duke zgjidhur kështu
një problem të rëndësishëm të praktikës stomatologjike.
3. Përgatitja e plastmasës elastike mund të bëhet ne çdo klinikë të vendit tonë me pajisjet e
zakonshme që kemi në përdorim.
4. Këtë lloj plastmase ne e kemi përgatitur duke plastifikuar polimetilmatakrilatin në raporte të
caktuara me plastifikatorë të ndryshëm.
5. Të dhënat laboratorike dhe përvoja jonë klinike vërtetojnë se ky material ka veti fiziko-kimike
që u përgjigjen kushteve të gojës dhe organizmit në përgjithësi duke mos qenë të dëmshme
për to.
6. Për të përftuar këtë plastmase, duhet te respektohen me përpikmëri raportet e caktuara të
përbërësve të ndryshëm si dhe teknologjia e përgatitjes së saj.
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7. Plastmasa elastike pas një periudhe kohe 1-3 vjeçare vjetërohet duke humbur disa nga cilësitë
e saj.
8. Përdorimi i kësaj plastmase në praktikën e përditshme stomatologjike do të rritë cilësinë
e punimeve tona protetike do të kufizojë, ose në shumë raste do të përjashtojë ndërhyrjet
kirurgjikale para protezimit duke mënjanuar në këtë mënyrë jo vetëm vuajtjet e të sëmurëve,
por në mënyrë të ndjeshme dhe paaftësinë e përkohshme në punë.
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ZHYTJA E PROTEZAVE PARCIALE TË THJESHTA ME PLLAKA
DHE KORRIGJIMI I TYRE
Stom. V. MICI, Q. ABDIHOXHA
Poliklinika stomatologjike Elbasan
Një vend të rëndësishëm në zëvëndësimin e defekteve të harqeve dentare zenë protezat
e thjeshta parciale me pllaka. Këto proteza e transmetojmë presionin e përtypjes me indet e
buta, ndërsa sistemi dentar i ndjekur na shërben vetëm për retension. Protezat e thjeshta me
pllaka përgatiten vetëm me kroshe të thjeshta me një krah vestibular, i cili shërben vetëm për
retension.
Në praktikën e përditshme na takon që pacienti të ketë një ose dy proteza të tilla. Këto
përdoren kur sistemi dentar i mbetur nuk na shërben për përgatitjen e protezave fikse, ose kur numri
i dhëmbëve të mbetur nuk është i mjaftueshëm për të përgatitur proteza që shpërndajnë presionin
në rrugë fiziologjike. Përdoren dhe në ato raste kur kushtet e punës dhe baza materiale nuk na
lejojnë përgatitjen e protezave parciale te skeletuara që e shpërndajnë presionin në rrugë natyrale.
Praktika ka treguar se protezat parciale të thjeshta me pllaka kanë shumë anë pozitive; janë të lehta
në përdorim, të thjeshta në përgatitje në laborator pa kërkuar pajisje të veçanta, pacienti ambjentohet
shpejt, ka retension dhe stabilizim të mirë, sipërfaqa mbështetëse mund të zgjerohet për shpërndarjen
e tensionit përtypës dhe për çdo defekt të sistemit dentar të mbetur pranojmë korrigjime dhe shtesa
pa e zëvëndësuar me protezë të re.
Por rruga jo fiziologjike e shpërndarjes së presionit ka dhe anët e saj negative; pas heqjes
së dhëmbëve proçeset alveolare fillojnë dhe atrofizohen, mukoza humbet shumë nga trashësia dhe
elasticiteti i saj, sa më shumë kalon koha aq më shumë vazhdon atrofia. Atrofia ecën më shpejt në
ato vende ku mbështetet proteza. Nga ana e defektit fillon dhe zhvishet rrënja e dhëmbit të mbetur,
si rrjedhim dhe proteza parciale e përdorur për një kohë zhytet më thellë në proçeset alveolare.
Në momentin e mbylljes së harqeve dentare midis dhëmbëve artificialë dhe dhëmbëve antagonistë
krijohet një hapësirë që dallohet më mirë në provën e spatulës.
Në qoftëse defekti është në pjesën frontale, dhëmbët artificialë duken më të shkurtër se
dhëmbët natyralë fqinjë. Sa më e gjërë të jetë pllaka mbështetëse e protezës aq më e vogël është zhytja.
Prandaj përpiqemi që pllaka e protezës të jetë sa më e gjërë, gjë që sigurohet më mirë në nofullën e
sipërme. Në nofullën e poshtme mundësitë e shtrirjes së pllakës janë më të kufizuara, sidomos kur në
pjesën distale ekzistojnë dhëmbë natyralë, prandaj dhe protezat parciale të poshtme me pllaka zhyten
më shpejt dhe më shumë se të sipërmet.
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Zhytja e protezave parciale me pllaka është ana e tyre më e dobët dhe sjell si pasojë mbi
ngarkesën e dhëmbëve natyralë të mbetur dhe uljen e efikasitetit të përtypjes. Zhytja është ulja e
protezës në vendin e defektit më thellë nga pozicioni normal që ka në momentin e aplikimit. Pastaj
fillon edhe thyerja e elementeve të retensionit dhe thyerja e vetë pllakës.
Dallojmë dy lloj zhytjeje të protezave parciale; zhytja e menjëhershme dhe zhytja e
ngadalshme.
Zhytja e menjëhershme mund të shfaqet një ose disa ditë pas aplikimit të protezës. Kur
përgatitet proteza në artikulator takojmë si dhëmbët natyralë ashtu dhe dhëmbët artificialë. Gipsi
i ngurtë përcakton dhe lartësinë e kafshimit dhe vendin e rrjeshtimit të dhëmbëve artificialë,
ndërsa kur proteza aplikohet në gojë duket normale. Sa fillon përtypja për vetë elasticitetin
dhe plasticitetin e indeve të buta mbi të cilat ushtrohet presion, proteza zhytet menjëherë. Kjo
lloj zhytjeje takohet rrallë, sidomos në ato raste kur proteza aplikohet menjëherë pas heqjes së
dhëmbëve.
Zhytja e ngadalshme vjen më tepër nga atrofia e vazhdueshme. Zhvillimi i atrofisë është më
tepër individual; në disa persona avancon më shpejt, në disa më ngadalë, është më e theksuar në fazat
e para të aplikimit të protezës në moshat e reja.
Fakti që gjithë protezat parciale me pllaka pas një kohe zhyten, tregon se zhytja e ngadalshme
është fenomen i zakonshëm, prek të gjithë pacientët dhe shkurton kohën e përdorimit të protezës.
Prandaj del e nevojshme që gjithë protezat parciale me pllaka që janë proteza gingivale të mbahen
vazhdimisht në të ngrohtë dhe në varësi nga shkalla e zhytjes të korrigjohen ose të zëvëndësohen.
Nga kontrolli ynë i vazhdueshëm del se protezat parciale me pllaka zhyten afërsisht pas një viti. Ka
pasur raste që pas 6 muajve është vënë re një zhytje deri 1mm. Por pas dy ditëve të gjitha protezat
parciale me pllaka dhe me kroshe të thjeshta kanë nevojë për korrigjim dhe pas 4-5 viteve duhen
zëvëndësuar me të reja.
Korrigjimi i zhytjes të protezave parciale është i domosdoshëm për të ruajtur dhëmbët natyralë
të mbetur nga mbingarkesa dhe për të përmirësuar efektin e përtypjes. Korrigjimi është më i lehtë në
protezat që përgatiten me dhëmbë artificialë të rezinës se sa të porcelanit. Ky korrigjim konsiston në
ngritjen e faqeve okluzale të dhëmbëve artificialë deri sa të zhduket hapësira me antagonistët. Kur ka
dhëmbë artificialë porcelani, këto hiqen nga vendi në protezë. Mbi vendin e tyre vendoset një cilindër
i vogël dylli dhe bëhet kafshimi.Merret masa e dhëmbëve antagonistë, vendosen në okludator, mbi
rezinën autopolimilizuese rivendosen dhëmbët e porcelanit me kontakt të plotë me antagonistët. Për
pjesën frontale dhëmbët artificialë rivendosen në vendin e tyre mbi dyll dhe bëhet polimerizimi për
çështjen e ngjyrës.
Kur përdoren dhëmbë artificialë të rezinës, korrigjimi bëhet duke modeluar mbi faqet okluzale
të tyre diferencën sipas antagonistëve dhe bëhet polimerizim në rezinë sipas ngjyrës së dhëmbëve të
protezës. Në pjesën frontale kur dhëmbët dalin më të shkurtër se fqinjët natyralë, hiqen nga vendi
dhe rivendosen në lartësinë e duhur.
Ky korrigjim mund të përsëritet edhe një herë pas një farë kohe, por kur ndryshimet e indeve
të buta janë më të theksuara, protezat zhyten më tepër, elementet e retensionit zhyten, ndonjëherë
edhe nën gingivë dhe disa herë këputen, proteza humbet stabilizimin dhe mund të frakturohet,
prandaj bëhet zëvëndësimi me protezë të re.
Korrigjimi i faqes okluzale dhe zëvëndësimi i protezës kur ka indikacione janë të domosdoshme
për të ruajtur sistemin dentar të mbetur.
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Koha e korrigjimit dhe e zëvëndësimit janë individuale. Kur ka dy proteza të tilla duhen
zëvëndëesuar ose korrigjuar njëra ose të dyja sipas nevojës. Për këtë arsye pacienti duhet sqaruar që
në fillim se proteza parciale nuk është e përhershme, ajo duhet korrigjuar dhe zëvëndësuar kur ka
nevojë. Mjeku duhet ta porositë pacientin që të paktën një herë në 6 muaj të kalojë nën konroll dhe
të mos e konsiderojë punën e kryer me aplikim e protezës.

P Ë R F U N DI M
Tek ne protezat e thjeshta parciale me pllaka zënë akoma një vend me rëndësi.
Për shkak të atrofisë së proceseve alveolare në vendin e defektit ato zhyten.
Me kalimin e kohës, këto proteza duhen korrigjuar ose zëvëndësuar që të ruajnë sistemin
dentar të mbetur.
Për të pakësuar zhytjen atje ku ka mundësi, duhen përdorur më shumë kroshetë me dy e tre
krahë si dhe kroshetë mbështetëse prej teli ose gjysmë të gatshme.
Mundësitë për këto korrigjime tek ne janë të pakufishme.
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INLEJTË (MIKROPROTEZAT) DHE APLIKIMET E TYRE
Stom. Sh. KERAJ
Poliklinika stomatologjike Shkodër
Inlejtë përbëjnë grupin e protezave të vogla, me anën e të cilave bëhet i mundur zëvëndësimi
i pjesëve të dëmtuara në indet e forta të dhëmbit.
Zëvëndësimi me këtë rrugë në kohën e duhur e me sukses i këtyre pjesëve, ka rëndësi mjekuese
profilaktike dhe sjell efektin e dëshiruar funksional.
Mikroprotezimi i dhëmbëve është një degë historikisht e re e zhvilluar më shumë nga fundi i
shekullit të kaluar dhe fillimi i shekullit tonë.
Fusha e aplikimi të inlejve shtrihet në tre grupe sëmundjesh të aparatit përtypës:
1. Në patologjinë e indeve të forta të dhëmbëve (karies, fraktura, defekte klinoide, abrazion etj).
Në këto raste aplikimi i tyre ka si qëllim rikrijimin e pjesëve të dëmtuara të dhëmbëve.
2. Në defektet në harkun e dhëmbëve, ku ato përdoren si bazë e mbështetjes për ura, kroshe etj.
3. Në patologjitë e paradontit (në lëvizje patologjike të dhëmbëve ku ato përdoren në formë
shinash për fiksimin e grup-dhëmbëve (mjekimi-ortopedik).
Përparësia e inlejve kundrejt mbushjeve të zakonshme pasqyrohet në shumë drejtime: në
inlej arrihet plotësisht forma anatomike e dhëmbit dhe treguesit e tjerë funksionalë e kozmetike.
Ndryshimet e mëvonshme fizike apo kimike janë shumë më të pakta se gjatë mbushjeve, gjë që sjell
pakësimin e kariesit sekondar ose rënjen e tyre.
Në këtë drejtim sipas të dhënave të Harndit (1947) kariesi sekondar është vërejtur në mbushje
me fosfat cement tek 68% të rasteve, me amalgam tek 57% të rasteve, me silikat cementi tek 42 %,
ndërsa me inlej tek 10 % (me ar 12%, ndërsa argjent kallaj 8 %).
Kurse T.Shkolar e bp. theksojmë që një vit më vonë mbushja është në gjendje të pakënaqshme
(21.2 % e mbushjeve të amalgamit dhe 43.8 % të silikatit).
Nisur nga të dhënat e mësipërme del se inlejtë kanë një epërsi të padiskutueshme kundrejt
mbushjeve me amalgam, silikat etj., epërsi kjo që justifikon plotësisht në rastet e indikuara kohën e
shpenzuar për përgatitjen e tyre.
Duke patur parasysh porositë e dhena për t’i shërbyer sa më mirë popullit, gjatë praktikës së
përditshme ne aplikuam mikroprotezimin si metodë më të mirë, në disa raste të vetme, për mjekimin
funksional e kozmetik të dëmtimeve në dhëmbët.
Ky punim hedh dritë mbi disa aspekte të këtij mjekimi dhe mbështetet mbi një kontigjent prej
559 të sëmurësh, tek të cilët është bërë mjekimi i 816 dhëmbëve.
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Inlejtë e mësipërm paraqesin këto ndarje: sipas seksit janë vendosur ne seksin femër 60.9 %,
kurse ne meshkuj 39.06 %.
Sipas moshës: në 15-20 vjeç 12,37 %; në 20-30 vjeç 40 %; në 30-40 vjeç 30,2%; në 40-50 vjeç
13,34 %; në 50-60 vjeç 2,65 %; dhe mbi 60 vjeç 0.65 %.
Sipas materialit, ari janë 24,18 %; rezinë 29,9 %, dyrakryli 45,3 %.
Shpërndarja e inlejve sipas dhëmbëve: në dhëmbët incizivë të parë sipër 49,9%, poshtë 0,5
%, në dhëmbët incizivë të dytë sipër 19,1%; poshtë 0,2 %; në kaninet sipër 6,6 %; poshtë 0,9 %, në
premolarët e parë sipër 4,5 %; poshtë 1,5%, premolarët e dytë sipër 2,3 %; poshtë 1,3 %; molarët e parë
sipër 4,3 %, poshtë 3,7 %; molarët e dytë sipër 1,9 %; poshtë 1,8 %.
Sipas klasave të kariesit inlejte paraqesin këtë shpërndarje: Klasa e dytë 19,5%, e treta 24,3 %,
e katërta 56,1 %.
Siç shihet nga të dhënat e mësipërme inlejtë janë aplikuar thuajse dyfish më shpesh në seksin
femër.
Mosha mbizotëruese e këtyre punimeve rezulton ajo 20 - 40 vjeç, gjatë së cilës janë realizuar
dhe 70 % e tyre. Kjo ka arsyen në faktin se kariesi i shfaqur në mosha më të hershme është mjekuar
disa herë me metodat e zakonshme me rezultate të pjesshme që ka çuar në përsëritjen e shpeshtë të
punimit dhe dëmtimit të theksuar të indeve të forta të dhëmbëve.
Gjatë kësaj përvoje ne kemi ndeshur raste ku mjekimi me porcelan është përsëritur deri në 6
herë.
Fakti që më shumë se gjysma e inlejve janë aplikuar në klasën e katërt, tregon për indikacionin
mbizotërues të kësaj metode në këtë klasë.
Gjithashtu mbizotërimi i theksuar i inlejve në dhëmbët e përparshëm (rreth 75%) përcakton
në një rrugë të tërthortë indikacionin e kësaj metode pikërisht tek këto dhëmbë. Është vendi këtu të
vëmë në dukje se në shumicën dërmuese të rasteve është punuar me dhëmbë të gjallë (90 %).
Lidhur me llojet e materialit mbizotërojnë ato të plastmasit rreth 75 %. Kjo tregon se
veçanërisht me dhëmbët e përparshëm, këto materiale gjejnë aplikim të gjërë. Jo të njëjtin mendim
kemi për dhëmbët distalë ku duhet të mbizotërojnë inlejtë e metalit. Është kjo arsyeja që inlejtë e
plastmasit i kemi aplikuar në këto dhëmbë në raste të rralla dhe shumë të nevojshme. Për të ardhmen
mendojmë se mund të shërbejë më mirë akoliti.
Më poshtë po japim disa mendime që mbështeten në përvojën e deritanishme. Është e
domosdoshme që inlejtë të vendosen plotësisht në kavitet, me një hermetizëm të plotë dhe të krijojnë
një masë të vetme me dhëmbin gjatë gjithë funksionimit të tij.
Për këtë qëllim fillimisht duhet të bëhet analiza e defektit karioz, të përcaktohet lloji i
mikroprotezës dhe të përgatitet kaviteti përkatës. Lidhur me këtë fazë të fundit, në literaturën
e konsultuar kemi takuar në dy mendime të ndryshme. Nga njëra anë disa autorë theksojnë se
konsumimi i konsiderueshëm i indit të fortë të dhëmbit të çon në rrugë të drejtë për formimin e
kavitetit dhe lehtëson masën profilaktike për mënjanimin e procesit të dytë karioz. Nga ana tjetër, të
tjerët theksojnë se ruajtja e indve të forta të dhëmbit sjell pasoja më të pakta në proçesin e këmbimit
të lëndës dhe siguron fortësinë më të mirë në koronën e dhëmbit. Natyrisht zgjedhja e njërës apo
tjetrës rrugë paraqet individualitet për çdo pacient dhe dhëmbë të veçantë dhe varet kryesisht nga
shkalla e defektit karioz.
Kryesorja në këtë drejtim mbetet heqja e gjithë pjesëve të prekura nga kariesi deri në
indet e shëndosha. Pastaj gjithnjë duhet t’i jepet përparësi profilaksisë. Në këtë drejtim gjatë
punës sonë na ka ndihmuar gërshetimi i inlejve me disa kunja të vegjël ose shtifta, të cilët
ndihmojnë retensionin më të mirë të tyre me këto kavitete ku janë hequr me kursim indet e
dhëmbit.
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Çështja më me rëndësi është vitaliteti i dhëmbit, mbasi dihet që inlejtë e dhëmbëve të gjallë
kanë të tjera veti biologjike e mekanike nga ato të vendosura mbi dhëmbët pa pulpë.
Studimi rontgenologjik gjithashtu lehtëson dhe drejton mikrprotezimin, mbasi orienton mbi
veçoritë topografike të kavitetit, mbi gjendjen e indeve të shëndosha, raportet me pulpën etj.
Përpunimi i indve të forta të dhëmbëve përbën një mikrokirurgji në vete dhe është etapa më
e rëndësishme e mikroprotezimit. Kjo etapë sipas Black, kalon nëpër disa momente nga të cilat më të
rëndësishmit do t’i përshkruajmë më poshtë.
1. Përcaktimi i kufijve të kavitetit. Ky moment varet para së gjithash nga fakti nëse inlej është
për dhëmbë më vete ose si bazë mbështetjeje për nje protezë të dytë. Në rastin e parë duhet
të nisemi nga kufijtë e kavitetit karioz, kurse në të dytin nga kushtet që kërkohen nga proteza
që do të mbështetet në të (mendimi konstruktiv i mikroprotezës së ardhme). Pas heqjes së
pjesëve karioze deri në indet e shëndosha priten (sipas principit profilaktik) ato pjesë të indeve
të forta që nevojiten për të evituar rrezikun e procesit të dytë karioz dhe për të siguruar
qëndrueshmërinë e mikroprotezës.
Në faqet e kontaktit kaviteti duhet të vijë nën dhe i mbuluar nga papila gingivare, mbasi një
kufi më i lartë krijon mundësi për zhvillimin e kariesit të dytë.
Në përgatitjen e kavitetit duhet të kihen parasysh drejtimet kryesore të forcave që lindin gjatë
përtypjes dhe që muret e kavitetit duhet t’i përballojnë ato, kështu p.sh. forcat në drejtim aksial i
përballon muri pulpar, ato incizival ai gingivar, proksimal bishti dallëndyshes dhe forcat në drejtim
palato-labial i përballon muri vestibular.
2. Përbërja dhe qëndrueshmëria e mikroprotezës. Ky moment kërkon që inlej të qëndrojë fort
në vendin e vet dhe t’i përballojë forcat përtypëse. Në këtë drejtim duhet që muret e kavitetit
të jenë paralel me njëri - tjetrin dhe boshtin perpendikular mbi bazën. Lejohet një devijim
i lehtë (4-6) që nuk pengon retensionin e mikroprotezës dhe lehtëson aplikimin e saj. Në
praktikë një devijim i tillë krijohet mirë me freza fisskonike nr. 2,4.
Qëndrueshmëria e inlejt përmirësohet duke krijuar kavitete shtesë retensioni në gjërësi dhe
thellësi (bisht dallëndyshe simbas Knapp, Gilett,Irving,Bojsson etj).
Gjatë kryerjes së kësaj etape duhet të kihet parasysh ruajtja e pulpës; për këtë qëllim duke
studjuar të dhënat topografike në mes indve të forta të dhëmbëve dhe pulpës tek të rinjtë, Bojsson ka
përshkruar skematikisht disa rregulla të përgjithshme.
3. Përcaktimi i formës më të përshtatshme të kavitetit. Ky moment ka rëndësi për zëvëndësimin
sa më natyrisht të indeve të dëmtuara me materiale plastike, vlen sidomos kur inlejtë do të
shfrytëzohen si mbështetje për ura. Në këtë drejtim duhet që ndërmjet pulpës dhe dyshemesë
së kavitetit të lihet trashësia e mjaftueshme e dentinës (faktori biologjik), formimi i kësaj
dyshemeje, duke qenë bazë e dhëmbëve, përballon forcën më të madhe përtypëse. Në
dhëmbët distale në këtë drejtim ndihmon formimi i shkallës me cement.
Përpikmëria e formimit të kavitetit siguron suksesin e punës së mëtejshme. Marrja në
fazë ose bizotimi i mureve të smaltit ka vlerë biologjike dhe profilaktike, mbasi duke hequr pjesët
e thyera të smaltit i jepet mureve të kavitetit një devijim që shkon në përputhje me drejtimin
radial të prizmave të smaltit. Heqja e dentinës karioze, pastrimi i kavitetit, marrja e masës e të
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tjera janë momente të rëndësishme, gjatë të cilave mjekut i duhet të manovrojë sipas rasteve të
veçanta.
Për të fituar një ide mbi rezultatet e mjekimit, verifikuam gjendjen e 173 dhëmbëve të mjekuar
në 91 pacientë. Inlejtë e këtyre pacientëve sipas viteve të vendosjes kishin këtë shpërndarje: 8 % i
përkasin vitit 1973; 40 % vitit 1974; 47 % vitit 1975 dhe 5 % viti 1976.
Nga ky rikontroll, rezultojnë se defektet në dhëmbët e mjekuar me këtë metodë u ndeshën
6.3 % të rasteve. Pjesën kryesore të këtyre defekteve e përbënte kariesi sekondar 2.8 % (inlej ari 0.5 %,
rezinë 1.2 %; durakryli 1.1 %).
Thyerjet e inlejve zënë vendin e dytë me 1.9 % (atyre plastmasi); në rastet më të rralla u takua
thyerja e pjesëve të dhëmbit 1.1% dhe devitalizimi i dhëmbëve 0.5 %.
Megjithëse kontigjenti i rikontrollit është relativisht i pakët, mendojmë se mund të nxjerrim
disa konkluzione të përafërta lidhur me këtë defekt.
Përsa i takon kariesit sekondar të ndeshur në dhëmbë me inlej rezine e durakryli, mendojmë
se shkaku është më tepër tek vetë materiali që nuk siguron pershtatje me muret e dhëmbit, duke
pasuar tkurrje të mëvonshme që krijon kushte për karies sekondar. Kurse për ato prej ari, mendojmë
se e kanë shkakun në pamjaftueshmërinë e përpunimit të kavitetit.
Përsa i takon thyerjes së inlejve i takuam vetëm në ato prej rezine e durakryli, që padyshim
lidhen me cilësitë e materialit (kjo ngjet sidomos në klasën e katërt). E përsërisim edhe një herë që
materialet e metalta ofrojnë kushte më të mira në këtë drejtim. Thyerjet e pjesëve të dhëmbëve në
rastet e ndeshura kishin ardhur nga pakujdesia e pacientit ose lënia e murit të dhëmbit shumë të hollë
duke u nisur nga principi profilaktik i ruajtjes së indeve të forta kryesisht me dhëmbët frontal. Lidhur
me devitalizimin, megjithëse përbën defekt që ndeshet rrallë, mendojmë se duhet patur më shumë
kujdes gjatë punimit në moshat e reja.
Megjithatë siç shihet përqindja e defekteve është e ulët, gjë që flet për epërsinë e padiskutueshme
të kësaj metode mjekimi në rastet kur ajo indikohet.
Duke përfituar nga përvoja e deritanishme, ne do ta shtrijmë dhe më shumë aplikimin e kësaj
metode në të ardhmen dhe do të nxjerrim përfundime gjithnjë më të sakta lidhur me rezultatet e
larta të saj.
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REZULTATET E ARRITURA PËR PRODHIMIN E MELOTIT
NË LABORATORIN E KLINIKËS STOMATOLOGJIKE UNIVERSITARE
Lab. D. TETA, D. NASTI
Laboratori ortopedik i Klinikës Stomatologjike Tiranë
Ne zbatim te vendimeve te Qeverisë, në stadin e tanishëm të zhvillimit intensiv të ekonomisë
sonë dhe në kushtet kur kërkohet të zgjidhim me forcat tona probleme të shumta, të mëdha e të
ndërlikuara teknike, teknologjike, projektuese e zbatuese, lëvizja për shpikje e racionalizime bëhet
më imperative. Edhe ne punonjësit e Klinikës stomatologjike Universitare kemi ndjerë si detyrë që
të japim kontributin tonë modest për të prodhuar çdo gjë me forcat tona, qofshin këto vegla pune,
pajisje, kimikate etj.
Siç dihet në ortopedinë stomatologjike përdoren disa lloj koronash, por ajo që përdoret më
shumë është korona e stancuar. Për ndërtimin e kësaj korone përdoret metali fusible (meloti). Meloti
është një lidhje metalike e butë që importohet. Duke qenë se ky material është shumë i përdorshëm i
vumë vetes si detyrë që të eksperimentojmë prodhimin e tij me forcat tona.
Nga studimi paraprak që i bëmë melotit të importit, duke gjetur pikën e shkrirjes si dhe duke
bërë analizat e tjera, siç ishin analiza për përcaktimin e vetive fiziko-mekanike, analiza spektrale,
analiza kimike, dukej se kishim të bënim me një nga lidhjet e bismuthit, por me cilën konkretisht,
kjo ishte akoma e vështirë të përcaktohej. Në bazë të këtyre të dhënave laboratorike dhe njohurive na
u desh të përgatisim dhjetra modele e receta, prova të ndryshme, të bënim konsulta me specialistë të
fushave të ndryshme, të institucioneve shkencore të vendit. Lidhja metalike që na duhej të prodhonim
duhet të kishte veti fiziko-mekanike të njëjta gjatë punës, nuk duhej të krijonte çarje, thërrime dhe të
mbushte mirë formën. Një veti tjetër e rëndësishme që duhej arritur ishte përfitimi i një mase të tillë
e cila gjatë nxehjes të mos krijonte cipa okside, pra të mos oksidohej.
Për zgjidhjen e këtyre problemeve u desh një vit pune dhe studim.Nga analizat që i bëmë
melotit origjinal të importit u përcaktuan këto veti fiziko-mekanike:

Lloji
i materialit

Rezistenca
ne shty.
Kg.cm2

Rezistenca
në tërheqje
kg.cm2

Rezistenca
në prerje
Kg.cm2

Rezistenca
në përkulje
kg.cm2

Mik.
Fortesa
kg.mm2

Pika
e shkrirjes

Meloti importi

645.3

97.8

125.6

195.6

9

94

Për përgatitjen e këtij aliazhi ne vazhduam të bënim prova të ndryshme, duke ndryshuar
përqindjet dhe radhitjen e elementeve. Në provat e bëra doli se katër nga këto bashkime nuk na i
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plotësonin kërkesat e tabelës së mëparshme, prandaj vazhduam duke bërë bashkime dhe radhitje të
këtyre materialeve deri sa arritëm në këtë përfundim:
Bi (bismuth) 50%
Sn (Kallaj)
Pl (plumb)

18%
32%

Në provat mekanike në laboratorin tonë ndodheshim përpara një aliazhi deri diku të
kënaqshëm dhe këtë e dërguam në laboratorin gjeologjik, dhe ata na dhanë këto të dhëna (shih
tabelën).
Këto të dhëna i krahasuam me analizat e melotit të importit dhe nga të gjitha këto vetëm
mikrofortësia na doli më e lartë, kurse të tjerat të përafërta. Ky rezultat na inkurajoi për të vazhdua
provat e mëtejshme.

Meloti i
prodhuar

Nr. 1

Rezi. në shtypje Rezi. në tërheqje Rezi. në prerje Rezi. në përkulje

553.08

85.6

108.5

171.2

Mikrofortësia

Pika e shkrirjes

13

96

Mikrofortësia

Pika e shkrirjes

12

90

Një nga lidhjet e tjera që dërguam ishte:
Bi
50%
Pl
20%
Sn
30%
Nga rezultati i analizave na dolën këto të dhëna:

Meloti i
prodhuar
Nr. 2

Rezi. në shtypje Rezi në tërheqje Rezi në prerje Rezi.në përkulje

611.40

77.0

108
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Nga krahasimi i bërë midis këtyre dy prodhimeve, rezultoi se prodhimi nr. 2 kishte një
përmirësim cilësor që konsistonte në rritjen e rezistencës në shtypje. Nga këto prova arritëm në
përfundim se duhej të ndryshohej përqindja e tre elementeve që përbëjnë melotin. Për këtë në fillim
ulëm përqindjen e bismuthit dhe ngritëm përqindjen e kallajit dhe të plumbit. Komponenti që fituam
u largua shumë si nga kampioni ashtu dhe nga provat tona të mëparshme.
Në provat e mëparshme morëm elementë bazë bismuthin, prandaj e caktuam atë në masën
50% dhe krahasuam lëvizjen midis kallajit dhe plumbit. Të dhënat ishin të kënaqshme. Pastaj dërguam
2 komponentët e tjerë me këto përqindje:
Bi
Pl
Sn

50%
30%
20%

50%
25%
25%
157

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

Nga analizat na dolën këto të dhëna:

Meloti i
prodhuar
Nr. 3
Nr. 4

Rezi. në shtypje Rezi në tërheqje Rezi në prerje Rezi.në përkulje

Mikrofortësia

Pika e shkrirjes

664.5

122.3

144.5

246.6

9.2

92

698.1

103.0

141.8

206.6

142

94

Siç duket dhe nga tabela e mësipërme, dy përzierjet e fundit dhanë rezultate më të mira se ai
i importit, sidomos prodhimi nr. 4.
Vetitë fiziko-mekanike të melotit të prodhuar në laboratorin tonë janë më të larta se ato
të importit. Kjo mospërputhje siç thamë edhe më lart, jo vetëm që nuk shkakton asnjë vështirësi
gjatë punimit, por përkundrazi meloti i prodhuar nga ne është më i qëndrueshëm gjatë punës, nuk
plasaritet, mbush mirë formën, nuk thërmohet dhe mbi të gjitha nuk shtypet dhe humbjet oksiduese
janë më të pakta se sa ai i importit. Sipas të dhënëve që kemi nga depo e barnave gjatë 5 viteve pranë
laboratorëve të klinikave të vendit tonë janë konsumuar 500 kg. Melot, me një vleftë prej 78.125 valut.
Duke e prodhuar në vend këtë aliazh çmimi i saj arrin në 12.208 valut; për 5 vite ne i kursejmë shtetit
65.916 l.valut, pra çmimi i tij është 6.39 herë më i lirë se ai i impotit.
Për prodhimin e këtij materiali për të mbuluar të gjitha nevojat e vendit nuk lind nevoja dhe
për fuqi punëtore, mbasi arrihet të prodhohet në të gjithë laboratoret tona, duke siguruar vetëm
bazën materiale. Materialet për prodhimin e melotit vijnë nga importi dhe gjenden pranë uzinave
tona, Bismuthi në Uzinën e Autotraktorëve Enver Hoxha, kallaj dhe plumbi në Uzinën Partizani.
Pra si përfundim del se nga prodhimi i melotit në laboratoret tona, ne arrijmë ta sigurojmë
atë me forcat tona, duke e hequr nga importi, dhe bëjmë realitet fjalën që thotë: “ Çdo gjë mund të
bëjnë njerëzit tanë, njësoj si nga më të mirat e vendeve të tjera, vetëm të rritet më tej aftësia për punë
dhe studim”.
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TERAPI PEDODONTI

DISA PROBLEME TË ETIOLOGJISË E MJEKIMIT
TË PERIODONTOPATIVE KRONIKE
Stom. P. KONGO, Z. KAPLLANI
Klinika Stomatologjike Universitare Tiranë
Megjithë përpjekjet e mëdha që bëhen për parandalimin e mjekimin e kariesit prapëseprapë
shfaqen ndërlikime të hershme apo të vonshme si nga ana e pulpës ashtu edhe e periodontit; këto
të fundit përfaqësojnë një patologji mjaft të përhapur e që shpesh herë çojnë në shqetësime serioze
për pacientët. Numri i pacientëve me dhëmbë të gangrenizuar është i lartë. Në klinikën tonë gjatë
periudhës 1977 – 1979 janë hapur gjithsej 6121 kartela për mjekim në pacientë të moshave të
ndryshme; prej tyre 1326 ose 21.66 % ka qënë me dhëmbë të gangrenizuar apo periodontite. Kjo
përqindje është më e lartë për pacientët që paraqiten për herë të parë per mjekim apo për heqje. Sipas
P.Pepës (6), 60 % e pacientëve janë me dhëmbë të gangrenizuar. Ato zënë vendin e parë në klinikën
tonë po gjatë periudhës 1977 – 1979 janë hequr gjithsej 2467 dhëmbë monoradikular. Sipas shkakut
të heqjes ato ndahen në këtë mënyrë:
Periodontite e gangrene
Rrënjë
Pa diagnozë
Për arsye protetike
Paradontozë
Pulpite
Për arsye ortodontike

356 ose 14.4 %
827 ose 33.4 %
202 ose 8.3 %
839 ose 34 %
197 ose 8.1 %
18 ose 0.7 %
28 ose 1.1 %

Siç shihet periodontitet apo gangrenat zënë 14.4 %, po të futim këtu edhe rrënjët që përfaqësojnë
përfundimin e një proçesi të gjatë shkatërrues dhe që në një masë të konsiderueshme janë me
ndryshime periapikale si dhe rastet në të cilët nuk është specifikuar shkaku i heqjes, përqindja do të
na dilte e lartë rreth 56.1 %, duke qënë kështu vendin e parë për dhëmbët me një rrënjë, mundësitë e
mjekimit të të cilave janë të mëdha. Kjo flet për kujdesin e pakët që tregohet për mjekimit e gangrenës
dhe periodontiteve për dhëmbët me një rrënjë. Kështu sipas një autori, nga 1172 dhëmbë të hequr,
më shumë se 50 % kanë qënë periodontite si ndërlikim pas mjekimit të pulpiteve. Autorë të tjerë (3)
kanë gjetur në 37.4 % ndryshime periapikale. Autorët e huaj (5) japin përqindje të ndryshme si 46 %
dhe nga 25 – 38 % në varësi nga niveli i mbushjes së kanalit dhe i cilësisë së pastave për mbushjen e
kanaleve. Sipas të dhënave të një autori (4), në analizën e rasteve të mjekuara me rezeksion apikal pas
pulpiteve ka gjetur 14.5 % ndërlikime periapikale. Në rastet tona ndërlikimet pas pulpiteve kanë qënë
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43.3 % të rasteve. Në vend të dytë vijnë me origjinë traumatike 26.6 %, këtu është fjala sidomos për
traumat e pamjekuara. Në dhëmbë të pamjekuara ndërlikimet hasen në 16.6 % e së fundi ndërlikimet
nga silikati hasen në 8.5 % të rasteve.
Si të dhënat tona dhe të autorëve të tjerë dëshmojnë për faktin se metodat e mjekimit të
pulpiteve janë larg kërkesave biologjike e nuk sigurojnë rezultate të qëndrueshme. Sa më keq të
mjekohen pulpitet aq më shumë periodontite do të kemi; nga ana tjetër mjekimi jo i rregullt i tyre
do të shtonte përqindjen e ndërlikimeve, sepse ato janë shkaktarët kryesore të proçeseve akute
inflamatore në mbi 50 % të rasteve (7). Dhëmbët shkaktarë në këto raste shpesh herë përfundojnë
në heqje. Përcaktimi i metodës së mjekimit kirurgjikal apo konservativ në këto raste do t’ishte mirë
të bëhej me anë të radiografisë. E theksojmë këtë sepse në praktikën e përditshme pothuajse nuk
bëhet, kështu që kemi një rritje të numrit të dhëmbëve të hequr duke shtuar kërkesat për mjekimin
ortopedik i cili siç dihet paraqet vështirësi për t’i zgjidhur sidomos kur kemi të bëjmë me dhëmbët e
përparshëm e me një rrënjë.
Në lindjen e periodontiteve kronike një rol të rëndësishëm luan flora bakteriale, e cila
është e shumëllojshme dhe me virulencën e saj e në kushtet e favorshme që ka në hapësirën rreth
rrënjës, favorizohet përhapja e proçesit inflamator në tërë kompleksin e indeve, të cilat gradualisht
i nënshtrohen shkatërrimit duke u shtuar produktet helmuese të këmbimit patologjik dhe aminat
biologjike.
Lidhja e ngushtë e vatrave përreth rrënjës me organizmin, prania e një flore të pasur
bakteriale si dhe fenomenet e intoksikimit kronik të organizmit, kërkojnë një ndërhyrje aktive për
mjekimin e periodontiteve. Dihet tashmë se problemet e mjekimit të periodontiteve kanë preokupuar
stomatologët; këtë e vërteton gama e metodave të përdorura.
Mjekimi i periodontiteve përfaqëson një problem të vështirë e të rëndësishëm që diktohet nga
ecuria e ndryshme klinike, nga shumë llojshmëria e formave, nga veçoritë anatomo – topografike të
ndërtimit të periodontit, reaktiviteti individual i organizimit etj.
Qëllimi kryesor i mjekimit është që nëpërmjet përpunimit mekanik e kimik të kanaleve të
arrihet ndërprerja e ngacmimit të hapësirës rreth rrënjës dhe pakësimi i infeksionit në periodont,
duke krijuar kushte për stimulimin e proçesit të regjenerimit kockor.
Për arritjen e këtij qëllimi në praktikë përdoren metoda të vjetëruara, të cilat jo vetëm nuk
ndikojnë mjekimin, por përkundrazi çojnë në ndërlikime apo në riakutizimin e formave kronike
të mbetura në qetësi relative. Këto ndërlikime mund të vijnë si nga përpunimi kimik i tyre me
antiseptikë të fortë, ashtu edhe pas mbushjes së kanaleve. Ne do të ndalemi në këto proçedura, duke
u bazuar ne eksperiencën tonë si edhe në të dhënat e autorëve të tjerë.
Përpunimi mekanik siç dihet krijon kushte për vazhdimin me sukses të mjekimit. Nga mënyra
e kryerjes së tij varet edhe rezultati përfundimtar i mjekimit, sepse ndërlikimet e hershme që shfaqen
si rezultat i përpunimit të pakujdesshëm mekanik zgjasin kohën e mjekimit dhe e kompromentojnë
atë, sidomos kur ka enjtje dhe dhimbje të forta e të padurueshme nga ana e pacientëve, gjë që e
detyron atë të heqë dhëmbin.
Për të evituar këto bashkohemi me mendimin e autorëve të tjerë (2, 8 etj.), të cilët këshillojnë që
ky përpunim të bëhet në kushte asepsie, në praninë e antiseptikëve të tillë si kloraminë apo hipoklorit
i natriumit 5 % e të bëhet gradualisht deri në apeks. Ende sot ka diskutime lidhur me trepanimin
e foramentit apikal. Kundërshtarët e trepanimit e argumentojnë me faktin se trauma e shkaktuar
nga instrumentat (gjatë mjekimit të foramenit apikal ) favorizon një inflamacion më të fortë se sa
kur kalojnë mikrobet tej apeksit, prandaj sipas tyre kanali duhet përpunuar deri në apeks, bile ka të
tjerë që këshillojnë vetëm përdorimin e tiranervave e jo të brozhdikereve. Për mendimin tonë nuk
duhet harruar fakti se suksesi i mjekimit të periodontiteve varet nga inflamacioni direkt i hapësirës
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periapikale e kjo arrihet vetëm atëherë kur forameni apikal është i hapur. Të bazuar në eksperiencën
tonë klinike, ne jemi për zgjerimin e foramenit apikal e mundësisht qysh në seancën e parë, këtë e
argumentojmë me ndërlikimet e pakta, kur forameni zgjerohet dhe me rezultatet e largëta që janë më
të mira. Por gjithmonë duke patur parasysh që manipulimi të kryhet me shumë kujdes.
Përpunimi kimik bazohet në faktin se në kanal gjëndet florë bakteriale e pasur, e cila infiltron
1 – 2 mm në dentinë. Domosdoshmëria e eleminimit të florës bakteriale ka shtyrë që të përdoren
edhe antiseptikë shumë të fortë por rezultatet e arritura nuk justifikuan përdorimin e tyre sepse ata
në një përqindje të lartë japin ndërlikime të hershme. Këto ndërlikime bëhen shkak për riakutizime,
duke penguar rrjedhjen normale të proçesit të mjekimit. Nga ana tjetër ato ulin vetitë biologjike të
periodontit duke frenuar proçesin e regjenerimit kockor ose duke e prishur fare atë, apo në raste të
tjera e ngadalësojnë atë. Dihet se frenimi dhe ngadalësimi fshehin në vetvete rrezikun e ndërlikimeve
apo të riaktivizimin e formave të vjetra të proçesit periapikal.
Vitet e fundit mbi bazën e studimeve histopatologjike është arritur në përfundim se lëndët
e ndryshme antiseptike edhe në përqëndrimet e vogla japin një reaksion të fortë inflamator nga
indet periapikale, kështu që barna të tilla si klorfenikoli, trikrezol formalina, kresofen etj. duhet të
mos përdoren. Mbi këtë bazë ne bëjmë përpunimin kimik vetëm me kloraminë e në shumë raste
lëmë meshë me kloraminë në kanale, gjë që na siguron uljen në një masë të konsiderueshme të
ndërlikimeve të hershme.
Autorë të tjerë kanë përdorur antibiotikë të ndryshëm por ato ndikojnë mbi florën bakteriale
pa ndikuar në proçesin e regjenerimit kockor; së dyti përdorimi i tyre duhet të mbështetet tek të
dhënat e antibiogramës, e cila në kushte ambulatore është vështirë të realizohet, gjithashtu dhe sasia
e antibiotikut e aftë për të ndikuar mbi fluorën bakteriale nuk mund të përcaktohet dhe së fundi
antibiotikët në formë tretësire ujore inaktivizohen shumë shpejt.
Edhe metodat fizike që janë përdorur si jonoforeza, diatermokoagulacioni etj, nuk kanë
dhënë rezultatet e pritura, pra nuk kanë efekt të plotë e nuk ndikojnë plotësisht në ndryshimin e
vetive biokimike e agresive të mikrobeve. Me anë të analizave bakteriologjike është arritur sterilizimi
i kanaleve deri në 75 % të rasteve; 3 – 4 seanca pas ndërprerjes se jonoforezës, steriliteti ulet në 25
%. Këto arsye si dhe fakti që proçesi i regjenerimit nuk ndikohet nga prania ose jo e florës bakteriale,
gjë që e vërteton edhe përvoja jonë klinike, kanë shtyrë shumë autorë që të heqin dorë nga përdorimi
i antiseptikëve të fortë dhe të kufizohen me antiseptikë të tillë si kloramina, hipokloriti, të cilët nuk
kanë veti citotoksike.
Prirja që ndeshet në praktike për mjekimin e periodontiteve me senaca të zgjatur,
për mendimin tonë është e gabuar dhe e pa bazuar e nuk ndikon në rezultatin përfundimtar;
përkundrazi manipulimet e shpeshta mund të bëhen shkak për ndërlikime, të cilat janë shqetësuese
e zgjasin mbushjen e kanaleve. Mbushja e kanalit mund të bëhet që në seancën e parë në rastet që
shoqërohen me fistula, ndërsa në rastet kur nuk shoqërohet me fistulë ajo duhet bërë kur nga kanali
nuk ka erë të keqe e kur nuk ka sekrecione, sepse prania e tyre flet per ekzistencën e inflamacionit
në kanal.
Prej disa vitesh ne mjekimin e periodontiteve e bëjmë siç e pershkruam më sipër, duke
e bërë mbushjen e kanalit me pastë të përbërë nga hidroksid kalciumi e jodoforme në pjesë të
barabarta të cilat përzihen në tretësirë 3 % të metylcelylozës. Përpiqemi gjithmonë që pastën ta
kalojmë tej apeksit, sepse efekti i saj bazohet pikërisht në veprimin direkt mbi vatrën patologjike
periapikale, duke neutralizuar pH acid të saj dhe duke aktivizuar fosfatazën alkaline e bashkë me
të edhe proçesin e regjenerimit kockor. Duke qënë se kjo është një mbushje e përkohshme e jo
përfundimtare, i kemi thirrur pacientët për rikontrolle radiologjike për të parë ecurinë e proçesit,
pra mbushjen përfundimtare e bëjmë vetëm pasi është arritur regjenerim adintegrum ose në raste
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të tjera përmirësim i theksuar. Këtë e kemi bazuar në faktin që proçesi vazhdon edhe pas mbushjes
përfundimtare. Pra me metodën tonë mbushjen përfundimtare të kanalit ne synojmë ta bëjmë deri
në nivelin e foramenit apikal, sepse ajo nuk ka asnjë ndërlikim në proçesin e shërimit ashtu siç
ka psh. në metodat e tjera, ku autorët e ndryshëm këshillojnë shtyrjen e saj tej apeksit, me qëllim
stimulimi të proçesit të mjekimit. Dihet se në shumicën dërmuese shtyrja e pastave tej apeksit
shoqërohet me ndërlikime pas mbushjes, graviteti i të cilave është në varësi të llojit dhe cilësisë së
pastës për mbushjen e kanaleve.
Rezultatet tona klinike me regjenerim kockor ad integrum brenda një kohe të shkurtër
vërtetojnë plotësisht mendimin edhe të autorëve të tjerë se e ardhmja ju takon pastave me bazë
hidroksidi, sepse ato ju përgjigjen kërkesave biologjike duke siguruar shërim të shpejtë të proçeseve
kronike periapikale, gjë që eleminon mundësinë e ndërlikimeve në distancë dhe përbën një nga
detyrat kryesore të mjekimit të periodontiteve.
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NIVELI I MBUSHJES SE KANALIT NË LIDHJE
ME SUKSESIN RADIOLOGJIK
Stom. E. KUVARATI

Poliklinika Stomatologjike Korçë
Siç dihet, qëllimi i mbushjes së kanalit është që, mbas eleminimit të pulpës së inflamuar ose
materialeve nekrotike, të sigurohet një mbyllje e mirë e apeksit dhe me kohë një çimentim apikal
i tij për ta bërë dhëmbin indiferent ndaj hapsirës periodontale dhe organizmit në tërësi. Sipas
Marmasse (5) mbushja e kanaleve bëhet sepse prishet streha e mikrobeve që mbeten në kanal, të cilat
ushqehen me serozitetet e apeksit dhe lëndët albuminoide të mikrokanalzave. Për autorë të tjerë (cit
6) rëndësia e pastës mbushëse është e tillë që siguron shërbimin definitiv pa sterilizim, ndërsa Weine
(7) mendon se qëllimi final endodontik është mbushja e kanalit deri në kufirin cemento – dentar.
Por në praktikën e përditshme të mjekimit të pulpiteve shpesh herë mjaftohemi me ekstripimin
total të pulpës, por nuk insistojmë në nivelin e mbushjes së kanalit. Pikërisht 1 mm poshtë apeksit
radiologjik ndodhet një ngushticë dentine që quhet matrica apikale (7). Pulpa e kanalit, në fillim e
gjerë ngushtohet drejt apeksit derisa arrin në pikë. Më tej ajo fillon përsëri të zgjerohet lehtë për të
përfunduar në foramen apikale. Kjo matricë duhet shfrytëzuar, sepse është pikërisht ajo që nuk lejon
traumatizimin e membranës apikale nga instrumentat dhe pasta. Kur kanali përgatitet mirë deri në
këtë nivel, nuk ka rëndësi se cila metodë u mbushjes do të japë sukses (7). Pra pika terminale për
terapinë intrakanalikulare do të jetë bashkimi cement – dentar (7), sepse kur apeksi zgjerohet nuk ka
ku të ngjeshet pasta e mbushjes.
Eksperimentalisht (cit 7) është konstatuar se diametri kanalikular më i vogël nuk është në
pikën ku kanali del nga dhëmbi, por në brendësi të dentinës, para shtresës së parë të cementit. Këtu
duhet ndalur ndërhyrja. Diametri i vogël është dy herë më i vogël së forameni apikal dhe distanca
midis dy diametrave është 0.524 mm. për moshën 18 – 25 vjeç dhe 0.659 mm për moshën mbi 55
vjeç. Ka autorë (4)që pulpektominë e quajnë dhe “amputacion të lartë “ për të justifikuar lartësinë e
ndryshme të mbushjes së kanalit.
Në fakt ky term nuk pajtohet aspak me nivelin optimal të arritjes në kanal. Aq e vërtetë është
kjo sa “kalimi i mbushjes tej apeksit ofron me pak rrezik se sa një mbushje jo komplete” (5). Srindberg
(cit. 7) studjoi përqindjen e suksesit endodontik në funksion të lartësisë së mbushjes së kanalit, dmth.
kur pasta ish më poshtë, përtej ose deri në apeks. Suksesi ish më i madh në rastin e parë. Mesa duket
mbushja nën apeks e ruan membranën apikale, e cila është një invaginim 0.5 – 1 mm i periodontit
me veti mbrojtëse (5). Sipas Fischer (cit 2) ky është një ind pulpo – periodontal me veti të theksuara
rigjeneruese, sepse përmban cementoblaste që rimarrin aktivitetin mbas heqjes së pulpës (Asllani).
Është vënë re se shumica e dhëmbëve të mjekuar nuk i kanë kanalet e mbushur komplet (3) dhe një
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dhëmb i tillë është po kaq i dyshimtë si vatër infeksioni edhe nëqoftëse s’ka granulomë në radiografi.
Pra ana tjetër e mosarritjes së nivelit të kënaqshëm të mbushjes është rrezikshmëria në distancë.
Konstatohet gjithashtu se sa më komplete të jetë mbushja e kanalit, aq më e ulët është përqindja e
apekseve në kulturë septike (cit 3) dhe kjo përqindje kulturash pozitive zvogëlohet sipas shkallës së
mbushjes së kanalit; bile ka hapësira të vdekura ose vatra infeksioze intraradikulare të afta të japin
ndërlikime në distancë edhe në mungesë të ndryshimeve radiologjike periapikale (cit. 4). Lartësia e
mbushjes duhet respektuar edhe në kuptimin e mostejkalimit të apeksit. Në rradhë të parë vonohet
shërimi sepse “manipulimet brenda kanalit s’japin bakteremi, kurse ato përtej japin për 10 minuta
në 15 – 20 % të rasteve (cit 7). Prandaj çdo pacient kardiak ose me reumatizëm duhet të mbahet nën
mbrojtjen e antibiotikëve kur mendohet se do të tejkalohet apeksi (7). Por suksesi endodontik nuk
varet vetëm nga lartësia e përshtatshme e mbushjes së kanalit 1 – 2 mm nën apeksin radiologjik.
Faktorë të tjerë janë sigurimi i sterilitetit, veçoritë individuale (psh. Mayer (cit 4) ka gjetur 24 kanalza
në 5 mm apikale të një dhëmbi), mosha, lloji i inflamacionit etj. etj. Përqindja e suksesit është më
e lartë kur para mbushjes kultura e kanalit del negative e jo pozitive (7), ndërsa Seltzer (cit 7) nuk
është i këtij mendimi, sepse për dy grupet me kulturë pozitive e negative jep të njëjtin sukses (82 %).
Suksesi varet shumë pa dyshim nga përpunimi i kanalit, “objektivi i trajtimit të të cilit nuk është vetëm
heqja e pulpës së nekrotizuar, mikrobeve e dentinës së prekur, por edhe përgatitja e mureve të kanalit
që do të presin materialin mbushës i cili do të ngjisë foramenin apikal” (7). Rëndësia e përpunimit
të kanalit në gjerësi e gjatësi është kaq e madhe sa “ kur për arsye të ndryshme kura e dhëmbit
zgjat shumë dhe kanali është i përpunuar, në radiografi shfaqen shenjat e shërimit” (7). Kanali duhet
zgjeruar 2 – 3 fishin e diametrit të instrumentit më të trashë që arrin deri në apeks para përpunimit
të kanalit (7). Pra përgatitja dhe mbushja e kanalit deri në nivelin e matricës apikale është nga faktorët
kryesorë që siguron suksesin. Për ta vërtetuar këtë faktor morëm në analizë 119 radiografi të rastit
tek dhëmbë të qetë, pa klinikë, për të parë cilësinë e përpunimit dhe të mbushjes së kanalit të paktën
2 vjet pas pulpektomisë mortale dhe sidomos nivelin e sipërm të pastës e ketgutaperkës në relacion
me suksesin radiologjik. Praktika e vërtetoi supozimin teorik sepse nga 46 rastet pa sukses dmth. me
periodontit kronik granular ose granulomatoz, 36 dolën me nivel të papërshtatshëm mbushjeje në
lartësi pra nga 1 – 2 mm. poshtë apeksit radiologjik deri 9 mm., mesatarja e largësisë nga apeksi doli
4.96 mm, një shifër kjo që justifikon përqindjen e insukseseve. Përveç rasteve me periodont normal
konsideruam me sukses edhe periodontitin kronik fibroz. Në 73 raste të tilla gjithsej, niveli mesatar
i mbushjes afër apeksit ish 2.89 mm. ose afro 2.1 mm. më i përshtatshëm se në rastin e insukseseve.
60 % e mbushjeve kish nivel të përshtatshëm. Vishi, Saraçi e Kongo kanë gjetur 55 % e 60 % të
mbushjeve me këtë nivel, kurse Bitri citon 60 %. Ka edhe disa raste kur megjithë 5 – 6 – 9 mm. largësi
nga apeksi radiologjik suksesi është arritur, por këto janë raste të rralla, nga ana tjetër, siç e thamë,
suksesi varet edhe nga shumë faktorë të tjerë. Siç doli nga interpretimi radiologjik 40 % e mbushjeve
nuk e kishin arritur nivelin e kënaqshëm të lartësisë, ndërsa më afër matricës apikale ishin mbushjen
me periodont normal. Kjo tregon se sa më afër këtij niveli, aq më i madh është suksesi dhe sa më
shumë milimetra të pjesës apikale të kanalit të mos jetë përpunuar, aq më i sigurtë është dështimi
i trajtimit endodontik. Veçanërisht pa sukses u konstatuan ato raste, mbushjet kanalikulare të të
cilave linin të lirë mbi nivelin e sipërm të gutaperkës 2 – 3 – 6 mm. kanal të lirë radiotransparent,
pa llogaritur këtu “mbushjet simulante” (3) tek të cilat gutaperka arrin nivelin e kënaqshëm apikal,
por në të vërtetë kanali është i paplotësuar me pastë ose i pambushur fare. Këto mbushje duhet patur
veçanërisht parasysh në interpretim sidomos për pacientë me sëmundje të përgjithshme, etiologjia
e të cilave pret një zgjidhje. Në praktikën e përditshme është pak e vështirë të punosh e të mbushësh
kanalin deri 1mm – 2 mm nën apeks dhe pikërisht deri aty, por meqënëse rëndësia e nivelit apikal
është kaq e madhe mendojmë se ja vlen, dhe mundësitë janë, që çdo pulpit të mjekohet me një
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radiografi para ndërhyrjes në kanal dhe një mbas mbushjes së tij. E para na jep një ide për dhëmbin
dhe rrënjën, nëse ky është me gjatësi mesatare, maksimale apo minimale. Për shëmbull tre gjatësitë
e kanalit sipër, sipas tabelës së Weine janë: mesatare = 27 mm, maksimale = 32 mm dhe minimale
= 20 mm. Nëqoftëse nga radiografia konkludojmë që ky dhëmb është mesatar, fiksojmë një disk të
vogël llastiku me brozhdeker me gjatësinë mesatare të dhëmbit dhe fillojmë përpunimin e kanalit,
ndërsa radiografia e dytë na jep mundësi të kontrollojmë nivelin e mbushjes në kohën që pasta
(endometazen, oksid zinku (eugenol) është akoma e butë dhe na ndihmon që për çdo eventualitet të
rihapim kanalin, të rimbushim me gutaperken ta shtyjmë një – dy ose 0.5 mm. Llogaritja e gjatësisë
ka shumë rëndësi, sepse në rradhë të parë kanali përpunohet në gjithë gjatësinë e tij, deri në nivelin
optimal dhe nga ana tjetër ruan matricën apikale, prishja e së cilës lejon tejkalimin e apeksit që
shoqërohet me simptomat e njohura. Ky tejkalim vonon shërimin, pengon tharjen e kanalit dhe
nuk lejon ngjeshjen e pastës. Veç asaj humbet kontrollin e mjekut për lartësinë e mbushjes. Ka raste
sidomos kur kanali përpunohet në të thatë, që megjithë llogaritjet e bëra 2 – 3 mm. të kanalit nën
matricën apikale mbeten raditransparente. Kjo vjen nga shtytja drejt apeksit e mbeturinave të kanalit.
Për ta mënjanuar këtë të metë ne kemi përdorur lavazhin e kanalit mbas përpunimit mekanik, me
shiringë, me 2 – 4cc ujë të oksigjenuar 3 % gjatë seancës. Kështu krijohet një “baltë kanalikulare” (7)
e cila shpëlahet shpejt e lehtë duke lënë mure të pastra.

P Ë R F U N DI M E :
1- Lartësia e përpunimit dhe e mbushjes së kanalit deri tek matrica apikale, 1 mm nën apeksin
radiologjik është një nga faktorët kryesorë që siguron suksesin endodontik mbas trajtimit të
pulpiteve. Pra një mbushje korrekte nuk duhet të largohet më tepër se 1 – 2 mm. nga ky apeks.
2- Largësia mesatare e mbushjeve pa sukses nga apeksi radiologjik doli 4.96 mm.
3- Largësia mesatare e mbushjeve me sukses nga apeksi radiologjik doli 2.89 mm.
4- Sa më afër matricës apikale, aq më e madhe është garancia për një periodont normal e për një
dhëmb të parrezikshëm në distancë.
5- Çdo mjek i ka mundësitë që ta arrijë lartësinë optimale, duke llogaritur gjatësinë e dhëmbit
(radiografi para, radiografi me instrument në kanal, tabela e gjatësive etj.).
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1- Asllani Xh. “Terapia stomatologjike” F.382, Tiranë 1974.
2- Bitri V, Laçaj T. “ Buletini Stomatologjik nr. 2 - 1977.
3- Descerozailles Ch. Et coll “Revue d’ontostom” Nr. 4 – 6, 1973.
4- Hold A. J. “Traitements dentaires conservateurs” Geneve 1951.
5- Marmasse A. “ Dentisterie operatoire” tome I, Paris 1960.
6- Nespeulous P., Garlier G. “dentisterie operatoire”, Paris 1954.
7- Weine F. S. “Therapeutique endodentuqus” Traduction, Paris 1976.
8- Vishi I, Saraçi F, Kongo P. “Niveli i mbushjes së kanalit për grupe të veçanta të dhëmbëve në bazë të të dhënave të radiografisë “. Tiranë 1978.
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PËRHAPJA E PARADONTOPATIVE NË NISH GOMA DURRËS
Stom. N. BERBERI, V. HOXHA
Poliklinika Stomatologjike Durrës
Kemi marrë në studim përhapjen e paradontopative në fabrikën e Gomës Durrës, duke
pasur si qëllim evidentimin e faktorëve që ndikojnë në përhapjen e kësaj sëmundje në atë kolektiv.
Vizitat e punonjësve janë bërë në vendin e punës dhe për secilin punonjës që u vizitua u hap një fletë
individuale me këto të dhëna: reparti ku punon, profesioni, higjiena e gojës, sëmundjet e përgjithshme
dhe okluzioni.
Për diagnostikimin e sëmundjeve të paradontit u muar për bazë klasifikimi ndërkombëtar.
Janë vizituar gjithsej 659 veta, ndër të cilët 478 femra dhe 181 meshkuj, pra raporti femra - meshkuj
është 2.6: 1.
Këto i kemi ndarë në katër grup – mosha:
20 – 29

grup – mosha e parë

30 – 39

grup – mosha e dytë

40 – 49

grup – mosha e tretë

50 – 59

grup – mosha e katërt

Nga të kontrolluarit rezultuan të prekur nga paradontopatitë 429 punonjës, dmth. 65 %. Këto
të dhëna përputhen pothuajse me të dhënat e nxjerra nga studimi i bërë nga H. Bllaca e P. Qerimi, të
cilët japin një frekuencë prej 70.2% në N. I. Ushqimore Durrës. Punonjësit e vizituar nga ne paraqesin
predispozicion për paradontopati sepse vetë N. I. Goma është një mjedis ku ajri është i ngopur me
pluhura lëndësh kimike, avuj hidrokarburesh që formohen gjatë ngrohjes si dhe gazra të ndryshme
që dalin nga proçesi i vullkanizimit.
Ndër pluhurat me sasi të mëdha përmendim stearat zinku, kreta apo CaCO3, bloza që është
karbon i pastër, ndërsa në sasi të vogla ZnO, MgO e PbO.
Në reparte të tjera të N. I. Gomës punohet dhe me solvent që kanë në përbërje të tyre
hidrokarbure aromatike si benzol e toluol, të cilën krijojnë kushte për ndryshime paradontopatie (E.
N. Levina).
Nga ekzaminimi që kemi bërë nxorrëm se me paradontopati sipërfaqësore (gingivite) janë
108 vetë dmth. 22.7 %, nga këto femra janë 80 (72.5 %) dhe meshkuj 28 (25.9 %).
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Grup – mosha
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59

Nr. i të vizituarve
85
22
1

%
78.7
20.4
0.92

Simbas materialit që disponojmë gingivitet prekin moshat e reja, përqindja e tyre ulet me
rritjen e moshës. Ky konkluzion përputhet me të dhënat e shumë autorëve që vërtetojnë gingivitet janë
sëmundje të moshës së re, se në këto mosha gërshetohen shkaqet lokale me shkaqet e përgjithshme
si puberteti, koha e shtatzënisë, e laktacionit etj.
Të sëmurë me paradontopati të thella janë 321, dmth. 47.1 %, nga këto 154 me paradontite
(48.6 %), 115 me paradontopati mikste (35.8 %) dhe 52 veta me paradontopati distrofike (16.2 %).
Pra siç shohim ka një mbizotërim të paradontopative mbi format e tjera. Kjo shpjegohet me
numrin e madh të gingiviteve, të cilët nën veprimin e ambientit dhe kohës në punë mbarojnë në
paradontite. Sipas grup – moshave paradontitet i kemi:
Grup – mosha

Nr. i të vizituarve

%

20 – 29

65

42.2

30 – 39

63

40.9

40 – 49

26

16.8

50 – 59

-

Me rritjen e moshës kemi rënien e përqindjes së paradontopative. Kjo shpjegohet me numrin
e madh të ekstraksioneve dhe si rezultat kemi përmirësim të pjesshëm të paradontit.
Me paradontopati mikste siç theksuam më lartë kemi 115 veta (35.8 %), nga këto 83 femra
(72.2%) dhe 32 meshkuj (27.8 %). Simbas grup – moshave kemi:
Grup – mosha

Nr. i të vizituarve

%

20 – 29

24

20.9

30 – 39

30

26.1

40 – 49

44

38.2

50 – 59

17

14.8

Pra në grup – moshat 30 – 39 dhe 40 – 49 kemi një rritje të përqindjes së formave miskte,
po në këto grup – mosha vihen re më tepër format e gjeneralizuara. Po të bëhet një krahasim midis
reparteve të N. I. Gomës vëmë re se në repartet që punohet kryesisht me pluhura ka një përqindje
të lartë të paradontopative (71.7 %), kurse ofiçina që nuk ka pluhura ka një ulje të përqindjes se
paradontopative në 43 %.
Dihet që okluzioni traumatik çon në dëmtim të indeve të paradontit, pra në paradontopati.
Nga 659 të vizituar gjithsej, 461 rezultuan me oklzuion patologjik, por siç u theksua më lart këto
paradontopati mund ta kenë origjinën pikërisht tek okluzioni patologjik, pavarësisht se në këtë
numër (461) bëjnë pjesë dhe patologji të tjera.
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Nga 659, me okluzion patologjik janë 461 (69.9 %) nga këto femra 332 (72%) dhe meshkuj
129 (28 %).
Okluzioni
I thellë
I hapur
I kryqëzuar
I drejtë
I prishur

Femra

Meshkuj

Shuma:

193 – 29.2 %
34 – 5.1 %
11 – 1.6 %
10 – 10.6 %
24 – 3.6 %

53 – 7.5 %
15 – 2.2 |%
6 – 0.9 %
40 – 6.5 %
12 – 1.8 %

246 – 36.7 %
49 – 7.3 %
17 – 2.5 %
110 – 17.1 %
36 – 5.4 %

Lidhja ndërmjet sëmundjeve të traktit gastro – intestinal, sëmundjeve të ndryshme
endokrine e paradontopative në studimin tonë kanë rezultuar: nga 659 vizita 61 janë me sëmundje të
përgjithshme, pra 19.2 %, sipas grup – moshave:
Grup - mosha

Femra

Meshkuj

Shuma:

20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 - 59

6 (75 %)
15 (83.3 %)
23 (92 %)
7 (70 %)

2 (25 %)
3 (16.6 %)
2 (8 %)
3 (30 %)

8 (13.1 %)
18 (29.5 %)
25 (40.9 %)
10 (16.4 %)

Vëmë re se në grup – moshat 30 – 39 dhe 40 – 49 kemi një rritje të prekshmërisë nga këto
sëmundje. Por mund të themi se në paradontopati rol të rëndësishëm luan faktori lokal, sigurisht ky
i lidhur ngushtë me faktorin e përgjithshëm.
Një nga faktorët kryesorë që ndikon në fillimin e ndryshimeve është mungesa e një higjiene
të përsosur të gojës që është pjesë përbërëse e higjienës vetjake. Nga analiza e rasteve tona del se nga
659 të vizituar kemi me higjienë të mirë 235 pra 35.6 %, me higjienë të pamjaftueshme 369 pra 56 %
dhe të keqe 55 pra 8.3 %. Me higjienë të mirë: femra 166 pra 70.6%, ndërsa për meshkuj 69 pra 20.3
%; me higjienë të pamjaftueshme femra 276 pra 74.7 % dhe meshkuj 93 pra 25.2 %. Me higjiene të
keqe femra 32 pra 58.1 %, meshkuj 23 pra 41.8%, ky fakt tregon dhe ndikimin e faktorit higjienë mbi
indet e paradontit.

P Ë R F U N DI M E :
1- Në N. I. Goma Durrës sëmundëshmëria e paradontopative arrin në shifrën 65 %.
2- Ambienti ku punohet është i predispozuar për këtë sëmundëshmëri, prandaj punonjësit e
stomatologjisë duhet të bëjnë një punë më të madhe në drejtim të higjienës së gojës, të ngrihet
nga ana e cilësisë higjiena e punës që do të arrihet me ndërtimin e N. I. Gomës së re.
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ORTODONTI

MUNGESA E PIKËS SË KONTAKTIT NË SISTEMIN E DHËMBËVE
TEK FËMIJËT
Stom. Dh. LIRA, L. KASA, N. PAPAJORGJI
Poliklinika Stomatologjike nr. 2 Tiranë
Organizmi i fëmijës nga jeta intrauterine deri në moshën 17 – 18 vjeç është në rritje të
pandërprerë. Proçesi i rritjes u nënshtrohet dhe ndikimeve të mjedisit të jashtëm e të brendshëm,
i cili mund të ndikojë në rritjen normale ose të ngadaltë të saj. Aparati përtypës si pjesë e gjithë
organizmit nuk bën përjashtim nga këto ligje për rritjen dhe zhvillimin e tij. Ndryshim të madh
pësojnë nofullat, sidomos në madhësi dhe formë, gjatë gjithë periudhës së zhvillimit të skeletit
tek fëmijët. Ndryshimet që ndodhin në formë janë të lidhura nga njëra anë me ndryshimet e
funksionit dhe nga ana tjetër me proçese të ndryshme që kryhen në kavitetin e gojës si rezultat i
rritjes dhe vendosjes tek ajo e organeve të tilla si gjuha dhe dhëmbët (sidomos në stadin e zhvillimit
të sistemit të dhëmbëve, daljes e ndërrimit të tyre). Forma e nofullave tek fëmijët dallohet nga e të
rriturve jo vetëm nga madhësia por dhe nga raporti i nofullave si dhe nga struktura e tyre. Rritja e
nofullave dhe proçesi i rindërtimit të skeletit, kockave të fëmijës, në më të shumtat e rasteve, është
lidhur me ndryshimet që pëson nofulla gjatë daljes së dhëmbëve të qumështit dhe ndërrimit të tyre
në të përhershëm.
Dihet se dhëmbët kanë kohën e caktuar në dalje, e përcaktuar kjo nga filogjeneza, si rezultat
i seleksionimit evolutiv. Mirëpo në rast se ndërpritet vazhdimësia e këtij zhvillimi nga faktorë të
ndryshëm ekzogjenë dhe endogjenë, për pasojë do të kemi devijim të këtij zhvillimi që do shpjerë në
zhvillimin e anomalive të ndryshme në regionin përkatës.
Në këtë studim ne i vumë vetes për detyrë të shohim ndryshimet që ndodhin në harkun e
dhëmbëve, si pasojë e heqjes së parakohshme të dhëmbëve, kohë kjo e vlerësuar për studim mbi
6 muaj si dhe nga destruktimi i koronës së dhëmbëve për këtë afat kohe. Në ekzaminimet ne jemi
përqëndruar tek molarët e qumështit dhe të përhershëm duke mos marrë në studim ndërrimin
fiziologjik të dhëmbëve. Për këtë ne marrim në studim 856 fëmijë të moshave 6 – 9 vjeç dhe nga 10
– 14 vjeç.
Tabela nr. 1
Paraqitja e sistemit të dhëmbëve

Mosha

Shuma

6 - 9 vjeç

10 - 14 vjeç

Mungesa e dhëmbëve të qumështit

151

98

249

destruktimi i koronës së qumështit

26

8

34
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Mosha
Paraqitja e sistemit të dhëmbëve

Shuma
6 - 9 vjeç

10 - 14 vjeç

Mungesa e dhëmbëve të përhershëm

2

52

54

Destruktimi i koronës së dhëmbëve të përhershëm

8

35

43

Normal

244

232

476

Gjithsej

431

425

856

Sikurse shihet nga tabela 1, 55,6 % e fëmijëve kanë pasur sistem dhëmbësh normale pa
mungesa ose destruktim korone. Kjo është arritur, sepse këto grupe fëmijësh i kemi marrë në
kurë çdo 6 muaj. Nga mosha 6 – 9 vjeç ka një numër të konsiderueshëm fëmijësh me heqje të
molarëve të qumështit, pikërisht në atë kohë kur funksioni i tyre është i rëndësishëm. Po përsëri
dhe destruktimi i koronave të dhëmbëve të qumështit është i konsiderueshëm, gjë që flet për një
punë më të mirë në drejtim të cilësisë. Sikurse shihet nga tabela, një punë e mirë është bërë për
dhëmbin e parë të përhershëm; deri në moshën 9 vjeç kemi vetëm 2 heqje dhe 8 destruktime dhe
me avancimin e moshës kjo shifër vjen duke u rritur; kështu në moshën 10 – 14 vjeç heqjet arrijë
52 dhe destruktimet 35. Kjo ndodh për mendimin tonë për arsye subjektive, sepse shumë fëmijë të
kësaj moshe refuzojnë mjekimin. Për këtë duhet një punë më e madhe bindëse dhe propagandistike
nga pedodontët.
Vëmendjen tonë në këtë studim e përqëndruam dhe në lokalizimin e heqjeve dhe
destruksioneve simbas nofullave dhe vumë re që pjesa më e madhe e tyre kanë qënë në nofullën e
poshtme 72.2 %, ndërsa në nofullën e sipërme 29.8%. Këto të dhëna përputhen me ato të autorëve të
tjerë (Asllani, Jashari, Kongo).
Ndryshimet që ndodhin në sistemin dentar para heqjes së parakohshme apo mungesës së
pikës së kontaktit varen nga koha e heqjes, mosha e pacientit, drejtimi dhe struktura e kockës (nofulla
e sipërme apo e poshtme). Në ato raste kur është ruajtur pika e kontaktit, kur ekziston antagonist dhe
kur tonusi i muskujve dhe gjuhës e faqeve është në ekuilibër, nuk kemi pasur devijime të pozicionit
normal, ndërsa në fëmijët ku ka mungesë të pikës së kontaktit kemi vënë re ndryshimet e paraqitura
në tabelën nr. 2.
Tabela nr. 2
Fëmijët me mungesë dhëmbësh dhe devijimet
Ndryshimet në harkun
e dhëmbëve

Mosha
Shuma
6 - 9 vjeç

10 - 14 vjeç

Devijim dhëmbësh

129 (69.6 %)

164 (84.6 %)

293(77.1 %)

Pa devijime

58 (30.4 %)

29 (15.4 %)

87 (22.9 %)

187

193

380

Fëmijë me mungesë dhëmbësh

Sikurse shihet në 22.9 % të fëmijëve me mungesë të pikës së kontaktit nuk ka pasur
devijime, ndërsa në 77.1 % ka devijime të llojeve të ndryshme. Simbas grup – moshave në grupin
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e parë 6 – 9 vjeç, devijimet kanë ndodhur në 69.6 % dhe pa ndryshime në 30.4 %, të grup
– moshës 10 – 14 vjeç 84.6% kanë pasur devijime dhe vetëm në 15.4 % dhe nuk kanë pasur
devijime, gjë e cila flet që në këtë periudhë kemi të bëjmë me kohën e ndërrimit fiziologjik dhe
heqja e parakohshme e tyre mbi 6 muaj shkakton devijime. Sikurse përmendëm dhe më lart
devijimet shprehen në tabelën nr. 3.
Tabela nr. 3
Lloji i devijimeve të dhëmbëve nga mungesa e pikës së kontaktit dhe e antagonistëve
Nofulla e sipërme

Nofulla e poshtme

Horizontale

Vertikale

Horizontale

vertikale

74

257

95

35

Nga sa shihet në tabelë në nofullën e sipërme mbizotërojnë mënjanimet vertikale,
ndërsa në nofullën e poshtme mënjanimet horizontale. Kjo ndodh sepse ashtu si përmendëm
më lart prishja e dhëmbëve haset shpesh në nofullën e poshtme që ka sjellë heqjen e
parakohshme të tyre, kështu që dhëmbët e sipërme kanë humbur kontaktin okluzal dhe duke
kërkuar këtë kontakt ato janë zgjatur. Mënjanimet horizontale që janë hasur më shumë në
nofullën e poshtme shpjegohen nga prishja dhe heqja më e shpeshtë e dhëmbëve të kësaj
nofulle; për pasojë nga mungesa e pikës së kontaktit kanë ndodhur devijimet. Këto konstatime
janë të njëjta si për dhëmbët e qumështit ashtu dhe për dhëmbët e përhershëm. Për ilustrim
po paraqesim disa raste:
Rasti I. pacienti A. F. me moshë 7 vjeçare me këtë diagnozë.
6 5 IV III 2 1 | 1 2 III IV V 6
6 V IV III 2 1 | 1 2 III IV V 6
x x
x x
Kishte hequr para kohe molarët e qumështit poshtë. Vume re që nga mungesa e kontaktit
okluzal antagonistët e tyre sipër ishin zgjatur me 2/3 e gjatësisë së tyre.
Rasti II. Pacienti L. K. 14 vjeçar me sistem dhëmbësh të përhershëm.
654321|123456
654321|123456
vvku te gjashtat poshte ishte destruktuar plotësisht korona, vumë re që 6 | 6 kishte zbritur në1/2
e gjatësisë së tyre.
Rasti III. Fëmija D. P. 8 vjeç me sistem dhëmbësh të përzierë.
6 5 IV III 2 1 | 1 2 III IV V 6
6 5 IV III 2 1 | 1 2 III IV V 6
x
x
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Si pasojë e heqjes së parakohshme të I (V | V) poshte, vumë re që 36 e 46 ishte spostuar
horizontalisht me1/2 e gjerësisë së tyre, gjë e cila fliste që deri në kohën e daljes së 35 e 45 vendi i tyre
do të zihej plotësisht ose pjesërisht nga 36 e 46 që do të pengonte daljen e 35 e 45 ose ato mund të
dalin në pozicion lingual ose bukal.
Rasti IV. A. P. vjeç 12 në sistem dhëmbësh të përhershëm.
654321|123456
7655321|1234567
x
x
U vu re në diagnozë që mungonin V-V e qumeshtit poshte, si pasojë ishin spostuar
horizonalisht me 1/2 e gjerësisë.
Në studimin tonë përqëndruam vëmendjen dhe në shkallën e devijimit të dhëmbëve nga
mungesa e pikës së kontaktit dhe vumë re që në moshë të vogël shkalla e lëvizjeve është më e theksuar
ndërsa me rritjen e moshës kjo shkallë vjen duke u zvogëluar.
Tabela nr. 4
Shkalla e devijimit të dhëmbëve
Mosha
1/3

1/2

3/4

7 vjeç

52

47

15

14 vjeç

85

15

3

Po japim për krahasim shkallën e devijimit të dhëmbëve tek dy grupe fëmijësh: grupi
parë tek 7 vjeçarët lëvizjet deri në 3/4 zënë 15 raste, ndërsa tek 14 vjeçarët vetëm 3 raste; në
këtë moshë mbizotërojnë lëvizjet e vogla 1/3 që zënë 85 të rasteve. Nga këto të dhëna del në
përparësi domosdoshmëria e mjekimit të dhëmbëve që në moshën parashkollore (3 vjeçare)
sepse duke mjekuar kariesin parandalojmë devijimet e dhëmbëve nga mungesa e pikës së
kontaktit.
Rëndësi i duhet kushtuar cilësisë së punimeve me qëllim që nëpërmjet mbushjes jo vetëm
t’i japim dhëmbit formën anatomike, t’i krijojmë pikën e kontaktit por t’i sigurojmë edhe kontakt
të plotë të sipërfaqeve përtypëse të dhëmbëve që mbushim me antagonistët. Në këtë mënyrë
realizojmë jo vetëm parandalimin e devijimeve të dhëmbëve në drejtim horizontal ose vertikal
por sigurojmë dhe një funksion të plotë blues si dhe parandalojmë daljen anomale të dhëmbëve të
përhershëm.
Tek ne jane krijuar të gjitha kushtet për t’ju ardhur në ndihmë fëmijëve si me kuadër
ashtu dhe me materialet e duhura. Për të pasur rezultate sa më të mira në këtë drejtim kohët
e fundit është vënë në jetë deçentralizimi i sanacionit, pra në çdo shkollë me 800 – 1000
nxënës ka një mjek pedodont i cili në mënyrë të planifikuar propogandon e mjekon të gjithë
nxënësit që kanë nevojë për ndihmë stomatologjike. Mjekëve pedodontë nëpër shkolla ju del
edhe si detyrë që, në rast se megjithë mjekimet e kryera ndonjë nga dhëmbët duhet hequr
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para kohe, të këshillojnë fëmijët për të marrë ndihmë ortodontike nëpërmjet aparateve për
ruajtjen e vendit. Këto jo vetëm që do sigurojnë funksionin përtypës por do të ndihmojnë
në zhvillimin normal të aparatit përtypës, do të korigjojnë të folurit si dhe do përmirësojnë
pamjen e jashtme të fëmijës.

P Ë R F U N DI M E :
1- Për të mos pasur sa më shumë destruksione masive në sistemin e dhëmbëve të fëmijëve duhet
që fëmijët të merren për mjekim një herë në 6 muaj.
2- Heqje parakohe të dhëmbëve bëhen më shumë në nofullën e poshtme, prandaj dhe
devijimet janë më shumë vertikalet në nofullën e sipërme dhe horizontalet në nofullën e
poshtme.
3- Sa më i vogël të jetë pacienti në rast destruksioni masiv të koronës ose heqjes së dhëmbëve aq
më të mëdha janë devijimet (mënjanimet) e dhëmbëve.
4- Gjatë mbushjeve të dhëmbëve duhet të sigurojmë pikë kontakti me dhëmbët fqinjë dhe takim
të sipërfaqeve përtypëse me dhëmbët antagonista.
5- Rasteve me heqje të dhëmbëve para kohe nevojitet t’ju vendoset aparat ortodontik.
6- Sa më i vogël të jetë pacienti në rast destruksioni masiv të koronës ose heqjes së dhëmbëve aq
më të mëdha janë devijimet e dhëmbëve.
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NJË RAST ME ANADONCI JO TË PLOTË NË NJË FËMIJË 15 VJEÇAR
Stom. V. MIÇI, NARAZANI, F. SHYTI
Poliklinika Stomatologjike Elbasan
Shërbimi stomatologjik i rrethit tonë me punën e tij organizuese i ka paraprirë vazhdimisht
punës konkrete profilaktike sidomos me fëmijët. Këtë e tregon puna e kryer në këtë sektor, rezultatet
e arritura dhe fuqizimi i këtij sektori me kabinete dhe kuadro mjekësore.
Puna kurative me fëmijët është përqëndruar kryesisht në dy probleme kryesore:
a- Në depistimin dhe mjekimin e proçeseve karioze të dhëmbëve.
b- Në evidentimin dhe korrigjimin e anomalive të ndryshme në sistemin dhëmbë – nofull.
Me datë 20.4.1977 në klinikën tonë u paraqit pacienti 15 vjeçare M. A. me diagnozë anadonci
jo complete. Konsulta e organizuar me këtë rast konstatoi diagnozën: Anadonci jo e plotë:
875432|24578
8754
|24578
Të pranishme
1|136
6321|16
Nga anamneza konstatojmë se sëmundja është vënë re nga viti 1968, kur prindërit vërejtën se
fëmijës së tyre nuk po i dilnin dhëmbët e përhershëm, ndërsa dhëmbët e denticionit të parë kishin
dalë komplet, por se ato ishin me mjaft proçese karioze. Është vizituar në klinikën qendrore Tiranë,
ku është këshilluar të presë, mbasi dhëmbët do t’i dilnin. Më vonë është vizituar disa herë në klinikën
stomatologjike Elbasan (1971, 1973, 1975) prej nga është larguar me të njëjtën përgjigje. Çdo vizitë
është shoqëruar edhe me ekzaminimin rentgenologjik.
Më 1974 u konstatua dalja e 16,26 dhe 36, 46; kur fëmija ishte 12 vjeç. Më 1975 i
detyruar nga dhimbjet e 6| e hoqi atë me diagnozën 6 | periodontit granulomatoz. Më vonë
iu nënshtrua ndërhyrjes së kyretazhit prej infeksionit kistoz sekondar të regjionit të 6 | me
lambo.
Në prill të vitit 1977 pacienti u paraqit në ambulancën e pedodontisë pranë poliklinikës sonë
i këshilluar nga mjekja e shkollës me diagnozë anadonci.
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Ekzaminimi objektiv: pacienti kishte në gojë
1|136
6321|16
të cilat luksonin së tepërmi me përjashtim të 23 e 33 te cilat nuk kanë dale plotësisht ndërsa
46 karies okluzal. U mjekua dhe u mbush me amalgam.
Vërehet gjithashtu një abrasion i theksuar i 26,36,46 dhe një kafshim i thellë, incizivet
mandibulare takojnë mukozën palatinale. Papilat gingivale janë shumë të theksuara, proçesi alveolar
në pjesë që nuk ka dhëmbë është i atrofizuar.
Me ekzaminimin jashtëgojor vërehet një mikrogeni e lehtë, mjekra e hollë trikëndore dhe e
mprehtë, një atrofi e lehtë e pjesës së poshtme të fytyrës. Hunda e hollë dhe me majë të mprehtë, rima
oris e vogël. Pamja e trishtuar dhe si i mplakur.
Ekzaminimi radiologjik: Nga radiografitë e përsëritura që nga viti 1968 vihet re një ndërprerje
e zhvillimit të dhëmbëve. Konstatohet se korona e dhëmbëve është zhvilluar plotësisht, ndërsa rrënjët
jo. Kjo duket si në dhëmbët e eruptuar, ashtu edhe në dhëmbët inkluzë.
Këshilluam që pacienti të kryejë këto ekzaminime suplementare: analiza gjaku komplet, urinë
komplet, radioskopi të kraharorit, vizitë tek endokrinologu, konsultë me specialistin pedodont, vizitë
tek neurologu.
Veç ekzaminimit gojor konstatuam hipogonedizëm dhe hiperhidrozë.
Zhvillimi psikik ishte nën mesatare, pacienti kishte reflekse të vonuara dhe nistagmus.
Duke e ndjekur rastin për 2.5 vjet, duke studjuar anamnezën, zhvillimin e mëtejshëm për 3
protezime, shenjat e tjera jashtë gojës nga specialistët e tjerë, si dhe konsultat me literaturën, arritëm
në përfundimin se kemi të bëjmë me një sindrom polisimptomatik. Rasti u studjua më thellë për të
nxjerrë edhe etiologjinë.
Ky pacient na u paraqit me një anadonci jo komplete. Nga ekzaminimi radiologjik arritëm
të vërejmë se kishim të bënim me një anadonci jo komplete + inkluzion të dhëmbëve të përhershëm
ekzistues pak a shumë në mënyrë simetrike dhe në të dyja nofullat.
Në anamnezë nuk gjetëm as anadonci as inkluzion tek familjarët e tjerë, prandaj përjashtohet
mundësia e trashëgimisë. Mund të kemi një trashëgimi të largët (Pierleoni, Pangi, Teranova).
Ekzaminimi Wasserman neg. mohon dhe origjinën luetike të saj.
Mungesa e deformimeve të tjera kockore të dukshme pakëson dhe origjinën rakitike.
Atëherë etiologjia duhej kërkuar nga një shkak organik, i cili ka vepruar gjatë muajve të parë
të jetës intrauterine; ky mund të jetë dëmtimi i mitrës gjatë muajve të parë të shtatzënisë, ndikimi
i një ose disa faktorëve të ambientit gjatë kësaj periudhe (Greenberg), ose nga sëmundje të tjera të
organizmit të nënës ose të mitrës, të cilat çojnë në një displazi eksodermale. Displazia ekzodermale
shfaqet me sindromin e zhvillimit jo të plotë të ekzodermës dhe si pasojë zhvillim jo të plotë të atyre
indeve dhe organeve që rrjedhin prej saj (Kosgewski, Hubberd).
Displazia ekzodermale mund të paraqitet monosimptomatike, por zakonsisht shfaqet
polisimptomatike. Displazia ekzodermale vjen si rezultat i ndalimit të rritjes së indit ekzodermal të
embrionit të njeriut Nga ky ndalim i rritjes preken qimet, dhëmbët, lëkura dhe gjendrat e djersës,
mund të kemi dhe aplazi të denticionit (anadonci ose hipoplazi) ose edhe anomali të mbirjes dhe
të zhvillimit në të gjitha aspektet e tij. Kjo tregon se kemi të bëjmë me një displazi ekzodermale
polisimtomatike.
Prandaj studimi ynë tregon se rasti paraqitet me një shumëllojshmëri shenjash, të cilat
kërkojnë bashkëpunimin e shumë specialistëve për të arritur një mjekim të drejtë.
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Diagnoza përfundimtare doli:
Inkluzioni i

7543|457
7 5 4 | 3 4 5 7 dhe

82|28
Anadonci jo complete të 8 | 2 8
Konsulta e mjekëve stomatologë vendosi zëvendësimin e këtij defekti të madh në rrugë
ortopedike. Mjekimi ortopedik duhej të siguronte:
a- Stimulimin për daljen e dhëmbëve inkluzë.
b- Zëvendësimin e defektit për përtypjen, të folurit dhe estetikën.
Në analizën para mjekimit dolën shumë vështirësi:
1- Mungesa e dhëmbëve të fortë për të aplikuar mbi to elementet e retensionit dhe të stabilizimit
të protezave. Dhëmbët prezente luksonin.
2- Mungesa e dhëmbëve për t’i përdorur për dhëmbët shtyllë për transmetimin e presionit të
përtypjes në rrugë natyrale.
3- Mungesa e proçeseve alveolare të zhvilluara.
4- Humbja e plotë e lartësisë së kafshimit, ambientimi i pacientit me kafshim të ulët dhe si
rrjedhim një artikulacion temporo – mandibular i deformuar.
Para kësaj gjëndjeje mjekimi ishte i vështirë. Para nesh dilte pyetja: a do të ambientohej
pacienti ynë me gjëndjen e re? në këto raste proteza ishte e vështirë të mbahej, mbasi nofulla rritej
vazhdimisht dhe patjetër do të na duhej ta zëvendesonim vazhdimisht.
Në pamundësi të mjekimit ortodontik dhe të protezimit me proteza fikse për shkaqet që
theksuam më lart, na mbeti vetëm mundësia e përdorimit të protezave të lëvizshme me pllakë pa asnjë
element retensioni dhe stabilizimi. Këto proteza do të qëndronin vetëm me adezionin funksional,
por prania e dhëmbëve inkluzë, stimulimi për daljen e tyre dhe si rrjedhim edhe prishja e relievit të
mukozës do ta dëmtonin edhe këtë adezion dhe problemi i retensionit do të ishte serioz.
Me datën 23.6.1977 u morën masat e të dyja nofullave me alginat dhe u nxorrën modelet e
studimit dhe të punës. Mbi proçeset alveolare dhe mbi dhëmbët ekzistues u përgatitën shabllonet dhe
në gojë u përcaktua lartësia e kafshimit pak më e ulët nga ajo që duhet të kishte pacienti normalisht.
Protezat u përgatitën duke lënë jashtë vetëm
1|13
321|1,
me dhëmbë në faqe okluzale të ngushta, në pjesën frontale pa kontakt. Dhëmbët distal gërryes
dhe të lëvizshëm 26,36,46 u mbuluan nga protezat që na shërbyen dhe pak për retension.
Me datën 9.7.1977 u aplikuan protezat në gojë. U pa se në krahasim me rastin, adezioni ishte
i mirë. Pas 2 – 3 korrigjimeve të buzëve të protezave pacienti filloi të ambientohet, filloi të përdorë
protezat gjatë ngrënies dhe qetësisë dhe brenda 10 ditëve pacienti arriti t’i përdorë protezat shumë
mirë. Protezat e para na shërbyen për ambientimin e pacientit dhe ai nuk qendronte asnjëherë pa
protezë. Pra ne i siguruam pacientit në mënyrë të kënaqshme funksionimin normal të përtypjes, të
të folurit, ambientimin me një lartësi afërsisht me lartësinë normale të kafshimit që jane baza për
të ecur më tutje. Kontrolli bëhej çdo javë. Pas dy muajve ranë vetë 26 e 36. Pas dy muajve filluan të
dalin 13,33,44 , pas 8 muajve filluan të dalin 14,24,25,35 dhe pas një viti 37, por jo në pozicionet
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normale,15,25,35 dolën ne vendet e 16,26,36. Sa fillonin shenja e daljes së dhëmbëve protezat
humbisnin dhe adezionin prandaj përpunonim faqet e brendshme të protezave për t’i lënë vend të
lirë dhëmbëve qe do të dilnin.
Më 16.10.1978 u morën masat për të zëvendësuar protezat se veç dhëmbëve që dolën u rritën
më shumë edhe nofullat. U lanë zbuluar nga protezat
3 1|13
3 2 1 | 1 3.
Dhëmbët artifialë ishin me faqe okluzale më të gjera dhe lartësia e kafshimin u ngrit nga
normalja. Pacienti ndjehet më mirë dhe në kontrollin e përjavshëm i përpunonim me gurë faqet
e brendshme të protezave sa t’i linim të lirë daljen dhe rritjen e dhëmbëve. Koronat e dhëmbëve
dukeshin të zhvilluara, por rrënjët e tyre ishin të pazhvilluara.
Dhëmbët që dilnin filluan të preken nga proçesi karioz dhe filloi mjekimi i tyre 41 që luksonte
shumë ra vetë.
Meqë dolën një numër i kënaqshëm dhëmbësh ato duheshin të liheshin të lira të zhvilloheshin,
prandaj u vendos për protezimin e tretë (9.5.1979). Mbi dhëmbët që kishin dalë, në model shtuam
shumë cement që t’u linim që në fillim hapësirë zhvillimi. Por rritja dhe rradhitja nuk ishin të
kënaqshme. Protezat e treta u bënë nga brenda me hapesira në vendet e dhëmbëve (19.5.1979).
Deri në këtë kohë efekti i protezave ishte shumë i mirë nga ana funksionale. Efekti stimulues
ishte i plotë. Nga 7 dhëmbë (duke përjashtuar 26,36,46 që kishte, u arrit që të kishte 20 .
Rezultati ishte i kënaqshëm se përveç dhëmbëve që u mungonte embrioni nuk prisnin të
dilnin të tjerë në këtë kohë, me përjashtim të 5 që ndodhej nën 6 , që luksonte dhe kishte rrënjë të
pazhvilluara.
Ekzaminimi radiologjik vërtetoi së rrënjët ishin të pazhvilluara, ndërsa dhoma pulpare dhe
kanali radikular ishin të paformuara. Gjatë punës terapeutike mungonte krejt ndjeshmëria e dentinës.
Ky system dentar duhej të merrte zhvillim më të plotë e që të bëhej kjo duhej të aktivizohej
më shumë. Prandaj u pa e nevojshme të hiqeshin protezat në muajin shtator 1979 dhe të liheshin të
lirë dhëmbët. Lartësia e kafshimit ishte shumë më e larte se në fazën e fillimit të mjekimit, por jo sa
normalja. Sistemi dentar nuk artikulonte plotësisht. Pacienti nuk ndiente pengesa në funksion me
gjithë artikulimin jo të plotë.
Duke e lënë pacientin pa proteza, dhëmbët filluan të fiksoheshin më mirë dhe t’u rritej me
tepër korona klinike.
Faza e katërt konsiston në kontrollin e vazhdsueshëm të zhvillimit të dhëmbëve dhe nofullave
pa proteza.
P Ë R F U N DI M :
1- Anadoncia jo komplete dhe inkluzioni i dhëmbëve ekzistues në rastin tonë na çon në një
etiologji të hershme dhe mendohet të jetë një displazi ekzodermale.
2- Displazia ekzodermale zakonisht paraqitet polisimptomatike.
3- Mjekimi i hershëm është kushti i domosdoshëm dhe ky mjekim kërkon bashkepunim të
specialistëve.
4- Efekti stimulues i protezave për zhvillimin e nofullave dhe daljen e dhëmbëve tek ne ka qënë
i plotë.
5- Ndjekja rigoroze e rastit na çoi në rezultate të kënaqshme.
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PROTETIKË

NJË MËNYRË E SHPEJTË KORIGJIMI I MODELIT TË PUNËS
NË PROTETIKË
Stom. M. MUHAMETI
Poliklinika Stomatologjike Vlorë
Paraqitja e të sëmurit në klinikë përbën në vetvete një moment të rëndësishëm për
stomatologun e pranimit në filtër dhe për mjekun protezist. Mungesa totale ose e pjesshme e sistemit
dentar krijon patologjinë morfologjike dhe funksionale tek pacienti si dhe influenon edhe psiqikisht,
sidomos nga mungesa e dhëmbëve të regjionit frontal.
Në të gjithë llojet e protezave, sidomos në protezat totale ka rëndësi shumë të madhe saktësia
e perpunimit klinik dhe laboratorik.
Për protezat totale problem i rëndësishëm ka qënë dhe mbetet qëndrueshmëria e tyre dhe
adezioni në gojën e pacientit. Teorikisht tashmë është pranuar nga shumica e autorëve se faktori
kryesor i qëndrueshmërisë së protezës totale është adezioni i sheshtë (ose adezioni i plotë). Për të
arritur adezionin e plotë kanë rëndësi pothuaj të gjitha etapat e përpunimit të protezës si ato klinike
ashtu dhe ato laboratorike. Masa ka për qëllim të riprodhojë proçesin alveolar anatomik në një proçes
alveolar identik në gips. Mospërputhja sado pak e relievit real me atë artificial të proçesit alveolar
është në dëm të qëndrueshmërisë së protezës së ardhshme. Meqënëse në etapën e marrjes së masës
dhe në të gjitha etapat e mëtejshme të përpunimit laboratorik të protezës në shumë raste ndodh
dëmtimi i proçesit alveolar (nga spatula e modelimit ose edhe nga pakujdesia e laborantit në zbatimin
e teknologjisë së njohur) detyrohemi ta riprodhojmë modelin prej gipsi.

Metodika e punës:
Kur ndjekim metodën e zakonshme të punës duke zbatuar me rigorozitet të gjitha etapat
klinike e laboratorike në momentin e përcaktimit të lartësisë së kafshimit dhe okluzionit qendror
ose në provën me dhëmbë, vëmë re që proçesi alveolar në modelin prej gipsi ka dëmtime. Për të mos
përsëritur proçedurat të njohura që nga fillimi duhet të rifreskojmë modelet, përndryshe proteza nuk
do të ketë adezion dhe qëndrueshmëri ose ndodh që pacienti, mbas vendosjes së protezës, të ketë
dekubituese të papëlqyeshme.
Nëqoftëse dëmtimin e modelit e konstatojmë që në provën me shabllon, vazhdojmë
proçedurën e zakonshme dhe e kalojmë në laborator për t’u përgatitur për provën me dhëmbë.
Kur dhëmbët janë rrjeshtuar, bëjmë provën përkatëse e kalojmë protezën në laborator. Nëse
kemi vërejtje teknike instruktojmë laborantin si t’i korigjojmë ato. Pas kësaj përgatiten protezat
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gati për muflim. Kur proteza është gati për muflim heqim nga artikulatori protezën dhe në kabinet
i “ribazojmë” ato duke ju shtuar 1 – 2 mm. repin të gatuar butë. Menjëherë të dy “protezat lugë”
vendosen në gojën e pacientit, duke patur shumë kujdes që nofullat e pacientit t’i çojmë ngadalë në
okluzion central. Në këtë pozicion nofullat mbahen për 2 minuta, kohë kjo që duhet për t’u tharë
pasta e repines. Pasi jemi siguruar se është tharë repina i heqim me kujdes nga goja e pacientit të dy
protezat dhe i derdhim menjëherë ne laborator me allçi. Në këtë fazë duhet të kemi parasysh mirë që
derdhja të bëhet me kujdes, që modeli të mos dalë me porozitete. Pasi allçia thahet heqim me kujdes
pjesët e tepërta të repines që varen në pjesët e jashtme të protezës dhe e muflojmë. Kështu gjatë punës
kemi përfituar një proçes alveolar të saktë e të pastër.
Në këto raste defekte ndodhin jashtëzakonsiht rrallë, atëherë kur laboranti nuk tregon kujdes
në derdhje. Mbas kësaj etape vazhdojmë proçedurat e zakonshme deri në aplikimin e protezës.

P Ë R M B L E DH J E :
Kjo metodë pune ka këto anë pozitive:
1- Rifreskon proçesin alveolar dhe e njëson atë me gjendjen e proçesit në ditën e fundit të
masës, duke eleminuar ndryshimet e tij të mundshme nga ndonjë patologji ose nga vonesa e
proçedurës së protezimit.
2- I kursen të sëmurit 1 ose 2 seanca ardhje në klinikë duke ndikuar në aplikimin, adaptimin
dhe vendosjen sa më të shpejtë e të plotë të protezës në gojë.
3- Rrit cilësinë e protezimit.
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DËMTIMI I DHËMBËVE FRONTALË NË INSTRUMENTISTET
FRYMORE DHE MJEKIMI I TYRE
Stom. R. QAFMOLLA, B. SINA, H. MUÇA, P. FAJA
Katedra e Ortopedisë Stomatologjike
Në gjëndjen e qetësisë dhëmbët nuk janë në kontakt dhe në to nuk ushtrohet asnjë forcë. Gjatë
funksioneve fiziologjike (përtypja), forcat e ushtruara mbi dhëmbët janë minimale dhe për një kohë
të shkurtër. Kjo jep mundësi që të adaptohet paradonti, por krahas këtyre ngarkesave funksionale,
mbi dhëmbë veprojnë edhe forcat jofiziologjike, të cilat në varësi të forcës, madhësisë dhe kohës së
veprimit shkaktojnë dëmtime në paradont. Kushte më të favorshme për dëmtime të tilla ka profesioni
i instrumentit frymor.
Instrumentistët frymor përdorin vegla të tilla siç janë ato që kapen me dhëmbë (klarineta,
saks) dhe vegla që mbështeten me anë të buzës tek dhëmbët (trombë, korno, tromban). Për të
dhënë notën muzikore instrumentistët e mbështesin me forcë bukinin jo vetëm tek dhëmbët,
por edhe në proçesin alveolar. Pikërisht kjo forcë shkakton moment shtytëse mbi dhëmbët
e përhershëm në drejtim pjesërisht horizontal dhe të pjerrët (1). Nga kjo forcë në dhëmbë
përfitohen momente rrotullimi me madhësi të ndryshme, në varësi me pikën e veprimit të
forcës (2).
Sipas madhësisë së veglës dhe vendosjes individuale, bukinat mund të mbështeten në 1/3
e sipërfaqes vestibulare të dhëmbëve frontale (korno, trombë) dhe vetëm në proçeset alveolare të
nofullës së sipërme e të poshtme (trombë, bastub etj.).
Kjo forcë që i nevojitet muzikantit për të dhënë notën është pikërisht forca dëmtuese mbi
dhëmbë. Nga kërkesat e mëdha profesionale parodonti i dhëmbëve frontale dëmtohet nga lëvizjet
shtytëse, të cilat bëhen shkak për lindjen e sëmundjes paradontale. Këto forca duke vepruar për një
kohë të gjatë dhe në mënyrë sistematike mbingarkojnë dhëmbët (3, 5).
Mbingarkesa funksionale e parodontit shkakton lindjen e një sërë proçeseve patologjike
në sistemin dhëmb – nofull, ndër të cilat përmendim trashje e ligamentit parodontal, zgjerim të
hapësirës periodontale, rezorbim kockor, për pasojë shfaqjen e lëvizshmërisë së dhëmbëve dhe ulje
të veprimtarisë profesionale.
Prandaj, nëqoftëse nuk vlerësohen në kohën e duhur këto çrregullime çojnë në pasoja serioze,
të cilat shpesh herë vënë në diskutim edhe ushtrimin e profesionit.
Që të ruhen dhëmbët për një kohë të gjatë, del nevoja e një trajtimi profilaktik të posaçëm
protetik që përfshin të gjithë dhëmbët e mbetur në bllokun shinues, duke zëvendësuar në të njëjtën
kohë dhëmbët e humbur.
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Metodika e punës:
Në punimin tonë kemi marrë në studim 89 instrumentistë frymorë të Operas, Radio –
Televizionit, Ansamblit dhe Bandës së Ushtrisë.
Në këto raste studjuam dëmtimet e shkaktuara në sistemin dhëmbë – nofull nga veglat, duke
e lidhur këtë me kohën e përdorimit të saj.
Koha e përdorimit të veglës ishte e ndryshme, të cilën po e paraqesim në tabelën e mëposhtme:
Tabela nr. 1
Koha e përdorimit të veglës
1 – 10 vjet

20

11 – 20 vjet

29

21 – 30 vjet

40

Nga tabela nr. 1 shihet që 44.9 % të rasteve e zënë instrumentistët që kishin një kohë përdorimi
21 – 30 vjet. Në këto raste përveç pranisë së gurëzave, hipertrofisë së gingivave, vumë re edhe lëvizje e
spostime të dhëmbëve. Këto dëmtime i detyronin ata që të sforcoheshin për të nxjerrë muzikalitetin
e notave.
Dëmtime të dhëmbëve ne takuam edhe në rastet që e përdornin veglën për një kohë 1 – 10
vjet. Nga kjo rrjedh që dëmtimet e dhëmbëve frontale varen jo vetëm nga koha e përdorimit të veglës
por edhe nga lloji i saj, sepse ka vegla të tilla si ato të tunxhit (të gjitha veglat me bukin) që japin
dëmtime të dhëmbëve edhe kur përdoren për një kohë të shkurtër. Kështu, në 10 raste, megjithëse
koha e përdorimit të trombit ishte nga 1 deri në 10 vjet, dëmtimët kishin arritur deri në atrofinë e
proçesit alveolar të gradës II.
Në rastet tona ne takuam jo vetëm gingivite simplekse dhe litiazike, por dëmtime më të
avancuara deri në paradontopati të infektuar profunde, distrofike etj.
Dëmtimi i dhëmbëve frontal nga vegla të që mbështeten në buzë
Dëmtimet
Lloji i Veglës

Nr. i rasteve
Gingi. litiazike

Gingi. simplekse

Paradontopati
profund.

Paradont.
distrofike

Trombë

23

1

-

7

15

Korono

13

2

5

4

2

Trombon

12

3

2

4

3

Bas - tub

5

2

1

2

-

183

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

Dëmtimet që shkaktohen nga vegla që kapen me dhëmbë
Dëmtimet
Lloji i Veglës

Nr. i rasteve
Gingi. litiazike

Gingi. simplekse

Paradontopati
profund.

Paradont.
distrofike

Klarinetë

16

8

2

4

2

Flaut

7

2

4

1

-

Saks

5

1

-

3

1

Oboj

4

1

-

1

2

Fagot

4

1

2

1

-

Nga tabela del qartë se dëmtimet më të mëdha shkaktohen nga veglat muzikore që mbështeten
në buzë, ndër këta dëmtime serioze (28.2 %) jep tromba.
Pas një ekzaminimi të hollësishëm kliniko - rontgenologjik u përcaktua plani i mjekimit të
këtyre të sëmurëve. Fillimisht të sëmurët u mjekuan në repartin e paradontologjisë ku përveç heqjes
së gurëzave ju bë mjekim medikamentoz i gingivave të shoqëruar dhe me mjekim të përgjithshëm.
Atyre që kishin mungesë të dhëmbëve dhe dëmtimeve morfo – funksionale të paradontit ju bë
mjekimi ortopedik. Kështu 10 të sëmurëve ju vendosën ura, dhëmbë me vidë dhe proteza parciale
(kjo sipas indikacioneve), kurse 7 të sëmurëve të tjerë ju bë imobilizimi i dhëmbëve me anën e
shinave. Aplikuam 2 shina fikse, një shinë e lëvizshme në sistemin dentar të plotë dhe 5 shina protezë.
Po paraqesim një rast.
I sëmuri B. Ç. Numër kartele 997.
Shkak i paraqitjes së tij në repartin e ortodontise ishte lëvizja e dhëmbëve të përparmë
dhe hapësirat e krijuara midis dhëmbëve, të cilat bëheshin pengesë për daljen e rregullt të notave.
I sëmuri i binte trombës mbi 12vjet. Në ekzaminimin brenda gojës mungonin dhëmbët 7 5 3 | 7.
Hapesira midis dhëmbëve ishte krijuar si pasojë e heqjes së dhëmbëve anësorë e avancuar nga
forca shtytëse (4, 6).
Ekzaminimin klinik e kompletuam me atë rontgenologjik, ku dalluam rezorbim të
proçesit alveolar tip horizontal, që përfshinte më tepër se gjysmën e proçesit alveolar. Pasi u
bë mjekimi lokal dhe i përgjithshëm, të sëmurit i aplikuam shinë me të cilën zëvendësuam
njëkohësisht dhëmbët e hequr dhe mbyllëm plotësisht hapësirën midis dy incizivëve qendrore,
modifikuam kroshenë duke i dhënë formën e gjysmës së koronave e cila përfshinte margon
incizale. Aplikimi i një shine të tillë bëri që i sëmuri të rifunksionojë përsëri për një kohë jo më
të gjatë se 3 – 4 muaj. Në kontrollet e mëvonshme i sëmuri referon se dhëmbët nuk i lëvizin dhe
se kishte rezultate shumë pozitive në rënien e veglës. Përmirësime të tilla u vërejtën edhe në
instrumentistët e tjerë.
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Nga këto që thamë arrijmë në përfundim se: Instrumentistët frymorë duhet të jenë nën
kontrollin e vazhdueshëm të stomatologut dhe t’i nënshtrohen mjekimeve terapeutike ortopedike.
Për këtë del nevoja e një trajtimi profilaktik në fushën protetike, duke përfshirë dhëmbët që
paraqesin ndryshime morfo – funksionale në bllokun shinues, me qëllim që të plotësohen kërkesat
profesionale.
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PROBLEME STUDIMORE

TË DHËNA PËR PËRMBAJTJEN E MIKROELEMENTEVE NË INDET
Stom. D. BROVINA
Katedra e Terapisë
Në teorinë dhe praktikën e stomatologjisë ka rëndësi parimore vlerësimi i faktorëve që kanë
lidhje me shkëmbimin e lëndëve në indet e dhëmbëve në normë dhe në patologji.
Mekanizmi i zhvillimit të kariesit, veçanërisht proçeset që karakterizojnë stadet fillestare, është
i lidhur me veçoritë fiziologjike dhe strukturën e pjesëve përbërëse të indeve të forta të dhëmbëve.
Të dhënat e sotme mbi morfologjinë dhe ultrastrukturën e indeve të dhëmbëve (1, 4) lejojne
vlerësimin më të plotë dhe gjetjen e lidhjes në fiziologjinë e indeve dhe në zhvillimin e proçeseve
patologjike.
Ndryshimet e indeve dhe dhëmbëve si mineralizimi dhe demineralizimi janë proçese shumë
të ndërlikuara që varen nga shumë faktorë, si nga përmbajtja e mikroelementeve në organizëm dhe
në vetë indet e dhëmbit.
Rëndësi kanë të dhënat mbi ndryshimet sasiore të mikroelementeve (4) në dhëmbët me
proçese karioze, në krahasim me sasinë e tyre në dhëmbët e paprekur nga kariesi. Për këtë bëmë
analizën spektrale dhe kimike në dhëmbët e përhershëm dhe dhëmbët e qumështit. Për këtë për
dhëmbët e hequr për arsye të ndryshme i ndamë në dy grupe. Në grupin e parë futëm dhëmbët
e paprekur nga kariesi dhe në të dytin dhëmbët me proçese karioze. Dhëmbët e të dy grupeve u
futën në formalinë për disa ditë dhe pastaj u lanë me ujë të rrjedhshëm, u thanë dhe u coptuan (u
grimcuan) ne havan special. Sasitë e mikroelementeve janë përcaktuar në 1 gr. pluhur për dhëmbët e
përhershën dhe në 25 mlgr pluhur për dhëmbët e qumështit.
Nga analizat kimike që ju bë grimcave në formë pluhuri u përcaktuan mikroelementet dhe
sasitë e tyre sipas të dhënave që po i japim në tabelën e mëposhtme:
Dhëmbë të përhershëm të paprekur
nga kariesi

Dhëmbë të përhershëm prekur
nga kariesi

Dhëmbë të qumështit

F-0.57 mlgr%

F – 0.50 mlgr %

0.24 mlgr %

CaO – 39.25 mlgr %

CaO – 36.63 mlgr %

P2O5 – 29.00 mlgr %

P2O5 – 27.40 mlgr %

Fe2O3 – 1.38 mlgr %

Fe2O3 – 1.38 mlgr %
0.40
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Siç del nga analizat kimike, fluori (F) në dhëmbët e përhershëm të paprekur nga kariesi është
0.57 mlgr % dhe në dhëmbët e prekur nga kariesi është 0.50 mlgr %, ndërsa në dhëmbët e qumështit
sasia e tij është më e vogël 0.24 mlgr%. Autorë të tjerë kanë përcaktuar sasinë e fluorit në smalt, në
dentinë dhe në koronën e dhëmbit. Në smalt është gjetur (4, 5) 100 – 130 mlgr/kg, në dentine 169
mlgr/kg dhe në koronën e dhëmbit 90 – 120 mlgr/kg. pra sipas një autori (3) niveli në dentinë është
afërsisht 1.5 herë më i madh se në smalt. Lëkundjet e përmbajtjes së fluorit janë të lidhura me veçoritë
e strukturës, të furnizimit me gjak të dhëmbëve, furnizimit me fluor në periudhat e ndryshme të
odotogjenezës.
Po këtyre grimcave në formë pluhuri ju bë edhe analiza spektrale ku u përcaktuan
mikroelementet dhe sasitë e tyre. Të dhënat e eksperimentit po i japim në tabelën e mëposhtme:
Dhëmbët e përhershëm 1 gr pluhur
Mikroelementet

Dhëmbët e qumështit
25 mlg pluhur

Të paprekur nga kariesi

Të prekur nga kariesi

Si

0.05

0.05

0.1

P

3

3

3 mlgr %

Mo

0.001

0.001

-

Al

0.005

0.005

-

Ca

20

20

20 mlgr %

Cu

0.01

0.001

0.3

V

0.02

0.018

-

Ag

0.01

0.01

0.005

Fe

0.03

0.2

0.1

Cr

0.01

0.003

-

Mg

0.25

0.2

1 mlgr %

Zr

Gjurmë

Gjurmë

-

Ti

0.01

-

-

Na

+

+

0.3

Sasitë e mikroelementeve janë përcaktuar në l gr pluhur për dhëmbët e përhershëm dhe në 25
mlgr pluhur për dhëmbët e qumështit.
Nga analiza spektrale del se kalciumi (Ca) në dhëmbët e paprekur nga kariesi është
afërsisht 20 mlgr; dhe në dhëmbët e prishur është gjetur po kjo sasi. Ndërsa në dhëmbët e
qumështit në 25 mlgr peshë pluhur është gjetur një sasi prej rreth 20 mlgr, me anën e analizës
kimike është përcaktuar se ndodhet në formë të CaO; në dhëmbët e paprekur nga kariesi është
39.25 mlgr, në dhëmbët e prekur është 36.63 mlgr, pra kemi ulje të sasisë së tij në dhëmbët e
prekur nga kariesi.
Nga analiza spektrale del se vanadiumi (V) përmbahet në indet e dhëmbëve të përhershëm.
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Sasia e tij në dhëmbët pa karies është 0.02, ndërsa në dhëmbët me karies 0.018 mlgr. Sipas një autori
(4) vanadiumi në dhëmbët e paprekur nga kariesi është 0.0036 dhe në dhëmbët e prekur nga kariesi
0.0052.
Analizat spektrokimike kanë konstatuar në smalt dhe dentinë (1) sasi të vanadiumit, që kur
merret me anën e ujit të pijshëm lokalizohet në indet e forta të dhëmbit. Ai zëvendëson fosforin në
kristalet e hidroksiapatit, duke forcuar rezistencën e hidroksiapatitit në sajë të bashkimit me matricën
organike (3). Veçanërisht, rezistencë të lartë ndaj kariesit kane indet e dhëmbëve nëqoftëse thithin
vanadium në periudhën e formimit të tyre.
Sasia e magnezit (Mg) në dhëmbët e paprekur nga kariesi është 0.25, ndërsa në dhëmbët e
prishur ajo ulet në 0.2. Këto sasi përputhen edhe me të dhënat e autorëve (2, 3, 4) që kanë përcaktuar
në dhëmbët e paprekur nga kariesi një sasi prej 0.01 dhe në dhëmbët e prishur prej 0.0036. Mendohet
se ky mikroelement shton efektin e veprimit të fluorit në indet e dhëmbëve. Nga përpunimi i të
dhënave del se, në dhëmbët e qumështit sasia e mangezit është më e madhe (3) se sa në dhëmbët e
përhershëm, prej rreth 1 mlgr%.
Edhe hekuri ka rol të veçantë si mikroelement që ndodhet në indet e dhëmbëve. Që në
kohët e lashta në mjekësi Hipokrati e quante “simbol i fuqisë”. Nga analizat e kryera doli se sasia
e hekurit në dhëmbët e paprekur nga kariesi është 0.3, në dhëmbët e prishur ishte 0.2 dhe në
dhëmbët e qumështit 0.1. Nga analizat kimike hekuri ndodhet në formë të oksidit të hekurit Fe2O3.
Sasia e tij në dhëmbët e paprekur nga kariesi del të jetë 0.40 mlgr %, ndëresa në dhëmbët e prekur
nga kariesi 1.38 mlgr.
Po kështu rol të rëndësishëm në mineralizimin e dhëmbëve ka dhe bakri (Cu), përmbajtja
optimale e të cilit në indet e dhëmbëve shton rezistencën ndaj kariesit. Pra dhëmbët me nuancë
jeshile (nga prania e bakrit) janë më rezistentë ndaj kariesit se sa dhëmbët (4) me nuacë të bardhë.
Nga rezultatet e analizave doli se përmbajtja e bakrit në dhëmbët e prishur ishte 0.001, ndërsa në
dhëmbët e paprekur nga kariesi ishte 0.01, për këtë element kimik, sipas autorit, në dhëmbët e
paprekur ka 0.0056 dhe në dhëmbët e prishur 0.0018. në dhëmbët e qumështit në 25 mlgr peshë të
pluhurit, sasia e tij doli 0.3.
Strontiumi (Sr) në dhëmbët e paprekur nga kariesi doli 0.1 ndërsa në dhëmbët e prishur 0.3,
pra shtohet. Kjo nuk përkon me të dhënat e autorëve 4, 3 që pohojnë se në dhëmbët e shëndoshë sasia
e strontiumit është më e madhe se në dhëmbët e prishur. Njihet dhe efekti sinergjist i tij me fluorin
(3) që në koncentrime të larta në smalt rrit rezistencën e tij nga veprimi i acideve.
Sasia e argjendit (Ag) dhe aluminit (Al) si në dhëmbët e prekur nga kariesi ashtu dhe në
dhëmbët e paprekur del se është e njëjtë përkatësisht 0.01 ml dhe 0.05 mlgr. Në dhëmbët e qumështit
sasia e argjendit del të jetë 0.005.
Përsa i përket titanit (Ti) përmbajtja e tij në dhëmbët e paprekur nga kariesi është 0.01,
kurse në dhëmbët e prishur nuk është gjetur. Permbajtja e titanit pra del se është e njëjtë me
atë të arritur nga një autor (4) në dhëmbët e paprekur nga kariesi; në dhëmbët e prishur nuk
vërtetohet një gjë e tillë; në këta dhëmbë sipas këtij autori (4) përmbajtja e titanit është 0.0034
mlgr.
Rol me rëndësi në rezistencën e dhëmbëve (3) ka edhe fosfori (P). Nga analizat spektrale sasia
e tij është afërsisht e barabartë me 3 mlgr si në dhëmbët e prishur ashtu edhe në dhëmbët e paprekur
nga kariesi. Kryesisht ai ndodhet në formën e oksidit fosforik me formulë kimike P2O5. Sasia e tij në
dhëmbët e paprekur është 29.00 %, në dhëmbët e prishur 27.40 mlgr %. Duhet të kemi parasysh se
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sasitë e mikroelementeve në dhëmb ndryshojnë në bazë të kushteve gjeografike (2, 5), kryesisht në
zonat fushore dhe malore.
Autorë të ndryshëm 1, 5, 4 kanë treguar veprime kariombrojtëse të mikroelementeve si
vanadiumi, magneziumi, fosfori, fluori duke ulur shpeshtësinë e kariesit eksperimental. Veprimi i
tyre mund të jetë direkt në metabolizmin e mikroorganizmave dentare që shkaktojnë karies dhe të
bakterieve të pllakës dentare.
Në bazë të analizave spektrale dhe kimike rezulton se disa mikroelemente si fluori, magnezi,
kalciumi, vanadiumi, hekuri, argjendi, favorizojnë forcimin e indeve të forta të dhëmbit dhe në
shkallë të caktuar ulin sëmundëshmërinë karioze (5, 41).
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4 – 6 1977.
3- Tadabur P.: Fluor u evo higeniçeskoje znaçenie 1957.
4- Kongo P.:Terapia stomatologjike e fëmijëve. Dispensa II f. 278.
5- Kobolla H.: Mikroelementi v profilaktika zubov 1979.
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KIRURGJI

MBI PROBLEMIN E HEQJES SË DHËMBËVE
Stom. V. ALEKSI, K. KOTRI
Poliklinika Stomatologjike Durrës
Heqja e dhëmbëve, indikimet dhe kundraindikimet e saj, diagnoza e saktë, lokalizimi
ndërlikimet mbas heqjeve dhe mundësia për kurim janë çështje që kohët e fundit në literaturën tonë
po u kushtohet një vëmendje e veçantë.
Në klinikat tona heqja e dhëmbëve është ndërhyrja kirurgjikale më e shpeshte. Ato zënë 26 %
të të gjithë numrit të të vizituarve ose në çdo 3.8 veta njëri ka bërë heqje të dhëmbëve.
Shpesh heqja e dhëmbëve mund të bëhet për parandalimin dhe eleminimin e nderlikimeve
në organizmin e njeriut. Megjithatë nuk mund të arrijmë pa u preokupuar për këtë tregues negative
të punës kuruese kur mendojmë për profilaksinë në stomatologji. Autorë të huaj japin konstatime të
ndryshme mbi gjëndjen e sistemit dentar. Në një kontroll të ushtruar në 1211 punonjës të moshave
16 vjeç e lart për gjëndjen e sistemit dentar u konstatua se mungonin 7114 dhëmbë; mesatarisht çdo
personi i mungonin 5,8 dhëmbë (femrave 6,1 dhëmbë, kurse meshkujve 5,2 dhëmbë); për nofullën
e sipërme mungonin 3636 dhëmbë (51%) dhe për nofullën e poshtme 3478 dhëmbë (49 %). Shif.
Tabela Nr. 1
Duke e parë me sy kritik mungesën e dhëmbëve, e cila influencon mjaft në shëndetin e njerëzve
menduam të analizojmë disa çështje të rëndësishme që lidhen drejtpërsëdrejti me problemin e heqjes
së dhëmbëve. Për këtë studjuam 9282 heqje në klinikën qëndrore të Durrësit gjatë vitit 1977.
Të dhënat e këtij punimi mendojmë se do të na ndihmojnë për të gjetur hallkat më të dobta
të këtij problemi dhe nga ato të nxjerrim konkluzionet e drejta për pakësimin e heqjes së dhëmbëve
në klinikat tona.
Nga 9282 heqje dhëmbësh 4834 (52.08 %) u takojnë femrave dhe 4448 (47.92 %) meshkujve,
pra kemi mbizotërim të lehtë të seksit femër.
Numri i madh i heqjeve kryhet në moshat e reja 21 – 31 vjeç(28.6 %) dhe pastaj në moshat
31 – 40 vjeç (20.7 %), 41 – 50 vjeç.
Tabela nr. 2
Shpërndarja e heqjeve të dhëmbëve simbas moshave
Mosha
Numri
Heqje
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6-20
vjeç

21-30
vjeç

31-40
vjeç

41-50
vjeç

51-60
vjeç

Mbi 60
vjeç

1473
15.8 %

2656
28.6 %

1921
20.7 %

1629
18.2 %

991
10.7 %

549
5.9 %
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Ndër shkaqet kryesore të heqjeve të dhëmbëve janë pasojat e kariesit (80.98%), nevoja për
protezim (11.56 %), paradontozat (5.65 %), denticio deficilis (1.79 %).
Tabela nr. 3
Shkaktarët e heqjeve
Nr. i dhëmb. të
hequr

Në përqindje

Ulqinaku

Prela Gj.

Pasoja kariesi (pulp. perid.
gang abces

7517

80.98 %

70.05 %

68.5 %

Për protezë

1073

11.65 %

26.5 %

28.2 %

Për paradontozë

525

5.65 %

1.8 %

5.3 %

Per dentio-Dificili

167

1.79 %

-

-

Shkaku

Mbizotërimi i heqjeve edhe tek ne si pasojë e kariesit përforcon mendimin e autorëve të
sipërm për një punë jo të mjaftueshme kuruese të reparteve të pedodontisë dhe reparteve të terapisë.
Të dhënat tona mbi heqjet, për shkaqe protezimi dhe paradontozë janë më pozitive se ato të
kolegëve tanë të përmendur. Mendojmë se kjo duhet vlerësuar si një tregues i kënaqshëm i punës
në repartin e ambulancës, ku bëhen heqje të studiuara në bashkëpunim me repartin e protezës.,
gjithashtu rol të rëndësishëm luan dispancerizimi i paradontopative.
Duke analizuar shkaqet për pasojë kariesi vihet re se mbizotëron diagnoza e periodontit (42.6
%), rrënjë (32.5 %) pastaj gangrenë (13 %), abscese dhe kiste (8.5 %), pra shumica e heqjeve janë
nga pasojat e vonshme të kariesit dhe vetëm 3.4 % nga pulpiti që është pasoja relativisht e shpejtë e
kariesit.
Tabela nr. 4
Diagnoza

Pulpite

Gangrenë

Periodon

Rrënjë

Abscese
kiste

Dhëmbë
të hequra

254

964

3203

2444

652

Në përQindje

3.4 %

13 %

42.6 %

32.5 %

8.5 %

Ulqinaku

17.08 %

14.29 %

23.67 %

34.20 %

10.77 %

Prela

10.6 %

25.5 %

3%

32.4 %

Përsa i përket lokalizimit të heqjeve për shumcën e autorëve vendi i parë u takon molarëve
(2, 3 5). Këtë rezultat kemi edhe ne (52 %), sidomos për molarët e parë mandibulare (13 %) dhe
maksilarët (11.2 %) dhe që bashkë arrijnë afërsisht 1/4 e të gjithë heqjeve. Janë pikërisht molarët
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e parë që preken më shumë nga kariesi, pothuajse 100%, dhe se mjekimi i tyre lihet pas dore nga
familjarët në moshat e vogla, vendin e dytë e zënë premolarët me 25% dhe pastaj frontalët me 23 %
të heqjeve, si nofull më shumë ka nofulla e sipërme (52.59) sesa nofulla e poshtme (47.41 %) (shif
tabelën nr.5).
Tabela nr. 5
Lokalizimi I heqjeve simbas dhëmbëve
Nofulla e
sipërme

4.50%

4.40%

3.80%

8.10%

7.40%

11.20%

6.60%

6.30%

52.59%

420

413

358

757

687

1046

613

587

4001

Dhëmbi

1

2

3

4

5

6

7

8

Nofulla e

300

291

270

436

477

1211

688

728

4401

e poshtme

3.20%

3.10%

2.90%

4.60%

5.20%

13%

7.40%

7.80%

47.41%

23%

25%

52%

Si dhëmbë, në vendin e tretë renditet premolari i parë maksilar (8.1 %) pastaj molari iI tretë
mandibular, pra kemi një renditje që ndryshon nga studimet e autorëve tanë (Ulqinaku, Prela) por
afron me autorë të tjerë (2, 4).
Në klinikën tonë në kushte ambulatore janë bërë vazhdimisht heqje dhe tek gratë
shtatzëna në të gjitha fazat e barrës; po kështu janë bërë heqje dhe tek të sëmurët kardiopatë,
hipertonikë, cianotike, por duke marrë gjithmonë në konsideratë gjëndjen e përgjithshme të të
sëmurit dhe përpunimin paraprak të tyre, mendojmë që nuk ka pengesa për heqjen e dhëmbëve
në këto raste.
Tregues kryesor i cilësisë së heqjeve është indeksi i ndërlikimeve mbas heqjeve. Ky indeks
ka ardhur duke u përmirësuar nga 2.9 % që ishte në vitin 1976 u ul në 1.7% në vitin 1977 dhe 1.6 %
në vitin 1978 (Shkodra 3.52% viti 1976 (3). Nga 15846 heqje kemi pasur 269 ndërlikime për të cilët
janë dhënë 577 ditë pushimi, mesatarisht për çdo ndërlikim paaftësia e përkohshme ka qënë 2 ditë
pushimi.
Padyshim ky rezultat pozitiv mund të përmirësohej më tej duke përpunuar gjithë teknikën e
heqjeve, teknikën e anestezisë, duke respektuar me rigorozitet kushtet e sterilitetit të veglave, kyretimin
e proçeseve kronike e tjera. Rol të rëndësishëm luan puna sqaruese individuale me pacientet për
ruajtjen e një higjiene të përshtatshme të gojës mbas heqjes së dhëmbëve dhe kujdesi për plagën mbas
ndërhyrjes kirurgjikale.

P Ë R M B L E DH J E :
1- Çdo njeriu i takojnë mesatarisht 5.8 dhëmbë të hequr, moshat më frekuente për heqjen e
dhëmbëve jane 21 – 30 vjeç(28.6 %) dhe 31 – 40 vjeç(20.7 %).
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2- Shkaktarët kryesorë të heqjeve janë shkaqet për pasojë të kariesit (80.98 %).
3- Molarët e parë mandibularë (13 % dhe ato maksilare 11.2 %) zënë 24.2 % të të gjitha heqjeve
të dhëmbëve.
4- Indeksi i ndërlikimeve mbas heqjeve në vitin 1977 është 1.7 %, në vitin 1978 – 1.6 %.
5- Heqja e dhëmbëve është ndërhyrja kirurgjikale më e shpeshtë dhe mbetet një problem i
rëndësishëm teoriko – praktik për stomatologjinë.

L I T E R AT U R A :
1- Dh. Pojani - Buletini stomatologjik 1976 faqe 27.
2- M. Devjetakov – Stomatologjia 1972/4 faqe 287-288.
3- F. Ulqinaku, P. pepa – Buletini stomatologjik 1976/1 faqe 40, 42, 43.
4- F.Ulqinaku – Buletini stomatologjik 1976/2 faqe 19.
5- Gj. Prela – Buletini stomatologjik 1978/2 faqe 50, 51.
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PËRMBAJTJA
I. Ylli:

Të thellojmë më tej karakterin profilaktik të shërbimit stomatologjik.

TERAPI – PEDODONTI
P.Kongo; L.Kasa; K.Shore: Përhapja e kariesit në dhëmballën e parë të përherëshme.
Dh. Mingomataj:

Studim kliniko-radiologjik mbi rezultatet e arritura në trajtimin e pulpiteve dhe
faktorët që ndikojnë në suksesin e tyre.

I.Dibra; T. Gjata:

Shpeshtësia dhe intensiteti I kariesit të dhëmbëve në popullsinë e fshatit Kashar.

T.Arolli; K.Guri;
E.Karafili:

: Shpeshtësia e kariesit dentar në parshkollorët dhe nxënësit.

ORTODONTI
D. Basha:

Mbi etiologjinë e anomalive të dhëmbëve dhe të nofullave

PROTETIKË
F. Toti; K. Halili:

Higjiena e gojës në personat që mbajnë proteza Dentare

B. Sina; R.Qafmolla:

Ndryshimet e indeve të fushës protetike nga protezat e lëvizshme me pllakë dhe
mënyra e eleminimit të tyre.

KIRURGJI
I. Kasapi:

Të dhëna mbi veçoritë e heqjeve të dhëmbëve për parandalimin e ndërlikimeve në
të sëmurët me sëmundje të zemrës.

S. Gjini:

Kriteret e diagnoztikimit dhe mjekimit të sindromit disfunksional doloros (SDD)
të artikulacionit temporo mandibular (ATM).
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TË THELLOJMË MË TEJ KARAKTERIN PROFILAKTIK TË SHËRBIMIT
STOMATOLOGJIK
Stom. Irfan YLLI
Në Ministrinë e Shëndetësisë
Është zgjeruar rrjeti i institucioneve të ndryshëm shëndetësore, është përmirësuar vazhdimisht
shërbimi mjeksor dhe janë zgjeruar gjithë masat e tjera për mbrojtjen e forcimin e shëndetit të njerëzve.
Pjesë e këtij revolucioni në fushën e mbrojtjes së shëndetit të masave punonjëse është dhe krijimi,
organizimi dhe rritja e pandërprerë e shërbimit stomatologjik, I cili nën kujdesin e vazhdueshëm të
Partisë është vënë plotësisht në shërbim të ngritjes së mirëqenies së popullit.
Masat e shumta social-ekonomike, administrative si dhe ligjet për mbrojtjen e shëndetit
të popullit të ligjëruara në Kushtetutë, krijuan një shëndetësi popullore, e në këtë kuadër edhe një
shërbim stomatologjik, ku çdo gjë planifikohet dhe financohet nga shteti, duke e bërë mjekimin falas.
Këto masa i dhanë shërbimit tonë shëndetësor e stomatologjik një karakter thellësisht profilaktik,
krijuan baza të shëndosha shkencore e pune.
Shërbimi ynë stomatologjik ka një rrjet të gjërë institucionesh në të gjitha qytetet, fshatrat e
bashkuara, shkollat dhe ndërmarrjet e mëdha, të pajisura më së miri me aparaturat e nevojshme. Në
këtë shërbim punojnë mbi 1200 kuadro të larta e të mesme, 40% e të cilëve në fshat.
Në këtë shërbim ka zënë vend mirë parimi I profilaksisë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë
masave për parandalimin dhe mjekimin e hershëm të kariesit dhe dhëmbëve dhe sëmundjeve të tjera
të gojës.
Duke patur parasysh këtë parim, kujdes të veçantë I është kushtuar dhe po i kushtohet
mjekimit, ruajtjes dhe forcimit të dhëmbëve të fëmijëve të moshës parashkollore dhe shkollore,
duke vënë në jetë orientimin e Partisë për të shtuar më shumë kujdesin për ruajtjen dhe forcimin
e shëndetit të fëmijëve. Prej vitesh, mjekimi i dhëmbëve dhe të gojës së fëmijëve dhe nxënësve të
shkollave është organizuar mbi baza të shëndosha të depistimit, dispancerizimit dhe mjekimit të
planifikuar. Me daljen e vendimit nr. 2 dhe nr. 95 të K.M. shërbimi pedodonti pësoj një rritje të
dukshme cilësore dhe sasiore. Kështu në 70% të shkollave të mëdha me 800-1000 nxënës u ngritën
kabinete stomatologjike të përhershme. Ministria e Shëndesisë ka vendosur që 1/3 e kuadrit të qytetit
dhe 1/3 e kohës së punës së kuadrit të fshatit t’i kushtohet mjekimit të planifikuar të fëmijëve, duke e
v ënë theksin në karakterin profikaltik të këtij shërbimi.
- Fluorizimi si masë profilaktike në parandalimin e sëmundjes karioze të dhëmbëve u rifillua
në vitin 1977. Ky mjekim kryhet në dy mënyra, në endogjene me tableta për moshat 3-6
vjec dhe ekzogjene ose lokale me tretësirë ujore 1% të NaF, për moshat 6-10 vjec. Me
mënyrën e parë janë përfshirë rreth 68.000 fëmijë nga të cilët 20.000 fëmijë në fshat, ndërsa
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me mënyrën e dytë janë përfshirë 100.000 fëmijë prej të cilëve 35.000 në fshat. Ky mjekim
profilaktik u aplikua dhe në 1700 gra shtatzëna në periudhën e dytë të barrës dhe gjatë
kohës së laktacionit.
Shtrirja e shërbimit stomatologjik në të gjithë vendin i shërben kontigjenteve të mëdha të
popullësisë. Sot nga ky shërbim vizitohen mbi 1.200.000 banorë. Vendosja në kohë e kërkesave të
sakta, mbi bazën e njësivë orientuese të kohës së punës, normimi i ri i harxhimit të materialeve të
konsumit, dhe futja e metodave të reja mjekuese me seanca të shkurtuara të mbështetura në kritere
më shkencore, cuan në rritjen e rendimentit të punës dhe rritjen e indekseve cilësore dhe sasiore të
këtij shërbimi. Kështu, raporti i dhëmbëve të mbushur ndaj atyre të hequra është në të mirë të së
parës, gjë që flet për rritjen e efektivitetit të punës mjekuese. Është rritur aftësia e kuadrit në dhënien
e ndihmës së kualifikuar stomatologjike, dhe në thellimin e revolucionit tekniko-shkencor. Në disa
rrethe të vendit punohet dhe eksperimentohet për prodhimin në vend të disa materialeve konsumi,
vegla dhe aparatura të ndryshme që përdoren në stomatologji. Një rol të vecantë ka luajtur dega e
Stomatologjisë pranë fakultetit të Mjeksisë, e cila jo vetëm i ka dhënë vendit një numër të madh
kuadrosh të larta të përgatitur me nivel të mirë teknik, por është dhe qendra e vetme shkencore
që paraprin në zgjidhjen e shumë problemeve të këtij shërbimi dhe realizon mirë kualifikimin dhe
specializimin pasuniversitar të kuadrit në të gjitha profilet.
Në Kongresin e 8-të të Partisë u theksua se gjatë pesëvjecarit të 7-të “një zgjerim e përmirësim
cilësor do të marrin masat e gjithanshme profilaktike si në qytet e vecanërisht në fshat”
Për këtë gjatë këtij 5-vjecari të gjithë shkollat e mëdha me 800 1000 nxënës do të plotësohen
me kabinete stomatologjike të përhershme, kështu do të mbulohen kontigjente më të mëdha
fëmijësh e nxënësish, do të bëhet kartelizimi i deformacioneve skeletike të nofullave dhe dhëmbëve,
paradontopative etj. Thellimi i mëtejshëm i karakterit profilaktik të shërbimit stomatologjik
parakupton zbatimin e fluorizimit në kontigjente më të mëdha fëmijësh dhe grash shtatzënë.
Kujdes të vecantë do t’u jepet kontigjenteve të mëdha të punëtorëve, duke shtrirë kët shërbim
pranë ndërmarrjeve me numër të madh punëtorësh, kryesisht në ato të industrisë kimike, ushqimore
dhe në minierat, ku mjediset e punës ndikojnë në rritjen e sëmundshmërisë së kariesit të dhëmbëve
dhe në sëmundjet e indeve të buta të gojës. Shkrirja e shërbimit stomatologjik sa më afër popullit
sidomos në fshat, duka patur parasysh dëndësinë e popullatës, rritja e efektivitetit në punë, duke
përmirësuar vazhdimisht treguesit cilësorë dhe sasiorë të këtij shërbimi dhe thellimi i mëtejshëm
i revolucionit tekniko-shkencor, janë disa nga detyrat kryesore që shtron përpara këtij shërbimi
Partia në periudhën e tanishme. Realizimi i këtyre detyrave kërkon nga cdo kuadër stomatolog që
duke u udhëhequr kurdoherë nga materialet e Partisë, të ngrejë në një nivel më të lartë përgatitjen
profesionale, të jetë kurdoherë kërkues ndaj vetes, të punojë me synime me të vërtetë shkencore duke
bashkërenduar punën praktike të përditshme me punën kërkimore-shkencore, me shpirt krijues e
novator, kurdoherë në shërbim të popullit e sa më pranë tij.
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TERAPI PEDODONTI

PËRHAPJA E KARIESIT NË DHËMBALLËN E PARË TË PËRHERSHME
Stom. P. KONGO, L. KASA, K. SHORE
Klinika e terapisë, Fakulteti Stomatologjisë
Kariesi mbetet një nga sëmundjet më të përhapura që prek të gjitha moshat, duke filluar që
nga ato më të hershmet. Ai prek si dhëmbët e qumshtit ashtu edhe dhëmbët e përhershëm. Në këta të
fundit, sipas të dhënave të shumë autorëve, atë e gjejmë në një përqindje mjaft të lartë në dhëmballën
e parë.
Edhe në studimet tona është vënë re një fenomen i tillë. Kështu I.Dibra në fëmijët e moshës 3-6
vjec ka gjetur karies qysh në moshat e hershme; kështu p.sh në moshën 4 vjeç 7,8%, 5 vjeç 12% e në 6
vjeç 14%, kurse N. Boceri në nxënësit e shkollave të Librazhdit ka gjetur këto përqindje; në moshën 6
vjeç 13,8%, duke arritur shifrën më të lartë në moshën 14 vjeç 22,68%. Studimet, lidhur me prekjen e
dhëmballës së parë nga kariesi, kanë rëndësi, sepse ato nxjerrin të dhëna të vlefshme për organizimin
e punës parandaluese e asaj mjekuese, për mjekimin me përparësi të formave fillestare të kariesit në
këto dhëmballë, për të siguruar qëndrueshmëri sa më të gjatë të tyre në gojë, për parandalimin e të
gjitha ndërlikimeve nga heqja e parakohshme etj.
Shkaqet kryesore të prekjes nga kariesi dhe dhëmballës së parë, sidomos asaj poshtë, duhen
kërkuar në faktin se formimi dhe mineralizimi i tyre ndodh në periudhën e shfaqjes më të shpeshtë të
sëmundjeve të përgjithshme e atyre infeksioze, të cilat favorizojne çrregullimin e këmbimit të lëndëve
në organizëm në të njëjtin kohë edhe trofikën dhe mineralizimin e këtyre dhëmballëve.
Nga ana tjetër nuk duhet harruar fakti që, në kohën e daljes së dhëmballëve të para, në
gojën e fëmijëve kemi kushte të favorshme për lindjen e kariesit në to, sepse në këto mosha
përqindja e kariesit në dhëmbët e qumshtit arrin shifrat më të larta. Së fundi, negativisht ndikon
edhe thellësia e fisurave, të cilat bëhen shkak për përqëndrimin e mbeturinave ushqimore.
Kjo thellësi me kohë ulet duke u favorizuar nga procesi i abrazionit fiziologjik në sajë edhe të
presionit të kafshimit.
Duke u nisur nga këto, ne ndërmorëm këtë studim për të parë përhapjen e kariesit në
dhëmballët e para në nxënësit e disa shkollave të Tiranës të moshave 6-14 vjec.
Me qëllim që të nxjerrim të dhëna sa më të sakta i ndamë nxënësit në tre grup-mosha: 6-8;
8-12 dhe 12 vjet e lart, për të parë se ku fillon të shfaqet kariesi në dhëmballën e parë e njëkohësisht
edhe ecurinë e tij. Krahas kësaj u munduam të përcaktojmë lokalizimin e procesit karioz, raportin
midis kariesit, pulpiteve e periodontiteve, përqindjen e heqjeve etj. Këto të dhëna ne i kemi detajuar
veç për djem, veç për vajzat, me qëllim që të shikojmë në se ka ose jo ndryshime esenciale midis të
dy sekseve.
Në grup-moshën e parë 6-8 vjec ne kontrolluam 228 nxënës.
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Tabela nr. 1
6 – 8 vjec
Nr

Femra

Me karies

%

Djem

Me karies

%

Shuma
karies

%

228

116

27

23,2%

112

19

16,9%

46

20,1%

Në 228 nxënës kanë dalë 89 dhëmballë të parë me karies. Kemi 89 ose 8,7 % sipas sekseve.
Tabela nr. 2
6 – 8 vjec
Vajza

Djem

Nr

Me karies

%

Nr.

Me karies

%

646

60

12.9%

448

29

6.4%

Nf.Sipërme

Nf.Poshtme

Nf. Sipërme

Nf. Poshtme

Me karies

%

Me karies

%

Me karies

%

Me karies

%

22

9.4%

38

16.3%

11

4.3%

18

8%

Raporti i kariesit me pulpit është 1:7,9, sepse nga të 89 dhëmballët, 79 janë me karies, ndërsa
me pulpite janë 10; nuk kemi asnjë dhëmballë të hequr. Pra siç shihet nga tabela kemi një përqindje
të lartë kariesi në kët grup-moshë sidomos në vajzat 23,2 % në krahasim me djemtë, tek të cilët
sëmundshmërinë e kemi 16,9 %. Në krahasim me të dhënat e Librazhdit, përqindja është më e lartë
me një diferencë plus rreth 7 %. Për mendimin tonë kjo vjen nga fakti se ai ka marrë në studim edhe
nxënës nga fshatrat, gjë që ndikon në përqindjen e kariesit, mbasi në fshat kemi përhapje më të ulët
të kariesit.
Ndjekja e përhapjes së kariesit, sipas nofullave, nxjerr në pah faktin që në nofullën e poshtme,
në krahasim me nofullën e sipërme, kemi përqindje më të lartë kariesi, fakt ky i njohur e i vënë në
dukje edhe nga shumë autorë të tjerë.
Grup- mosha 8 – 12 vjeç
Në këtë grup moshë kemi kontrolluar 240 fëmijë (Tabela nr. 3)
Tabela nr. 3
8 – 12 vjeç
Nr.

Vajza

Me karies

%

Djem

Me karies

%

Shu

%

240

117

78

66,6%

123

74

60.1%

152

63.3%

Në 240 nxënësit kanë dalë të gjitha dhëmballët e para, gjithsej 960, nga të cilat me karies janë
366 ose 38,1% e tyre, sipas sekseve kemi këtë shpërndarje.
200

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

Tabela nr. 4
8 – 12 vjeç
Vajza

Djem

Nr

Me karies

%

Nr.nxënësve

Me karies

%

468

191

40.80%

492

175

35.50%

Nf.Sipërme

Nf.Poshtme

Nf. Sipërme

Nf. Poshtme

Me karies

%

Me karies

%

Me karies

%

Me karies

%

74

31.90%

117

50%

76

30.90%

99

40%

Ndërsa raporti i kariesit me pulpitet është 15.1, kemi 361 dhëmballë të hequra, gjithsej 90 ose
1,05 %.
Edhe në këtë grup-moshë bie në sy përqindja e lartë e fëmijëve me karies, gjë që shkon paralel
me sëmundshmërinë e madhe në këtë grup-moshë aq më tepër që është pikërisht dhëmballa e parë,
ajo që e ngre sëmundshmërinë, sidomos për dhëmbët e përhershëm. Pra, kemi një numër të madh
fëmijësh me karies dhe me një intensitet relativisht të lartë. Të krahasuar me të dhënat e N. Bocerit
edhe për këtë grup-moshë kemi diferenca të theksuara: 38.1 % për rastet tona dhe 29 % për nxënësit e
Librazhdit. Ndërsa përhapja sipas nofullave ndjek po atë rregull si në grup-moshën e parë, dmth kemi
përhapje më të lartë për nofullën e poshtme, por megjithatë edhe për nofullën e sipërme përqindja
nuk është e ulët.
Grup-mosha 12 vjeç e lart.
Në këtë grup-moshë janë kontrolluar 240 fëmijë.
Tabela nr. 5
12 – 18 vjeç
Nr

Femra

Me karies

%

Djem

Me karies

%

Shu

%

240

120

96

80%

120

93

77,5%

189

78,9%

Në këtë grup-moshë nga 960 dhëmballë të para u gjetën me karies 691 ose 71,9 %. Tabela
nr.6.;
Tabela nr. 6
Vajza

Djem

Nr

Me karies

%

Nr

Me karies

%

480

335

69,8%

480

336

74,1%
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Nf. Sipërme

Nf. Poshtme

Nf. Sipërme

Nf. Poshtme

Me karies

%

Me karies

%

Me karies

%

Me karies

%

144

60,1%

191

79,6%

159

66,2%

197

82,1%

Raporti i kariesit me pulpit apo gangrene është 20.1.
Edhe në këtë grup-moshë, siç shihet, kemi një sëmundshmëri mjaft të lartë, por megjithatë
në qoftëse bëjmë krahasime me autorë të huaj, të cilët japin shifra që shkojnë deri 90,95 %, atëherë
mund të themi se ne kemi përqindje jo shumë të lartë e, në krahasim me të dhënat e N.Bocerit për
Librazhdin, i cili në këtë grup-moshë ka gjetur 26,8 % të dhëmballëve me karies, kemi diferencë të
theksuar që i dedikohet faktorëve që përmendëm më lart për dy grup-moshat e tjera.
Për të tre grup-moshat mbizotëron kariesi i lokalizuar në faqet përtypëse në masën deri 80,83
% të rasteve, ndërsa kariesi i faqeve të tjera është më i pakët. E theksojmë këtë sidomos për faqet
aproksimale meziale, ku shumë autorë kanë gjetur “karies kontakti” nga procesi karioz i dhëmballës
së dytë të qumshtit.
Ashtu siç del nga të dhënat tona, dhëmballa e parë e përhershme është ajo që preket më shumë
nga kariesi. Ato flasin qartë për përhapjen e madhe të kariesit në këto dhëmballë si të nofullës së
poshtme ashtu edhe të nofullës së sipërme. Nga ana tjetër, në kontrollin tonë, ne vumë re se shumica
dërmuese e dhëmballëve të para janë të mjekuara, gjë që përforcon faktin se mjekimi në kohë i tyre,
siguron qëndrimin e tyre sa më gjatë në gojë, duke parandaluar heqjen e tyre, e cila do të favorizonte
lindjen e një sërë anomalive.

P Ë R F U N DI M E
Kariesi i dhëmballës së parë është mjëft i përhapur qysh në moshat 6 – 8 vjeç, 20,1 %, duke
arritur në moshën 14 vjeç rreth 78,9 %.
Nga të dhënat tona, dhëmballët e nofullës së poshtme preken afërsisht 2 herë më shumë nga
kariesi, në krahasim me nofullën e sipërme.
Diferenca vihet re midis të dy sekseve, në grup-moshën e parë e të dytë gjejmë përqindje më
të lartë në vajza se sa në djem, ndërsa në grup-moshën mbi 14 vjeç kemi përqindje më të lartë në
djem se sa në vajza.
Kontrolli i kujdesshëm i faqeve përtypëse duhet të jetë në qendër të vëmendjes të mjekëve që
punojnë në pedodonti, me qëllim që të zbulojnë në kohë format fillestare të kariesit e t’i mjekojnë ato
për të parandaluar avancimin e tyre.
Duke qenë se, siç del nga studimi ynë, kariesi është më i shpeshtë në faqet përtypëse, duhet të
punohet më shumë për të rrënjosur tek fëmijët zakone të mira higjienike si për mënyrën e ushqyerjes,
ashtu edhe për larjen rregullisht të dhëmbëve si masë e rëndësishme individuale për parandalimin e
kariesit.
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STUDIM KLINIKO-RADIOLOGJIK MBI REZUKLTATET E ARRITURA
NË TRAJTIMIN E PULPITEVE DHE FAKTORËT QË NDIKOJNË
NË SUKSESIN E TYRE
Stom. Dh. MINGOMATAJ
Poliklinika stomatologjike qendrore Tiranë

Trajtimi i patologjisë pulpare përbën një moment tepër të rëndësishëm. Suksesi varet nga
shumë faktorë të njohur, ndërmjet të cilave mbushja e kanalit, niveli i arritjes së saj në raport me
apeksin dhe grup-barnat e përdorur si pastë obturuese që përbëjnë një faktor të rëndësishëm. Ky
opinion teknik shprehet në disa tekste bazë dhe nga punime autorësh të ndryshëm (Asllani, Kongo,
Kuvarati, Euler, Lorencry-Landgraf, Hess, Lange etj). Mbi këtë mendim vlerësohet radiologjikisht
mjekimi pulpar. Mbushja tej apeksit konsiderohet përgjithësisht nga stomatologët si rezultat mjekues
pozitiv. Gjatë punës së përditshme vërejmë aspekte kliniko-radiologjike që nuk përkojnë gjithmonë
me konceptet e mësipërme.
Nisur nga ky fakt menduam të shqyrtojmë këtë qëndrim të periapeksit ndaj nivelit të mbushjes
së kanalit në këto drejtime:
1. Në çfarë raporti qëndrojnë mbushjet e mira të kanalit 1-2mm ndën apeks, mbushjet shumë mm
ndën apeks dhe mbushjet tej apeksit me suksesin e mjekimit të konformuar radiologjikisht.
2. Si paraqitet rezultati në mjekimin e kombinuar.
3. Cilët faktorë luajnë, ose me sa duket duhet të luajnë rol të veçantë në suksesin ose mossuksesin
e terapisë së aplikuar.
Analizuam 100 kartela të repartit vetëm mbi ata dhëmbë që ishin mjekuar me diagnozë
pulpit akut ose pulpit kronik dhe kishin kaluar një kohë mesatare prej 8 muajsh mbas përfundimit
të mjekimit. Ndoqëm mënyrën e trajtimit, numrin e seancave ndërmjetëse, barnat e përdorura për
dezinfektimin dhe lavazh kanalesh, grup-preparatet e pastës obturuese, nivelin e arritur nga mbushja
e kanalit dhe rezultatin radiologjik të zonës periapikale. Kontrolluam radiologjikisht 103 dhëmbë
që përmbanin 150 rrënjë. Në 117 rrënjë ose 78 % ishte bërë ekstirpim, ndërsa 33 rrënjë ose 22 %
ishin mumifikuar. Ekzaminimi dha këto rezultate nga rrënjët me ekstirpim, 67 kishin apeks normal,
ndërsa në 50 të tjera u pa se: 22 raste kishin periodontit kronik fibroz, 19 periodontit kronik granular,
3 periodontit kronik granulomatoz, 3 me hypercimentozë dhe 3 raste me rezorbim apeksi.
Niveli i mbushjes së lanalit në 117 rrënjët ishte i ndryshëm. Në 78 prej tyre ose 52 %, mbushja
e kanalit ishte më shumë se 2mm larg apeksit. Distanca mesatare e mbushjes nga apeksi në këto rrënjë
arrinte 4,7mm, kurse largësia maksimale e mbushjes nga apeksi ishte 11mm. Numri i rrënjëve të
mbushura deri në apeks ose 1mm ndën apeks (norma teknike) ishte 30 (25,6%). Numri i rrënjëve me
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mbushje tej apeksit ishte 9 (6 %). Në grup-kontrollin e parë me 78 mbushje ndën apeks, mesatarisht
4,7mm larg apeksit, por pa ankesa klinike, ekzaminimi radiologjik tregoi se 49 rrënjë paraqesin
periodont apikal normal (suksesi 62,8 %), ndërsa 29 rrënjë ose 37,2 % paraqesin apeks me ndryshime
periodontale (insuksesi 37,2 %).
Në grupin e dytë me 30 rrënjë të mbushura deri në apeks, ose 1mm ndën atë, vetëm 17 prej
tyre paraqesin apeks normal ose 56,6 %, ndërsa 13 kanë ndryshime.
Në grupin e tretë nga 9 mbushje kanali tej apeksit, vetëm 2 paraqesin apekse të pastra, suksesi
22,3 %.
Në grupin e katërt, nga 33 rrënjë të mumifikuara, periodont normal kanë vetëm 23 prej tyre,
suksesi 70 %. Duhet të pohojmë se ky rezultat pozitiv është kontradiktor ndërmjet nivelit të mbushjes
e apeksit dhe kundërshton opinionin e përgjithshëm se mbushja mirë e kanalit është kushti kryesor
i suksesit në trajtimin e rrënjëve. Kjo kontradiktë u referohet vetëm mjekimeve të pulpiteve akute e
kronike.
Nga kartelat dilte se pulpitet mjekohen me 3-4 seanca. Qëndrimi mesatar i pastës arsenikale
është 3-5 ditë. Mbas ekstirpimit bëhet përpunimi mekanik dhe kimik, kryesisht me H2O2 3 % dhe
vendoset meshë mësatarisht 3-4 ditë. Kresofeni i referohet rasteve më të shumta me mbushje nën
apeks me peridont negativ.
Në 5 pulpite mbushja e kanalit ishte bërë direkt mbas ekstirpimit. Pasta obturuese për kanalin
ishte në 100 raste enometazon + eugenol, ndërsa jodoforma ose oksid zinku + eugenol thymol në 17
raste.

Diskutim
Vërejmë dy karakteristika thelbësore: së pari, mbushjet që janë shumë ndën apeks paraqesin
rezultate radiologjike normale, suksesi 62,8 %, dmth. se nuk është vetëm niveli i mbushjes ai që
përcakton përqindjen e suksesit. Edhe në mbushjet tej apeksit 7 nga 9 të kryera ishin me patologji
apikale; së dyti, edhe në mbushjet teknikisht të sakta (deri në apeks), 13 prej tyre shoqërohen me
patologji periodontale.
Literatura pohon se:
1. Qëllimi i mjekimit të rrënjëve qëndron në atë që dhëmbi të vazhdojë të ruajë plotësisht
funksionin e tij, pa rrezikuar qoftë lokalisht ose nëpërmjet efekteve në distancë (infeksion
fokal) shëndetin e pacientit, duke eleminuar me çdo kusht momentet potenciale të dëmtimit,
si lokalisht ashtu dhe në aspektin fokal-toksik.
2. Trajtimi pulpar bazohet mbi njohuritë anatomike të kanaleve radikulare dhe të proceseve
patologjike brenda rrënjës, periodontit dhe kockës nofullore rreth e qark rrënjës.
3. Qëllimi i mjekimit të pulpës së rrënjëve është i arritshëm. Por rezultati qëndron në vartësi
direkte me raportet anatomike, metodikën e përdorur dhe mënyrën e zbatimit të këtyre
metodave. Ne jemi dakord me këto principe.
- Lidhur me mjekimin e pulpës ka pasur mendime nga më kontradiktoret. Disa e quajnë
atë të paaritshëm, sepse degëzimet pulpare gjatë rrënjës a afër apeksit janë kaq të shumta sa nuk
lejojnë suksesin e sigurt terapeutik (Meyer, Fischer, Hess, Preisëerk, Richter). Përkundrazi nga
Landgraf-Lorinery konsiderohen si çelës të suksesit “pastrimin e kanalit dhe mbushjen e tij të
plotë” (cituar nga Lange). Sipas këtij, boshatisja e kanalit qendror të rrënjës sjell ndryshime të
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atilla sasiore që lejojnë një ekuilibër biostatik. Korenozy- Landgrafin e kundërshtojnë shumë
autorë, të cilët vlerësojnë mbushjen e mirë të kanalit, por quajnë domosdoshmëri trajtimin
kimiko-medikamentoz të ambientit intra radikular. Është e vërtetë që mbushja e kanalit kryesor
e mundësisht atyre sekondar luan rol të madh nëse pasta medikamentoze është absolutisht pa
tkurrje, nuk avullohet ose nuk rezorbohet.
Tschames vërtetoi se është shumë i vështirë që një material të ruajë absolutisht volumin
e tij, efektin kimik dhe ngjitshmërinë në muret e kanalit të rrënjës, i cili dihet se nuk i ngjet një
tubi uji.
Veç kësaj të arrish tharjen e plotë të kanalit në muret e dentinës radikulare, e sidomos në pjesën
apikale, është pothuajse gjë e rrallë. Në perforimin artificial të apeksit ose në ostitet periapikale me
sekretime, tharje e sekrecioneve eshte dhe më e vështirë. Dihet se radiologjikisht është e pamundur
të paraqitet përsosmëria e mbushjes së kanalit, sepse format e çrregullta të kanaleve radikulare nuk
janë në planin e projektimit. Kurse mbushja tej apeksit nuk ka rëndësi praktike (Lange). Radiografia
nuk jep asnjë të dhënë mbi gradën e boshatisjes së kanalit. Pra in-vivo nuk ekziston mundësia për të
vërtetuar përsosmërinë e këtyre kërkesave.
Në punimet kliniko-eksperimentale te Gall Ëeigell, Matsymyja, Welon e Knapwost del se
përpunimi i kanalit si kusht i një pastrimi të kujdesshëm mekanik e kimik dhe dezinfektimi i tij, përbën
çelësin e suksesit terapeutik, pra jo vetëm mbushja e kanalit. Në rastet tona steriliteti, përpunimi
mekanik brenda mundësive i kanalit dhe lavazhi me H2O2 3% e kresopheni meshe, përbëjnë kushtin
themelor për mjekimin me sukses të dhëmbit.
Mbushja e kanalit s’mund të luajë në asnjë mënyrë rolin e një tape të saktë për apeksin. Ajo
pakëson hyrjen e sekrecioneve apikale në sistemin e kanaleve, influencon në proceset riparuese
apikale që vendosen gjithmonë pas mjekimeve radikulare edhe në se ato radiologjikisht nuk
vihen re.
Materiali mbushës kryen rolin e një mjeti terapeutik. Materialet e pa rezorbueshme pas fazës
së ngurosjes janë në shumicën e rasteve indiferente. Ato nuk ndihmojnë proceset e shërimit, por
pengojnë zhytjen e indeve reparuese në foramenin apikal.
Duke e mohuar terapinë medikamentoze në një kanal, ne mbivlerësojmë padrejtësisht
fuqinë e organizmit për këtë mbrojtje. Në radiografi, rezultati i këtyre pasojave shihet pas disa
muajsh.

P Ë R M B L E DH J E
1. Rezultatet që parashtrojmë në ekzaminimin e 103 dhëmbëve me 150 rrënjë na krijojnë
bindjen se mjekimi radikular duhet t’i nënshtrohet patjetër fazës së përpunimit të mirë
mekanik dhe dezinfektimit medikamentoz me H2O2 e sidomos me kresofen, si kusht
paraprak për suksesin e mjekimit, e në vend të dytë, vjen niveli i mbushjes së kanalit si akt
që vazhdon më tej funksionin e tij jo vetëm dezinfektues, por edhe si nxitës i fenomeneve
riparuese në apeks.
2. Niveli i mbushjes siç del nga këto të dhëna, nuk përcakton suksesin e mjekimit.
3. Dhëmbë me mbushje nën nivelin teorik janë të vlefshëm në se klinika i afirmon si të tillë dhe
nëse apeksi është i pastër pas disa muajsh kontrolli Në këto dhëmbë nuk duhet ndërhyrë për
të rimbushur më mirë kanalet.
4. Nuk duhet harruar se edhe rrënjët e mjekuara saktë 1mm ndën apeks ose deri në apeks nuk
përmbajnë sigurinë për suksesin e mjekimit.
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Tabela nr. 1
Nr. Përgjith. rrënjëve të
Pa
Me
Rrënjë
kontrolluara dhëmbë 103, rrënjë
ndryshime ndryshime % Suksesit
gjithsej 150
150
apikale
apikale

%

Projektimi

Larg apeksit mbi 2mm

78

49

29

62.8

Pa ndryshime apikale

Deri në apeks ose 1mm

30

17

13

56.6

Me ndryshime apikale

Tej apeksit

9

2

7

22.3

Me ndryshime apikale

Mumifikuar

33

23

10

70.0

Suksesi terap. në gjthë extirp.

117

66.0

Suksesi terap. në gjithë mumif

33

70.0

5. Mbushjet tej apeksit konsiderohen pa të drejtë si të suksesshme.
6. Mjeku duhet të bëjë çmos që mjekimi të realizohet duke respektuar me rigorozitet të gjitha
fazat e metodës së mjekimit të zgjedhur prej tij.
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SHPESHTËSIA DHE INTENSITETI I KARIESIT TË DHËMBËVE
NË POPULLËSINË E FSHATIT KASHAR
Stom I. DIBRA; T. GJATA
Kashari është një fshat me një popullsi prej 3500 banorësh, shtrihet në jug perëndim të Tiranës
dhe jo larg saj.
Sëmundja e kariesit është mjaft preokupante dhe vazhdimisht ka qenë në qendër të vëmendjes
të shëndetësisë. Për këtë vendosëm të studjonim indeksin e kësaj sëmundje, në këtë zonë.
Studimi i sëmundjes së kariesit, sipas studimeve të ndryshme, tregon se ai rrjedh nga shkaqe
të brendshme dhe të jashtme.
Dihet se sëmundja e kariesit nuk është një process i thjeshtë patologjik që lokalizohet vetëm
në dhëmbë; por influencon në proçesin e mastikacionit (përtypjes) dhe në atë të tretjes së ushqimit.
Gjithashtu sëmundja e kariesit, si një proces infeksioni, ka mundësi të përhapet në vendin përreth
dhëmbit ose në pjesë të largëta e të ndryshme të organizmit.
Shtimin e theksuar dhe përhapjen progresive të sëmundjes së kariesit, autorët ja kanë atribuar
faktorëve të ndryshëm. Vendimtare sipas medimit të tyre janë: kushtet e ndryshme të jetesës, mënyra
e ushqyerjes, përpunimi i tepërt i ushqimeve, zierja e tyre e tepërt, gjë që e denatyron dhe e varfëron
atë nga vitaminat dhe lëndët minerale.
Studimet mbi shkaqet që influencojnë mbi zhvillimin e përhapjen e sëmundjes së kariesit
dhe masat që duhen marrë për t’i prerë hovin kësaj sëmundje, lidhen ngushtë me njohjen e saktë të
përhapjes së sëmundjes në moshat e ndryshme të popullatës. Ne, i vumë vetes detyrë të studjojmë
përqindjen e shpeshtësisë të intensitetit dhe atë të predispozicionit të saj në popullsinë e fshatit Kashar.
Për këtë sudim kliniko-statistikor, ekzaminuam 880 fshatarë dhe fshatare të moshave të
ndryshme, nga 15 deri 60 vjeç. Numri i përgjithshëm i të ekzaminuarve është barazi në 25,14 % të
popullsisë të fshatit nga këto 528 janë femra dhe 352 meshkuj.
Me që çdo moshë ka veçoritë e saj, për të studjuar më mirë zhvillimin e kariesit, dhe për të
bërë krahasime nga mosha në moshë, i kemi ndarë në veçanti dhe njëherësh në një grup-moshë prej
15-60 vjeç në tërësi.
Në këtë punim po paraqesim të dhënat e përgjithshme dhe të veçanta për çdo grup-moshë,
mbi shpeshtësinë e kariesit të dhëmbëve, mbi intensitetin e tij dhe mbi të dhënat krahasuese midis
seksit.
Sipas shifrave që shihen në tabelat e ndryshme në këtë studim, si shpeshtësia, intensiteti
ashtu dhe predispozicioni i kariesit, paraqesin ndryshime të dukshme dhe interesante në mes grupmoshave.
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Në grupin e moshave të përgjithshme nga 15-60 vjeç, femra e meshkuj së bashku, mesatarja e
shpeshtësisë së kariesit arrin 87,27 %, intensiteti 24,03%, kurse intensiteti absolute 7,68 dhëmbë për
person.
Për të plotësuar edhe më mirë këtë punim, ne studjuam dhe predispozicionin karioz, duke
e ndarë atë në tre grupe: në grupin e I-rë futen personat që kanë 1-2 dhëmbë të prishur (karioz), të
mbushur ose të hequr, në grupin e II-të ata që kanë 3-5 dhëmbë të prishur, mbushur ose të hequr, në
grupin e III-të, ata që kanë 6 ose më shumë dhëmbë të prishur, të mbushur ose të hequr.
Përqindja e grupit III mbizotëron mbi dy grupet e tjerë dhe arrin 52,09 %. Pra përqindja e këtij
grupi është më e madhe se sa përqindja e grupit I-rë që arrin 18,64 dhe grupi II-të që është 29,27 %.
Përqindja e shpeshtësisë dhe intensitetit të sëmundjes së kariesit ngrihet në mënyrë shumë
progresive nga një grup-moshë në tjetrën. Kështu në grup-moshën 15-20 vjeç, shpeshtësia për femra
është 71,97 %, për meshkuj 68,62%, ndërsa intensiteti për femra është 9.2 % dhe për meshkuj 6.70
%. Në grup-moshën 31-40 vjeç shpeshtësia për femra është 90.47 %, për meshkuj 93,44 %, ndërsa
intensiteti për femra 24.40 %, për meshkuj 20.38 %. Në grup-moshën 51-60 vjeç shpeshtësia për
femra arrin 98.50 %, për meshkuj 100 %, ndërsa intensiteti për femra arrin 63.24 %, për meshkuj
59.47 %. Për të parë më qartë këto ndryshime nga një grup-moshë në tjetrën (shih Tabela1). Siç
shihet në tabelë, përqinda si e frekuencës ashtu dhe e intensitetit, nuk paraqet ndonjë ndryshim të
theksuar mes dy sekseve.
Veç intensitetit në përqindje, në këtë punim kemi studjuar dhe intensitetin absolute, që do
të thotë sa dhëmbë të prishur, të mbushur ose të hequr i përket të ketë mesatarisht çdo personi në
grup-moshën përkatëse. Në grup-moshën që përfshin 15-20 vjeçarët, intensiteti absolute për femra
është 2.97 dhëmbë për person, për meshkuj 2.14 dhëmbë për person. Në grup-moshën 31-40 vjeç
intensiteti absolute për femra është 7.80 dhëmbë për person, ndërsa për meshkuj 6.52 dhëmbë për
person, ndërsa në grup-moshën 51-60 vjeç intensiteti absolute për femra arrin 20.23 dhëmbë për
person, për meshkuj arrin 19.03 dhëmbë për person. Më qartë këto ndryshime nga një grup-moshë
në tjetrën jepen në tabelën nr. 2.
Siç e kemi theksuar dhe më sipër, për të dalë më i plotë ky punim, kemi studjuar dhe
predispozicionin karioz sipas grup- moshave, të cilin po e paraqësim këtu më poshtë: Në grupmoshën15 – 20 vjeç që i përket grupit I, predispozicioni për femra është 28.18 %, për meshkuj 36.77
%, në grupin II, për femra është 50 %, për meshkuj 51.47 %, në grupin III, për femra 21.82 %, për
meshkuj 11.76 %. Në grup-moshën 31-40 vjeç, në grupin I predispozicioni për femra është 14.89 %,
për meshkuj 24.56 %. Në grupin II për femra 15.95%, për meshkuj 26.31%. Në grup-moshën III për
femra 69.16 %, për meshkuj 49.13 %. Në grup-moshën 51-60 vjeç, në grupin e I predispozicioni për
femra është 1.51 %, për meshkuj 6.34 %, në grupin II për femra 15.15 %, për meshkuj 3.18 %. Në
grupin III për femra arrin 83.34 %, për meshkuj 90.48%. Për t’i parë më qartë gjithë këto ndryshime
shih tabelën nr. 3,4.
Tabela nr. 1
Frekuenca e intensiteti i kariesit sipas grup-moshave
FREKUENCA

INTENSITETI

MOSHA
Vjeç 15-20
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Femra

Meshkuj

Femra

Meshkuj

71.97%

68.62%

9.29%

6.70%
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FREKUENCA

INTENSITETI

MOSHA
Femra

Meshkuj

Femra

Meshkuj

Vjeç 21-3-

89.14%

93.05%

12.54%

11.80%

Vjeç 31-40

90.47%

93.44%

24.40%

30.38%

Vjeç 44-50

98.57%

98.14%

36.33%

34.95%

Vjeç 51-60

98.50%

100.00%

63.24%

59.47%

Tabela nr. 2
Intensiteti absolute dhëmbë për person
MOSHA

INTENSITETI

FEMRA

MESHKUJ

Vjeç 15-20

Dhëmbë për person

2.97

2.14

“ 21-30

“““

4.01

3.17

“ 31-40

“““

7.80

6.52

“ 41-50

“““

11.57

11.18

“ 51-60

“““

20.25

19.03

Tabela nr. 3
Predispozicioni karioz sipas grup-moshave femra
Grupi I

Grupi II

Grupi III

1-2 dhëmbë

3 – 5 dhëmbë

6 dhëmbë e sipër

Vjeç 15-20

28.18%

50.00%

21.82%

“ 21-30

18.42%

45.62%

35.96%

“ 31-40

14.89%

15.95%

69.16%

“ 41-50

8.57%

12.86%

18.51%

“ 51-60

1.51%

15.15%

83.34%

MOSHA
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Tabela nr. 4
Predispozicioni karioz sipas grup-moshave meshkuj
Grupi I

Grupi II

Grupi III

1-2 dhëmbë

3 – 5 dhëmbë

6 dhëmbë e sipër

Vjeç 15-20

36.77%

51.47%

11.26%

“ 21-30

32.84%

34.32%

32.84%

“ 31-40

24.56%

26.31%

49.13%

“ 41-50

7.54%

13.22%

19.24%

“ 51-60

6.34%

3.13%

90.48%

MOSHA

P Ë R F U N DI M
Përqindja e shpeshtësisë dhe e intensitetit të kariesit rritet në mënyrë të dukshme nga një
grup-moshë në tjetrin, sidomos në dy grup-moshat e fundit. Në moshën 41-50 dhe 51-60 vjeç, ngritja
e përqindjes arrin porthuajse kulmin.
Sipas këtij studimi del në dukje se popullsia e fshatit paraqet nevoja të mëdha për mjekimin e
dhëmbëve. Për këtë duhet të rritet niveli aktiv i propogandës higjieno-sanitare nga stomatologu për
të qartësuar vazhdimisht popullsinë fshatare për rëndësinë e mjekimit të dhëmbëve dhe dëmet që i
sjellin organizmit dhëmbët e sëmurë.
Megjithëse faktorët që shkaktojnë sëmundjen e kariesit ende nuk njihen mirë, nga studimet
dhe vrojtimet që janë bërë arrihet në përfundimin se higjiena e mirë e gojës dhe e dhëmbëve luan
një rol të rëndësishëm në pakësimin e kësaj sëmundjeje. Stomatologu duhet të bëjë një propogandë
të vazhdueshme dhe të programuar në këtë drejtim, si me pacientët që i shkojnë në klinikë për t’u
kuruar ashtu dhe me popullsinë e fshatit.
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SHPESHTËSIA E KARIESIT DENTAR NË PARASHKOLLORËT
DHE NXËNËSIT
Nd/dentiste T. AROLLI, K. GURI,
Dr. E KARAFILI
Qendra shëndetësore Blacë, Pogradec
Kariesi është një sëmundje që karakterizohet nga një proces shkatërrues kronik i indeve të
forta të dhëmbit, i cili zhvillohet pa fenomene inflamatore tipike, duke shkaktuar nekrozën e tyre.
Prandaj një rëndësi të madhe merr njohja epidemiologjike e kësaj sëmundje në të gjithë popullsinë,
sidomos në moshat parashkollore dhe shkollore, ku edhe profilaksia ka rëndësi të veçantë, mbasi
në këto mosha ndodhin infeksionet sekondare në organet e tjera, si në zemër, veshka, artikulacione
(kyçe), si dhe çrregullime e dëmtime të tjera serioze në aparatin tretës.
Studimet e shumë autorëve (1,2,5,6) përcaktojnë rolin e faktorëve eksogjenë në etiologjinë e
kariesit dentar, duke i dhënë një rëndësi të madhe kushteve lokale.
Midis këtyre faktorëve përmendim se ushqimi ka një rol të veçantë në etilogjinë e sëmundjes,
jo vetëm si terren i përshtatshëm për zhvillimin e mikroorganizmave në mbetjet ushqimore nëpër
dhëmbë (1,6), por edhe në ndikimin e veçantë që kanë disa ushqime të ashtquajtura kariogjene, ku
hyjnë kryesisht sheqernat.
Sot është bërë i njohur për të gjithë roli i fluorit si mbrojtës dhe forcues i dhëmbëve. Zona jonë
bën pjesë në zonat me përmbajtje fluori. Nga të dhënat që ka Drejtoria e Higjienës dhe Epidemiologjisë
së rrethit, rezulton se në fshatrat tona fluori në ujin e pijshëm është shumë i pakët, nga 1 miligram
deri 1,5 miligram për litër që konsiderohet normë, gjendet jo më tepër se 0,06 – 0,2 miligram për
litër. Në katër fshatra si në Blacë, Alarup, Bletas dhe Grabovicë sasia është shumë e pakët 0.06 – 0,13
miligram për litër ujë, ndërsa në Nizhavec e në Pretushë gjendet 0,13 – 02 miligram për litër ujë.
Ne punonjësit e shëndetësisë (veçanërisht stomatologët) të qendrës shëndetësore Blacë,
kemi vënë të gjitha forcat dhe në bashkëpunim me mësuesit e shkollave dhe ekuadorët e kopshteve,
kemi synuar në zbulimin e hershëm të vatrave karioze dhe i kemi trajtuar ato. Kemi shtrirë punën
profilaktike nëpërmjet dhënies së tabletave të fluorit tek të gjithë fëmijët dhe gratë shtatzëna, gjë që
na ka dhënë rezultate të mira.
Metoda e punës
Gjatë depistimit masiv që kryem në bashkëpunim me mjekët, në fillim të këtij viti në
fëmijët parashkollorë dhe në nëxënësit e shkollave tetëvjeçare për sëmundjet e zemrës, dhe vatrat
streptokoksike (tensillitet faringitët, otitet etj) vumë re se mjaft fëmijë ishin të prekur nga kariesi
dentar. Atëherë për të patur një mendim më të qartë, për përhapjen e kësaj sëmundje dhe shkaqet e
mundshme, mbi bazën e të cilave do të ndërtojmë punën tonë profilaktike bënë këtë studim.
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U vizituan 1269 fëmijë në të gjashtë fshatrat e kooperativës bujqësore të moshave 4-14 vjeç,
prej të cilëve 645 meshkuj e 624 femra. Këtë kontigjent fëmijësh e ndamë në tre grup-mosha:
Parashkollore
Nxënës të ciklit të ulët
Nxënës të ciklit të lartë

4 – 6 vjeç
7-10 vjeç
10-14 vjeç

Diskutimi i materialit
Duke analizuar të dhënat e materialit të studimit tonë, konstatojmë se nga 1269 fëmijë të vizituar,
532 janë me karies dentar, dmth se shpeshtësia e kësaj sëmundje tek ne është 41.9 %. Autorë të tjerë e
konstatojnë më të lartë, kështu p.sh. Gj.Vuka në zonën e Zejmenit (Lezhë) e gjen në 65.4 % (3).
Ndarë sipas grup-moshave (tabelë nr. 1), shpeshtësia e kariesit në fëmijët parashkollorë (4-6
vjeç) është 39.4 %; I.Dibra në grup-moshën 4-7 vjeç e gjen kariesin 61.26 % (1); P.Pepa në grupmoshën 3-6 vjeç e gjen 89-92 % (5), shifra këto mjaft të larta që autori në fjalë i konstaton në fëmijët
e qytetit të Shkodrës. Përafërsisht këto shifra (70-95 %) jep edhe I.Kasapi për shpeshtësinë e kariesit
(6). Ndërsa H. Bllaca për grup-moshën 3-6 vjeç jep shifrën 42.83 % për qytetin e Durrësit, shifër kjo
e përafërt me tonën, por duhet theksuar se për fshatin ai jep shifrën 8.81 që është mjaft e ulët, gjë
që autori e shpjegon me të drejtë në ndryshimet e ushqyerjes së fëmijëve të fshatit, të cilët përdorin
më shumë ushqim në gjendja natyrale, në krahasim me fëmijët e qytetit, të cilët përdorin më tepër
ushqime të gatshme dhe gjysmë të gatshme, ushqime kariogjene, sidomos ëmbëlsirat (4). Shih Tabela
nr. 1.
Tabela nr. 1
Shpeshtësia e kariesit dentar në moshat 4 -14 vjeç
Gjithsej

Nënzona Blacë

Nënzona Pretushë

Grup mosha
Nr. Fëmijëve

Raste

%

Nr. Fëmijëve

Raste

%

Nr. Fëmijëve

Raste

%

4-6 vjeç

390

154

39.4

191

80

41.8

199

74

37.1

7-10 vjeç

477

229

48

267

127

47.5

210

102

48.5

11-14 vjeç

402

149

34.5

245

107

43.7

157

42

26.7

Shuma

1269

532

41.9

703

314

44

566

218

38.4

Përsa u përket nxënësve të ciklit të shkollave tetëvjeçare (grup-mosha 7-10 vjeç) vëmë re se
shpeshtësia e kariesit është 48 %, dmth më e lartë se tek parashkollorët dhe tek nxënësit e ciklit të lartë
(grup-mosha 11-14 vjeç) që përkatësisht është 39.4 % dhe 34.5 %. Pra mosha 7-10 vjeç është mosha
që preket më shpesh nga kariesi.
Nga tabela nr. 1 vihet re se në nënzonën e Blacës nga 703 fëmijë, 314 janë me karies ose
afërsisht 44 %, ndërsa në nënzonën e Pretushës nga 566 fëmijë 218 jnë me karies (38.4 %). Siç shihet
në nënzonën e Blacës kemi 5.6 % më tepër karies, gjë që lidhet sadopak me sasinë akoma më të pakët
të mikroelementit fluor në ujin e pijshëm, në krahasim me nënzonën e Pretushës, sepse kushtet dhe
faktorët e tjera ekzogjene, si higjiena e gojës, ushqyerja, etj janë gati të njëllojta.
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Përsa i përket seksit, të pasqyruar në tabelën nr. 2 vëmë re se kariesi gjen përhapje gati të
barabartë për këto mosha që kemi në studim, gjë që e pranojnë dhe autorë të tjerë. (3).
Tabela nr. 2
Shpeshtësia e kariesit dentar sipas seksit
Meshkuj

Femra

Grup-Mosha
Nr.Fëmi.

Raste

%

Nr.Fëmi.

Raste

%

4-6 vjeç

200

75

37.4

190

79

41.5

7-10 vjeç

219

119

54.3

258

110

42.6

11-14 vjeç

226

74

32.7

176

75

42.3

Shuma

645

268

41.5

624

264

42.3

Nga të dhënat tona vihet re si numri absolut ashtu edhe përqindja janë të përafërta.
Kështu nga 645 fëmijë mëshkuj, 268, (41.5%) janë me karies dhe nga 624 femra janë me karies
264 (42.3%).
Përsa i përket gradës së zhvillimit të sëmundje së kariesit që pasqyrohet në tabelën nr. 3, vëmë
re se nuk kemi fëmijë me karies të gradës së parë. Grada e dytë është më e pranishme me 48.6%,
pra gati gjysma e të gjitha rasteve me karies janë të gradës së dytë. Ndërsa grada e tretë dhe e katërt
konstatohen përkatësisht në 35.4% dhe 15.8% të rasteve. Fakti që shumica e fëmijëve janë të prekur
në gradën e dytë dhe të tretë, na bën të mendojmë se puna profilaktike akoma është e pamjaftueshme
dhe ashtu siç kërkohet.
Tabela nr. 3
Grada e zhvillimit të kariesit
Nr.

Grada

Nr. fëmijëve

%

1
2
3
4

Grada e I
Grada e II
Grada e III
Grada IV

259
189
84

48.6
35.4
15.8

Shuma

532

100

KON K LU Z ION E
1. Shpeshtësia e kariesit dentar tek parashkollorët dhe nxënësit e shkollave 8-vjecare të Blacës
është 41.9%, shifër kjo që tregon për përhapje të gjërë të kësaj sëmundje, sidomos në grupmoshat 7-10 vjec me 48%.
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2. Sëmundja e kariesit nuk është në vartësi të seksit. Tek ne meshkujt preken 41.5%, ndërsa
femrat 42.3%.
3. 48.6% e fëmijëve të prekur nga kariesi janë të gradës së dytë dhe 35.4% të gradës së tretë,
ndërsa grada e parë nuk ka asnjë (0%), grada e katërt zë 15.8%, gjë që kërkon përveç punës
profilaktike efektive edhe një punë të kujdesshme mjekuese.
4. Krahas shkaqeve endogjene në etiologjinë e kariesit, rëndvësi kanë faktori ushqimor dhe
higjiena e gojës, prandaj është e domosdoshme që fëmijët të edukohen në kopshte e shkolla
për përdorimin e furçës dhe të pastës së dhëmbëve dy herë në ditë.
5. Fluori në ujin e pijshëm të fshatrave të Blacës gjendet në sasira shumë të pakta 0,06- 0,2
miligram për litër ujë). Prandaj, krahas punës mjekuese, fluorizimi i organizuar dhe sistematik
i grave shtatzënë dhe i fëmijëve në çerdhe dhe në kopshte me tableta fluori duhet të jetë masa
kryesore e punës profilaktike.
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ORTODONTI

MBI ETIOLOGJINË E ANOMALIVE TË DHËMBËVE DHE TË
NOFULLAVE NË FËMIJËT E QYTETIT TË TIRANËS
Stom. A. BASHA e bp
Katedra Protetikës
Fakulteti Stomatologjik
Lidhur me prejardhjen e anomalive të dhëmbëve dhe të nofullave ende sot nuk ka një mendim
të njëjtë, megjithëse shumë teori janë përhapur për shpjegimin e tyre (1,2,4).
Në zanafillën e tyre marrin pjesë një sërë faktorësh të brendshëm dhe të jashtëm, të cilat duke
u gërshetuar njëri me tjetrin bëhen shkaktare për formimin e tyre. Studimi i shkaqeve të anomalive
ka një rëndësi të madhe, sepse njohja e tyre ndihmon në planifikimin më të saktë të mënyrave të
parandalimit të këtyre anomalive.
Vështirësitë e studimit të shkaqeve të anomalive lidhen me faktin se mjeku ortodont në
shumicën e rasteve takohet me anomalinë atëherë kur shkaku pushon së vepruari, ose është zhdukur
krejtësisht. Kështu midis shkakut dhe daljes në pah të pasojave të tij, shtrihet një interval i madh
kohe. Faktorët etiologjikë të anomalive, duke influencuar në formimin e deformimeve të ndryshme,
veprojnë në të gjitha periudhat e rritjes dhe zhvillimit të aparatit përtypës.
Përcaktimi i shkakut etiologjik në moshat e hershme luan rol të rëndësishëm në
parandalimin e anomalive, sepse në këtë periudhë organizmi i fëmijës është në rritje e zhvillim
dinamik dhe karakterizohet nga procese metabolike aktive me mbizotërim të asimilimit dhe
ndryshime të shpejta të formës e të funksionit.Përveç kësaj njohja e faktorëve etiologjik në
moshat e hershme ka rëndësi, sepse edhe në rastet e fiksimit të anomalive, këto të fundit i
nënshtrohen më lehte mjekimit në këtë moshë, duke dhënë rezultate të kënaqshme. Sipas shumë
autorësh anomalitë e ndryshme konsiderohen si largim nga zhvillimi normal i aparatit dhëmbë/
nofulla, të kushtëzuara nga një kompleks faktorësh të përgjithshëm e lokal me një mekanizëm
etiopatogenetik të ndryshëm. Disa studjues këto faktorë etiologjik i bashkojnë me një varg
çrregullimesh, të tjere ia dedikojnë rakitit të kaluar në moshat e hershme, sëmundjeve infektive,
çrregullimeve endokrine, veseve etj.
Materiali dhe metodika:
Për këto faktor etiologjik morëm 1691 fëmijë ortodontikë me mosha të ndryshme për të
përcaktuar llojet e anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve të shkaktuara nga faktorë të ndryshëm.
Fëmijëve që rezultuan me anomali të nofullave dhe dhëmbëve iu bë një kontroll i dytë për të
përcaktuar shkakun e mundshëm të tyre. Rastet për të cilat nuk mund të përcaktohej shkaku i
grupuam më vete.
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Rezultatet
Nga shqyrtimi i këtij materiali rezultoi se në 1691 fëmijë ortodontikë, në 1159 ose 68.54
% prej këtyre u përcaktuan përafërsisht faktorët e mundshëm etiologjikë që kishin sjellë lindhen e
anomalive, ndërsa në pjesën tjetër 532 ose 31.46 % nuk arritëm t’i përcaktojmë këto faktorë. Në rastet
tona në 20.2 % nuk gjetëm shkak të dukshëm, por nga të pyeturit dhe kontrolli teknik doli se ato ishin
të lindura ose të trashëguara.
Shih pasqyrën nr. 1(Ne botimin original kjo pasqyrë mungon).
Roli i trashëgimisë në gjenezën e anomalive duhet shikuar i varur nga faktorët e mjedisit, të
cilët mund të favorizojnë ose të pengojnë vlerën e faktorit gjenetik. Sipas disa autorëve (3-4) mendohet
se trashëgimia konsiderohet shkak me rëndësi në deformimet e skeletit të nofullave dhe dhëmbëve,
të cilat përbëjnë 8-10 % të anomalive. Në analizën e punës tonë rezultoi se nga trashëgimia numri më
i madh i anomalive ishte në krijimin e kafshimit të thellë, progeni, anomali transversale.
Përsa u përket faktorëve të fituar pas lindjes, ato në përgjithësi i krijojnë anomalitë si rezultat
i veprimit të shkakut direkt mbi organizmin e fëmijëve. Ndër patologjitë e rrugëve të frymëmarrjes,
pelipet e ndryshme, adenoidet, deformimet e membranës së hundës, rinitet e ndryshme, mendohet se
ndikojnë në shfaqjen e anomalive. Lidhur me vetë mekanizmin e zhvillimit të tyre nuk ka pikëpamje
të njëjta. Disa autorë mendojnë se presioni i ajrit në hapësirat e hundës dhe të gojës në rastin e
frymëmarrjes normale nuk është i njëjtë.
Gjatë vështirësisë së frymëmarrjes në hundë, presioni në hapësirat e saj është më i vogël se në
gojë. Ky është sipas tyre dhe shkaku i deformimeve të qiellzës së fortë dhe si rrjedhim ngushtimit të
radhëve të dhëmbëve. Studjues të tjerë shpjegojnë se në rastin e frymëmarrjes me gojë, fëmija duke
e mbajtur atë të hapur ndryshon pozicionin e gjuhës, tendos muskulaturën e qafës e faqeve dhe bën
ngushtimin e radhës së dhëmbëve.
Nga rastet tona doli se frymëmarrja me gojë kishte dhënë 4.79% të anomalive dhe përqindja
më e lartë u gjet me krijimin e anomalisë transversale dhe prognatisë.
Në fëmijët tanë gjetëm gjithashtu një numër të konsiderueshëm anomalish nga veset që
përbënin 21.9 %. Kështu gjetëm kryesisht vesin e thithjes së gishtave, gjuhës, buzëve etj. Sipas të
dhënave të disa autorëve (2,1,4), veset si shkaktar të anomalive të nofullave dhe dhëmbëve, ndeshen
nga 20-80 %. Veset si shkaktarë kishin dhënë anomali të ndryshme dhe përqindjen më të lartë e
gjetëm në okluzionin e hapur dhe prognatik.
Në etiologjinë e anomalive një vend të rëndësishëm zënë proceset patologjike që prekin
sistemin e dhëmbëve e të nofullave në moshat e hershme. Autorët e ndryshëm (1,3,5), këshillojnë
që dhëmbët e qumshtit nuk duhet të hiqen para kohës së rënies natyrale, sepse ato kontribuojnë
jo vetëm në ruajtjen e hapësirave të dhëmbëve, ekuilibrin e nofullave e zhvillimin normal e
fiziologjik të organizmit të fëmijës, por edhe në përtypjen korrekte të tyre. Përsa i përket largimit
të parakohshëm të dhëmbëve të qumshtit, është pohuar se pasojat e tyre janë në funksion dhe
të vlerës funksionale, profilaktike të dhëmbëve të hequr. Heqja e parakohshme e dhëmbëve të
qumshtit kishte dhënë 1.5 % të anomalive dhe numrin më të madh të tyre e gjetëm në krijimin e
pseudoprogenive. Përsa i përket heqjes së parakohshme të dhëmbëve të përhershëm në moshat
e hershme, rëndësi ka momenti kur ato ndodhin në një nofull. Zakonisht në normë dhëmbët
zhvendosen mezialisht, ndërsa në rast heqje të dhëmbëve anësore të përhershëm, intervali i tyre
mbushet jo vetëm në mënyrë distale, por edhe në mënyrë meziale me dhëmbë që e kufizojnë.
Kështu në rastet tona heqja e parakohshme e 36 e 46 kishte dhënë 0.17 % të anomalive dhe kryesisht
okluzion të thellë.
Midis faktorëve shkaktarë, një numër të madh anomalish gjetëm edhe nga ekzistenca e
dhëmbëve të qumshtit përtej afatit fiziologjik të tyre, e cila mund të ndodhë si rezultat i vendosjes jo
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të drejtë të folikulave të dhëmbëve të përhershëm. Nga rastet tona 8.2% të anomalive kishte prejardhje
nga këto faktorë etiologjikë dhe përqindja më e lartë ishte tek pseudoprogenia.
Dhëmbët e mbinumërt, sidomos kur ato janë asimetrikë, cënojnë efektin përtypës dhe
fizionominë e fëmijës. Dhëmbët e mbinumërt në studimin tonë kishin dhënë 0.11% anomali Shumë
çrregullime vijnë edhe si rezultat i sëmundjeve të ndryshme të nënës shtatzënë, të cilat pasohen
me çrregullime në rritjen e aparatit përtypës. Kështu nga rastet tona, anomalitë pas operacionit të
palatum skizis ishin 0.11 % me pseudoprogeni. Përsa i përket dhëmbëve të retinuar dhe anadoncisë
rezultoi se 1.3 % kishin dhënë anomali të ndryshme; përqindja më e lartë ishte në pseudoprogeni.
Sëmundjet e ndryshme të fëmijëve nga shumë autorë: Schapira, Hotz etj. cituar nga (5) japin anomali
të ndryshme, sepse krijojnë kushte të favorshme për zhvillimin e tyre. Edhe në të sëmurët tanë e
gjetëm këtë fakt. Kështu, këto sëmundje në rastet tona kishin dhënë 4.2 % të anomalive; përqindjen
më të lartë e gjetëm në krijimin e okluzionit të thellë. Ndër faktorët etiologjik të anomalive tona,
gjetëm dhe raste kur faktorë të ndryshëm kishin bashkëvepruar me njëri-tjetrin dhe nuk gjetëm
shkakun fillestar apo kryesor; kështu midis tyre gjetëm 5.6 % të anomalive me një përqindje të lartë
në krijimin e anomalive transversale. Siç dihet, në faktorët etiologjikë radhitet edhe makroglosia.
Këto çrregullime vijnë, sepse gjuha, duke qenë një organ i fuqishëm muskular në raporte të drejta
reciproke të nofullave, shndërrohet në një element që çrregullon ekuilibrin fiziologjik të muskujve që
mbulojnë skeletin e fytyrës dhe nofullave duke deformuar në mënyrë tipike dhe sistemin e dhëmbëve
dhe të nofullave. Në rastet tona ky ves kishte dhënë 0.23 % të anomalive e pikërisht në krijimin e
diastemës. Fakti që në përqindjen më të madhe shkaqet e anomalive ishin të njohura me 68.54 %,
flet qartë për rëndësinë e madhe që ka puna sqaruese dhe bindëse në këtë drejtim me prindërit dhe
edukatoret e institucioneve fëminore. Nga ana tjetër ky fakt tregon, se me një punë këmbëngulëse
bëhet plotësisht e mundur ulja e këtyre anomalive.

P Ë R F U N DI M
1. Pjesa më e madhe e anomalive tona kishin prejardhje të fituar dhe vetëm 20.2% ishin të
trashëguara.
2. Nga shkaktarët më të shpeshtë që përftojnë anomali të fituara të dhëmbëve dhe nofullave
rezultuan veset me 21.9 %.
3. Duke qenë se në përqindje më të madhe shkaqet e anomalive ishin të njohura (68.54 %), del
që duhet të rritet vëmendja e gjithë kuadrove stomatologë në drejtimin e depistimit të këtyre
faktorëve si dhe propaganda higjieno-sanitare me prindërit dhe punonjësit që punojnë me
fëmijë.
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PROTETIKË

HIGJIENA E GOJËS NË PERSONAT QË MBAJNË PROTEZA DENTARE
Stom. F. TOTI, K. HALILI
Katedra e Protetikes
Fakulteti Stomatologjik
Në përgjithësi në stomatologji, kur flitet për higjienën e gojës, nënkuptojmë masat
parandaluese përsa i përket kariesit të dhëmbëve dhe paradontopative. Por edhe në pacientët me
proteza të ndryshme ku kemi ose jo dhëmbë natyrale të mbetur, problemi i higjienës së gojës
mbetet aktual si për dhëmbët natyrale, ashtu për protezën e mukozën mbi të cilën mbështetet kjo
protezë.
Protezimi tek ne konsiderohet si një formë mjekimi, që hyn në kompleksin e përgjithshëm
të masave profilaktike për ruajtjen dhe forcimin e shëndetit të masave tona punonjëse. Problemi
i zëvëndësimit të dhëmbëve të humbur me anën e protezave të ndryshme, radhitet menjëherë
pas atij të mjekimit të kariesit dhe të paradontopative. Për këtë flet fakti që në klinikat tona nga
viti në vit numri i protezave të dhëmbëve vjen duke u rritur. Krahas rritjes së numrit të kërkesave
për protezim, po merren masa për shtimin e numrit të kuadrit, specializimin e vazhdueshëm
të tij si dhe shtrirjen edhe në skajet më të largëta të kabineteve e klinikave stomatologjike të
pajisura me materialet e nevojshme. Specializimi i vazhdueshëm i kuadrit bëri të mundur rritjen
e cilësisë të punimeve protetike. Kjo bën që protezat e përgatitura të jenë sa më funksionale, e të
qëndrueshme.
Që proteza të ruajë cilësitë e saj, përveç punës së kualifikuar të mjekut dhe laborantit, rol të
madh luan dhe vetë kujdesi i pacientit që e mban këtë protezë.
Për të studjuar nivelin higjienik që tregojnë pacientët tanë për protezat e punuara në klinikën
dentare Krujë, Fushë-Krujë, Mamurras, Lac dhe rrethe të tjera morëm në studim 209 pacientë, 130
femra dhe 79 meshkuj. Kontrolluam 310 punime të ndryshme, nga këto 215 ura fikse, 28 proteza
parciale, 67 proteza totale dhe gjysmë totale. Proteza nga 1 deri 5 vjet kanë 108 pacientë ose 51.7 %,
6-10 vjet 60 pacientë, ose 28.7 % dhe mbi 11 vjet 41 pacientë baraz me 19.6 %.
Pacientët tanë nuk kishin higjienë shumë të mirë të protezave që mbanin. Të gjitha urat (215),
për të dy sekset dhe për të dy nofullat ishin të llojit johigjienik, urat estetike kishin ndërtim me shalë.
Në të gjitha rastet, ku më shumë e ku më pak, kishte ndryshime në mukozë. Gjatë ekzaminimeve tona
nuk pamë asnjë urë higjienike apo të lëvizshme.
Në përgjithësi, në klinikat tona preferohen më shumë urat fikse se sa urat e lëvizshme
ose protezat parciale. Sipas të dhënave tona raporti ndërmjet urave e protezave të pjesshme ishte
7.6 ura me një parciale; gati 23.3% të urave kishin vjetërsi mbi 11 vjet në gojë, ato paraqisnin
higjienë jo të mirë dhe pothuaj se kishin indikacion për përsëritje. Gjatë ekzaminimeve të këtyre
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pacientëve të binte në sy dhe një fenomen tjetër, defektet e reja të sistemit dentar vazhdojnë
akoma të zëvëndësohen me ura fikse në vend që të hiqeshin urat e vjetra dhe i gjithë defekti të
zëvëndësohej me një protezë parciale. Në këtë rast me sa duket mjeku ndikohet nga dëshira e
pacientit.
Ndër pacientët që mbanin protezë, 16.8 e tyre kishte higjienë relativisht të mirë të gojës dhe
protezës, 32.5 kishin higjienë të mjaftueshme dhe 50.7 % e tyre kishin higjienë të keqe. Nga pacientët
që kishin higjienë të keqe të gojës dhe të protezës nuk përdorej furça dhe pasta e dhëmbëve, por
mjaftoheshin duke e larë protezën me ujë të rrjedhshëm. Përsa i përket seksit, në 79 meshkuj vetëm
12 prej tyre kishin higjienë të mirë, baraz kjo me 15.2 %, kurse nga 130 femra vetëm 23 kishin higjienë
të mirë, pra 17.7 %. Higjiena e gojës ndërmjet dy sekseve nuk kishte ndonjë ndryshim të madh, ai
ishte vetëm 2.5 %. Protezat e lëvizshme, duke qenë të pa pastra e të mbuluara me gurza, natyrisht nuk
kishin adezion dhe nuk ishin funksionale, megjithëse ne nuk përcaktuam efektin e tyre përtypës, por
kjo dukej qartë klinikisht si dhe vërtetohej nga të dhënat e pacientëve. Nga protezat totale 9 % e tyre
kishin mbi 11 vjet vjetërsi, ato të gjitha pothuaj se ishin më funksionale dhe përmbanin më shumë se
një riparim. Të gjitha protezat ishin për t’u përsëritur, ose të paktën një pjesë e tyre duheshin ribazuar
në mënyrë indirekte.
Gjatë ekzaminimeve vumë re se proteza të reja e të punuara mirë, të cilat që në ditët
ose javët e para, ishin mbuluar me depozitime të buta, që paraqisnin fazën e parë të formimit
të gurzave të dhëmbëve. Kjo vjen në radhë të parë nga pakujdesia e pacientit për gojën dhe
protezën por edhe nga puna e pamjaftueshme propogandistike e mjekut. Mendimi që ekziston
tek pacientët, por edhe tek disa kolegë, që goja dhe dhëmbët vetëpastrohen duke përfunduar
ushqimin me një frut të fortë nuk është i mjaftueshëm, sidomos për pacientët me protezë. Proteza
duhet larë mirë me ujë të vakët, me furçë e pastë dhëmbësh pas çdo ngrënie, ose të paktën në
darkë para fjetjes.
Në prishjen e higjienës, tek këta që mbajnë proteza ndikon dhe fakti se materialet me të
cilat përgatiten protezat e dhëmbëve, si metalet dhe plastmaset janë biologjikisht të pranueshme nga
organizmi.
Goja siç dihet është një zonë aktive refleksogjene. Për këtë arsye “pragu” i adaptimit,
qoftë dhe me proteza të punuara shumë mirë, është mjaft i gjatë deri në adaptim të plotë.
Megjithëse goja është shumë e ndjeshme ka veti të mira adaptive. Kjo vërtetohet me faktin e
shërimit të shpejtë të plagëve në zgavrën e gojës, në krahasim me vendet e tjera të trupit. Detyra
jonë është që të njohim dhe të stimulojmë këtë veti të gojës, por të mos lejojmë të abuzohet
duke vendosur në gojë proteza të punuara keq, ose të mbahen në gojë proteza të pa pastra.
Gjatë ekzaminimeve tona dhe në praktikën e përditshme kemi hasur pacientë që mbajnë në
gojë gjysmën e protezës për vite të tëra, pasi gjysma tjetër i ishte thyer dhe i kishte humbur.
Kemi hasur raste sidomos në proteza të pjesshme, që pacienti nuk e kishte hequr asnjëherë nga
goja, si pasojë mbi protezë dhe mbi dhëmbët natyrale të mbetur ishin grumbulluar aq shumë
gurza saqë proteza ishte bërë një trup i vetëm me dhëmbët e mbetur. Këto janë raste të rralla,
por megjithatë hasen në praktikë.
Në pacientë që pinin duhan higjiena e gojës ishte edhe më e komprometuar. Në këta pacientë
jo rrallë vumë re ndryshime hiperkeratozike. Këta pacientë, siç dihet dhe siç porositin dhe autorë të
tjerë, duhet të mbahen nën kontroll të vazhdueshëm, pasi nuk ekziston ndonjë prag i madh ndërmjet
stomatitit nikotik dhe formave prokanceroze të gojës. Gjatë ekzaminimit të pacientëve me proteza të
lëvizshme në shumë raste, në dhëmbët natyralë të mbetur në gojë vumë re që këta ishin të prekur nga
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parodontoza. Kjo në radhë të parë shkaktohet nga roli jo i saktë mekanik i protezës, por sigurisht dhe
nga ai higjienik. Në këta pacientë shikoheshin gjithashtu dekubituse të shumta, të reja dhe të vjetra,
të shkaktuara nga proteza si dhe fenomene kandidozike.
Përfundimisht mund të themi se niveli higjieno-sanitar i gojës tek pacientët me proteza
dentare ende nuk është në lartësinë e duhur. Që kjo të realizohet gjithmonë e më mirë duhet që
ne të bëjmë më shumë propogandë dhe kjo të bëhet e diferencuar sipas personave që na paraqiten.
Propoganda duhet të bëhet individuale dhe kolektive me të gjitha mjetet e saj të njohura. Lind nevoja
t’i propozohet Fufarmës që të prodhojë dhe të vërë në qarkullim solucione speciale për pastrimin e
protezave të dhëmbëve.
Nga studimi ynë del se mjeku ortoped gjatë aktivitetit të tij praktik në përgatitjen e protezave
të ndryshme të dhëmbëve, duhet të ketë parasysh trinomin; funksion, estetikë, higjienë. Që këto të
realizohen duhet që mjeku, krahas ngritjes së vazhdueshme tekniko-profesionale të intensifikojë dhe
punën propogandistike në pacientët.
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NDRYSHIMET E INDEVE TË FUSHËS PROTETIKE
NGA PROTEZAT E LËVIZSHME ME PLLAKË
DHE MËNYRA TË ELEMINIMIT TË TYRE
Stom. B. SINA; R. QAFMOLLA
Katedra e Ortopedisë Stomatologjike
Fakulteti Stomatologjik
Difektet e radhëve të dhëmbëve, pavarësisht nga shkaku dhe numri i dhëmbëve që mungojnë,
sipas indikacionit, zëvëndësohen me proteza fikse dhe/ose të lëvizshme.
Për zëvëndësimin e defekteve të radhës së dhëmbëve, përdoren protezat e thjeshta me pllakë
të lëvizshme ose të plotë.
Protezat e lëvizshme me pllakë, siç dihet, janë proteza jo fiziologjike, pasi trasmetojnë
presionin përtypës mbi indet e buta. Por rruga jo fiziologjike e shpërndarjes së presionit ka edhe
pasojën e saj negative, që shpesh herë është dëmtuese për indet (3).
Në bazë të reagimit të indeve të fushës protetike qëndrojnë mekanizma të ndryshëm
patologjikë, karakteri i të cilave varet nga lloji, intensiteti dhe koha e vendi i veprimit të pllakës së
protezës. Për lindjen dhe avancimin e këtyre një rëndësi të veçantë kanë edhe veçoritë konstruktive
të protezës, zbatimi i teknologjisë së përgatitjes së protezës, materiali e tjerë (4).
Si pasojë e përdorimit të protezave me pllakë për një farë kohe, mund të zhvillohen dëmtime
nga më të ndryshmet.
Këto dëmtime janë pasojë e veprimit të faktorëve të ndryshëm mekanikë, traumatikë,
sensibilizues ndaj rezinave etj, mbi inddet.
Për të patur rezultate të mira në mjekimin e këtyre ndryshimeve të indve të fushës protetike,
ne i vumë vetes për detyrë të ekzaminojmë një numër të caktuar të sëmurësh, ku përcaktojmë faktorët
shkaktarë dëmtues dhe mënyrat e mënjanimit të tyre.

Metodika e punës
Në punimin tonë, ne kemi marrë në studim 70 të sëmurë, nga të cilat 40 ishin femra dhe 30
meshkuj.
Ndryshimet e indeve të fushës protetike qenë shkaktuar nga faktorë të ndryshëm, të cilët i
kemi ndarë në grupe të ndryshme sipas tabelës nr. 1
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Faktorët shkaktarë të sëmundjes
Numri I të sëmurëve
Faktorët

Gjithsej
Meshkuj

Femra

Mekanike

20

25

45

Hipersensibël

7

5

12

Higjiena

3

10

13

Gjithsej

30

40

70

Nga kjo tabelë shihet që ndryshimet në indet e fushës protetike në të sëmurët tanë në 64.2 %
të rasteve janë shkaktuar nga faktorë mekanikë.
Për këto raste mund të themi se nuk e kemi pasur të vështirë t’i zbulojmë. Për të sëmurët tanë
këta shkaktarë qenë kokrizat e ndryshme në brendësi të protezës, fiksimi dhe stabilizimi jo i mirë i saj
etj. Për rastet kur indet janë dëmtuar nga kokrrizat që mund të kenë qenë në brendësi të protezës, ne
kemi bërë largimin e tyre. Për të evituar veprimin e këtij faktori, duhet që modeli gjatë punës të mos
dëmtohet dhe të bëhet izolimi i mirë i tij.
Në 16 të sëmurë që përdorin proteza me pllakë, kemi takuar kufi të gjata dhe të mprehta të
protezës. Ne kemi bërë shkurtimin e anëve të protezës deri në kufirin e saj normal. Kjo ka ndodhur,
sepse lugët kanë qenë të gjata dhe e kanë kaluar këtë kufi. Prandaj, për këto raste ne këshillojmë të
merret masa me lugë individuale ku të përcaktohet në mënyrë funksionale kufiri i zonës neutrale të
protezës.
Në të sëmurët tanë takuam ndryshime dhe në gingive në forma nga më të lehtat si skuqje e
deri në plagë. Kështu në 12 të sëmurë janë vënë re skuqje, djegie të gjuhës dhe tharje. Këto ndryshime
për rastet tona, ne i lidhim me ndjeshmërinë e shtuar të mukozës ndaj rezinave me ngjyrë, sepse sapo
bëmë zëvëndësimin e rezinës me ngjyrë me atë pa ngjyrë, vumë re se pas 2-3 javëve, këto ndryshime
u pakësuan e me kalimin e kohës u zhdukën gradualisht.
Ndryshime ndodhin edhe në periodontin marginal nga përdorimi i protezave të pjesshme.
Këto ndryshime në fillim janë shfaqur me skuqje të gingivës marginale, hipertrofi të saj, duke
avancuar me mbajtjen e protezës deri në abscese gingivale, lëvizshmëri të dhëmbëve dhe rezorbim
të procesit alveolar. Kështu në tre të sëmurë, këto ndryshime u shfaqën për një periudhë kohe nga 10
muaj deri në tre vjet.
Këto ndryshime shpjegohen me faktin se pllaka e protezës zhytet (fundoset) se nuk ka
krahëmbështetës; si pasojë e artikulimit të gabuar të dhëmbëve të mbetur, lind mbi ngarkesa e tyre
që pas një farë kohe shoqërohet me lëvizshmëri progresive. Mbingarkesa që krijohet nga forcat
horizontale nuk lejon lindjen e një ekuilibri biologjik.
Ndryshime të tilla për një periudhë kohe të shkurtër në rastet tona mbi 7-8 muaj, kanë
ndodhur kur të sëmurët kanë vuajtur nga paradontopatia. Këtyre të sëmurëve i kemi zëvëndësuar
protezën më pllakë me protezë të derdhur dhe me bygel. Në konstruksionin e bygelit futëm dhëmbët
e lëvizshëm, duke i siguruar me kroshe me tri krahë, me kroshe të vazhdueshme dhe në formë
ypsiloni. Këto kroshe i ruajnë dhëmbët nga okluzioni traumatik, sepse presioni jepet me ndihmën e
krahëve okluzale (2,4,5).
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Gjithashtu këshillohet që të bëhet izolimi i gingivës marginale me ndihmën e rezinës elastike,
me qëllim që të mënjanohet veprimi i pllakës (2).
Në tabelën nr. 2 po paraqesim format e ndryshimit të indeve të fushës protetike.

Tabela nr. 2
Llojet e ndryshimeve të indeve nën veprimin e pllakë së protezës
Llojet e ndryshimeve

Numri i të sëmurëve
Meshkuj

Femra

Hiperemi e gingivës

8

12

Plagë (dekubituese)

8

12

8

4

marginale

3

4

Lëvizje të dhëmbëve

3

8

Shfaqe të shenjave të
ndjeshmërisë së shtuar
Dëmtime të gingivës

Nga tabela nr. 2 shihet se përqindjen më të lartë 57.14 % e zë hiperemia dhe plagët. Një
ndryshim tjetër i indeve të fushës protetike është edhe atrofia e procesit alveolar, e cila është më e
theksuar tek ata të sëmurë që nuk kanë artikulim të rregullt të dhëmbëve (2). Atrofia jo uniforme
në zonat e mbingarkuara shkakton mosadaptimin e pllakës së protezës në indet, dëmtimin e saj dhe
lëvizshmërinë e protezës, sidomos gjatë aktit të përtypjes.
Sipas një autori (7) 20.2 % e protezave të lëvizshme thyhen si rezultat i atrofisë së procesit
alveolar. Duke u nisur nga këto të dhëna, kur lëviz proteza është i domosdoshëm ribazimi i saj,
pas 3 vjetësh për parcialet dhe pas 5 vjetësh për protezat e plota, duke përjashtuar këtu ribazimin e
protezave imediate që duhet të bëhet më shpejt.
Ngacmimet e vazhdueshme nga buza e protezës në gingivën e zonës neutrale, në frenulumet
shkaktojnë rritje hipertrofike të gingivës, e cila në fillim eshtë e pa dhimbshme, por kur rritet
shumë e ngacmon të sëmurin. Në këto raste hiqet nga përdorimi kjo protezë, mjekohet me rrugë
kirurgjikale duke larguar gingivën hipertrofike dhe pas kësaj përgatisim protezën e re sipas kufijve
të krijuar.
Duke përfunduar themi se:
1. Ndryshime në indet e fushës protetike japin të gjithë faktorët dëmtues, por më shumë
64.2% të rasteve e zënë faktorët mekanike.
2. Këto të sëmurë duhet të paraqiten menjëherë tek mjeku, me të vënë re ndryshimet që t’u
bëhet mjekimi i nevojshëm.
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KIRURGJI

TË DHËNA MBI VEÇORITË E HEQJEVE TË DHËMBËVE
PËR PARANDALIMIN E NDËRLIKIMEVE NË TË SËMURËT
ME SËMUNDJE TË ZEMRËS
Stom. I. KASAPI
Poliklinika Stomatologjike Universitare
Ndërhyrjet kirurgjikale stomatologjike në pacientë me kushte të veçanta fiziologjike dhe
sidomos tek ato me patologji të përgjithshme, mund të ndërlikohen me aksidente të përgjithshme kur
ato nuk njihen e trajtohen paraprakisht. Aksidentet e përgjithshme në kabinetin stomatologjik kanë
shkaqe të shumta që duke vepruar veçmas ose të kombinuar, bëjnë që të ndërlikojnë tabllonë klinike
të aksidentit. Shkaqet e aksidenteve të përgjithshme, sipas shumë autorëve (1,2,4,5,6,7,8) mund të
jenë të shumta si dhe nga medikamentet e përdorura nga i sëmuri për mjekimin e sëmundjeve të
ndryshme në të njëjtën kohë etj.
Sipas autorëve De Michelis e Marini (cituar nga 6) tek të sëmurët me sëmundje të zemrës
që do t’i nënshtrohen ndërhyrjeve stomatologjike, rëndësi të madhe ka njohja dhe kujdesi për
gjendjen e tyre neuro-psikike, mbasi çrregullimet neuro-vegjetative mund të shkaktojnë reaksione
vegjetative siç janë sindromi i hipersimpatikotonisë dhe ai i hipervagotonisë. Këta në të sëmurët
me kardiopati të ndryshme mund të marrin përmasa shqetësuese që kërkojnë në mjaft raste, edhe
ndërprerjen e ndërhyrjes. Sipas këtyre autorëve në çrregullimet neurovegjetative me mbizotërim të
hipervagotonisë nga rënia e presionit arterial dhe shfaqja e shenjave të insuficiencës kardiocirkulare,
dhënia e kardiotonikëve me veprim qëndror (koramina, kardizol,kafeinë) në të sëmurët me dëmtime
të miokardit mund të rëndojë akoma më shumë gjendjen (si për shkak të ndërlikimeve të vuajtjes
së vetë qendrave nervore ashtu dhe nga shkaku i rritjes së punës së zemrës nga ana e miokardit në
gjendjen e hipoksisë).
Shkaqet më të shpeshta të ndërlikimeve të përgjithshme në stomatologji, sipas autorëve
Canavea.I., Burlibas C., Maftei I., Debernardi G.e Borgogna E., janë të lidhura me intoksikacionin
nga substancat anestetike. Veprimi toksik i anestezikëve lokalë në të sëmurët me kardiopati të
ndryshme (sipas këtyre autorëve), ndodh jo vetëm kur arrijmë në sasi të madhe, por nganjëherë edhe
nga rezorbimi i anestezikut të bërë në infiltrim pleksal.
Në këtë punim synojmë që të nxjerrim disa përfundime praktike nga rastet më të shpeshta të
mbikqyrura, me qëllim që të evitojmë qëndrimin jo të drejtë të ndërhyrjes në të sëmurët me sëmundje
të zemrës si dhe të evitojmë edhe trajtimin e pakujdesshëm që mund të ndodhë në disa raste kur nuk
njihen e respektohen veçoritë e heqjeve të dhëmbëve në këta të sëmurë me sëmundje të zemrës që
mund të bëhen shkak për ndërlikime.
Gjatë vitit 1980 dhe në 9-mujorin e vitit 1981 në klinikën stomatologjike Universitare janë
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paraqitur 50 të sëmurë me sëmundje të ndryshme të zemrës, të cilëve ju bënë ndërhyrje kirurgjikale
ambulatore (kryesisht heqje të dhëmbëve). Për të parandaluar ndërlikimet e përgjithshme në këta të
sëmurë, ne me anën e një anemneze të hollësishme kemi marrë te dhëna mbi gjendjen neuro-psikike,
ankesat mbi sëmundjen e zemrës si edhe mjekimet që ka bërë ose që ende vazhdon të marrë.
Nga studimi i rasteve tona, të sëmurët me sëmundje të zemrës sipas nozologjive të ndryshme,
u paraqitën në këto shpeshtësi.(shih.tabelën nr. 1)
Tabela nr. 1
Shpeshtësia e patologjive të zemrës tek të sëmurët që ju kryen ndërhyrje stomatologjike
(heqje e dhëmbëve)
Insufiencë koronare kronike me iskemi të miokarit ...............16 (32 %)
Gjendja pas infarktit të miokardit .............................................10 (20 %)
Insufiencë mitrale (vese të zemrës) ...........................................13 (26 %)
Gjendje pas operacionit valvular (komisurotomi) ......................2 (4 %)
Sëmundje hipertonike me insuficience kardio-vaskulare ........9 (18 %)
Shuma gjithsej .......................................................................... 50 (100 %)

Nga të dhënat e anamnezës për sëmundjen e zemrës në 16 raste (32 %) të sëmurët ishin të
dispanserizuar për sëmundjen e zemrës, por që nuk merrnin ndonjë mjekim të veçantë për zemrën,
në 28 raste (56 %) ishin në vazhdim të mjekimit, ndërsa në 6 raste (12 %) të sëmurët ishin në vazhdim
të mjekimit por ishin me simptoma të dukshme të sëmundjes së zemrës (të zbehtë ose cianotikë në
fytyrë, me vështirësi në frymëmarrje etj). Në të sëmurët që nuk merrnin asnjë mjekim (kryesisht
ishin ato me vese të fituar ose vese kongenitale), ne kemi kryer ndërhyrjen nën mbrojtjen me
antibiotikë (1 ditë para e 2-3 ditë pas ndërhyrjen në shumicën e rasteve), pa e konsultuar të sëmurin
tek kardiologu; ndërsa në të sëmurët me sëmundje të zemrës që ishin në mjekim të kardiologut, si
dhe ato që paraqisnin simptoma të dukshme dekompesimi të zemrës, që ishin shtruar disa herë në
spital, kemi kërkuar konsultën e kardiologut, për të përcaktuar indikaionin e ndërhyrjes në kushte
ambulatore ose stacionar si dhe terapinë shoqëruese para e pas ndërhyrjes stomatologjike. Në të
sëmurët me kardiopati që mjekohen me antikoagulant (heparinë, pelentan, sintrom etj), kur niveli
i protrombinës zbret nën 25 %, heqjen e dhëmbëve ne e kemi këshilluar dhe e kemi kryer vetëm në
kushtet stacionare, ndërsa kur niveli i protrombinës në këta të sëmurë nuk zbret nën 30%, ne kemi
kryer heqje të dhëmbëve ambulatorisht, por të pasuar gjithmonë me një mjekim hemostatik (tampon
mbi alveole të plagës alveolare) për të parandaluar hemoragjinë pas heqjes së dhëmbëve. Duke
patur në qendër të vëmendjes interferencat e veprimit dhe papajtueshmëritë ndërmjet substancëve
anestetike dhe në veçanti të adrenalinës (që përmban solucioni anestetik) dhe medikamneteve që
vazhdon të mjekohet i sëmuri, ne gjithmonë kemi kundërindikuar përdorimin e solucionit anestetik
me adrenalinë në të sëmurët kardiakë që marrin mjekime të zgjatura me tonikardikë dhe antiaritmikë
(në veçanti betalitikët e tipit propanolol, stobetin), ata që mjekohen me hipertensivë (rezerpinë,
guanetidinë) si dhe ata që mjekohen me psikosedative e antidepresorë triciklik (parkopan, surmantil,
departin,nozinan etj).
Ndaj të gjithë të sëmurëve me sëmundje të zëmrës, trajtimi ynë në qendër të vëmendjes ka
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patur gjithmonë përgatitjen e kujdesshme psikike para ndërhyrjes., sepse siç kemi vënë re edhe heqja
më e thjeshtë e një dhëmbi tek një i sëmurë me sëmundje të zemrës që ka shumë frikë për ndërhyrje si
edhe emocionet nga pritja, nganjëherë e zgjatur para ndërhyrjes, mund të sjellë reaksione vegjetative
që edhe të kufizuara mund të ndikojnë shumë në këta të sëmurë.
Për të analizuar reagimin e të sëmurëve me kardiopati të ndryshme ndaj ndërhyrjeve
stomatologjike ambulatore, ne morëm në studim 26 të sëmurë, nga të cilët 15 ishin meshkuj e 11
femra, ndërsa sipas grup-moshës ishin ndërmjet moshës 10-30 vjeç 3 raste, 31-50 vjeç 7 raste, 51-60
vjeç- 13 raste dhe mbi 61 vjeç 3 raste. Në 70 % të rasteve ndërhyrja përbënte urgjencë kirurgjikale
(për periodontite kronike të riakutizuara, perikoronarite akute, absese subperiostale). Në 14 raste
(53.8 %) heqja e dhëmbëve nuk paraqiste vështirësi teknike, në 6 (23 %) raste u krye në një seancë
heqja e 2-3 dhëmbëve, në 4 raste (15.8 %) u bënë heqje kirurgjikale me alveolotomi, në 2 (7 %) raste
u bënë incizione të abceseve. Në të gjitha rastet si anestetikë lokale kemi përdorur solucion lidokaine
2 %, të cilën në të sëmurët që përdorin mjekime me antiaritmikë, hipetensive e antidepresorë kemi
përdorur solucion lidokainë pa adrenalinë (të prodhuar nga laboratori i solucionit injektabël i spitalit
nr.2). Në 8 të sëmurë me insuficiencë koronare kronike dhe 5 të tjerë me gjendje pas infarktit, 10
minuta para anestezisë, çdo të sëmuri i kemi dhënë nga një tabletë trinitrinë, ndërsa në 3 prej tyre
aplikuam edhe nga një ampulë analginë. Në 6 të sëmurët me vese të zemrës, si edhe në një të sëmurë të
operuar në zemër një ditë përpara ndërhyrjes ju fillua antibioterapia preventive për disa ditë, ndërsa
në të 7 të sëmurët hipertensivë nuk u aplikua asnjë mjekim. Të gjithë të sëmurëve para ndërhyrjes,
pas anestezisë si dhe pas heqjes së dhëmbëve (ose pas incizionit të abscesit) ju përcaktua tensioni
arterial dhe pulsi. Ndryshimet e tensionit arterial dhe pulsi, si pasojë e ndërhyrjes kirurgjikalem
stomatologjike u paraqitën në këtë mënyrë (shih. Tabelën nr. 2).
Tabela nr. 2
Modifikimet e tensionit arterial dhe pulsi në të sëmurët me patologji të zemrës që ju nënshtruan
ndërhyrjes kirurgjikale stomatologjike

Diagnoza

Nr. i rasteve

Pa
ndryshime

Me ndryshim
Rritje

Ulje

Insufic.Koronare chr.
me iskemi miokardit

8

7

1

-

Gjendje pas infarktit

5

1

2

2

Vese të zemrës

5

1

4

-

(komisurotomi)

1

1

-

-

Sëmundje hipertonike

7

6

1

-

Shuma Gjithsej

26

16

8

2

Gjendja pas operacio.
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Nga këto të dhëna rezulton se në 10 raste (38.4 %) u hasën ndryshime të tensionit arterial e
të pulsit, nga të cilat në 8 raste u vu re një rritje e lehtë e tensionit arterial dhe e pulsit pas anestezisë
dhe pas ndërhyrjes dhe në 2 raste me gjendje pas infarktit u vu re një rënie e lehtë e tensionit arterial
dhe e pulsit.
Në të gjithë të sëmurët me kardiopati të ndryshme që ju bë ndërhyrje për heqjen e dhëmbëve,
ndonëse me gjendje të përgjithshme jo të stabilizuar plotësisht (të sëmurët ishin me mjekim të
kardiologut, ndërsa një pjesë tjetër në gjendje imunobiologjike të ulët), nuk patëm asnjë ndërlikim
shqetësues. Në 2 raste kemi vënë re një lipotimi të lehtë që u qetësua, duke i vënë të sëmurët në
pozicion të shtrirë. Ndërsa në spital tek i sëmuri I.V. 58 vjec me insuficiencë koronare kronike dhe
iskemi të miokardit, i cili shtrohet në stacionarin tonë më 27.8.1979, me numër kartele 8378, për
heqje të shumë dhëmbëve me vatra dentare, disa orë pas heqjes të dy dhëmbëve (21,22), ju shfaq
temperaturë 400, me të dridhura dhe me gjendje hipotensive të theksuar. Konsulta e kardiologut
rezultoj për një ndërlikim të përgjithshëm të shkaktuar pas heqjes së dhëmbëve i cili u mjekua për
disa ditë me antibiotikë, nitropenton e stobetin.

P Ë R F U N DI M E
Për të parandaluar aksidentet e përgjithshme gjatë heqjeve të dhëmbëve në të sëmurët me
gjendje pas infarktit, në ata me insufiencë kronike koronare, në ata hipertensivë arteriale, duhen
eleminuar me çdo kusht stimujt e dhimbjeve dhe efektet negative të stresit emocional, solucioni
anestetik të jetë pa adrenalinë. Në raste të veçanta të sëmurëve u bëhet preanestezi medikamentoze
me qetësues (barbiturik). Të sëmurëve me vese të fituara ose kongenitale para ndërhyrjes i fillohet
antibioterapi preventive një ditë para e 2-3 ditë pas ndërhyrjes.
2. Në të sëmurët me sëmundje të zemrës që janë në mjekim të kardiologut si edhe ato që
paraqesin simptoma të dukshme dekompensimi të zemrës gjithmonë duhet kërkuar konsulta e
kardiologut, për të përcaktuar jo vetëm indikacionin e ndërhyrjes në kushte ambulatore, por edhe
mjekimet prëventive para e pas ndërhyrjes stomatologjike.
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KRITERET E DIAGNOSTIKIMIT DHE MJEKIMIT TË SINDROMIT
DISFUNKSIONAL DOLOROS (SDD) TË ARTIKULACIONIT
TEMPORO-MANDIBULAR (ATM)
Stom. S. GJINI
Katedra e Kirurgjisë Stomatologjike
Sindromi disfunksional i ATM është një patologji, që haset shpesh në praktikën e përditshme
të mjekut, por që diagnostikohet rrallë. Sipas disa autorëve rreth 20% e popullsisë vuajnë nga ky
sindrom.
Për etiologjinë ka mendime të ndryshme dhe për pasojë edhe mendimet për sindromin janë
të ndryshme. Disa autorë sindromin disfunksional të ATM e indentifikojnë me artrozëm tempromandibulare, ndërsa Jonek në sindromin disfunksional fut anomalitë e okluzionit dhe spazmat
e muskujve të fytyrës. Gesse mendon se sindromi i ATM është një sëmundje ekstrakapsulare, ku
krepitacionet dhe kërcitjet janë po me të njëjtën origjinë (ekstrakapsulare). Më hollësisht këtë sindrom
e ka përshkruar autori Schëartz në vitet 1959-1969, i cili e ka quajtur dhimbje të ATM, ose sindrom
disfunksional të dhimbjes. Sipas Achwertz, Chayes etj., ndryshimi i kafshimit dhe lëvizjet jashtë mase
të kokës artikulare shpesh nuk kanë rëndësi të dorës së parë, por mund të jenë ndër faktorët e shumtë,
që ndikojnë në shfaqjen e këtij sindromi. Pranimi i një pikpamje të tillë mbi etiologjinë e sëmundjes
zgjeron mjaft mundësitë e mjekimit të saj.
Patogeneza e këtij sindromi nuk është sqaruar ende plotësisht, por më tepër përkrahet teoria
muskulare (Shore, Schëartz). Sipas kësaj teorie, prishja e funksionit të nofullës së poshtme (okluzionit)
shkakton impulse proprioceptive, që dëmtojnë ekuilibrin e forcave tërheqëse të muskulaturës. Costen
mendon se dhimbjet vijnë nga presioni që ushtron koka artikulare mbi chorda tympani ose në nervin
auriculo-temporal. Spostimi i kokës artikulare në drejtim posterior mund të ushtrojë shtypje mbi
enët e gjakut dhe fijet nervore të meniskut.
Lerman është përkrahës i teorisë psiko-fiziologjike. Sipas tij emocionet shkaktojnë spazma
muskulare, që shoqërohen me dhimbje, prandaj këtë sindrom ai e quan edhe sëmundje psikosomatike. Sipas disa autorëve dhimbjet iskemike të muskujve përtypës mund të krahasohen me
dhimbjet në iskeminë e miokardit (angina pektoris).
Sipas të dhënave të literaturës dhe përvojës sonë, del se kjo sëmundje takohet më shpesh tek
gratë. Nga 25 të sëmurë të mjekuar nga ana jonë, 17 ose 68% kanë qenë femra.
Klinika e sindromit disfunksional të ATM jo gjithmonë është e qartë dhe tipike. Sipas disa
autorëve, simptomat në këtë sindromë mund të jenë nga 10 deri 50, por më të rëndësishme janë:
1. Dhimbja e njëanshme para veshit që përhapet në drejtim të këndit të nofullës, regionit
temporal dhe atij oksipital.
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2. Në prekje muskujt maseter, pterigorigë dhe temporale janë të dhimbshëm.
3. Gjatë hapjes dhe mbylljes së gojës në regjionin artikular ndihet krepitacion ose kërcitje në
intensitet të vazhdueshëm.
4. Lëvizje jo normale e nofullës së poshtme, gjatë hapjes ajo zhvendoset nga ana e sëmurë.
5. Kufizimi në hapjen e gojës (trizmus).
6. Ndryshime radiologjike në ATM nuk vihen re.
7. I sëmuri fiton zakone të këqija (shfaqen ose theksohen më shumë bruksizmi).
Shenjat që përmendëm më sipër mund të jenë edhe të veçuara dhe mund të dalë në pah vetëm
njëri prej tyre. Fillimisht të sëmurët që janë paraqitur tek ne janë ankuar për dhimbje jo të forta, por
të vazhdueshme në kyçin e nofullës, në tëmth, prapa veshit dhe këndin e nofullës të shoqëruara ose
jo me kërcitje ose subluksacion gjatë hapjes dhe mbylljes së gojës. Në raste të tjera, në 4 të sëmurë,
sëmundja ka filluar me kërcitje të lehta të ATM, të njëanshme ose të dyanshme, e cila gradualisht
ka ardhur duke u shtuar aq sa bëhet e bezdisshme për të sëmurin. Më shumë nga kjo sëmundje
preken moshat e reja e të mesme, ndërsa tek fëmijët nën moshë 13-14 vjeç ne nuk e kemi hasur. Në
materialin tonë të sëmurët kanë qenë të moshës 18 deri 48 vjeç. Midis këtyre shenjave, shenja më e
përhershme është dhimbja e lehtë e ATM, që shtohet gjatë hapjes dhe mbylljes së gojës. Nga 25 të
sëmurë të diagnostikuar, në 21 raste sëmundja ka filluar me dhimbje. Si rregull dhimbja nuk kalon
në anën tjetër të fytyrës. Ndonjëherë dhimbja përhapet në anën përkatëse të qafës dhe të shpatullës,
duke vështirësuar në këtë mënyrë përcaktimin e saktë të diagnozës. Dhimbja dhe trizmusi shfaqen
më shpesh pas marrjes së ushqimeve të forta, qëndrimit me gojë hapur për një kohë të gjatë, vendosjes
së protezave defektoze, tensionit të bruksizmit. Sipas vëzhgimeve tona klinike dhe autorit Schëartz,
dhimbjet kanë më tepër karakter muskulo- facial, gjë që përforcohet edhe nga fakti se po ti bëjmë
të sëmurit bllokadë me solucion novokainë ose lidokainë 1% 1-2ml, në degët motorike të nervit
trigeminal dhimbjet zhduken për aq kohë sa vepron anestetiku. Tek disa të smurë që kemi mjekuar
ne, në fillim është shfaqur kërcitja, siç e kemi theksuar edhe më sipër, në 4 raste; pas ndalimit spontan
të saj kanë filluar dhimbjet dhe kufizimi në hapjen e gojës, dukuri që flasin për një diskordinim të
muskujve përtypës. Ka raste që dhimbjet pakësihen ose zhduken vetvetiu.
Përcaktimi i diagnozës dhe mjekimi i sindromit disfunksional të ATM paraqet vështirësi për
mjekun praktik. Kjo vështirësi kushtëzohet nga pikëpamjet monoetiologjike që kanë zotëruar në
shkencën mjeksore deri kohët e fundit për këtë sindromë. Konstatimet tona klinike dhe të dhënat e
literaturës flasin për lidhjen që ka sindromi disfunksional në prishjen e kafshimit, uljen ose ngritjen e
tij, me mungesën e dhëmbëve, sidomos dhëmballëve, me përtypjen e ushqimit vetëm nga një anë, me
gjendjen psiko-emocionale të të sëmurëve dhe bruksizmin, i cili sipas një autori (Vesiljev) takohet në
mbi 25% të njerëzve etj.
Sipas Green dhe Laskin spazmat e dhimbshme të muskujve përtypës shpesh lidhen me streset
emocionale dhe rrallë me faktorë të tjerë mekanike.
Për të përcaktuar diagnozën e saktë dhe për të zbuluar shkakun, duhet t’i kushtohet kujdes
jo vetëm të dhënve që jep i sëmuri gjatë marrjes së anemnezës, por të sqarohen edhe zakonet që
mund të ketë ai si: nxjerrja e nofullës përpara dhe shtrëngimi i dhëmbëve, kafshimi i gjuhës, i buzëve
ose i faqes, mbajtja midis dhëmbëve e sendeve të ndryshme si laps, gozhdë etj. Këto zakone çojnë
në mbingarkesën e një pjese të muskujve përtypës, gjë që shprehet me lindjen e shenjave të një
disfunksioni ose diskordinimi. Zbulimi i faktorit etiologjik ka rëndësi vendimtare për të bërë një plan
mjekimi racional, pasi vetëm përcaktimi i diagnozës së saktë nuk të siguron suksesin e mjekimit për
arsye se në patogenezën e sëmundjes shpesh ndikojnë jo një por disa faktorë negative.
Rëndësi ka diferencimi i sindromit disfunksional me disa patologji të tjera të regionit maksilo230
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facial, që kanë shenja të përafërta klinike. Ai duhet dalluar nga artritet e ATM, parotitet, otitet,
neuralgjitë e nervit auriculo temporal (sindromi Frey), nervit glossopharyngeus (sindromi Sikar),
kordës timpani (sindromi Reihart) ganglionit pterigopalatin (sindromi Sladër), nervit nasociliar
(sindromi Çarlin) sindromi stiloid, arteritin temporal, osteokondrozën cervikale etj. Në praktikën
tonë kemi pasur shumë raste të mjekuar më parë gabimisht për parotid, artrit, etj., ndërsa në fakt
të sëmurët vuanin nga sindromi disfunksional I ATM. Këtë mendim po e ilustrojmë me rastin e
mëposhtëm:
E sëmura F.S., vjeç 33, shtrohet në klinikën e kirurgjisë maksilo-faciale më 20.10.1980 me
kartelë nr. 8148 dhe diagnozë dërgimi parotite kronik. Pas ekzaminimit që i bëmë të sëmurës, e
shtruam me diagnozën sindrom disfunksional i ATM bilateral. Sëmundja i ka filluar para dy vjetësh
me dhimbje në regjionin parotidomaseterik, në fillim në anën e majtë. Përveç kësaj, e sëmura ankohej
herë pas here për vështirësi në marrjen dhe gëlltitjen e ushqimit.
Është mjekuar disa herë ambulatorisht dhe një herë në spital me antibiotikë (eritromycinë),
por pa rezultat. Në momentin e shtrimit në spital, ankon për dhimbje mbi këndin e nofullës në vendin
ku inserohet muskuli maseter, e cila i zbret poshtë në drejtim të qafës. Gjatë hapjes dhe mbylljes së
gojës, ka dhimbje edhe në regjionin artikular të shoqëruar me kërcitje. Dhimbjet shpesh i përhapen
dhe prapa veshit ose në regjionin temporal.
Në spital mjekohet me deltakorten, valium, vitamin B1, elektroforezë me kalii jodati, fulterapi
dhe ultratinguj. Njëkohësisht ju bë fiksimi bimaksilar jorigid i nofullave për rreth 2 javë. E sëmura
doli nga spitali në gjendje të mirë, pa dhimbje dhe në kontrollin që ju bë pas 6 muajsh e ndjente veten
të shëndoshë.
Mjekimi i sindromit disfunksional të ATM është individual. Jo rrallë vëmendje i duhet
kushtuar dhe faktorëve të përgjithshëm, të cilët ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-emocionale
dhe tensionin e muskujve përtypës. Në raste të tilla për mjekimin me sukses të sëmundjes nevojitet një
bashkëpunim i ngushtë midis mjekut stomatolog dhe specialistëve përkatës (neurologut, patologut,
psikiatrit etj).
Fillimisht të sëmurit i shpjegohet esenca e sëmundjes së tij. Ai duhet të mënjanojë veset e
këqija si shtrëngimin e nofullave dhe kërcitjen e dhëmbëve, gjithashtu duhet që ushqimin ta përtypë
nga të dy anët. Duhet bërë sanacioni i gojës, protezimi i nevojshëm për rregullimin e kafshimit,
por në këtë rast ndryshimet të jenë jo të menjëhershme por gradualisht. Disfunksioni dhe spazmat
muskulare mund të mjekohen gjithashtu me masazh, proçedura fizioterapeutike dhe fiskulturë
mjekuese. Kur koka artikulare lëviz jashtë mase dhe shoqërohet me subluksacion përdorim kufizimin
e hapjes së gojës për 4-6 javë me ligaturë jorigide. Spazmat e forta të dhimbshme i dominojmë me
bllokadë (solucion novokaine, lidokainë ose proneuril) të degëve motorike të nervit trigeminal ose i
bëjmë direkt në pikat e dhimbshme të muskulit përtypës. Bllokada mund të bëhet edhe sipas teknikës
Berche. Në mjekimin e këtij sindromi ne përdorim edhe trankuilizantët (valium), miorelaksantët
(midukalm), analgjetikët etj. Tek të sëmurët neuro-psikikë ose ato me osteoartrit të ATM rezultati i
mjekimit arrihet me vështirësi, në rastet me proçese destruktive në kyçin e nofullës mund të bëhet
mjekimi kirurgjikal (meniskotomi, kondilektomi), të cilat jo gjithmonë e shpëtojnë të sëmurin nga
spazmat e dhimbshme. Gjatë heqjes së dhëmbëve, mjekimeve terapeutike ose protezimit, këta të
sëmurë nuk duhet të mbahen për një kohë të gjatë me gojë hapur; njëkohësisht gjatë kohës që ata
mjekohen duhet të mbajnë nofullën me dorën e tyre të mbështetur në gjoks.
Si përfundim duhet të themi, se sindromi disfunksional doloroz i ATM është një sëmundje
që rrjedh nga shumë faktorë. Në patogjenezën e këtij sindromi, luajnë rol gjendja e ATM, e sistemit
nervor e muskujve përtypës dhe vetë kafshimi (okluzioni).
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PËRMBAJTJA
PEDODONTI - TERAPI
I. Dibra, etj.:

Disa të dhëna klinike mbi përdorimin e furçës nga nxënësit dhe efekti profilaktik i
saj ndaj zhvillimit të sëmundjes së kariesit dhe paradontopative. .............................
.............................................................................................................................................

A. Tartari:

Provat funksionale për diagnostikimin e hemostazë. Hemoragjitë operatore
dentare.

KIRURGJI
I. Kasapi, R. Kapshtica:

Indikacionet dhe veçoritë teknike të heqjes së dhëmbëve në fazën akute të proçeseve
inflamatore.

S. Bimbli:

Studimi i paaftësisë së përkohshme në punë, shkaktuar prej infeksioneve akute
odontogene.

Zh. Qirko:

Një rast me hemangiomë qendrore të nofullës së poshtme.

PROTETIKË – ORTODONTI
A. Basha:

Etiologjia e protruzionit të dhëmbëve dhe te nofullës së sipërme.

M. Bizaku:

Defektet e njëanshme në sistemin dentar dhe mjekimi i tyre ortopedik.

B. Sina:

Protezimi i defekteve të pjesshme të sistemit dhëmbor me protezat me breza,
qiellzore dhe nëngjuhësore.

STUDIM
M. Konomi, Z. Kokomiri:

Mbi programimin në stomatologji.
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PEDODONTI – TERAPI

DISA TË DHËNA KLINIKE MBI PËRDORIMIN E FURÇËS
NGA NXËNËSIT DHE EFEKTI PROFILAKTIK I SAJ NDAJ ZHVILLIMIT
TË KARIESIT DHE PARADONTOPATIVE
Stom. I. DIBRA, e b.p.
Higjiena e gojës dhe e dhëmbëve (pastrimi me furçë), përbën një ndër masat profilaktike
vetjake kryesore për parandalimin e sëmundjes së kariesit dhe të paradontopative. Zhvillimi i
sëmundjes së kariesit e bën të nevojshëm studimin në thellësi të problemit të profilaksisë të kësaj
sëmundjeje, me që kjo influencon në parandalimin e zhvillimit të sëmundjeve në përgjithësi (sipas
shumë autorëve).
Pastrimi i gojës dhe i dhëmbëve me furçë është studjuar dhe vazhdon të studjohet edhe sot
nga autorë të ndryshëm.
Nga këto studime është përcaktuar se përpunimi gjithnjë e më shumë i ushqimeve e ka
pakësuar vazhdimisht rolin e vetëpastrimit natyral të dhëmbëve dhe të mishrave të dhëmbëve që
bëhet gjatë funksionit fiziologjik të ngrenies dhe se ky duhet zevendësuar patjetër me pastrimin
mekanik (me anë të furçës).
Një dhëmb i pastër apo një sipërfaqe e pastër e tij preket më pak nga kariesi se sa një
dhëmb i papastër. Pastrimi mekanik i dhëmbëve me furçë mund të ushtrojë efekt profilaktik në se i
përmbahemi rregullave të pastrimit. Efekti profilaktik i pastrimit të dhëmbëve dhe mishrave të tyre
varet direkt me moshën e fillimit të përdorimit të furçës nga personi, teknika dhe koha e zgjatjes së
përdorimit të saj. Pastrimi duhet të jetë i rregullt dhe i përditshëm, tri here, pas çdo ngrënie (vakti),
me lëvizje të kombinuara të përdorimit të furçës dhe koha e larjes të zgjasë 2,5 – 3 minuta.
Furça duhet të përdoret deri sa fijet e saj të mos jenë zbutur së tepërmi. Kjo mund të zgjasë
sipas kualitetit të saj nga katër muaj deri ne një vit.
Por megjithë rregullat dhe normat teknike që mund të përdoren për pastrimin e gojës dhe
të dhëmbëve, kariesi mund të zhvillohet për arsye të ndryshme anatomike të vetë dhëmbëve dhe
rradhitjes se tyre në nofull, të mospastrimit të tyre plotësisht në të gjitha faqet e ndryshme, sidomos
në faqet ndërmjet dhëmbëve dhe thellimit të faqeve përtypëse, në të cilat ekziston gjithnjë rreziku i
qëndrimit të mbeturinave të ushqimit.
Kjo masë profilaktike individuale me shumë vlerë, në vendin tonë praktikohet nga një numër
gjithnjë e më i madh njerëzish pa përjashtuar ata që nuk janë të rregullt e sistematikë në kryerjen e
këtij shërbimi vetjak.
Për të nxjerrë të dhëna më të sakta lidhur me higjienën vetjake, ndërmorëm këtë studim
nga i cili del se propaganda higjieno- sanitare nga stomatologët lidhur me përdorimin e furçës për
pastrimin e dhëmbëve rregullisht, është bërë e dobët dhe nuk i ka shërbyer qëllimit sa duhet. Ajo nuk
ka tërhequr tërë interesimin e masave të ndryshme të popullsisë si psh. të prindit, të edukatores, të
arsimtarit, të fëmijës, nxënësit, studentit etj.
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Kjo është kryesisht detyra e pedodontëve, të cilët merren direkt me kujdesin e gojës dhe
të dhëmbëve të fëmijëve parashkollorë dhe nxënësve të shkollave. Pedodontët krahas punës së
përditshme kurativo – profilaktike që bëjnë me fëmijët e nxënësit, duhet patjetër të zhvillojnë me ta
edhe propagandën higjieno – sanitare të gojës e të dhëmbëve. Kjo punë duhet të kihet nën kujdes, të
studjohet vit pas viti për të parë rezultatet e arritura.
Duke patur parasysh ngritjen për herë e më shumë të përqindjes së shpeshtësisë dhe të
intensitetit të sëmundjes së kariesit, si në dhëmbët e qumështit ashtu dhe në dhëmbët e përhershëm
(konstatim ky i nxjerrë nga studimet e herëpashershme), del detyrë e ngutshme e stomatologëve
marrja e masave të ndryshme profilaktike në luftë për pakësimin e sëmundjes së kariesit dhe të
paradontopative.
Si vepruam për ta kryer këtë punim?
Para se të fillonim studimin, përgatitëm fletë-anketën personale, një kopje të së cilës po e
bashkëngjisim (shif. Fig. 1).
Morëm anamnezën direkt nga nxënësit duke plotësuar një për një të dhënat që kërkoheshin
nga fletë-anketa dhe mënjëherë, mbas plotësimit të fletë-anketës bëmë ekzaminimin e gojës, të
dhëmbëve dhe të mishrave të dhëmbëve me anë të pasqyrës dhe sondës. Sipas rastit bëmë shënimet
e duhura. Për rezultatet e nxjerra nga ekzaminimi lidhur me kariesin dhe paradontopatitë, nuk
patëm ndonjë vështirësi të veçantë. Për bërjen e analizës për të nxjerrë të dhëna të sakta nga nxënësit,
lidhur me pastërtinë dhe kohën e fillimit të pastrimit të dhëmbëve dhe përdorimit të furçës, hasëm
vështirësi, sepse nxënësit duke patur një farë turpi nuk tregonin nese i pastronin ose jo dhëmbët.
Kryesisht në të dhënat e nxjerra jemi mbështetur në përgjigjen e vetë nxënësve.
Rezultatet e këtij studimi klinik që kemi nxjerrë nga anamneza dhe ekzaminimi do t’i
pasqyrojmë më poshtë të analizuara me hollësi.
Në këtë punim i vumë vetes detyrë të studionim këto tri probleme:
1- Të nxjerrim kujdesin qe nxënësit i kushtojnë higjienës së gojës dhe të dhëmbëve (përdorimi
i furçës).
2- Të nxjerrim indeksin e kariesit sipas ndarjeve në grupe, dhe në bazë të kësaj ndarjeje të
studjojmë rolin që luan higjiena e gojës në zhvillimin e sëmundjes së karisit.
3- Të nxjerrim përqindjen sipas grupeve dhe njëkohësisht efektin profilaktik që ushtron
përdorimi i furçës ndaj zhvillimit të paradontopative.
FLETË – ANKETË
Emri mbiemri
Seksi
Shkolla
Klasa
Vendlindja

vjeç

Data
Emri i mjekut
(____________________________)
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Anamneza
1. Mosha e fillimit të pastrimit
2. Sa vjet ka që e përdor furçën
3. Pastrim i rregullt
4. Sa herë në ditë
5. Pastrim jo i rregullt
6. Nuk i pastron
Ekzaminimi
8765432112345678
8765432112345677
Gurza
Paradontopati

Gingivit
Paradontozë
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Para se të fillonim studimin e këtyre tri problemeve, në bazë të materialit që kishin grumbulluar,
nxënësit i ndamë në tre grupe:
Në grupin e parë nxënësit që nuk i pastronin dhëmbët.
Në grupin e dytë nxënësit që i pastronin dhëmbët jo rregullisht.
Në grupin e tretë nxënësit që i pastronin dhëmbët rregullisht një herë në ditë.
Nxënësve të grupit të dytë dhe grupit të tretë u bëmë përsëri një ndarje, në nëngrupe sipas
vitit në të cilin kanë filluar përdorimin e furçës.
Në nëngrupin “a” përfshihen nxënësit që kanë përdorur furçën 1-3 vjet.
Në nëngrupin “b” përfshihen nxënësit që kanë përdorur furçën 4 – 6 vjet.
Në nëngrupin “c” përfshihen nxënësit që kanë përdorur furçën 7 – 9 vjet.
Në nëngrupin “d” përfshihen nxënësit që kanë përdorur furçën 10-13 vjet.
Këtë ndarje e kemi bërë për dy arsye:
a- Nga përdorimi i furçës nga një vit në tjetrin, sipas mendimit tonë, nuk ka mundësi të nxirret
ndonjë rezultat dallues, lidhur me zhvillimin e sëmundjeve, për të cilat kemi folur më sipër.
b- Grupet e nxënësve që përdorin furçën janë të vogla, kështu që të dhënat nuk ka mundësi të
dalin të sakta.
Për të bërë këtë studim, ekzaminuam 2856 nxënës, nga klasa e V deri në klasën e XII. Prej tyre
1434 ishin djem dhe 1422 vajza. Në klasën e V-të u ekzaminuan 477 djem e vajza së bashku, në klasën
e VIII-të 364, në klasën XII-të 324.
Këtu më poshtë po paraqesim të dhënat e studimit mbi përdorimin e furçës në veçanti, nga
nxënësit e një klase në tjetrën dhe në përgjithësi nga nxënësit e klasës së V deri në klasën e XII, sipas
grupeve. Nxënësit e klasës V-të, grupi i I-rë nxënës që nuk i pastrojnë dhëmbët 306 (64.15 %); grupi i
II-të nxënës që i pastrojnë jo rregullisht 132 (27.67 %), grupi i III-të nxënës që i pastrojnë rregullisht
një herë në ditë 39 (8.18 %).
Nxënësit e klasës VIII grupi i I, nxënës që nuk i pastrojnë dhëmbët 249 (68.40 %), grupi i II
nxënës që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht 84 (23.07%), grupi I III nxënës që I pastrojnë rregullisht
një herë në ditë 31 (8.53 %).
Nxënësit e klasës XII grupi i I, nxënës që nuk i pastrojnë dhëmbët 103 (31.79 %), grupi i II
nxënës që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht 136 (41.97%), grupi i III nxënës që i pastrojnë rregullisht
një herë në ditë 85 (26.24 %).
Nga klasa V deri ne klasën XII, grupi i I-rë 1467 nxënës (51.36 %), grupi i II-të 919 nxënës
(32.17 %), grupi i III-të 470 nxënës (16.47 %) (shif tabelën nr. 1).
Në bazë të këtij studimi shihet qartë se kujdesi për higjienën e gojës dhe të dhëmbëve nga ana
e vajzave është më i madh se sa nga ana e djemve.
Për ta plotësuar dhe konkretizuar më mirë këtë punim, kemi nxjerrë dhe vitet e përdorimit të
furçës si numër nxënësish dhe si përqindje. Këtë e kemi bërë jo vetëm për të parë rezultatet thjeshtë
si numër dhe përqindje të nxënësve, por edhe për të krijuar një bazë të saktë dhe të favorshme, për të
studjuar efektin profilaktik të përdorimit të furçës në bazë të viteve ndaj zhvillimit të dy sëmundjeve
në fjalë.
Më poshtë po paraqesim rezultatet e studimit të përdorimit të furçës për pastrimin e dhëmbëve
nga nxënësit e grupit II dhe grupit III, nga klasa V deri ne klasën XII.
Klasa e V, grupi i II, nxënësit që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht. Nëngrupi “a” 1-3 vjet
si numër janë 6, përqindja 15.93 %. Në grupin e III nxënësit që i pastrojnë dhëmbët rregullisht, si
numër janë 21, përqindja 4.40 %.
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Grupi II nxënës që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht, nëngrupi “b” 4 – 6 vjet, si numër 56,
përqindja 11.74 %.
Grupi III, nxënës që i pastrojnë dhëmbët rregullisht, nje herë në ditë, si numër 18, përqindja
3.77 %. Në nëngrupin “c” e “d” nuk kemi ekzaminuar asnjë nxënës.
Klasa e VII, grupi II, nxënësit që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht, nëngrupi ‘a” 1 – 3 vjet,
si numër janë 38 (10.43 %). Grupi III nxënës që i pastrojnë dhëmbët rregullisht një here në ditë,
nëngrupi ‘a” 1- 3 vjet, si numër janë 15, përqindja 4.12 %. Grupi II nxënësit që i pastrojnë jo rregullisht,
nëngrupi ‘b” 4 – 6 vjet, si numër janë 27 (7.41 %). Grupi III, nxënësit që i pastrojnë rregullisht
dhëmbët një herë në ditë, nëngrupi “b” 4 – 6 vjet, si numër janë 8 (2.19 %). Grupi II, nxënësit që i
pastrojnë jo rregullisht dhëmbët, nëngrupi “c” 7 – 9 vjet, si numër janë 19 (5.21 %). Grupi III nxënësit
që i pastrojnë dhëmbët rregullisht një herë në ditë, nëngrupi “c” 7 – 9 vjet, si numër janë 8 (2.19 %).
Në nëngrupin ‘d” nuk u gjet asnjë nxënës për t’u ekzaminuar.
Klasa XII grupi II, nxënësit që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht, nëngrupi “a” 1– 3 vjet, si
numër janë 55 (16.97%). Grupi III, nxënësit që i pastrojnë rregullisht një herë në ditë, nëngrupi “a”
1 – 3 vjet, si numër janë 40 (12.34 %). Grupi II, nxënësit që i pastrojnë jo rregullisht, nëngrupi “b”
4 – 6 vjet, si numër janë 23 (7.09 %). Grupi III nxënësit që i pastrojnë rregullisht, nëngrupi “b” 4 – 6
vjet, si numër janë 20 (6.17 %). Grupi II, nxënësit që i pastrojnë jo rregullisht, nëngrupi “c” 7 – 9
vjet, si numër janë 35 (10.80 %). Grupi III nxënësit që i pastrojnë dhëmbët rregullisht, një here në
ditë, nëngrupi “c” 7 - 9 vjet, si numër janë 15 (4.62 %). Grupi II, nxënësit që i pastrojnë dhëmbët jo
rregullisht, nëngrupi “d” 10 - 13 vjet, si numër janë 23 (7.09 %). Grupi III nxënësit që i pastrojnë
dhëmbët rregullisht, një herë në ditë, nëngrupi “d” 10 – 13 vjet, si numër janë 10 (3.08 %).
Po japim dhe studimin e efektit profilaktik që ushtron pastrimi i gojës dhe i dhëmbëve me anë
të furçës, ndaj zhvillimit të sëmundjes së kariesit dhe paradontopative.
Si fillim kemi studjuar përqindjen e shpeshtësisë ndërmjet tre grupeve, nga klasa në klasë,
duke bashkuar numrin e nxënësve të 4 nëngrupeve dhe nga ky bashkim i nëngrupeve, kemi nxjerrë
mesataren e përqindjes si të shpeshtësisë ashtu dhe të intensitetit të kariesit. Bashkimin e nëngrupeve
e kemi bërë për arsye të numrit të vogël të nxënësve që përbëjnë nëngrupet, nga të cilët nuk do të
kishim mundësi të nxirrnim një studim të përqindjes së shpeshtësisë dhe intensitetit, pak a shumë
të saktë.
Klasa V, grupi I, nxënësit që nuk i pastrojnë dhëmbët, shpeshtësia 89.03%. Grupi II, nxënësit
që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht, shpeshtësia 92.42%. Grupi III, nxënësit që i pastrojnë dhëmbët
rregullisht, një herë në ditë shpeshtësia 79.31 %.
Klasa XII, grupi I, nxënësit që nuk i pastrojnë dhëmbët, shpeshtësia 96.11%. Grupi II, nxënësit
që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht, shpeshtësia 94.11%. Grupi III, nxënësit që i pastrojnë dhëmbët
rregullisht, një herë në ditë shpeshtësia 89.41 %.
Nga klasa V, deri në klasën e XII-të, grupi I, nxënësit që nuk i pastrojnë dhëmbët, shpeshtësia
93.66 %. Grupi II, nxënësit që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht, shpeshtësia 93.03%. Grupi III,
nxënësit që i pastrojnë dhëmbët rregullisht, një herë në ditë shpeshtësia 92.45 %.
Par t’i parë rezultatet e përqindjes së frekuencës, klasë për klasë dhe nga një grup në tjetrin,
shif tabelën nr. 2.
Rezultatet e dala nga studimi i shpeshtësisë dhe intensitetit të kariesit, lidhur me problemin e
higjienës së gojës dhe të dhëmbëve, tregojnë diferenca të vogla të përqindjeve në mes të tre grupeve.
Kjo nuk do të thotë se higjiena e rregullt e gojës nuk influencon në pakësimin e zhvillimit të sëmundjes
së kariesit dhe të paradontopative. Mendimi ynë, duke u bazuar në studimin që i bëmë këtij problemi,
është ky: përdorimi i rregullt i furçës për pastrimin e gojës dhe të dhëmbëve, është një ndër mjetet
vetjake profilaktike që luan një rol të rëndësishëm në etiologjinë e sëmundjeve të lartpërmendura.
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Diferenca e ulët e përqindjes së shpeshtësisë dhe intensitetit qe ka dalë ndërmjet grupeve, nga
ky studim, buron nga disa shkaqe, të cilat po i vëmë në dukje më poshtë:
1- Grupi I nxënësve që i pastrojnë dhëmbët një herë në ditë ishte i vogël për të nxjerrë dhe
vlerësuar drejt dhe saktë rezultatet.
2- Pastrimi i dhëmbëve një herë në ditë, nuk mund të ushtrojë një efekt profilaktik të plotë ndaj
zhvillimit të kariesit.
3- Nuk jemi të sigurtë se sa të sakta mund të jenë në përgjithësi të dhënat e përdorimit të furçës
nga nxënësit.
Le të flasim edhe mbi shpeshtësinë dhe rolin e përdorimit të furçës ndaj zhvillimit të
paradontopative. Gjatë ekzaminimit të nxënësve jemi marrë dhe më studimin e këtij problemi dhe
nga konstatimet klinike të ketij studimi kemi këto të dhëna:
Klasa V, grupi I, nxënësit që nuk i pastrojnë dhëmbët, shpeshtësia e paradontopative 19.60%.
Grupi II, nxënësit që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht, shpeshtësia e paradontopative 16.66 %. Grupi
III, nxënësit që i pastrojnë dhëmbët rregullisht, një herë në ditë shpeshtësia e paradontopative 5.12 %.
Klasa VIII, grupi I, nxënësit që nuk i pastrojnë dhëmbët, shpeshtësia 34.13%. Grupi II,
nxënësit që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht, shpeshtësia 15.47 %. Grupi III, nxënësit që i pastrojnë
dhëmbët rregullisht, një herë në ditë shpeshtësia 6.45 %.
Klasa XII, grupi I, nxënësit që nuk i pastrojnë dhëmbët, shpeshtësia 47.56%. Grupi II, nxënësit
që i pastrojnë dhëmbët jo rregullisht, shpeshtësia 26.47 %. Grupi III, nxënësit që i pastrojnë dhëmbët
rregullisht, një herë në ditë shpeshtësia e paradontopative 20 %.
Nga shifrat e pasqyruara në tabelën nr. 3 shihen ndryshime të dukshme të përqindjes ndërmjet
grupeve brenda nxënësve të një klase.
Këto diferenca të përqindjeve sipas këtij studimi pasqyrojnë rolin e ndikimit të përdorimit të
furçës si një mjet profilaktik vetjak ndaj përhapjes së zhvillimit të paradontopative.
Tabela nr. 1
Numri dhe përqindja e nxënësve sipas grupeve lidhur me kujdesin e higjienës së gojës dhe dhëmbëve

Klasa

Nuk i pastrojnë
Djem

Nuk i pastrojnë
Vajza

Nuk i pastrojnë
Djem e Vajza

Nr. nxënës.

%

Nr. nxënës.

%

Nr. nxënës.

%

V

180

73.17

126

54.54

306

64.15

VI

73

62.93

41

32.80

114

47.3

VII

81

59.55

49

36.56

130

48.44

VIII

145

81

104

56.21

249

68.4

IX

102

75

83

36.72

185

51.1

X

185

62.50

68

34

253

51

XI

96

59.62

31

19.25

127

39.44

XII

83

50.61

20

12.50

103

31.79

V-XII

945

65.89

522

36.70

1467

51.36
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(vazhdim tabela nr. 1)

Klasa

Pastrim jo i rregullt
Djem

Pastrim jo i rregullt
Vajza

Pastrim jo i rregullt
Djem e Vajza

Nr. nxënës.

%

Nr. nxënës.

%

Nr. nxënës.

%

V

56

22.76

76

32.9

132

27.67

VI

39

33.62

58

46.4

97

40.24

VII

47

34.55

55

41.04

102

37.77

VIII

28

15.64

56

30.27

84

23.07

IX

15

11.02

87

38.49

102

28.17

X

76

25.67

72

36

148

29.83

XI

51

31.67

67

41.61

118

36.64

XII

53

32.32

83

51.86

136

41.97

V-XII

365

25.45

554

38.95

919

32.17

(vazhdim tabela nr. 1)

Klasa

240

Pastrim i rregullt
Djem

Pastrim i rregullt
Vajza

Pastrim i rregullt
Djem e Vajza

Nr. nxënës.

%

Nr. nxënës.

%

Nr. nxënës.

%

V

10

4.07

29

12.56

39

8.18

VI

4

3.45

26

20.8

30

12.46

VII

8

5.90

30

22.4

38

13.79

VIII

6

3.36

25

13.52

31

8.53

IX

19

13.98

56

24.79

75

20.73

X

35

11.83

60

30

95

19.17

XI

14

8.71

63

39.14

77

23.92

XII

28

17.07

57

35.64

85

26.24

V-XII

124

8.66

346

24.35

470

16.47
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Tabela nr. 2
Frekuenca e kariesit sipas grupeve

Klasa

Pastrim
Nuk
Pastrim
Pastrim
Pastrim
Nuk
Nuk
Pastrim
Pastrim
jo
i pastrojne
jo
jo
i rregullt
i pastrojne i pastrojne
rregullisht i rregullt i rregullt
vajza
rregullisht rregullisht
djem
djem
vajza
djem
vajza
djem
djem
djem
vajza
vajza
frekuenca frekuenca
frekuenca frekuenca
vajza
frekuenca
frekuenca frekuenca frekuenca
frekuenca

V

85.55%

96.03%

89.86%

85.71%

97.36%

92.42%

100%

79.31%

84.61%

VI

97.26%

95.12%

96.49%

92.30%

93.10%

92.78%

75%

92.30%

90%

VII

90.12%

89.79%

90%

93.61%

90.90%

91.75%

75%

93.33%

87.17%

VIII

94.48%

96.15%

95.18%

71.42%

91.07%

94.52%

83.33%

100%

96.77%

IX

95.09%

96.18%

95.13%

86.66%

91.95%

91.17%

89.47%

98.21%

96%

X

93.51%

95.58%

94.07%

94.73%

98.61%

96.62%

80%

93.33%

88.42%

XI

97.91%

90.32%

96.06%

96.06%

97.01%

96.61%

85.71%

93.65%

92.20%

XII

96.38%

95.00%

96.11%

88.68%

97.59%

94.11%

82.18%

93%

89.41%

V-XII

93.01%

94.82%

93.66%

90.13%

94.94%

93.03%

83.87%

93.35%

92.45%

Tabela nr. 3
Frekuenca paradontopative sipas grupeve

Klasa

Nuk i
Pastrim
Pastrim
Nuk i
Nuk i
pastrojne
jo rrejo rrepastrojne pastrojne
vajza
gullisht
gullisht
djem
vajza
djem
djem
vajza
frekuenca frekuenca
frekuenca frekuenca frekuenca

Pastrim
Pastrim
Pastrim
Pastrim
jo rrei rrei rrei rregullisht
gullt
gullt
gullt
djem
djem
djem
vajza
vajza
vajza
frekuenca frekuenca
frekuenca
frekuenca

V

17.22%

23.01%

19.60%

25%

10.52%

16.66%

-

7%

5.12%

VI

31.50%

34.14%

31.57%

7.70%

8.62%

8.24%

-

7.70%

6.66%

VII

38.27%

36.51%

35.38%

14.89%

10.90%

12.74%

-

6.66%

5.26%

VIII

33.10%

35.57%

34.13%

14.29%

16.07%

15.47%

-

8%

6.45%

IX

45.09%

46.81%

36.48%

26.66%

26.43%

26.47%

15.78%

17.85%

17.60%

X

44.32%

52.94%

46.44%

25%

26.48%

25.67%

11.42%

11.66%

11.57%

XI

54.16%

48.38%

52.75%

33.33%

30%

28.35%

-

14.28%

11.68%

XII

48.19%

40%

47.56%

32.07%

22.89%

26.47%

14.28%

22.80%

20%

V-XII

37.46%

36.78%

37.21%

23.28%

19.49%

21%

9.67%

13.58%

12.55%

241

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

P Ë R F U N DI M :
1- Nga studimi që u bë lidhur me pastrimin e gojës dhe të dhëmbëve nga nxënësit e qytetit
të Tiranës, dolën këto përfundime: nxënës që nuk pastrojnë dhëmbët 51.36 %, nxënës që I
pastrojnë dhëmbët jo rregullisht 32.17 %, nxënës që pastrojnë dhëmbët rregullisht, një herë
në ditë, 16.4%.
2- Shpeshtësia e kariesit në nxënësit që nuk I pastrojnë dhëmbët ishte 93.66 %, në nxënësit që I
pastrojnë dhëmbët jo rregullisht 93.03%, në nxënësit që i pastrojnë dhëmbët rregullisht, një
herë në ditë, 92.45 %.
3- Intensiteti i kariesit në nxënësit që nuk I pastrojnë dhëmbët 19.21%, në nxënësit që I pastrojnë
dhëmbët jo rregullisht 19.31%, në nxënësit që i pastrojnë dhëmbët rregullisht, një herë në
ditë, 19.07 %.
4- Shpeshtësia e paradontopative në nxënësit që nuk I pastrojnë dhëmbët 37.21%, në nxënësit
që I pastrojnë dhëmbët jo rregullisht 21%, në nxënësit që i pastrojnë dhëmbët rregullisht, një
herë në ditë, 12.55 %.
5- Fëmija duhet të fillojë pastrimin e dhëmbëve me furçë që në moshën 3 vjeç.
6- Pastrami I dhëmbëve me furçë duhet bërë 2 – 3 herë në ditë.
7- Për pastrimin e dhëmbëve, për të ushtruar efektin e tij profilaktik, duhen zbatuar të gjitha
rregullat.
8- Që fëmijës t’i bëhet edukatë pastrimi I dhëmbëve duhet që në fillim ai të kryhet nën mbikqyrjen
e prindit.

B I B L IO G R A F IA
1- P.pepa: Buletini Stomatologjik 1974, nr. 1, faqe 13.
2- R. barnarius, J. Miler e M. Singert: Deutsche Stomatologie 1976, nr. 8, faqe 598.
3- W. Kunzel: Deutsche Stomatologie 1970 nr. 2, faqe 146.
4- W. Kunzel: Deutsche Stomatologie 1970 nr.92, faqe 697.
5- M. Ornold e D. Trost: Deutsche Stomatologie 1972 nr.1, faqe 46.
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PROVAT FUNKSIONALE PËR DIAGNOSTIKIMIN E HEMOSTAZËS
HEMORRAGJIKE OPERATORE DENTARE
Stom. A. TARTARI
Mekanizmat biologjike të hemostazës janë studjuar për një kohë të gjatë në aspektet e tyre të
ndryshme dhe nuk është arritur një sqarim gati i plotë i fiziopatologjisë së koagulimit, megjithatë,
ekzistojnë çështje, sidomos përsa i përket nomenklaturës për individualitetin kimik të përbërësve
plazmikë dhe ekstraplazmikë, të cilët herë pas here janë përshkruar si faktorë kryesorë për zhvillimin
normal të fazave të ndryshme të koagulimit të gjakut.
Hemostaza fiziologjike kryhet në sajë të pjesëmarrjes së faktorëve indorë, vaskularë dhe
plazmatike.
Sot disponojmë prova funksionale, me anën e të cilave mund të studjohet në praktikë
hemostaza gati në të gjitha aspektet e saj, duke dhënë kështu mundësi të interpretohen, në mënyrë të
drejtë, mbi baza fizio – patologjike sëmundjet e ndryshme hemorragjike dhe trombotike.
Studimi i ketij fenomeni kaq kompleks ka nevojë shpeshherë për një studim tepër të fortë nga
ana e laboratorit.
Hemorragjia është në rradhë të parë një faktor i bezdisshëm (shqetësues) gjatë ndërhyrjes në
gojë dhe mund të ketë më vonë sipas sasisë dhe zgjatjes së saj pasoja të rënda për të operuarit.
Ndonjëherë mund të kemi shqetësime të rëndësishme të hemostazës, të cilat rrezikojnë që ta
bëjnë shumë të rrezikshme sado e vogël që të jetë ndërhyrja.
Përveç kësaj ndodh që i sëmuri të jetë vetë në dijeni të këtyre shqetësimeve dhe të na njoftojë
që më përpara. Në rastet e tjera vetëm me anën e pyetjeve dhe ekzaminimeve laboratorike ne do të
vendosim nëse mundet ose jo të ndërhyjmë në gojë.
Le të kujtojmë në lidhje me këtë se për një hematolog heqja e dhëmbit është është
një gur prove në depistimin e sindromave hemorragjike. Nëqoftëse testet e ndryshme sjellin
provën e shqetësimeve të hemostazës vaskulare, trombocitare ose plazmike duhen të merren
masa, kur ndërhyrja është bërë e domosdoshme në këto raste. Ndërhyrja nuk do të ndërmerret
përveç se në bashkëpunim me hematologun, i cili do të përgatisë pacientin dhe stomatologu
të përpiqet që ta përfundojë këtë ndërhyrje duke marrë të gjitha masat për një hemostazë të
mundshme.
Gjatë një kohe të gjatë stomatologjia është kënaqur në bashkimin klasik të dy testeve: të K.H.,
dhe K.K., për depistimin e afeksioneve hemorragjike përpara çdo ndërhyrjeje.
Ardhja e K. Quickut 50 vjet më parë bëri një progres të rëndqsishëm, në goditjet
hepatike që kanë qënë të panjohura dhe nga shpeshtësia e trajtimeve për një kohë të gjatë me
antivitaminik K.
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Pra, ky test për rrugën ekzogjene është i ndjeshëm për faktorin e VII (Stuert) V dhe të
fibrinogenit.
Zgjatja e kohës së Quickut me fibrinogen normal na bën të dyshojmë për një deficit të izoluar
të njërit prej këtyre faktorëve që thamë më lart të afeksioneve të lindura ose të fituara. Në këtë rast
duhet bërë veças dozimi analitik i faktorëve V, VII dhe X.
Nëqoftëse K. Quickut del e zgjatur dhe kur fibrinogeni është nën 80 mg.%, në këtë rast
ekziston një zgjatje e kohës së trombinës.
Koha e trombinës lejon të saktësojë anomalitë cilësore dhe sasiore të fibrinogenit, pra eksploron
fibrino – formimin; zgjatja ndodh në anomalitë e fibrinogenit dhe të pranisë të inhibitorëve fibrino
– formues (antitrombin, anti – polimeraz). Në cirozat ose hepatitet e rënda kemi zgjatje të kohës së
trombinës me mekanizma që nuk dihen mirë. Gjithashtu zgjatje të kohës së trombinës do të kemi
në praninë e një antikoagulanti qarkullues të heparinës ose të antitrombinës si dikumaroli, pelentan,
sintromi etj.
Një interes të veçantë ka sot njohja dhe praktika sistematike e kohës së cefalin kaolinës, e cila
meriton t’u shtohen sistematikisht ekzaminimeve të bëra më parë, ku koha klasike e koagulimit nuk
përbën veçse një ekzaminim të rëndomtë të depistimit.
Principi i k.cephaline kaolinës ndikohet nga të gjithë faktorët plazmatikë të tromboplastino
formacionit endogen, dmth. nga të gjithë faktorët e koagulimit, me përjashtim:
- Të proconvertinës ose të faktorit VII, që ndërhyn në tromboplastinogenin endogen dhe që
vlerësohet me K.Quickut.
- Të trombociteve, përderisa k.cephalin kaolinës është një zëvendësues trombocitar. Funksioni
trombocitar vlerësohet në një mënyrë të kënaqshme në klinikë sipas K.H. dhe të numërimit
të tyre në mënyrë direkt ose indirekt sipas metodave të ndryshme që kemi sot.
Shtesa e një aktivizuesi siç është kaolina ose Celita ka për qëllim të standartizojë aktivizimin
e faktorëve kontakt dhe ta bëjnë kështu matjen më besnike.
Në plazmat normale, k.cephalin kaolina lëviz nga 35 – 45 sek. sipas reaktivit të përdorur.
Çdo zgjatje që i takon 5 – 8 sek. në raport me kohën maksimale të normës së k.cephalin
kaolinës është e dyshimtë.
Pra, kjo provë për rrugën endogene është e ndjeshme për faktorët e X, V, III, XII dhe për
faktorët antihemofilikë (IX dhe VIII).
Pra, testi i k.cephalin kaolinës ka shumë rëndësi.

244

Prania e K.Quickut normal e Cephalinës në kohë të zgjatur do të na lejojë të dyfishojmë:
Një hemofili A, e karakterizuar nga mungesa e faktorit të VIII.
Një hemofili B, që rezulton nga mungesa e Faktorit të IX.
Një mungesë e faktorit Hageman (F.XII), që nuk shoqërohet me asnjë tendencë hemorragjike.
Një sëmundje e Rosenthal, që rezulton nga sëmundja e faktorit të XI.
Kur T. C. K. normal dhe K.Quickut e rritur do të kemi një deficit të faktorit të VII.
Koagulimi skematikisht mund të ndahet në tre stade:
Formacioni i tromboplastinës aktive (tromboplastino – formacionit).
Formimi i trombinës (trombinoformacioni).
Formimi i fibrinës (fibrinoformacioni).
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I

Faktor antihemofilik
A
Faktor antihemofilik
B
Faktor tromboplastik - trombocitar
Faktor divers.(i kthimit)
Proacoelerine

Ca++
Tromboplastinë Tromboplastinë aktive

Proconvertine
tisulare

II

protrombine
Faktori stuart
Trombone
Fibrinogen
III
Fibrine

Metoda e K.cefalinë kaolinës
Flakon i gatshëm tretet në 2.5 ml ujë bidistile. Përdoret menjëherë. Merret 0.1 mml. tretësirë
cefalinë kaoline, 2 minuta në 37oc, + 0.1 mml. plazmë të të sëmurit, përzihet, 5 minuta qetësi + o.1
mml. CaCl2, shtyp kronometrin. Norma 35 – 40 sek. Zgjatja mbi 8 sekonda nga maksimumi tregon
për patologji të faktorëve të I, II, V, VII, X, IX dhe XII.
Kur përjashtohet (K.Quickut normal) mendohet për patologji të faktorëve VIII, IX, XI dhe
XII.
Defiçencat e faktorit XI dhe XII janë të rralla, prandaj, studjohet faktori me defiçencat e VII
dhe IX etj.
Për studimin e hemofilive të A. B. C. bëhet korigjimi K.Cefaline Kaolinës me substanca
korigjuese që përmbajnë faktorin e VIII, IX dhe të XI. Substanca të tilla korigjuese janë: për faktorin
e VIII plazma e freskët e absorbuar me BaSO4 për analizë, për faktorin e IX shërben serumi që
mbas koagulimit është i inhibuar për 4 – 5 orë në thermostat në 37oo ose në banjo mari, dmth. janë
shkatëruar disa faktorë dhe ka ngelur faktori IX, ky serum ruhet në frigorifer për një kohë të gjatë.
Për faktorin e XI përgatitet një serum i inhibuar 4 orë në termostat dhe i absorbuar me BaSo4
i cili eleminon faktorin e IX.
Metoda e trombinës
Flakoni i trombozës është i gatshëm, hollohet me 5 mml. Ujë bidistile, nga kjo merret 0.5
mml. dhe shtohet 4.5 mml. tretësirë fiziologjike.
Teknika: Marrim 0.2 ml plazmë të të sëmurit e lëmë 1 minutë në 37oC, I shtojmë 0.2 ml
trombazë të holluar, shtypim manometrin, norma është 20 – 22 sek.

P Ë R F U N DI M E :
I. Marrja e gjakut.
- Marrja e gjakut bëhet me një flakon (tip flakon penicilinë që përmban 10 ml. dhe që ka 0.5
ml. të përzierjes se tretësirës Wintroce e cila thahet dhe që shërben si antikoagulant, ose
tretësirë citrat natriumi 3.8 %.
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-

Gjaku merret duke shpuar venën me shpejtësi dhe duke preferuar një gjilpërë të madhe.
Është tepër e rëndësishme të merret sasia e saktë dhe të tundet shpejt flakoni për të tretur
krejtësisht antikoagulantin.
Një ose më shumë gjakra, si kampion merren në ato kushte për çdo seri të testit.

II- Pyetjet e të sëmurit dhe ekzaminimi klinik, së bashku me 4 teste jane të nevojshëm dhe të
mjaftueshëm për studimin e hemostazës:
a- Numri i trombociteve.
b- K.H.
c- K. Quickut
d- T. C. K.
1- Kur katër testet janë normale dhe dyshohet për hemorragji gingivale etj. duhet menduar për
deficit te faktori XIII.
2- Kur trombocitet e ulta, K. H. +- e lartë. Duhet menduar për trombopenit.
3- Kur katër testet janë patologjike, duhet menduar për sëmundjet e mëlçisë.
4- Kur trombocitet janë normal, K. H. e lartë duhet menduar për qarkullimin e aspirinës në
organizëm etj.
5- Kur T. C. K. e lartë, Quick normal duhet menduar për defiçencë të faktorit VIII dhe IX sipas
pyetjeve.
6- Kur T. C. K. është normal dhe Quicku është i lartë duhet menduar për defiçencë të faktorit
VII.
7- Kur T. C. K. e lartë dhe Quicku i lartë duhet menduar për çrregullime të rrugës endogene,
rënie të vitaminës “K”, antikoagulant cirkulant (heparinë etj.).
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KIRURGJI

INDIKACIONET DHE VEÇORITË TEKNIKE TË HEQJES SË DHËMBËVE
NË FAZËN AKUTE TË PROCESEVE INFLAMATORE
Stom. I. KASAPI, R. KAPSHTICA
Poliklinika Stomatologjike Universitare

Për shërbimin e shpejtë dhe pa ndërlikime të proceseve inflamatore akute odontogjene,
metodë kryesore është heqja e dhëmbit shkaktar kur ai ka indikacione. Nga të dhënat tona dhe të
autorëve të tjerë ka rezultuar se heqja e dhëmbit shkaktar (kur nuk mund të mjekohet), nuk ka ende
një përdorim të gjerë për mjekimin e të sëmurëve me procese inflamatore odontogene.
Mjekimi vetëm me antibiotikë pa u shoqëruar ose pasuar edhe me heqjen (ose mjekimin)
e dhëmbit shkaktar, ka bërë gjithmonë që mjekimi të jetë i përkohshëm dhe jo i plotë. Mos heqja e
dhëmbit shkaktar që në fillimin e procesit inflamator, për mendimin tonë, është pasojë e ekzistencës
së koncepteve konservatore të autorëve të vjetër që kundërindikojnë heqjen e dhëmbit në fazën akute.
Duke mos u hequr (ose mjekuar) në kohë dhëmbi shkaktar, sëmundja zgjat, paaftësia e
përkohshme në punë rritet, e enjtura e absceseve përreth dhëmbit në shumë raste merr një konsistencë
të fortë që zgjat me javë, shpesh merr aspektin e granulomës migrans subkutane, që fistulizon në
mukozë dhe nën lëkurë. Në osteomielitet subakute, sidomos në fëmijë, zhvillohen riakutizime në
formë të rëndë, ndërsa në limfadenitet akute të qelbëzuara, kur janë incizuar, sekrecioni purulent
vazhdon të rrjedhë nga plaga deri në heqjen e dhëmbit shkaktar.
Shpesh herë proceset inflamatore akute edhe pas heqjes së dhëmbit nuk e kanë ndërprerë
zhvillimin e tyre në indet për rreth nofullave si dhe në vetë nofullën.
Përvoja e klinikës sonë ka vërtetuar se heqja e dhëmbit shkaktar në fazën akute nuk përbën
kundërindikacion siç pretendonin disa autorë (Lukomski, Starobinski, Fabrikant etj.). Ne kemi
kritikuar gjithashtu dhe mendimin e autorëve të tjerë (Lvov, Uvarov, Dardig, Vasiliev, Levin etj.),
që janë për heqjen e menjëhershme të dhëmbit shkaktar si indikacion absolut, pa marrë parasysh
gjëndjen lokale e të përgjithshme të të sëmurëve. Indikacioni për kohën e heqjes së dhëmbit shkaktar
në fazën akute të proceseve inflamatore ne gjithmonë e kemi përcaktuar në varësi të gjendjes së
përgjithshme, shtrirjes së infeksionit, fazës anatomopatologjike të proçesit inflamator dhe vështirësive
teknike. Në rastet kur gjëndja e përgjithshme është e mirë, infeksioni është i lokalizuar, kur nëpërmjet
alveolës mund të realizohet drenazh i mjaftueshëm dhe nuk paraqet vështirësi teknike, atëherë ne
heqjen e dhëmbit e kemi konsideruar si urgjencë. Në fazën seroze e të qelbëzuar të absceseve përreth
dhëmbëve si edhe osteomielitit akut odontogen të lokalizuar, heqja e dhëmbit realizon rrjedhje të
mirë të qelbit nga alveola dhe në këtë mënyrë ndihmon organizimin që të eleminojë antigenet që
sensibilizojnë atë.
Për të analizuar indikacionet e rasteve tona ku është aplikuar heqja e dhëmbit shkaktar në fazën
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akute të proceseve inflamatore si dhe veçoritë teknike që kemi përdorur ne për heqjen e dhëmbit në
këtë fazë, morëm në studim 516 të sëmurë me procese inflamatore akute odontogene, të konsultuar
e mjekuar gjatë vitit 1977 në klinikën stomatologjike universitare. Këto raste përbënin 6% të të gjithë
të vizituarve. Gjithashtu u morën në studim dhe 1581 të sëmurë të tjerë me procese inflamatore akute
odontogene të mjekuar në poliklinikën stomatologjike qendrore gjatë vitit 1977 dhe në 6-mujorin e
parë të vitit 1978, të cilët përbënin 3 % e të gjithë të vizituarve (shif. Tabelën nr. 1) .
Sipas mënyrës së mjekimit rezulton nga 470 raste të paraqitura për mjekim ne klinikën
stomatologjike universitare, se në 74.5 % të tyre është bërë mjekim kirurgjikal i ndarë në 21.5 % me
heqje të mënjëhershme të dhëmbit shkaktar dhe 4.5 % me incizion dhe heqje të dhëmbit shkaktar.
Në poliklinikën stomatologjike qendrore mjekimi me heqje të menjëhershmë të dhëmbit shkaktar
është kryer në 48.3 % të rasteve.
Edhe në studimin e viteve 1971 – 1976 në 2981 procese inflamatore akute odontogene, në 34%
të tyre u krye heqje e menjëhershme e dhëmbit shkaktar. Autorët F. Ulqinaku (1976) dhe V.Aleksi
(1977), heqjen e dhëmbit shkakt në proceset inflamatore akute odontogene e kanë kryer respektivisht
në 29.7% dhe 20% të rasteve.
Tabela nr. 2
Mjekimi me heqje të dhëmbit

Forma klinike

Mjekuar me heqje
të dhëmbit

Mjekuar me heqje
të dhëmbit dhe incision
16 (79 %)

Abscessubperiostal e submukoz

88 (86.2%)

Abscese e flegmone të hapësirave
dhe osteomielitit ……….

14 (13.8 %)

5 (21 %)

102

21

Shuma ……..

Në të sëmurët e ardhur (në fazën seroze të absceseve) me gjëndje të përgjithshme të mirë,
heqjen e dhëmbit ne nuk e kemi shoqëruar me antibiotikë. Antibiotiket në doza të zakonshme për 3
– 4 ditë, i kemi përdorur vetëm në të sëmurët me sëmundje organike si edhe në rastet kur pas heqjes
së dhëmbit enjtja ka patur prirje që të rritet.
Në poliklinikën stomatologjike qendrore, heqja e menjëhershme e dhëmbit që ka shkaktuar
procesin inflamator zë një përqindje të lartë (48.3 %). Këtë ne e shpjegojmë kryesisht me faktin se të
sëmurët në këtë klinike janë paraqitur që në fillim të sëmundjes.
Në klinikën stomatologjike universitare, si pasojë e ardhjes të të sëmurëve të mjekuar
paraprakisht në klinikat e tjera të qytetit e të fshatit, në 48 % të rasteve janë mjekuar me incizione,
ndërsa heqja e menjëhershme e dhëmbit shkaktar në raport me dhëmbët shkaktar të procesit
inflamator (shif. Tabelën nr. 3) është ende e vogël.
Shënim: nga kjo statistikë janë përjashtuar proceset inflamatore pas heqjeve të dhëmbit (60
raste).
Në të gjitha rastet e formave seroze të absceseve e flegmoneve të hapësirave përreth nofullave
kur kundra indikohej heqja e dhëmbëve për të parandaluar rrezikun e përhapjes së infeksionit dhe
qelbëzimin e tij, ne gjithmonë kemi praktikuar mjekimin me antibiotikë në doza të zakonshme për
3 – 4 ditë. Heqjen e dhëmbit shkaktar e kemi këshilluar dhe kryer në 2 – 3 ditët e para pas mjekimit
248

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

me antibiotikë. Ndërsa në 19 raste me forma të qelbëzuara të absceseve e flegmoneve të lozhave si
edhe në osteomielitet (shif tabelën nr. 2) së bashku me incizionin është kryer edhe heqja e dhëmbit
shkaktar.
Nga përvoja jonë praktike lidhur me heqjen e dhëmbit shkaktar në fazën akute të proceseve
inflamatore, themi se rezultatet e mira të këtij mjekimi i kemi arritur jo vetëm nga përcaktimi i drejtë
i indikacioneve për heqjen e dhëmbëve, por edhe nga aplikimi i disa veçorive teknike gjatë heqjes
së dhëmbëve në këtë fazë. Për të thyer konceptin e gabuar të disa të sëmurëve se ”kur je i enjtur nuk
duhen hequr dhëmbi”, si dhe për të zhdukur emocionin dhe frikën që kanë të sëmurët për heqjen e
dhëmbit në fazën akute, ne gjithmonë në fillim u kemi shpjeguar mbi domosdoshmërinë e heqjes së
dhëmbit si dhe mbi mundësinë e zhdukjes së plotë të dhimbjeve. Për heqjen e dhëmbëve të nofullës
së poshtme ne kemi përdorur kryesisht metodën torusale të anestezisë regionale mandibulare me
tretësirë lidokainë 2 %, ndërsa për heqjen e dhëmballëve të nofullës së sipërme anestezinë regionale
në tuber maksile dhe atë palatinale. Në raste të veçanta (kryesisht për regionin e para dhëmballëve të
sipërme), kemi përdorur anestezinë lokale perifokale. Zakonisht nga alveola, menjëherë pas heqjes
së dhëmbit, eliminohet sekrecion seropurulent, nuk lind nevoja për kyretim. Në raste të veçanta kur
në majën e rrënjëve të dhëmbëve të hequr vihen re mbeturina të indit të granulomës kistike ose të
masës kistike, ne kemi bere kyretimin e alveolus.
Tabela nr. 1
Mënyra e mjekimit të proceseve inflamatore akute odontogene
Me incizion

Heqje e dhëmbit

Incizion dhe heqje
e dhëmbit

Vetëm me
antibiotikë

Klinika Stomatologjike universitare
Nr. Rasteve 470

266(48.5%)

102(21.5%)

21(4.5%)

121(25.5%)

Poliklinika Stomatologjike Qendrore
Nr. Rasteve gjithsej 1518

325(20.5%)

733(46%)

37(2.3%)

486(30%)

Tabela nr. 3
Shpeshtësia e grup-dhmbëve të hequr në raport me dhëmbët shkaktar të proceseve inflamatore
Dh. Përkoh. Dh. prerës

Dh. qeni

Para dhëmba
llë

Dhëmba
llë

Dh.
2

Dh.
3

Nr. i përgjith
shëm për të dyja
nofullat 414

44

67

19

83

111

30

78

Të mjekuar me
heqjen e dhëmbit
shkaktar

17
13.8%

5
4%

1
0.8%

33
26.8%

36
29.2%

15
12.1%

16
13.3%

Shënim: Nga kjo statisikë jane përjashtuar proceset inflamatore pas heqjeve të dhëmbit (60
ratse).
Për të siguruar drenazhin e vazhdueshëm të sekrecioni seropurulent nëpërmjet alveolës,
në secilën alveolë vendosim drena të hollë garze prej jodoformi. Gjithmonë të sëmurëve u kemi
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këshilluar shpërlarje të shpeshta të gojës me tretësirë dezinfektuese (që ditën e parë), vazhdimin
me rigorozitet sipas rastit të mjekimit me antibiotikë dhe detyrimisht paraqitjen e tyre pas 12 – 24
orësh për heqjen ose ndërrimin e drenave alveolare. Procedurat fizio-terapeutike në rastet e formave
subakute me enjtje persistente pas heqjes së dhëmbit i kemi këshilluar pas 2 – 3 ditësh.
Pas heqjes së menjëhershme të dhëmbit shkaktar në të sëmurët me abscese përreth dhëmbëve,
përveç shërimit më të shpejtë, janë parandaluar riakutizimet dhe ndërlikimet si flegmonet,
osteomielitet e nofullës etj.
Mjekimi i proçesit inflamator akut odotogen, kryesisht me metodat kirurgjikale, ka bërë që të
ulet mjaft paaftësia e përkohshme në punë e cila përbënte 34.6% të të gjitha raporteve ose 30.7 % e të
gjitha ditëve të pushimit të dhënë me një mesatare prej 2.2 ditë pushim për çdo të sëmurë në klinikën
stomatologjike universitare. Në poliklinikën stomatologjike qendrore paaftësia e përkohshme në
punë përbënte 62.5 % të të gjithë ditëve të pushimit të dhënë me një mesatare prej 0.7 ditë pushimi.
Në proceset inflamatore të trajtuar vetëm me antibiotikë mesatarja e ditëve të pushimit ishte 1.1 ditë
për çdo të sëmurë me absces.

P Ë R F U N DI M E :
1- Përvoja e klinikës sonë ka vërtetuar se heqja e dhëmbëve shkaktar në fazën akute të proceseve
inflamatore nuk përbën kundërindikacion. Indikacionet për kohën e heqjes së dhëmbit
shkaktar në fazën akute ne gjithmonë i kemi përcaktuar në varësi të gjëndjes së përgjithshme,
të shtrirjes së infeksionit, të formës anatomo – patologjike si dhe të vështirësive teknike që
paraqet heqja e dhëmbit.
2- Heqja e menjëhershme e dhëmbit shkaktar në të sëmurë me procese inflamatore akute
odontogene në klinikën stomatologjike universitare u krye në 26 % të rasteve, të cilët në
shumicën e tyre (86.2 %) u kryen në të sëmurët me abscese të kufizuara rreth dhëmbëve,
ndërsa në poliklinikën stomatologjike qëndrore u krye në 48.3 % të rasteve.
3- Rezultatet e mira të arritura me anë të heqjes së dhëmbit shkaktar në fazën akute të procesit
inflamator ne i kemi arritur jo vetëm nga vendosja e drejta e diagnozës klinike dhe përcaktimi
i indikacionit për heqjen e dhëmbit shkaktar, por edhe nga përvetësimi dhe zbatimi i të gjitha
veçorive teknike që paraqet heqja e dhëmbit shkaktar në fazën akute.
4- Mjekimi i proceseve inflamatore akute odontogene kryesisht me metoda kirurgjikale duke
përfshirë edhe heqjen e dhëmbit shkaktar të çon në uljen e paaftësisë së përkohshme në punë.
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STUDIMI I PAAFTËSISË SË PËRKOHSHME NË PUNË I SHKAKTUAR
PREJ INFEKSIONEVE AKUTE ODONTOGENE
Stom. S. BIMBLI
Klinika Stomatologjike Korçë
Në praktikën e përditshme ambulatore supuracionet e regionit dento maksilo facial për vetë
frekuencën e rritjes dhe nderlikimet që ato japin, si dhe për paaftësinë e përkohshme në punë që e
rritin, përbëjnë një problem që kërkon vlerësim serioz. Ato bëhen shkak jo vetëm për pezmatime të
thjeshta lokale,por edhe për ndërlikime të rënda. Trajtimi i drejtë i kësaj patologjie kërkon jo vetëm
një përgatitje të mirë profesionale, por edhe një kuptim të drejtë ideopolitik mbasi këtu gërshetohen
problemet e mjekimit me ato të prodhimit, sepse njëriu është ai që prodhon të mirat materiale. Në
klinikën tonë ne e kemi parë këtë problem në disa spekte dhe kryesisht:
- Raporti që zë kjo patologji me numrin e të vizituarve në klinikë, sa është zgjatja mesatare e
ditë – pushimeve.
- Shkaktarët etiologjikë të vlerësuar në kohë pas mjekimit dhe ndërlikimeve.
- Diskutimi i zgjatjes mesatare të pushimeve në varësi të trajtimit të supuracioneve, lidhur me
stadin e zhvillimit.
- Analiza e faktorëve që influencojnë negativisht në rritjen e zgjatjes së ditë – pushimeve në
punë.
Gjatë periudhës studimore 2-vjeçare në klinikën tonë të kirurgjisë ambulatore kaluan në
vizitë 56223 të sënurë, të paraqitur për nevoja të ndryshme. Prej këtyre një numër të konsiderueshëm
e zënë të sëmurët kirurgjikalë, duke përfshirë supuracionet e regionit dento – maksilo – facial,
patologjitë salivare, patologjitë e regionit temporo – mandibular, traumat, defektet e lindura të buzës
dhe të qiellzës dhe ato të fituara dhe të gjitha llojet e ndërhyrjeve ambulatore etj. Të gjitha këto
patologji përbëjnë një problem të rëndësishëm qoftë për trajtimin korrekt, ashtu dhe për problemin
e invaliditetit të përkohshëm që i shkaktojnë të sëmurit.
Në klinikën tonë, me frekuencën më të rritur, siç do të shohim, paraqiten proceset inflamatore
odontogene, duke zënë vendin e parë në raport me patologjitë e tjera. Duke patur këtë shpeshtësi ato
përbëjnë dhe një kontigjent ditësh të dhëna me modelar. Theksojmë se në këtë kontigjent të sëmurësh
kemi grupuar absceset, flegmonat e paraqitura fillimisht tek ne në klinikë, dhe ato të komplikuara
mbas ndërhyrjeve. Format e rënda flegmonoze, osteomielitet me dhe pa ndërlikime i kemi trajtuar
në spital. Kështu kundrejt 56223 të vizituarve, 2084 janë me procese inflamatore ose 3.6%, që janë
trajtuar ambulatorisht dhe kanë marrë 1192 modelarë me 2781 ditë pushimi, mesatarisht 2.3 ditë
për person dhe një zgjatje mesatare e ditë pushimit 0.7 %, 1025 janë të sëmurët që kanë marrë 2209
ditë pushimi me patologji të tjera. Në rast se e shikojmë në raport me gjithë ditë pushimet e lëshuara
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për të gjithë llojet e sëmundjeve, rastet me procese inflamatore zënë 55.7 % të ditë pushimeve. Kjo
shifër tregon se akoma tek ne ato përbëjnë pjesën më të madhe të ditë pushimeve të lëshuara kundrejt
sëmundjeve të tjera (44.3 %). Raporti i këtyre personave me këtë diagnozë (2084) dhe personave
me modelarë të marra (1192), qëndron në raportin (17: 1), ndërsa paaftësia në punë është 0.012 %
kundrejt planifikimit si rreth 2.28 %. Një vlerë veçanërisht të madhe paraqet faktori etiologjik, i cili
vlen të analizohet si një element tepër i rëndësishëm. Duke parë të gjithë kontigjentin e të vizituarve
në klinikë vëmë re se 92.3 % e supuracioneve janë me origjinë odontogene (1938 të sënurë). Në
vartësi të faktorit etiologjik kemi me dhëmbë të pakuruar 680 raste ose 35 %, dhëmbë të kuruar 1172
raste ose 60.4%, prej këtyre me ndërlikime pulpare 666 raste ose 34.3 % dhe pa ndërlikime pulpare
506 raste ose 26.1% e dhëmbëve të kuruar, ndërsa të ndërlikuar pas heqjes së dhëmbit 86 raste ose
4.6 %. Siç shifet tek të gjithë të sëmurët tanë me procese inflamatore odontogene numrin më të madh
e zënë rastet me dhëmbë të kuruar, mandej dhëmbët krejtësisht të pakuruar, ndërsa ndërlikimet pas
ndërhyrjeve përbëjnë një shifër relativisht të ulët (4.6%). Në vartësi të jetëgjatësisë së mbushjeve kemi
nga 666 raste të kuruara me ndërlikime pulpare: në 1 – 2 vjetët e para 296 raste ose 44.6 % dhe për
3 – 4 vjet 370 ose 55.8 %. Këtu ka vend të theksojmë se megjithë mundësitë e mëdha dhe masat e
vazhdueshme profilaktiko – kurative, shtrirjen sa më afër të shërbimit ndaj të sëmurit etj., del ende
në plan të parë domosdoshmëria e një propagande të shëndoshë stomatologjike dhe nga ana tjetër
rritja e mëtejshme e përgjegjësisë në shërbimin terapeutik në repartet profilaktike si të fëmijëve ashtu
edhe të të rriturve.
Një aspekt tjetër i rëndësishëm i problemit të ditë – pushimeve të lëshuara, është dhe vlerësimi
i zhvillimit të proçesit dhe dekursi. Siç dihet ndryshimet në indin periodontal të manifestuar në
klinikë si periodontite akute apo kronike dhe të riakutizuara duhet të vlerësohen drejt. Tek ne ato
përbëjnë një shifër relativisht të vogël, 53 raste ose 5.1 % me modelarë dhe 84 ditë pushimi të lëshuara
ose 3.8 %. Mendojmë se trajtimi në kohë, sidomos në varësi të indikacioneve për evakuimin e qelbit,
trapanimi i shoqëruar me mjekim konservativ dhe mandej heqja e dhëmbit mbeten detyra kryesore
për të shkurtuar dekursin dhe për të ulur në mënyrë të ndjeshme ditë – pushimet. Përsa i takon stadit
të zhvillimit në fazën subperiostale apo submukoze të absceseve, kjo paraqet interes të veçantë, mbasi
trajtimi eventual në fazën endooseale apo edhe subperiostale kryesisht me heqjen e dhëmbit shkaktar
shkurton dekursin dhe ul ditë – pushimet. Kundrejt 2084 rasteve me proçese inflamatore 92.7 % u
paraqitën në stadin subperiostal, 43.2 % dhe 36.8 % në stadin submukozë dhe 20 % me absceset e
flegmonet e lozhave. Diskutimi i këtyre shifrave tregon se stadi endooseal, kur i sëmuri klinikisht
paraqet dhëmbje të forta, të cilat e detyrojnë të kërkojnë ndihmë stomatologjike përbën stadin që
ka numrin më të madh të rasteve. Në këtë fazë ne kemi zbatuar ndërhyrjen, heqjen e dhëmbit ose
trepanacionin interpulpar apo interkortikal, ndërsa në fazat e mëvonshme edhe incizionet drenuese.
Po ta shohim dhe ta analizojmë në aspektin e ditë – pushimeve të marra del se nga 1781 ditë, 876
ose 31.4 % e përbëjnë absceset e lozhave dhe flegmonet, ndërsa 1905 i përkasin abscesit subperiostal,
943 ditë pushimi ose 34.1% abscese submukoze. Vlen të theksohet se vëmendja kryesore i duhet
dhënë trajtimit kirurgjikal në fazat e hershme, sepse boshllëqet janë jo vetëm me pasoja por na rritin
artificialisht edhe ditë – pushimet. Pavarësisht nga stadi, duke rezervuar manipulimet vetëm në
format tepër të rënda dhe në rastet e shoqëruara me trizmus, tek të tjerët kemi zbatuar detyrimisht
ndërhyrjen, heqjen e dhëmbit apo incizionin. Kështu nga gjithë numri i përgjithshëm i rasteve të
paraqitura me procese inflamatore të paraqitura gjatë kësaj periudhe, 49 % janë trajtuar në mënyrë
konservative për një – dy ditët e para, duke mos përjashtuar këtu ndërhyrjen në regionin frontal që
më vonë mund të trajtohet me rrugë kirurgjikale që janë shoqëruar me trepanacione interpulpare apo
interkortikale. Në 51 % të rasteve është bërë ndërhyrje, heqje e dhëmbit apo incision i shoqëruar me
mjekim terapeutik. Megjithëse jemi munduar t’i japim prioritet ndërhyrjeve kirurgjikale ka raste që,
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të detyruar nga gjëndja e përgjithshme e të sëmurëve, kemi bërë që të mos vërehet ndonjë ndryshim
në varësi të trajtimit kirurgjikal imediat, duke zgjatur kështu periudhën e shërimit dhe numrin e
ditë – pushimeve të lëshuara si dhe mundësinë e lindjes së ndërlikimeve. Rezultatet statistikore që
i paraqisim më lart lidhur me shpeshtësinë e rritur të proceseve inflamatore dhe numrin e ditë –
pushimeve të dhëna, janë tregues i qartë për rritjen e paaftësisë së përkohshme, në klinikën tonë. Por
e rëndësishme është të analizohen edhe faktorët që influencojnë negativisht në rritjen artificiale të
ditë – pushimeve.
Vlen të theksohet se mendimet koservatore në drejtim të kulturës higjieno –sanitare të një
pjese të populates, influencojnë negativisht ne mënyrën e mjekimit. Nga ana tjetër duke i konsideruar
tepër të dhimbshme manipulimet tona, të sëmurët neglizhojnë në mjekimin e gojës. Kështu psh. 35
% e rasteve vijnë nga dhëmbët e pakuruar. Supuracionet odontogene, ndonëse përbëjnë patologjinë
më të shpeshtë në praktikën ambulatore dhe urgjente prap se prapë nuk vlerësohen sa duhet nga
mjeku i përgjithshëm stomatolog, nga ana tjetër vërehen moszbatime rigoroze të kërkesave teknike
në klinikë. Shpesh nga puna rutinë ambulatore, lidhur me trajtimin imediat, bëhet shumë pak punë
psiko-profilaktike qe i sëmuri t’u nënshtrohet manipulimeve. Nga ana tjetër duke besuar më tepër
se sa duhet në kimioterapinë e aplikuar, mjeku lë në harresë trajtimin bazë të kirurgjisë “Ubi pus ibi
evaoua”. Të influencuar shpesh nga ankesat subjektive si dhe nga manifestimet klinike disi të rënduara
në këtë fazë, ndërhyrja konsiderohet me pasoja ndonëse teorikisht dihen avantazhet e saj. Të gjitha
këto e të tjera, rritin në mënyrë të ndjeshme paaftësinë e përkohshme në punë dhe për pasoje kanë
rritur edhe ndërlikimet, prandaj mjekimi intensiv dhe në kohë, në varësi të gjëndjes së përgjithshme
dhe locale, do të ndikonte pozitivisht në uljen e paaftësisë së përkohshme në punë.

P Ë R F U N DI M E :
1- Në klinikën tonë zgjatja mesatare e ditë – pushimeve prej proceseve inflamatore odontogene
qëndron ende në shifra mjaft të larta (0.7 %) dhe kjo kërkon një konsideratë te veçantë dhe
trajtim më korrekt në praktikën ambulatore të supuracioneve.
2- Trajtimi i proceseve inflamatore odontogene në klinikat kirurgjikale duhet të ketë në
precedencë trajtimin e hershëm kirurgjikal për të mënjanuar kështu ndërlikimet.
3- Duhet të punohet më shumë për rritjen e përgatitjes tekniko – profesionale të kuadrit
stomatolog të përgjithshëm, për vlerësimin sa më të drejtë të supuracioneve odontogene.
4- Të thellohet propaganda shëndetësore në popullatë nëpërmjet bisedave, emisioneve të
ndryshme në radio dhe puna psiko – profilaktike e cila duhet të drejtojë mjekimin ne klinikat
tona.

253

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

NJË RAST ME HEMANGIOMË QENDRORE
TË NOFULLËS SË POSHTME
Stom. Zh. QIRKO
Poliklinika Stomatologjike Universitare

Hemangiomat kockore janë tumore shumë të rralla e veçanërisht në nofulla.
Dakilin më 1970 përshkruan 2961 dëmtime kockore në një klinikë onkologjike, për një
periudhë prej disa vitesh dhe gjeti se afërsisht 1 % ishin hemangioma e nga ato 6 në nofulla. Nga
dëmtimet vaskulare kur janë primare në kockë preket më tepër kafka e vertebrat dhe më rrallë
nofullat.
Për histogjenezën e hemangiomave ka teori të ndryshme. Ribbert e Bowman, më 1971
thonë se teoritë më të gjera dhe më të pranueshme janë ata që pranojnë se hemangiomat janë si
zhvillim konseguent i mbetjeve mezenkimale, të cilat pësojnë ndryshime endoteliale dhe proliferim
në vazat e gjakut. Autorë të ndryshëm theksojnë se nofulla e poshtme preket më tepër se nofulla e
sipërme. Baekar (cituar nga Torre) jep raportin 1: 2 për nofullën e poshtme; gjithashtu seksi femër
preket më tepër se seksi mashkull. Në literaturën botërore të viteve të ndryshme flitet për mjaft
raste fatale nga eksplorimi aksidental i tyre (Thoma Lindeman Loreno cituar nga Torres e Vinas).
Përshkrimi i tyre, megjithëse janë tumore shumë të rralla (Perriman dy raste në 10 vjet), ka për
qëllim të tërheqë vëmendjen për rrezikshmërinë e hemorragjisë vdekjeprurëse gjatë heqjeve të
dhëmbëve, ose traumave aksidentale. Njohja e hemangiomave kockore është mjaft e vështirë. Thoma
Perriman e b.p., Torres e Vina etj. theksojnë vështirësinë e njohjes së tyre nga që mund të merren për
granulomë gjigando – celulare, kist aneurismal, dëmtim hiperparatiroid ose kavitet kockor idopatik.
Zakonisht kur hemangiomat janë të vogla, shenjat klinike janë më të varfëra ose mungojnë fare (3).
Shenja të tilla klinike si hemorragjia perikoronare, lëvizjet e një ose disa dhëmbëve, enjtja e indeve
të buta të afërt, hyperemia e zonës së prekur ose dëmtimi pulsativ, duhet të alarmojnë mjekun për të
zbuluar këto dëmtime shpejt dhe për të parandaluar fatalitetin në zbulimet aksidentale. Diagnostimi
i këtyre tumoreve sipas autorëve të ndryshëm, mbështetet në veçoritë klinike e raidologjike si dhe
në aspirimin e gjakut të pastër (Perriman e b. p.). Diagnoza diferenciale me reportin raidologjik,
bëhet me kistet epiteliale ose me origjinë odontogene, me defektet fibroosteozë, osteosarkomen,
granulomen gjigando-celulare, mielomen multiple, miksomen, fistulen arteriovenoze etj. Sialografia,
si rregull, i përshpejton lezionet e lartëpërmendura.
Biopsia është i vetmi mjet i sigurt diagnostikimi, por duhet të bëhet në institucione të
specializuara për shkak të hemorragjisë kërcënuese.
Qëllimi i parë i paraqitjes së rastit tonë të diagnostikuar me biopsi është për të treguar
mungesën e shenjave klinike e si rezultat vështirësitë diagnostikuese klinike dhe radiologjike që dalin.
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Qëllimi i dytë është se nuk u ndodhëm para një hemorragjie kërcënuese siç përshkruhet në literaturë,
sepse infeksioni i tumorit kishte bërë sklerozimin e tij. Autorët Korres e Vinas përshkruajnë një rast
me hemangiomë qendrore të nofullës së poshtme, të trajtuar me sklerozant për krijimin e infeksionit
sekondar të kavitetit tumoral (të eksteriorizuar si absces fokal) dhe për të parandaluar hemorragjinë
e madhe. Dhe këtë e arritëm me anë të infektimit të tumorit. Më vonë pas qelbëzimit bukal u bënë
ndërhyrje dhe gjatë kyretazhit nuk pati hemorragji të madhe. Rezultati i vonshëm doli i mirë. Në
repartin tonë mendojmë se infektimi vinte nga molari i tretë majtas – dentioio difficilis.
Përshkrimi i rastit:
S. F. Mashkull, 29 vjeç, nr. Kartele 3869, paraqitet me 3.6.1979 me diagnozë flegmone parotis
sinistra dhe shtrohet urgjent. I sëmuri ankonte për dhimbje shume të forta në regionin parotid,
vështirësi në gëlltitje dhe frymëmarrje. Nga anamneza referon se ka 3 – 4 muaj që në regionin parotid
të majtë ka enjtje dhe dhimbje. Është vizituar tek mjeku stomatolog dhe është mjekuar për parotit
kronik. Vështirësi në gëlltitje dhe trizmuz nuk ka patur. Gjatë kësaj kohe është shtruar në repartin e
patologjisë për bronkopneumoni. Tri ditë pas daljen u enjt shumë, pati dhimbje të forta, vështirësi në
hapjen e gojës dhe në këtë gjëndje vjen tek ne.
Në anamnezën personale (veç bronkopneumonisë) dhe atë familjare asgjë për t’u shënuar.
Në ekzaminimin objektiv: gjëndja e përgjithshme e të sëmurit e rënduar, fytyrë e zbehtë, e djersitur,
ndjen dobësi (gjëndje lipotemie), mban pozicion të detyruar të kokës nga ana e djathtë. Lokalisht:
jashtë gojës shihet një enjtje mjaft e madhe e regionit parotit të majtë dhe si rezultat asimetri
e fytyrës. Në prekje e fortë edhe mjaft e dhimbshme. Lëkura në këtë region e shkëlqyeshme dhe
mjaft e tendosur, pa aderenca. Fluktuacion nuk preket. Ka reagim te limfonodulat regionale. Në
ekzaminimin brenda gojës vërehet trizmus grada e dytë, regioni bukal i majtë edematoz, mukoza
hiperemike, sulkusi mandibular i prishur e i dhimbshëm në prekje. Në vendin e inserimit të muskulit
masetar me nofullën e poshtme ndjehet fluktuacion. Molari i tretë 8 denticio difficilis, me koronë të
kariuar. Në ductus Stenoni sinistra del pështymë e pastër dhe e pakët. Në grafitë e bëra ambulatorisht
të krijohet përshtypja për denticion difficilis me xhep patologjik kockor në anën e majtë. Grafia jashtë
gojës për nofullën ishte e paqartë. Ju bë punksion jashtë gojës në regionin parotid të majtë dhe doli
gjak i pastër (theksojmë se kjo duhet të na tërhiqtë vëmendjen). Në punksion brenda gojës në vendin
e inserimit të muskulit mesatar doli qelb dhe gjak me shumicë rreth 20 cc. U arrit në përfundimin për
flegmon të llozhës parotito maseterike me lokalizim në pjesën vestibulare dhe për këtë intervenohet
brenda gojës; pas incizionit u drenua. Ju muar materiali për antibiogramë. Shënojmë se i sëmuri u
qetësua mjaft nga dhimbjet e forta, ju fillua mjekimi me antibiotikë (tetraciklinë pasi kishte reaksion
nga penicilina dhe streptomicina, deri në ardhjen e pergjigjes së antibiogramës). Në analizat e gjakut
dhe të urinës të marra urgjent rezulton: gjaku – sediment i eritrociteve 42 mm/orë, leukocite 16.000,
në formulën leukocitare neutrofili të hipërsegmentuara dhe granulacione toksike. Urina albumin
gjurmë, leukocite 2 – 6 për fushë. Këto analiza u normalizuan per 3 – 4 ditë. Tetraciklina u ndërrua
me kanamicinë, në bazë të antibiogramës (protous) vazhdoi kështu për disa ditë duke drenuar qelb
të përzier me gjak të fresket, pa ulje të dukshme të enjtjes të regionit parotid majtas. U hoq molari
i tretë mjatas poshtë si shkaktar nuk kishte komunikim alveoli me kockën rrethuese. Enjtja përsëri
nuk u ul, gjë që ishte jo normale për një proces inflamator. Gjatë ndërrimit të drenit u vu re se
futeshin në kavitet kockor prandaj u dyshua për patologji në kockë, bëhet grafi dhe më 15.6.1979
rezulton tumor kistik (suspekt adamantinomë), operohet më 19.6.1979 me rrugë intraorale. U vu re
destruksion i kockës së nofulës së poshtme regioni retromolar parotid dhe lingual. Tumori përfshinte
gjithë ramusin vertikal deri në incizura semilunare. Tufa nervore – vaskulare e paprekur. Në pjesën e
përparshme tumori vinte deri në regionin e molarit të tretë. Në kavitet kishte granulacion patologjik.
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Sakus nuk kishte. Theksojmë këtu se autorë të ndryshëm shkruajnë se megjithëse hemangiomat janë
tumore beninje (kryesisht ) ata kanë potencë të madhe rritje, bëjnë destruksion lokalisht dhe autorë
të tjerë thonë se kjo nuk vjen si rezultat i rritjes celulare, por i ndryshimeve sekondare në lidhje me
presionin intrasinusoidal që zgjeron indet kockore.
Në kavitet u vendos garzë jodoforme dhe materiali i kyretuar u dërgua për biopsi. Përgjigja
e biopsisë datë 26.6.1979 me numër 1668 rezultoi hemangiomë e infektuar. Del më 4.7.1979 për t’u
mjekuar dhe për t’u mbajtur në observation ambulatorisht (pasi kishte tampon jodoform në kavitet).
U konsultua rregullisht deri në një vit pas operacionit dhe nga muaji i 6-7 u vu re mbyllja e plotë e
defektit brenda gojës, ulja e plotë e enjtjes parotidiene sinistra, si dhe osifikim i kavitetit. Pas një viti
enjtja u zhduk plotësisht dhe u arrit osifikimi i plotë i kaviteit. Nofulla në këtë region preket normalisht.
Në literaturën botërore për mjekimin e hemangionave kockore këshillohen metoda të ndryshme e
kjo ne varësi të lokalizimit, madhësisë së dëmtimit, moshës dhe rrethanave të kohës së trajtimit. Për
hemangioma të vogla, të lokalizuara në kockë bëhet rezeksion në bllok, ndërsa për ato të mëdhaja
bëhet rezeksioni i gjysmës së nofullës (Thoma). Përdoret gjithashtu Rontgen terapi e shoqëruar ose
e pa shoqëruar me ndërhyrje, sklerozante, kyretazh i dëmtimit si efekt që sjell deformim të nofullës
(Lund e Daklin dhe Mohnats e Smith - cituar nga Periman ).
Theksojmë se nuk u ndeshëm me hemorragji kërcënuese pasi vetë infeksioni kishte bërë
sklerozimin e tumorit (përforcon rastin e Torres e Vinas). Infeksioni mendojmë se u shkaktua nga
molari i tretë majtas poshtë si denticio - difficilis.

P Ë R F U N DI M :
1- Hemangiomat kockore të nofullës janë tumore mjaft të rralla dhe të vështira për t’u
diagnostikuar.
2- Infektimi i hemangiomave kockore parandalon hemoragjinë kërcënuese.
3- Njohja e shenjave klinike të hemangiomave që mund të jenë të varfëra duhet të na bëjnë të
vëmendshëm për t’i parandaluar aksidentet fatale që përshkruhen në literatura.

BIBLIOGRAFI:
1- A. Perriman, A. Athnor. Oral Syrgery 1974/4. Vol. 37, fq.502 – 507.
2- I. S. Tores, F. Vinas. Oral Syrgery 1974/4 Vol. 37, fq. 509 – 513.
3- K. Thoma. Oral Syrgery, Fourth Edition 1963 fq. 979 – 980.
4- Oral Syrgery 1974/2, vol.; 37 fq. 274 – 280.

256

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

PROTETIKË – ORTODONTI

ETIOLOGJIA E PROTRUZIONIT TË DHËMBËVE
DHE NOFULLËS SË SIPËRME
Stom. A. BASHA
Katedra e Ortopedisë Stomatologjike

Ndër anomalitë e kafshimit protruzioni i dhëmbëve dhe i nofullës së sipërme takohet
më shpesh në praktikën e përditshme ortodontike. Kjo anomali sikurse dihet karakterizohet nga
çrregullime në planin sagital dhe pikërisht me protruzion të sistemit të dhëmbëve dhe krejt nofullës
së sipërme.
Nga të dhënat e autorëve të huaj (L. A. Goorge Schubert etj.)(3) del se shpeshtësia e kësaj
anomalie u takua deri në 23 %, K. L. Buoerman e b p. 61.8 %, M.D. Sanikov e b p. 29.7 %, Dh. Lira e
bp. 56.47 % etj. Prognatia si anomali me shprehje të theksuar zhvillimi të nofullës së sipërme, takohet
në të gjitha sistemet, por kryesisht në sistemin e dhëmbëve të përzier e të përhershem (8).
Duke qënë se kjo anomali ka përhapje më të gjerë në praktikën e përditshme, i vumë vetes për
detyrë të sqarojmë faktorin etiologjik të saj.
Studimi i shkaqeve të anomalive ka rëndësi, sepse njohja e tyre do të ndihmonte planifikimin
më të saktë të mënyrave parandaluese dhe mjekimin e tyre. Lidhur me prejardhjen e këtyre anomalive
ende sot nuk ka një mendim të njëjtë, sepse disa prej tyre janë studjuar në mënyra të pamjaftueshme.
Vështirësitë e studimit të shkaqeve të anomalive lidhen me faktin se mjeku në shumicën e rasteve
takohet me anomalinë atëherë kur shkaku pushon së vepruari, ose është zhdukur krejtësisht, kështu
që midis shkakut dhe daljes në pah të pasojës së tij shtrihet një interval i madh kohe. Kur ljandskij
pohon se arsyet e zhvillimit të tepërt të nofullës së sipërme nuk dihen. Autorë të tjerë konsiderojnë
shkaktare të prognatisë disa faktorë bashkëveprues, të tjerë, rakitin e kaluar në moshë të hershme,
sëmundje të ndryshme të fëmijëve, çrregullimet endokrine, trashëgiminë, frymëmarrjen me gojë,
veset e ndryshme etj.
Për këtë qëllim morëm 130 fëmijë në moshën 3 – 18 vjeç nga të cilët 40 prej tyre ishin me
protruzion të nofullës së sipërme, 32 me marrëdhënie prognatie të dhëmbëve dhe 58 me protruzion
të dhëmbëve të kësaj nofulle.
Nga pikëpamja e vlerësimit praktik është e dobishme ndarja e anomalive të trashëguara
në të cilat mbizotëron roli i faktorin genetik. Sipas disa autorëve (5 e bp.), trashegimia luan rol të
rëndësishëm në formimin e skeletit të dhëmbëve dhe nofullave. Ato zënë 8 – 10 % të anomalive në
nofullën e sipërme, ndërsa pjesa tjetër (90 – 95 %) kanë karakter të fituar.
Roli i trashëgimisë në genezën e tyre duhet shikuar i lidhur me faktorët e mjedisit, të cilët
mund të favorizojnë ose të pengojnë vlerën e faktorit genetik.
M.Sehapira në mes anomalive të trashëguara ka përcaktuar mospërputhjen e dhëmbëve me
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nofullat përkatëse, si psh. nofulla normale me dhëmbë të mëdhenj. Po kështu A. E. Lihtenshtejni
e bp. cituar nga (11), duke studjuar gjëndjen e dhëmbëve binjakë kanë shprehur supozimin mbi
karakterin trashëgues të formës së koronave të dhëmbëve, vendosjen e dendur të tyre, format jo
normale të rradhëve të tyre etj.
Gjatë analizës së rasteve tona, rezultoi se ndër ata me protruzion të dhëmbëve 12.07% kishin
karakter trashëgues, ndërsa me protruzion të nofullës së sipërme 12.5 %. Përqindja e të dhënave tona
afrohet edhe me ato të autorëve të mesipërm (8 – 10 %) dhe pak afër me ato të Dh. Lirës që faktorët
etiologjikë i gjeti në 30.3 % e P.Pepës që i gjeti ato në 20.5 %.
Përsa i përket faktorëve të fituar gjatë jetës, ato në përgjithësi i krijojnë anomalitë si rezultat
i veprimit të shkakut – direkt mbi organizmin e fëmijës. Në këto shkaqe futet ushqimi artificial,
sëmundjet e moshës së hershme, patologjitë e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, veset e ndryshme,
sëmundjet e aparatit të dhëmbëve e të nofullave me origjinë odontogene dhe jo odontogene etj.
Në rastet tona rezultoi se nga këto faktorë, protruzioni i dhëmbëve zinte 87.74% dhe
protruzioni i nofullës së sipërme 87.5 % Dh. Lira i gjeti ato për prognatinë në 69.7 %.
Rëndësia e ushqimit artificial duhet të shikohet si nga pikëpamja e marrjes se ushqimit me
vlerë të plotë, me elementët e nevojshëm për ndërtimin e indeve të organizimit dhe aparatit përtypës,
ashtu dhe nga pikëpamja e influencës së funksionit të thithjes në formimin e gjithë aparatit përtypës.
Tek i porsalinduri nofulla e poshtme ndodhet në gjëndjen e retrogenisë foshnjore dhe dalja e saj
përpara në pozicion ortognatik zhvillohet nën influencën e funksionit thithës që favorizon zhvillimin
e gjithë elementeve të këtij sistemi. Ushqimi artificial me lugë nuk krijon tendosje të mjaftueshme
funksionale dhe duke zbatuar për nje kohë të gjatë, mund të frenojë në kushte të caktuara zhvillimin
e nofullës së poshtme në gjëndje të retrogenisë. Në rastet tona 46 % e përbënin fëmijët, të cilët pjesën
më të madhe të kohën ishin ushqyer me ushqim artificial duke dhënë protruzion të dhëmbëve në
5.17 % dhe protruzione të nofullës së sipërme në 4.17 %.
Përsa i përket patologjisë së rrugëve të frymëmarrjes, polipet e ndryshme, adenoidet,
deformimet e membranës së hundës, tumoret rinitet e ndryshme mendohet se influencojnë në
protruzionin.
Lidhur me vetë mekanizmin e zhvillimit të këtyre anomalive nuk ka pikëpamje të njëjta.
Disa autorë mendojnë se presioni i ajrit në hapësirën e hundës dhe të gojës në rastin e frymëmarrjes
normale nuk është i njëjtë. Gjatë vështirësimit të frymëmarrjes me hundë, në hapësirat e saj presioni
është më i vogël se në gojë. Ky është sipas tyre shkaku i deformimit të qiellzës së fortë në trajtën
e kubesë dhe si rrjedhim ngushtimi i rradhëve të dhëmbëve e protruzioni i tyre. Studjues të tjerë
shpjegojnë se në rastin e frymëmarrjes me gojë fëmija e mban atë të hapur, si rrjedhim tendoset
muskulatura e faqeve dhe e qafës, kështu ngushtohet dhe rradha e dhëmbëve të sipërme dhe bëhet
dalja e tyre përpara (2).
Në këtë rast nofulla e poshtme, gjuha ndodhen në një pozicion të zbritur dhe me vazhdimin
e turbillimit të ekuilibrit tonik të muskujve, brenda dhe jashtë gojës, krijohet ndryshimi morfologjik
i skeletit të dhëmbëve dhe të nofullave. Sipas të dhënave tona shkaqet e çrregullimit të frymëmarrjes,
kanë qënë (pas veseve) ndër faktorët më të shpeshtë të krijimit të këtyre anomalive.
Tek të gjitha rastet (13.79 %) me këtë frymëmarrje patologjike ne kemi ndeshur protruzionin,
megjithëse kontigjentin tonë e kemi zgjidhur sipas specifikimeve të këtyre anomalive dhe jo sipas
moshave. Patologjia e këtyre anomalive, si pasojë e frymëmarrjes bukale është me e shpejtë në fëmijët
me sistem dentar të përzjerë dhe rritej me moshën, gjë që mund të shpjegohet me numrin më të
madh të patologjisë së grykës në këtë moshë. Ky fakt përputhet dhe me të dhënat e autorëve të tjerë
(9, 10, 12).
Në fëmijët tanë gjetëm se numri më i madh i këtyre anomalive ishte nga veset e ndryshme.
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Kështu gjetëm kryesisht vesin e thithjes së gishtave, të gjuhës, të buzës së sipërme etj., të cilat nga
presioni artificial kishin dhënë në të gjitha rastet e moshat anomalitë përkatëse të protruzionit të
dhëmbëve dhe proçesit alveolar të kësaj nofulle.
Këto vese fiksohen tek fëmija për arsye të ndryshme (6). Mendohet se fiksimi i tyre ndodh
nga një ndjeshmëri e shtuar e sistemit nervor, që manifestohet me kënaqësinë që ndjen fëmija nga
kontakti intim i pulpës së gishtit me qiellzën.
Në fëmijët tanë,nga të gjitha veset ai i thithjes së gishtave përbënte numrin më të madh 48.28
% dhe 66.50 %, fakt i cili përputhet me të dhënat e autorëve të tjerë (9.79 %).
Përsa i përket thithjes së gjuhës tek ne ajo u ndesh ne 3.2 % të rasteve.
Në të gjitha veset deformimi tipik ishte rritja sagitale e nofullave, protruzioni i dhëmbëve
prerës sipër me kafshim të hapur.
Këto çrregullime vijnë, sepse gjuha duke qënë organ i fuqishëm muskular, në raporte të drejta
reciproke të nofullave, shdërrohet në element që çrregullon ekuilibrin fiziologjik të muskujve që
mbulojnë skeletin e fytyrës dhe të nofullave dhe deformon në mënyrë tipike dhe sistemin e dhëmbëve
dhe të nofullave.
Edhe thithjen e buzës së poshtme e gjetëm në fëmijët e ekzaminuar në rreth 5% të faktorëve
që kanë shkaktuar këto anomali. Ky ves në rastet tona kishte influencuar në zhvillimin e tepërt të
nofullës së sipërme dhe në frenimin e nofullës së poshtme me të gjitha shenjat e tjera të protruzionit.
Në 5 raste ato shoqëroheshin edhe me kafshim të hapur.
Përsa i përket largimit të parakohshëm të dhëmbëve të qumështit, është pohuar se pasojat
e tyre janë në funksion të vlerës funksionale profilaktike të dhëmbëve të hequr (1, 4), të cilat varen
nga mosha, shkalla e zhvillimit të aparatit përtypës dhe nga intervali i kohës. Pasoja të rënda mund
të shkaktohen nga humbja e parakohshme e dhëmballës së dytë të qumështit si dhëmb me vlerë
funksionale e profilaktike të madhe. Për veprimet përkatëse rëndësi të veçantë ka paraqitja e nocionit
të heqjes së parakohshme, kështu konsiderohet e parakohshme heqja e një dhëmbi të qumështit,
nëqoftëse bëhet në një interval më të madh kohe se 1.5 – 2 vjet përpara.
Ndryshimi në mes heqjes së parakohshme dhe të justifikuar nga pikëpamja fiziologjike duhet
përcaktuar nga përvoja klinike, meqënëse vështirësia qëndron ne ate qe eleminimi i dhëmbëve të
qumështit ashtu dhe shpërthimi i dhëmbit zëvendësues, nuk bëhet në mosha fikse por me interval
vitesh që kanë një limit të lartë ose të ulët. Ky interval kohe ka dhe variacione individuale, sepse
mosha e dhëmbëve ndryshon. Me heqje të parakohshme të dhëmbëve të qumështit ne kemi gjetur
5.38 % të rasteve.
Përveç këtyre, ne kemi gjetur anomali edhe nga qëndrimi jashtë afatit i dhëmbëve të qumështit.
Këto të fundit ishin më të theksuara dhe ne i gjetëm në 6.92 %, ashtu sikurse dhe autorët e tjerë (9, 10)
që i gjetëm në 6.4 % dhe 4.1 % të rasteve.
Fakti që në një përqindje të madhe këto anomali kishin shkaqe të njohura, flet qartë për
rëndësinë e madhe që ka puna sqaruese dhe bindëse në këtë drejtim me prindërit dhe edukatoret e
institucioneve fëminore për të parandaluar rastet e mundshme.

P Ë R F U N DI M E :
1- Protruzioni i dhëmbëve dhe nofullës së sipërme, në analizën tonë rezultoi me 87.74 % faktorë
të fituar dhe nga trashëgimia.
2- Vendin e parë në faktorët e fituar e zinin veset e thithjes se gishtit me 56.16 % dhe frymmarrja
me gojë në 13.84 %.
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3- Për parandalimin e krijimit të këtyre anomalive dhe ndërlikimeve të tyre duhet të rritet
mbikqyrja e stomatologëve e kryesisht ortodonteve si dhe puna propagandistike me prindërit
dhe me personat që merren me edukimin e fëmijëve.
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DEFEKTET E NJËANSHME NË SISTEMIN DENTAR
DHE MJEKIMI I TYRE ORTOPEDIK
Stom. M. BIZAKU
Klinika stomatologjike Shkodër
Në llojet e shumta të defekteve që takohen në praktikën e përditshme, defektet e njëanshme
zënë vend me rëndësi në ortopedinë stomatologjike, kjo për përhapjen e gjerë dhe për vështirësitë e
protezimit të tyre.
Molarët janë dhëmbët që dëmtohen më shumë nga kariesi, duke pasur parasysh vështirësinë
e mjekimit të tyre, kuptohet se edhe defektet në këtë region do të takohen më shpesh. Veç kësaj, dihet
rëndësia e madhe e këtij regioni për funksionin përtypës, pra edhe domosdoshmëria për protezim.
Protezimi i njëanshëm i harkut të dhëmbëve ka veçoritë e tij specifike dhe zgjidh probleme të
rëndësishme. Mungesa e njëanshme e dhëmbëve për një kohë të caktuar nuk shkakton çrregullime
në funksionin përtypës. Humbja e dhëmbëve anësore me rrënjë dhe zhvendosjet e dhëmbëve të
tjerë, nuk e ndryshojnë shumë pamjen e jashtme të pacientit dhe nuk paraqesin ndryshime serioze
në të folur. Megjithatë, duke u nisur nga aspekti më i rëndësishëm ana funksionale, rezulton se ka
indikacione për protezim.
Duke patur parasysh çrregullimet e funksionit përtypës si dhe anën estetike, këto indikacione
bëhen edhe më të rëndësishme, kur humbja ka përfshirë edhe dhëmbët frontale.
Por formimi i defektit të njëanshëm, veçanërisht në moshë të re, çon shpejt në pamjaftueshmëri
funksionale, anomali të okluzionit, të pozicionit të dhëmbëve, ndryshime në indet e buta, asimetri
të fytyrës, prishje të lartësisë së kafshimit, deri në çrregullime të artikulacionit temporo-mandibular
(artrit deformans). Për këtë qëllim protezimi i hershëm i defekteve të njëanshme veçanërisht në
moshë të re, duhet shikuar si metodë profilaktike dhe duhet shtrirë gjerësisht, megjithë vështirësitë
që paraqet. Gjatë periudhës 1966 – 1980 kemi zbatuar gjithsej 472 proteza parciale, të njëanshme me
variante të ndryshme të ndërtimeve mbështetëse dhe fiksuese. Pjesa më e madhe e këtyre protezave i
përkasin nofullës së poshtme. Si dhëmbë mbështetës që janë shfrytëzuar më shumë ishin: premolarët
e parë dhe të dytë, kanini dhe premolari i parë, kanini dhe premolari i dytë (duke bërë më parë një
urë fikse me shinë).
Si ndërtime mbështetëse janë përdorur: korna teleskopike pa shinë 47 raste, korna me shinë
(traversa) të zgjatura rreth 1 cm deri në 1.5 cm me prerje ose boton 425 raste. Ndërtimi i protezave
parciale të njëanshme tek këta pacientë ka kaluar këto faza pune: më parë është bërë dekortikimi
i dhëmbëve si për korona të zakonshme, janë përgatitur koronat në laboratorë dhe janë aplikuar
në gojën e pacientit. Pastaj është marrë masa që ka shërbyer për modelimin e traverses, si dhe për
përgatitjen e shabllonit të vogël.
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Në seancën tjetër dy koronat e bashkuara me traversën vihen në gojë dhe në të njëjtën kohë
me shabllonin e vogël të njëanshëm është marrë masa e funksionit dhe okluzioni. Kjo është dërguar në
laborator bashkë me konstruksionin metalik për përgatitjen përfundimtare të protezës. Në laborator
bëhen prerjet e traversës, pastaj vendoset gjatë gjithë gjatësisë së saj një fletë stanjole me trashësi 0.25
dhe sipër saj një fletë metalike. Në prerjet e traversës janë vënë elementet susta të fiksimit dhe pastaj
kalohet në proçedurat deri në përfundimin e protezës.
Mbi bazën e përvojës sonë, duke u njohur edhe me literaturën përkatëse, mendojmë se protezat
e pjesshme të njëanshme duhen përdorur më gjerësisht, mbasi plotësojnë kushtet dhe kërkesat si
proteza dento – gingivale. Në rastet e indikuara ato mund të ndërtohen në lloje të ndryshme, që varen
nga veçoritë individuale (anatomo - fiziologjike). Në krahasim me protezat e tjera të lëvizshme ose
fikse mendojmë se këto kanë përparësi, sepse pacientët e kanë shumë të lehtë si në përdorimin ashtu
dhe në vënien e tyre. Nga ana e pacientit kërkohet diçka më tepër kujdes për higjienën, veçanërisht
tek traversa metalike.
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PROTEZIMI I DEFEKTEVE TË PJESSHME TË SISTEMIT DHËMBOR ME
PROTEZAT ME BREZA QIELLZORE DHE NËNGJUHËSORE
Stom. B. SINA
Katedra Ortopedisë Stomatologjike
Thellimi i vazhdueshem i revolucionit tekniko – shkencor si dhe përmirësimi i kushteve për
punë në kabinetet stomatologjike dhe laboratorët dentarë, kanë dhënë kushte reale për rritjen e sasisë
dhe cilësisë së mjekimit ortopedik me proteza të lëvizshme e veçanërisht me protezat e derdhura me
breza e me kroshe të tipit “Ney”.
Sipas autorëve Miçi, Abdihoxha (4), protezat parciale të thjeshta me pllakë rezine
përveç mënyrës jofiziologjike të shpërndarjes së presionit përtypës, kanë edhe këto të meta:
proçesi alveolar atrofizohet më shumë e më shpejt në ato vende ku mbështetet proteza, gjë e
cila shton mbingarkesën e dhëmbëve natyrale të mbetur, uljen e efikasitetit përtypës, humb
perputhshmeria e pllakës së protezës etj. Këto proteza kanë nevojë për një kohë të shkurtër të
ribazohen.
Protezat e derdhura me breza nëngjuhësore e qiellzore, fiksohen mbi dhëmbët ekzistues, duke
bërë shpërndarjen e presionit përtypës në mënyrë më racionale, bashkimin e dhëmbëve me një bllok.
Ato janë funksionale estetike dhe higjienike (1, 2, 5).
Kritika që u është bërë këtyre protezave nga autorë të ndryshëm, qëndron në atë se
kroshetë shpesh shkaktojnë lëkundëshmërinë e dhëmbit dhe atrofinë e procesit alveolar si rezultat
i mbingarkesës. Këto i përkasin periudhës kur nuk njihej mirë derdhja preçize, aliazhet e reja dhe
analiza e drejtë e gjëndjes funksionale në dhëmbët e mbetur si dhe vetitë biologjike e mekanike të
konstruksionit (2).
Duke parë anët pozitive të këtyre protezave, i vumë vetës për qëllim që të studjojmë
indikacionin për këto proteza, ndikimin e krosheve dhe metodikën e punës.
Sipas autorëve të protezave parciale të derdhura me breza, plani i përshtatshëm për një protezë
të tillë, mund të bëhet vetëm mbas njohjes së thellë të biologjisë dhe mekanizmit të aparatit përtypës,
meqënëse kjo nuk mund të përcaktohet në modelin e gipsit, konstruksioni duhet të bëhet vetëm nga
mjeku mjekues stomatolog.
Ne jemi bazuar për planifikimin e këtyre protezave në mjekimin e plotë të gojës, në
veçoritë anatomike të dhëmbëve dhe të hapësirave pa dhëmbë, madhësitë dhe format e dhëmbëve,
lëvizshmërinë patologjike, raportin midis dhembeve antagoniste, format e procesit alveolar, gjëndja
e gingivës, etj.(2). Pra në rastet kur shihet e nevojshme në bazë te një klasifikimi të njohur dhe një
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analize funksionale individuale të aparatit përtypës, ne kemi bërë planifikimin e konstruksionit të
protezës së derdhur me breza.
Influenca e krosheve mbi indet e dhëmbit është gjithashtu një problem i diskutueshëm.
Ka autorë që mendojnë se kroshetë e derdhura nuk janë elastike dhe i mbingarkojnë dhëmbët
mbi të cilët mbështeten. Të tjerë autorë porosisin që dhëmbët që mbajnë kroshe të vishen me korona
për t’i mbrojtur nga kariesi.
Në bazë të autorëve të tjerë, si Shvarc, Kenedy, Roach dhe vrojtimeve të bëra nga ne
mbi këto proteza, mendojmë se mbingarkesa e dhëmbit varet nga përcaktimi i drejtë i gjëndjes
së parodontit, raportit midis antagonistëve, përdorimit të diferencuar të krosheve dhe nga
bllokimi i dhëmbëve të mbetur. Nuk duhet lënë në dorë të laborantit përcaktimi i llojit të
kroshesë.
Lëvizshmëria patologjike nuk është kundërindikacion absolut. Të njëjtën gjë pohojnë
edhe R. Qafmolla, dhe T.Fico. Kroshe mund të vendosen dhe në dhëmbët me lëvishmëri të
gradës I-rë, duke e bllokuar atë me dhëmbët e tjerë. Me lëvizshmëri të grades II-të dhe III-të
protezimi ka efekt me përgatitjen e protezës shine, ose bllokimin e këtyre dhëmbëve me shina
fikse para protezimit.
Në rastet e protezave me breza të përgatitur me çelik inoksidabël, kur nuk është bërë punimi
teknologjik i mirë i çelikut, kroshetë nuk kanë elasticitetin e duhur dhe shkaktojnë mbingarkimin e
dhëmbit.
Vrojtimet e këtyre protezave janë bërë nga të dhënat anamnestike të pacientëve dhe nga
ekzaminimi brenda gojës.
Në një kohë prej 1 – 2 vjetësh, ne mjekuam dhe vrojtuam 25 pacientë me proteza të derdhura
me breza qiellzore e nëngjuhësore. Nga këto 9 proteza u derdhën me kromkobalt dhe 16 me çelik
inoksidabël; gjithsej 12 në nofullën e poshtme dhe 13 në nofullën e sipërme.
Plani i mjekimit është bërë sipas këtyre etapave: pastrimi i detyruar i gurëve, analiza e aparatit
përtypës, masa me alginat, prova e konstruksionit të derdhur, përcaktimi i okluzionit qendror dhe
dorëzimi i protezës së pacientit.
Kombinimet midis dhëmbëve dhe defekteve janë kaq të ndryshme dhe po kaq ndërlikohen
nga gjëndja funksionale e dhëmbëve dhe nga antagonistët e tyre, sa që është e pamundur të përgatiten
modele të gatshme për praktikën.
Për të sqaruar principet bazë po marrim disa shembuj:
Pacienti M. K. vjeç 46, me numër kartele 1116, ka defekt distal të pakufizuar në nofullën
e sipërme, defekt distal të kufizuar në nofullën e poshtme. Në nofullën e sipërme është përgatitur
protezë parciale me breza qiellzore; në pjesën frontale mbi rrugët palatinale dalin dy krahë që
shërbejnë për stabilizimin e protezës në planin sagital.
Meqënëse dhëmbët kanine kanë lëvizshmëri të gradës së parë, krosheja vazhdon dhe mbi
dhëmbët frontal të nofullës së sipërme me kroshe të vazhduar, e cila bën shpërndarjen e presionit
përtypës.
Në nofullën e poshtme proteza u përgatit me kroshe mbështetëse mbi katër dhëmbët që
kufizojnë defektin. Mbas 9 muajve gjëndja e dhëmbëve frontal në drejtim të lëvizshmërinsë është e
njëjtë.
Pacienti L. R. me numër kartele 576, ka defekt distal të pakufizuar në nofullën e poshtme.
Kroshetë mbi dhëmbët në kufi me defektin u shoqëruan me kroshe të vazhduar për stabizilimin e
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protezës, e cila mbështetet në procesin alveolar të atrofizuar shumë dhe mbi dhëmbët frontal me
raport koronë – rrënjë jo të favorshëm. Krahu vestibular bëhet i gjatë për të arritur elasticitetin e
tij.
Pacienti A. C. me defekt të dyanshëm distal, njëra anë e kufizuar. Meqënëse dhëmbët ekzistues
nuk kanë ndryshime periodontale dhe janë me raport të drejtë koronë – rrënjë, mbi dhëmbët ekzistues
u konstruktua proteza me breza nëngjuhësore e kroshe mbështetëse.
Pacientja Zh. B. me numër kartele 516 me defekt frontal, në nofullën e sipërme mungojnë
4 incizivët dhe 2 pesat. Konstruksioni i protezës është bërë me kroshe tek molarët e premolarët që
ndihmojnë dhe stabilizojnë protezën kundrejt forcave transversale dhe horizontale dhe lejojnë lëvizje
të lira në pjesën frontale.

B I B L IO G R A F IA :
1- Gavriollov – Bjugelni protezi, Kullazhenko.
2- Gavriollov – Teori I klinike protozirovanija casticnimi semnimi protozami.
3- Lulo P. Protezat parciale.
4- Mici. O- Zhytja e protezave parciale të thjeshta. Korigjimi i tyre.
5- Poozashkovio A. Opirajushiesja zubnie protezi.
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STUDIME

MBI PROGRAMIMIN NË STOMATOLOGJI
Matematikan M. KONOMI
Qendra e matematikës llogaritëse, Tiranë
Stom. Z. KOKOMIRI
Kabineti stomatologjik Nikël – Krujë
Njohja e rreptë shkencore kërkon njohjen dhe përdorimin e ndërgjegjshëm të metodave
përkatëse dhe praktike. Pretendime të këtij niveli bëjnë që analiza dhe sinteza e fenomeneve
stomatologjike të sistemohen ndërmjet metodave matematiko - statistikore të aplikuara praktikisht.
Matematika është një shkencë e përpiktë dhe pohimeve të saj nuk mund t’u luash as edhe nje presje.
Por gjithmonë faktorëve matematikë u duhet bërë një interpretim i drejtë.
Fjala statistikë nuk kufizohet vetëm me mbledhjen e fakteve të evidentuara, por në kuptim
të vërtetë ato duhet të përpunohen nga ana matematike që të kenë një përdorim të gjerë e të
larmishëm. Idetë themelore të statistikës matematike mund t’i kuptojë kushdo që natyrisht dëshiron
të punojë mbi këto dhe meqënëse ato arsyetojnë mbi përvojën, mund të kuptohen plotësisht dhe
natyrshëm.
Depërtimi i matematikës qoftë edhe në problemet stomatologjike e ka bazën objektive në
unitetin e botës materiale dhe i gjithë ky shtjellim nuk bëhet me qëllim që të ndërlikohen artificialisht
problemet, por që t’i shërbejnë sa më mirë praktikës.
Për të realizuar rolin profilaktik në stomatologji, duhet që nga faktet e dhëna të presupozohet
pasoja, në mënyrë që t’i paraprihet asaj. Arsyetimi indirekt mbi faktet direkte që kemi në konstatim,
na lejon të presupozojmë formën dhe masën, e natyrisht atë që është në funksion të saj, eleminimin
sa më të mundshëm të pasojës.
Studimi i ngjarjeve të rastit dhe ligjshmërisë rreth tyre bëhen me anë të teorisë së probabilitetit
dhe statistikës matematike. Proçesi karioz i dhëmbëve konsiderohet ngjarje e rastit përderisa në
kushte të caktuara mund të ndodhë ose jo.
Të dhënat që mund të kemi për fenomenet stomatologjike si për shembull
paradontopatitë, kariesi dentar, frakturat e nofullave ose gjendjet e ndryshme të gojës për
protezim, mund të përpunohen me anë të metodave të statistikës matematike dhe të nxjerrim
përfundime prej tyre.
Ndër elementet e teorisë së probabilitetit është “ngjarja dhe probabiliteti”. Dhëmbi prishet
por edhe nuk prishet, ose prishja e një dhëmbi mund të shkaktojë prishjen e tjetrit, ose dëmtimin
e organizimit, prandaj një ngjarje presupozon tjetrën. Tek një numër fëmijësh (n) ndodh ngjarja e
procesit karioz që shënohet me “ c “. Tek këta fëmijë bëhen “ m ” vizita atëherë raporti:
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“denduria relative” e kësaj ngjarjeve. Nëqoftëse e njëjta vizitë vazhdon të përsëritet për shumë herë,
atëherë do të kemi raportin

m1 m2 m3 mk
dhe konstatohet një ndryshim shumë i vogël nga njëri
n1 n2 n3 nk

numër tek tjetri. Këtu del qëndrueshmëria e “dendurisë relative” dhe do ta quajmë probabilitet
statistikor, në rastin tonë të procesit karioz, kur sado që të rritet numri i vizitave që bëjmë, “denduria
relative” grumbullohet rreth një vlere. Pikërisht kjo vlerë që merret konsiderohet dhe probabiliteti
statistikor ose P. (C).
Duhet të kemi parasysh që një interpretim i tillë i probabilitetit jepet vetëm në proceset e
përsëritura dhe mund të kuptohet vetëm me fenomenet masive siç është procesi karioz i dhëmbëve,
efekti i fluorit e të tjera.
Pak më sipër u përmend shprehja “numri i vizitave në fëmijë”, duke patur parasysh se
fëmijet janë më tepër se sa vizitohen. Pikërisht ky numër i fëmijëve prej nga disa prej tyre do
të vizitohen quhet “ bashkësia e përgjithshme ”. Bashkësia është tërësia e individëve që i dallon
diçka (për shembull prekja nga sëmundja karioze), por që ndërkohë kanë diçka të përbashkët
që i bën për ta formuar bashkësinë. Nga kjo del “ zgjedhja ” e cila i nënshtrohet përpunimit.
Elementet përbërëse të zgjedhjes merren “ rastësisht ” nga bashkësia e përgjithshme, duke patur
probabilitetin e saj të zgjedhjes. Kështu sigurohet që “ zgjedhja “ të përfaqësojë sa më mirë
bashkësinë.
Edhe studimi i elementeve të zgjedhjes nuk mund të konsiderohet statistikë në se nuk nxirret
përfundimi për bashkësinë e përgjithshme prej nga ato janë zgjedhur.
Përpunimi i thjeshtë statistikor i zgjedhjes, mund të përbëhet nga llogaritja e parametrave
statistikore si për shëmbull:
Pritja matematike e zgjedhjes
Dispersioni i zgjedhjes
Amplituda e zgjedhjes
Mediana e zgjedhjes
Element tjetër i statikës matematike është vlerësimi pikësor i parametrit të panjohur, i cili na
jep vleresimin për parametrat statistikore dhe është në funksion të elementeve të zgjedhur, duke u
marrë si vlerë e përafërt e parametrit të panjohur. Nëqoftëse vlerësimi ka dispersion më të vogël se të
gjitha vlerësimet e mundshme do të quhet “ vlerësim efektiv ”.
Për të saktësuar më tepër të dhënat statistikore, nga vlerësimi pikësor kalohet në vlerësimin
“ intervalor ”.
Ky element tjetër i statistikës matematike, lejon që sipas zgjedhjes së dhënë të merret një
interval në të cilin me probabilitet të madh do të ndodhet vlera e vërtetë, por e panjohur e parametrit
që studjohet.
Probabiliteti i ndodhjes së vlerës së vërtetë në interval shënohet 1- alfa (koefiçienti
i sigurisë) dhe si rrjedhim alfa është probabiliteti i gabimit që bëjmë ne në përfundimin
tonë. Pikërisht ky gabim i pritshëm mund të ndodhë dhe gjatë grumbullimit të elementeve
statistikore në stomatologji, për shembull vizitat e fëmijëve me mungesë drite të mjaftueshme,
mospërdorim i instrumentave etj. Këta faktorë duke vepruar bashkërisht influencojnë në
rezultat dhe eleminimi i tyre nuk mund të bëhet plotësisht, sepse nuk parashikohet që më
parë shkalla e ndikimit të tyre.
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Del detyrë e matematicienëve që do të kontribuojnë në stomatologji të bëjnë llogaritjen e
saktë të këtyre gabimeve.
Me ngritjen e Qendrës së Matematikës Llogaritëse në vendin tonë është bërë e mundur që të
zgjidhen shumë probleme të statistikës matematike qoftë edhe në mjekësi. Përpunimet statistikore
në stomatologji mund të jenë nga llogaritja e karakteristikave të zgjedhjes dhe deri tek përpunimet e
thella dhe komplekse të analizës statistikore me shumë përmasa.
Detyra e stomatologut për t’u konfrontuar me matematicienin, konsiston kryesisht në njohjen
nga ana e tij të disa njohurive të thjeshta matematike dhe kryesisht të statistikës, të programimit,
domethënë përshtatja e një problem (stomatologjik) me gjuhën e makinës.
Për të arritur në makinën llogaritëse duhen përgatitur kartela të veçanta, të cilat mund të jenë
të përgjithshme ose vetëm për problemin që interesohet. Çdo e dhënë në këtë rast jepet e kodifikuar
me shifra duke filluar qysh nga kartela e depistimit (ajo që mbush stomatologu), letra e perforuar
(që në disa raste në literaturë quhet mekanokartela) që është kartela që përpunon makineria dhe tek
marrja e rezultateve.
Del e qartë nevoja e përgatitjes së stomatologut në këtë drejtim, për faktin se epidemiologjia e
sëmundjes së dhëmbëve supozohet të mbledhë një numër më të madh informacionesh elementare që
kërkojnë përpunim. Kështu objektivi i ekzaminimit do të jetë: përcaktimi i saktë i lezioneve të të dy
sekseve, evolucioni i lezioneve, lidhja e tyre me masat preventive, organizimi i mjekimit, i profilaksisë
(si përshembull aplikimi i fluorit) e tj.
Pikërisht ky aspekt i lidhjes së faktorëve të ndryshëm me shfaqjen e fenomenit (ngjarjes), si
për shëmbull e procesit karioz duhet të studjohet me anë të analizës korelative dhe regresive.
Kështu studjohet fluori që gjëndet në burimet e ujit, influence e tij mbi kariesin. Ky raport
shprehet grafikisht dhe po nuk pati perpunim matematik ngelemi thjeshtë në interpretimin
e vendosjes grafike të burimeve. Për një studim më të thellë ndihmojnë metodat e statistikës
matematike. Me anë të këtyre metodave mund të gjejmë ligjshmërinë e lidhjes, për shembull në
rastin tonë kariesi.
C = f (F)
Kjo ligjshmëri mund të kërkohet që nga rasti më i thjeshtë, ai linear, domethënë:
C = a0 + a1F
Ku a0 dhe a1 janë koeficientë të panjohur që duhen gjetur me llogaritje. Dhe këto metoda
mund të kontribuojnë deri në rastet e funksioneve të ndërlikuara.
Paraqitja grafike na ndihmon për përcaktimin e tipit të ligjshmërisë, ndërsa analiza
statistikore (analiza regresive), na jep parametra të panjohura që e plotësojë atë. Gjithashtu mund
të përcaktohet shkalla e influencës së njërit tregues me tjetrin, gjë që vërtetohet me anën e “ testeve
” statistikore (si ai i Studentit ose i Fisherit). Problemi mund të shtrohet edhe më gjerë në kuptimin
e studimit jo të një, por të shumë faktorëve, njëkohësisht me 1 ose me disa tregues. Pikërisht për
këtë problem u kërkua edhe bashkëpunimi meqënëse duhej të gjëndej ligjshmëria e lidhjes së
fluorit dhe kariesit dentar me disa elemente si pH i ujit, NH4. NO2, CO3, HCO3, Fe++, Fe+++, PO4,
SiO2, C1, SO4, Ca, K, Na.
Disa prej këtyre faktorëve me anë të studimeve me teste statistikore mund të dalin të
parëndësishëm për treguesin fluor / karies dhe si rrjedhim mund të mos merren parasys në studimet
e tjera që do të bëhen në të ardhmen.
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Pikërisht për këto analiza të statistikës shumë dimensionale (analiza regresive) në qendrën e
matematikës llogaritëse ka programe të gatshme.
Puna për të arritur deri këtu qëndron që të dhënat të përgatiten në mënyrë të përshtatshme.
Kështu në bashkëpunim me punonjesit shkencorë të kësaj qendre kemi përgatitur një kartelë që
mendohet të plotësojë disa kushte që kërkohen për këtë lloj procedure. Kjo quhet kartela e depistimit
në të cilin çdo e dhënë është e kodifikuar. Mbi këtë bazë përgatitet letra e perforuar.
Shifrat që vendosen në këtë kartelë merren nga 44 elemente të mundshme stomatologjike,
ngarkesa maksimale e kësaj kartele është mbi 40 elemente, afërsisht 1/8 e elementeve të mundshëm.
Të dhënat këtu janë për dhëmbët.
Dhëmbët premolare dhe molare jepen vetëm me një pozicion për çdo nofull. Kjo bëhet
meqënëse indeksi i simetrisë simbas burimeve të literaturës është afërsisht 1. Po me shifra do të jepet
nëse ekzistojnë dhëmbë në të dyja anët ose jo. Dhëmbët frontal janë dhëmbë të veçantë, meqënëse
kjo kartelë do të përdoret fillimisht për ekzaminimin e punëtorëve që punojnë me avuj të mundshëm
fluori në hapësirën ku punojnë.
Trajtimi modest që ju bë këtij problemi, me pretendime të rezervuara nga ana e jonë, e pati
zanafillën tek nevoja e domosdoshme që na u paraqit në interpretimin e të dhënave tona statistikore
në funksion të përdorimit të fluorit. Ndodhja në këtë udhëkryq, paraqiti domosdoshmërinë të
takohemi me matematicienët, mundësitë e mëdha të të cilëve do të shtrihen edhe para nesh për të
arritur në të njëjtin qëllim.
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PËRMBAJTJA
P. Kongo, F. Saraçi,
Z. Kapllani:

Të dhëna kliniko – radiologjike mbi rezultatet e largëta të mjekimit të pulpiteve me
metodat e ndryshme.

Ç. Mingomataj:

Rezultatet paraprake në trajtimin e kariesit të thellë dhe pulpiteve me pastën
Ca(OH)2 dhe oksitetraciklinë.

E. Kuvarati:
S. Bimbli, A. Çekrezi,

Mbi mundësinë dhe rezultatet e mjekimit të pulpiteve në dy seanca me metodën e
ekstirpimit mortal.

K. Kasimati, V. Lekbello:

Mediastiniti anterior superior, si ndërlikim i proceseve inflamatore odontogene.

Z. Kokomiri:

Të gjurmojmë dhe të përdorim florin aktiv.

I. Kasapi:

Ndërlikimet sinusale pas heqjeve të dhëmbëve dhe trajtimi i tyre.

K. Mema:

Manifestimet orofaciale të leukozës akute në praktikën Stomatologjike.

S. Gjini:

Mbi parotitin kronik parësor tek fëmijët.

R. Qafmolla:

Mbi përgatitjen e krosheve në protezat e derdhura.
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TË DHËNA KLINIKO-RADIOLOGJIKE MBI REZULTATET E LARGËTA
TË MJEKIMIT TË PULPITEVE ME METODAT E NDRYSHME
K.SH.M. P KONGO
Stom. F. SARAÇI, Z. KAPLLANI
Poliklinika Stomatologjike Universitare
Pulpitet zënë një vend të rëndësishëm në praktikën e përditshme të stomatologut, rreth 2025% të kohës së punës. Nga 600.000 mbushjet e kryera si republikë në vitin 1980 afër 1/3 janë pulpite
apo periodontite (rreth 180 mijë).
Mjekimi i pulpiteve ka qenë dhe mbetet problem shqetësues sidomos përsa i përket rezultateve
të largëta. Me gjithë sukseset e arritura, qoftë përsa i përket përsosjes së vazhdueshme të metodave
të mjekimit, rezultatet janë akoma larg kërkesave të kohës, ndërlikimet janë akoma të larta, gjë që
ndikon në rritjen e numrit të heqjeve, sidomos për dhëmballët që siç dihet paraqesin vështirësi më të
mëdha për një mjekim korrekt e me rezultat.
Në praktikën e përditshme një përdorim të gjërë kanë metodat mortale që bazohen në
shkatërrimin e pulpës (devitalizimin e saj) me anën e anhidridit të arsenikut, të cilat nuk marrin
parasysh principet bashkëkohore të mjekimit të proceseve inflamatore. Më pak përdoren metodat
biologjike që synojnë në ruajtjen e vitalitetit të pulpës dhe të tërësisë së saj. Sipas Ishmakut 80 % zënë
metodat mortale 16.2 % me ekstripim vital.
Mbi bazën e studimeve të bëra për rezultatet e largëta të arritura me metodat mortale eshte
vënë re se ndërlikimet me metodat mortale janë të larta, ndërsa me ato biologjike rezultatet nuk
janë të larta. Nga kjo është arritur në përfundim që të zgjerohet përdorimi i metodave biologjike
si metoda më efikase. Por duhet thënë se ato kërkojnë njohje të përsosur të patologjisë pulpare, si
rrjedhim një diagnozë të saktë, respektime rigoroz të asepsisë dhe ndjekje sistematike në muajt e parë
pas mjekimit. Përgjithësisht arsyet e mospërdorimit të gjërë janë subjektive. Kushtet e mundësitë
janë, prandaj kërkohet të bëhet kthesë rrënjësore.
Për të parë rezultatet e largëta të arritura nga mjekimi i pulpiteve me metodat mortale, ne
morëm në kontroll 293 pacientë tek të cilët ishin mjekuar 423 dhëmbë me një dhe me shumë rrënjë.
Për këtë qëllim përgatitëm fletë-anketë, duke i ndarë rastet sipas metodës së përdorur për
mjekim në grupe të veçanta. Koha e mjekimit ishte e ndryshme nga 1 deri 9 e më shumë vjet.
Nga analiza e materialit rezulton se janë mjekuar:
Me ekstirpim 318 ose 75.1%, nga këta dhëmbë me një rrënjë 293 ose 92 %, dhëmballë 25 ose
8 %.
Me amputim 48 ose 11.5 %.
Me kombinim 57 ose 13.4 %.
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Siç shihet mbizotërojnë rastet me ekstirpim 318 raste, ndërsa me dy metodat e tjera 105 raste,
pra raporti është 3:1.
Sipas metodave të ndryshme kemi këto rezultate:
Me metodën e ekstripimit
Rastet me ekstripim i kemi ndarë në dy grupe, në të parin kemi futur të gjitha rastet ku
mbushja ka arritur deri në nivelin e foramenit apikal, ndërsa në grupin tjetër ato ku mbushja është në
distancë nga maja e rrënjës në nivele të ndryshme. Këtë e kemi bërë për të parë rolin që luan mbushja
e kanalit në rezultatet e largëta të mjekimit të pulpiteve.
Tabela nr. 1
Rastet me mbushje deri në majën e rrënjës për dhëmbët me një rrënjë
Shuma

Pa ndryshime

153

111 – 73.9 %

Me ndryshime
42 – 26.1 %

Tabela nr. 2
Rastet me mbushje nën majë e rrënjës për dhëmbët me një rrënjë
Shuma

Pa ndryshime

140

68 – 48.5 %

Me ndryshime
72 – 51.5 %

Për dhemballet e mjekuara me ekstirpim kemi keto te dhena:
Tabela nr. 3
Rastet e mbushjes deri në majën e rrënjës
Shuma

Pa ndryshime

8

6 – 75 %

Me ndryshime
2 – 25 %

Tabela nr. 4
Rastet me mbushje nën majën e rrënjës
Shuma

Pa ndryshime

17

9 – 52.9 %

Me ndryshime
8 – 47.1 %

Siç rezulton nga tabelat kemi ndryshime të theksuara në përqindje midis rasteve të
mbushura deri në majë dhe atyre me mbushje jo të rregullta në largësi të ndryshme nga maja
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e rrënjës. Ndryshime vihen re edhe në dhëmballët, ku siç dihet ka vështirësi më të mëdha në
përpunimin e kanaleve dhe mbushjen e tyre, sepse në shumicën dërmuese të rasteve ato janë
të ngushta e të shtrembra. Të dhënat tona janë pak më të larta nga ata të autorëve të tjerë.
Kështu, E.Kuvarati ka gjetur 38.7 % të insukseseve, Ishmaku 34 %, Bitri V. 22.7 %. Autorët e
huaj gjithashtu japin rezultate të ndryshme. Kështu Marman në rastet me mbushje të rregullt
ka gjetur 25 % insuksese, Përqindja rritet kur mbushja nuk është e rregullt, duke arritur deri
58 %. Kodukova jep nga 46-85 % insuksese, Bergenholtz 31% (nga të cilët 2/3 me mbushje të
rregullt të kanalit), Meisakoviç 30% qysh në fund të vitit të parë. Këto të dhëna hedhin dritë
në rëndësinë e madhe që ka në rezultatet e largëta të mjekimit cilësia e mbushjes së kanalit,
e në radhë të parë niveli i saj i cili duhet të jetë në afërsi të foramonit apikal. Ka autorë që
këshillojnë që mbushja e kanalit të arrijë 1-2m/m nën marrjen e rrënjës si zonë me aftësi të
mëdha regjeneruese, por meqenëse kjo është e vështirë të arrihet e që mund të shpjerë në
mbushje jo të rregullta e në distancë nga maja e rrënjës (apeksi), ne jemi të mendimit që
mbushja të arrijë.
Pa dyshim niveli i mbushjes është një ndër faktorët e rezultateve pozitive, por jo i vetmi,
pasi në të ndikojnë edhe faktorë të tjerë si seancat e mjekimit, mos ruajtja e asepsisë, përdorimi i
barnave ngacmues për peridontin, të cilët ulin vetitë biologjike e rigjeneruese të tij etj. Respektimi
i këtyre momenteve krahas realizimit të mbushjes korrekte do të rriste përqindjen e rezultateve
pozitive.
Me metodën e mumifikimit, e cila gjen përdorim në praktikën e përditshme, sidomos për
mjekimin e dhëmballëve ku përpunimi i kanaleve është vështirë të arrihet, (dhëmballët e dyta e të
treta) janë mjekuar 48 raste ose 11.3%.
Tabela nr. 5
Shuma

Pa ndryshime

48

22-45.9 %

Me ndryshime
26 -54.1 %

Megjithëse nuk kemi shumë raste, bie në sy përqindja e lartë e ndërlikimeve në krahasim me
ato të autorëve tonë e të tjerë, kështu Dh.Mingomataj ka gjetur 37.9 %, K.Ishmaku 37 %; Bitri 35 %
dhe të tjerë si Gavrilov 23.2 %, Hess 15 %, Symaniak 17.64 %.
Për mendimin tonë në rritjen e përqindjes së insukseseve me metodën e mumifikimit
luajnë rol shumë faktorë, por rolin kryesor e luan mosruajtja e asepsisë, e cila në përgjithësi
nënvleftësohet duke shpresuar në veprimin e antiseptikëve të fortë që përdoren si gjatë seancave
ashtu edhe për mumifikimin e pulpës. Një faktor tjetër me rëndësi janë gabimet në diagnozë. E
theksojmë këtë pasi siç dihet indikacionet e përdorimit te mumifikimit janë absolute. Rezultatet
e dobta duhen kërkuar gjithashtu në cilësitë jo të mira të pastave për muminikimin, të cilat nuk
e ruajnë pulpën për një kohë të gjatë, duke e favorizuar veprimin e mokroorganizmave dhe
shkatërrimin e plotë të saj, aq më tepër që pulpa e devitalizuar nuk është në gjendje ti përgjigjet
veprimit të mikroorganizmave pasi vetitë mbrojtëse të saj janë shkatërruar nga arseniku i
përdorur.
Metoda e kombinur është përdorur në 57 raste ose në 13.4%.
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Tabela nr. 6
Dhëmbët e mjekuar me metodën e kombinuar
Shuma

Pa ndryshime

57

37 – 64.9%

Me ndryshime
20 -35%

Siç shihet, me metodën e kombinuar rezultatet janë më të mira se sa me metodën e
mumifikimit, dhe sa duket ndikon pozitivisht ekstirpimi i kanalit më të gjërë, i atij palatinal për
nofullën e sipërme dhe atij distal për nofullën e poshtme, tek të cilët vihen re më shpesh ndryshime
nga ana e periodiontit, sepse mundësia e përhapjes së infeksionit është më e madhe. Shtojmë këtu
edhe faktin që veprimi ngacmues i arsenikut është më i mundshëm pikërisht në këto kanale, kështu
që lënia e pulpës së ngopur me arsenik në kanal ndikon në vazhdimin e veprimit të arsenikut në
periodont, si dhe në lindjen e ndërlikimeve të largëta.
Përsosja e mëtejshme e metodave të diagnostikimit e të mjekimit të formave të ndryshme të
pulpiteve, përbëjnë sot detyrat më të ngutshme përpara terapisë stomatologjike. Ulja e përqindjes
së ndërlikimeve mund të arrihet duke zbatuar me rogorozitet principet e mjekimit e duke zgjeruar
përdorimin e metodave biologjike.

B I B L IO G R A F I
9 burime
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REZULTATET PARAPRAKE NË TRAJTIMIN E KARIESIT TË THELLË
DHE PULPITEVE ME PASTËN Ca(OH)2 DHE OKSITETRACIKLINË
Stom. Ç. MINGOMATAJ
Poliklinika stomatologjike Universitare

Ruajtja e pulpës së gjallë përbën detyrën më thelbësore për endodontinë, sepse vetëm vitaliteti
i përhershëm i pulpës garanton paprekshmërinë e indit periapikal.
Krahas metodave klasike të ekstirpimit apo mumifikimit të pulpës po forcohet gjithnjë e më
shumë mendimi i ruajtjes së pulpës së inflamuar në stadet fillestare. Ky mendim është bazuar në
ekzaminime të sakta histologjike dhe në rezultate klinike. Megjithëse pulpa në pjesën kryesore të
saj rrjedh nga indi lidhor, e si e tillë biologjikisht është jo shumë e vlefshme (Kunzel), ajo lejon
t’i nënshtrohet mjekimit dhe shërohet plotësisht deri në 60-70 % të rasteve, por në patologji të
seleksionuara.
Ekzaminimet histologjike të kryera nga shumë autorë si Pilz, Reuver, Nyborg, Ahrens,
Svijda, Plathner, tregojnë se faza e irritimit të pulpës që shoqërohet me hiperemi preinflamatore
është plotësisht e shërueshme, ndërsa fenomenet eksudative e proliferative paraqesin pasiguri
shërimi.
Nga kjo rrjedh që lloji i inflamacionit përcakton edhe ndryshimet pulpare e në varësi të kësaj
përcaktohet terapia e nevojshme.
Mundësitë e shërimit të pulpës së inflamuar janë tre:
-

Krijimi i cikatricës prej indi lidhor pa ind të fortë.

-

Sklerozimi (distrofik).

-

Krijimi i substancës së fortë me vlerë biologjike (dentinë me kanale të parregullta, ose të
rregullta (Pilz).

Për mjekimin biologjik të pulpës janë përdorur shumë medikamente. Ndër këta
antibiotikët dhe kortizonikët lëkundën mendimin e vjetruar të Peckert se “pulpa e zbuluar ose
e inflamuar është organ i humbur”. Megjithatë kortizonikët hoqën vetëm dhimbjet, por nuk
shëruan inflamacionin pulpar (Maeglin-Goetz), sepse kortizonikët kanë veprim të theksuar
antiproliferativ.
Kombinimet më të njohura të këtyre medikamenteve u bënë preparatet Ledermix e
dontisolon.
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Duke u mbështetur në literaturën kohore, prej disa vitesh, kemi vënë në përdorim kombinimin
Ca(OH)2 dhe oksitetraciklinë për të parë rezultatet mjekuese në kariesin e thellë (kur lihet një shtresë
dentinë e ngjyrosur, por e fortë), ose kur lëmë një shtresë shumë të hollë dentinë të zbutur, por
mungon simptomatika pulpare; në perforimet aksidentale të pulpës dhe në pulpitet akute seroze
parciale, totale dhe ato kronike ulceroze.
Janë përjashtuar nga mjekimi pacientët mbi 55 vjeç, ata me diabet mellitus dhe ata me
patologji të njohura kardiake. Kujdes të veçantë kemi patur në vënien e diagnozës, mbështetur në të
dhënat subjektive (dhembje, ndjeshmëria, funksioni, prova e vitalitetit (elektrik) si dhe ekzaminimit
të proçesit karioz.
U përqëndruam me kompleksin Ca(OH)2 dhe oksitetraciklinë me që tetraciklina është një
ndër antibiotikët më të fuqishëm e me spektër të gjërë veprimi. Në mjeksi ka përdorim të gjërë,
ndërsa në endopati nuk dha rezultatet e pritura, kurse Ca(OH)2 dhe kimizmi i tij janë tashmë të
njohura mirë.
Svejda e Sioha janë marrë me këtë kombinim medikamentoz për mbulimin indirekt dhe
direkt të pulpës. Vërtetuam se “Përdorimi i Ca(OH)2 dhe tetraciklinës mbi vendin e traumës pulpare
nuk lejon krijimin e urës dentinare, ose krijohet një urë e brishtë e kalcifikuar keq dhe pa strukturë,
kurse pulpa paraqet infiltrate masive, deri pranë zonës së performimit e kapilarët dhe odontoblastet
e reja mungojnë.
Pease në ekzaminimet histologjike të pulpës së mbyllur vetëm me Ca(OH)2 gjeti se
fosfataza alkaline dhe acide gjenden më shumë në gjithë pulpën (jo vetëm në zonën e defektit).
Ndërsa në kompleksin Ca(OH)2 tetraciklinë në raportin 1:1 këto fermente ishin shumë të
pakta. Tetraciklina difundon thellë në gjithë strukturën e fortë të dhëmbit, gjë që vihet re ne
autofluoreshencën në zonën e rrezatimit ultraviolet, nga që në dentinë me ndihmën e joneve
të Ca krijohen përbërje kelatike të tetraciklinës. Kompleksi Ca(OH)2 – tetraciklinë në sasitë e
përdorura në dhëmb nuk paraqet reaksion antagonist ndërmjet përbërësve që do ta pakësonte
efektin e tetraciklinës.
Ca(OH)2 i pastër nuk ka asnjë efekt antimikrobial, ndërsa tetraciklina edhe në përzierje 20:1
ruan efekt të shprehur antimikrobial (Tetraciklina në përzierje zë gjithmonë 1 pjesë).
Përzierja Ca(OH)2 – tetraciklinë në raportin 4:1 deri 10:1 lejon krijimin e dentinës
sekondare dhe të odontoblasteve të reja me ndërtim normal, dentinë e cila krijohet përafërsisht
mbas 2 muajsh.
Guri i provës i përcaktimit të rezultatit pozitiv në këto lloj trajtime ka qenë dhe mbetet
krijimi i dentinës mbrojtëse (sekondare ose terciare) në vendin e traumës, në radhë të dytë të dhënat
radiologjike.

Materiali dhe metodika e punës
Përdorimet e këtij medikamenti janë shtrirë prej disa kohësh në 3 drejtime:
A. Në mbulimin indirekt të pulpës. Kjo pastë është vendosur në 162 raste si shtresë në bazë të
kaviteteve shumë pranë pulpës, duke lënë dhe një shtresë dentinë të ngjyrosur, por të fortë ose
shtresë shumë të hollë dentine të butë, por pa simptomatikë pulpare.
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Tabela nr. 1
Mbuluar indirekt pulpa:
Dhëmbi

Nofulla e sipërme

Nofulla e poshtme

35
27
24
86
172

50
16
10
76
162

Molarë (od – om)
Premolarë (od – om)
Incizive
Gjithsej:
Shuma

B. Mbulimi direkt i pulpës
U krye në 39 raste, nga këta 27 në nofullën e sipërme dhe 12 në nofullën e poshtme.
Mbulimi direkt i pulpës Ca(OH)2 – tetraciklinë.
Tabela nr. 2
Pa simptomatikë
Perforim aksidental

Dhëmbi
Molar
Molar poshtëm
Molar sipërm
Inciziv poshtë

9
4
7
3
Gjithsej

39

C. Pulpotomia koronare (97 raste).
Pulpotomia u krye në 52 raste me diagnozë pulpit akut seros të pjesshëm në 36 raste me
diagnozë pulpit akut seroz të përgjithshëm dhe në 9 raste me diagnozë pulpit kronik ulceros
(Tabela 3).
Tabela nr. 3
Pulpotomi koronare
Dhëmbi

Molar sipërm
Molar poshtem
Premolar sipërm
Premolar poshtë
Inciziv sipër
Inciziv poshtë
Gjithsej
Shuma

Diagnoza
pulp. ak. seros pjes.

Pulp a. a. i përgjithshëm

Pulpit kronik ulc.

23
17
9
2
1
52

14
13
5
2
2
36

6
1
2
9
97
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Metodika e punës.
A. Mbulimi indirekt. Kaviteti përgatitet sipas principeve të njohura. Lihet shtresë dentine e
ngjyrosur, por e fortë, ose shtresë shumë e hollë dentine e zbutur. Izolohet dhëmbi, si antiseptik
përdoret H2O2 3 % ose përdoret larja e kavitetit me tretje ujore të Ca(OH)2 me tampon e
pritet 30-40 sekonda ose lahet me ujë të distiluar. Thahet me tampon pambuku. Përzihet
Ca(OH)2 pluhur me oksitetraciklinë të pastër kimikisht në raport 5:1 deri 10:1; tretet në ujë të
distiluar. Sasitë mërren me lugën e vogël të ekskavatorit. Përzihen rreth 20 sekonda të gjitha
bashkë. Po kështu tetracikilina mund të përzihet edhe me kalci pulpën ose kalxid-in. Në
këto raste si përzierës shërben humiditeti i vetë pastës së hidroksidit. Pasta përdoret hollë në
bazën e kavitetit. Presim rreth 30 sekonda. Hiqen tepricat në muret ansore. Mbi pastë mund
të vendosim përzierje ZnO eugenol që mbyll kavitetin. Në shumicën e rasteve mbi pastën
kalium hidroksid-tetraciklinë kemi vënë direkt cement oksofosfat dhe kemi bërë mbushjen
përfundimtare. Kur pacienti ankohet se ka dhimbje nga të ftohtit mbahet nën kontroll 3-15
ditë. Nëse dhimbjet shtohen rasti trajtohet si pulpit (me polpotomi, shih më poshtë). Nga
të 162 rastet e mjekimeve, vetëm 6 prej tyre janë paraqitur me ankesa dhe janë trajtuar me
pulpotomi koronare.
B. Mbulimi direkt i pulpës.
1. Në perforimin aksidental vendoset menjëherë tampon pambuku steril i zhytur në H2O2 3 %
(takimi me pështymën për kohë të shkurtër nuk rrezikon shumë).
Izolohet dhëmbi. Heqim tamponin nga kaviteti. Thahet me tampon pambuku steril. Bëhet
homostazë e përsëritur (kur duhet) me H2O2 3 % ose me tretje të Ca(OH)2 me ujë të distiluar.
Me kujdes e pa shumë presion vendoset pasta Ca(OH)2 –tetraciklinë ose derivatet e Ca(OH)2,
në raport 5:1. Në kontakt me plagën pulpare, pasta forcohet ngaqë karbonatizohet hidriksidi
i kaliumit. Mbi pastë vendosim shtresë ZnO eugenol dhe cement oksifosfat e bëhet mbushje
provizore.
Në fillim gjithë rasteve i përcaktojmë pragun e ndjeshmërisë së pulpës, dhe e shënojmë
këtë në kartelë. Si rregull pragu është më i ulur se në pulpën normale (0.5 – 1.5 volt). Nëse
pacienti nuk ka shqetësime, mbas 5-10 ditëve kryhet mbushja përfundimtare, por me kujdes
që të mos hiqet tërësisht shtresa e cementit ose ZnO-eugenolit që është mbi pastën kalcike.
Kontrolli i vitalitetit kryhet pas 3-4 javësh e pas 2-3 muajsh. Kur pacienti ankon për dhimbje
nga të ftohtët, priten 3-10 ditë, nëse dhimbjet shtohen, trajtohet si pulpit i zakonshëm me
metodikën e ekstirpimit. Nëse pacienti ankohet nga të nxehtët, duhet bërë ekstirpim pulpar.
Nga kontigjenti i kontrolluar, 4 raste u detyruam t’i përsërisim duke bërë pulpotominë
koronare ose ekstirpimin.
Vitalitetin e kemi përcaktuar me aparatin Unistom (në volt). Pragu i ndjeshmërisë në fillim
tregon ulje 1-2 Volt e pas disa javësh e muajsh ai mbetet i rritur 1-3 volt më shumë nga
norma.
C. Pulpotomia koronare.Punohet sa më steril.
Jodizohet fusha prej 3-4 dhëmbësh si dhe vendi i injeksionit. Zbatohet anestezia (tuberale
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ose infraorbitale e lartë dhe mandibulare ose mentale poshtë) me tretësirë 2-4 cc 2%
lidokainë e adrenalinë. Pas 6-7 minutash, izolojmë mirë dhëmbët, përdorim aspiratorin e
pështymës dhe me frezë hiqet kariesi. Kur mendojmë të hapim pulpën, jodizohet kaviteti
dhe me frezë sterile fisurë hiqet tavani i dhomës pulpare, ndërsa me frezë rond sterile nr.
6-7 ose ekskavator të mprehtë kryhet pulpotomia, duke shkuar në hyrjen e kanaleve deri
1-2 mm nën nivelin e dhomës pulpare. Freza ose ekskavatori ngjishet mirë pas fundit të
kavitetit ose mureve që të mos rrëmbejë pulpën radikulare. Nëse gjatë pulpotomisë ka
ende dhimbje, në dhomën pulpare vendosin një tampon pambuku steril me myrex për 2-3
minuta ose më pak tretësirë lidokainë 2% që e kemi lënë në ampulë ose me anestetik spray
(propoksiporokainë).
Hemostaza bëhet me tampon pambuku steril të zhytur në H202 3 %, ose me tretësirë
fiziologjike, ose me tretje ujore të Ca(OH). Hemostaza arrihet pas 3-4 minutash. Në pllakën e “
djegur ” të xhamit përgatisim pastën e Ca(OH)2 me oksitetraciklinë, i tresim një pikë ujë distile
ose derivate të Ca(OH)2 etj. Pasta vendoset dhe ngjishet mbi grykat e kanaleve në mënyrë që ajo
të takojë mirë me cungjet pulparë. Pasta forcohet shpejt në kontakt me gjakun, bile kryhen edhe
hemostazë. Mbi të vendosim pastë ZnO eugenol ose direkt pastën e cement okifosfatit dhe bëhet
mbushje përfundimtare.
E gjithë kjo proçedurë zgjat mesatarisht 40-50 minuta. Duhet patur kujdes që vitaliteti të
matet para pulpotomisë në pjesën palatinale ose vestibulare 2mm mbi gingivë. Në se pacienti nuk
ka ankesa, vitaliteti kontrollohet pas 2-3 muajsh e njëkohësisht bëhet edhe kontrolli radiografik.
Kontrolli kryhet rreth 1 vit, dmth 3-4 herë.
Përcaktimi i vitalitetit në rastet mbas pulpotomisë paraqet vështirësi, sepse mungesa e pulpës
koronare rrit edhe më shumë rezistencën e rrymës elektrike.
Nga përvoja e fituar vëmë re se pragu i ndjeshmërisë duhet kërkuar në gjërësinë 10-12
volt dmth. 2-4 volt më lart se norma e atij dhëmbi. Matjet është më mirë të kryhen me të njëjtin
tip aparati. Nëse pacienti ankon ndjeshmëri nga të ftohtit nuk duhet nxituar në veprime. Kur
dhimbjet shtohen pas 10-15 ditësh, atëherë duhet rimjekuar rasti si një pulpit i zakonshëm.
Në mbindjeshmëri nga të nxehtit nuk duhet pritur më shumë se 3-5 ditë e të kryhet ekstirpimi
pulpar.
Kontrolli radiologjik tregon shenjat e urës dentare të rregullt në grykën e kanaleve jo më parë
se 2-2,5 muaj pas mjekimit.
Mungesa e formimit të urës kalcike dhe zgjerimi i hapësirës periodontale në grafi, qoftë
edhe pa shenja pozitive në perkusion, ose pa dhimbje pulpare, duhet të konsiderohet si rezultat
negativ e të trajtohet me metoda klasike. Në këto ndodh, degjenerimi i ngadalshëm kronik i pulpës
pa shenja të shprehura përkatëse. Nga kontigjenti që mundëm të kontrollonim (55 raste) rezulton
se dështim kemi patur në dy raste me diagnozë pulpit akut seroz të pjesshëm (me sa duket diagnoza
nuk ka qenë e saktë); 4 raste me diagnozë pulpit seroz të përgjithshëm. Ndërsa në pulpitet kronike
ulceroze s’kemi patur ankesa. Me sa duket tetraciklina vepron mirë mbi florën e varfër bakteriale të
pulpës radikulare të këtyre pulpiteve. Në të gjitha rastet që nuk patëm ankesa, ura dentinare ishte
e formuar.
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P Ë R F U N DI M E
1. Edhe pulpa e inflamuar, mesa duket, mund të shërohet po të kapet në faza fillestare dhe t’i
nënshtrohet mjekimit me Ca(OH)2 – oksitetraciklinë të pastër.
2. Në këtë komunikim duam të tërheqim vëmendjen se edhe këto rezultate paraprake nuk janë
pa interes për terapinë tonë, kur dihet që suksesi në ekstirpimin pulpar arrin nga 66-92 %,
ndërsa në mumifikim 56-75 %.
3. Teknika e përdorur është e thjeshtë. Barnat mund të sigurohen nga çdo kabinet. E gjithë
proçedura e pulpotomisë koronare zgjat 40-50 minuta, gjë që paraqet leverdi si për pacientin
edhe për shërbimin stomatologjik.
4. U mjekuan 162 raste me mbulim indirekt dhe pa sukses rezultuan 6 raste, u mbuluan
direkt 39 raste, pa sukses dolën 4 raste dhe u krye pulpotomia në 97 raste, pa sukses dolën
6 raste. Mendojmë se këto rezultate klinike e radiologjike paraprake, megjithëse kërkojmë
mbështetjen histologjike, paraqesin interes për terapeutin tonë.
5. Ky mjekim do të përdoret më tej në pulpitet kronike ulceroze dhe në hiperplazinë e pulpës
(polip-pulpar).
6. Mjekimi paraqet mundesinë e madhe për të ruajtur pulpën në dhëmbët ku nuk është kryer
ende formimi i apekseve.
7. Mjekimi i mësipërm nuk duhet përdorur në persona mbi 55-60 vjeç, në ata me diabet mellitus
dhe në ata me patologji kardiake.
8. Koha mesatare e kontrollit pas trajtimit është për mbulimin indirekt 3-17 muaj; për mbulimin
direkt 5-18 muaj; për pulpotominë koronare 7-26 muaj.
9. Ky studim është në vazhdim.

B I B L IO G R A F IA
20 burime.
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MBI MUNDËSINË DHE REZULTATET E MJEKIMIT TË PULPITEVE
NË DY SEANCA ME METODËN E EKSTIRPIMIT MORTAL.
Stom. E. KUVARATI
Poliklinika Stomatologjike Korçë
Pulpitet zënë një vend të rëndësishëm midis patologjive pulpare, si rrjedhim edhe mjekimi i
tyre përbën një problem të madh bashkëkohor.
Shkolla e autorë të ndryshëm kanë edhe metodën e tyre të mjekimit përsa i përket numrit të
vizitave, ndërsa sipas parimeve të terapisë klasike pulpitet me metodën devitalizuese mjekohen me
4 - 5 seanca. Duke ju referuar një studimi ndihmës mbi 100 kartela, në poliklinikën stomatologjike të
Korçës, pulpitet me metodën e ekstirpimit mortal në dhëmbë me 1-2 kanale mjekohen mesatarisht
për 14.6 ditë, me 3.52 seanca dhe në 38% të rasteve, në kanal nuk lihet meshë me antiseptik e
mbushja bëhet në seancën e ekstirpimit; kurse në poliklinikën qendrore Tiranë ai bëhet me 3-4
seanca. Në përgjithësi zgjatja e mjekimit kushtëzohet nga vendosja në dhomën e pulpës të një
bari që përgatit pulpën e kanaleve për ekstirpim (trikrezol formalinë në 68 % të rasteve) si dhe
me lënien e meshave antiseptike në kanal, për të siguruar dezinfektimin e këtij të fundit para
mbushjes. Një farë pasigurie në susksesin e mjekimit si dhe mënyra e ndërtimit të orarit ditor,
justifikojnë gjithashtu seancat e shumta. Por kushtet e reja materiale të krijuara prej vitesh në
vendin tonë, përkojnë me koncepte të reja në mjekimin e pulpiteve. Është fjala për shkurtimin
e disa hallkave të tepërta që lidhen me një organizim të ri të punës. Për numrin e seancave gjatë
mjekimit të pulpiteve ka mendime të ndryshme:
Hess e quan të panevojshme e një relike zakonshëm të vjeter, shtytjen e mjekimit në një
seancë të tretë për dezinfektim. Rreziku i shtimit të seancave konsiston në rrezikun e riinfektimit
të mundshëm në çdo hapje të kavitetit pulpar. Marmasse këshillon mjekimin me 2 seanca kur
bëhet ekstirpim tërësor e kur periapeksi është i paprekur. Borovskijj e Groshikov kur përfundojnë
mjekimin seancën e dytë zbatojnë argjendizimin ose bakelitizimin e kanalit. Held e përfundon
mjekimin vizitën e dytë në format seroze të pulpiteve, kurse Weine, Bence, Abramson etj, nuk janë
për mbushjen e kanalit në seancën e ekstirpimit nën anestezi, përderisa kultura bakteriale të dalë
negative. Përmendim këtu edhe përvojën e shumë autorëve (Asllani, Prifti, Nura, Neziri, Stranskij)
që këshillojnë mjekimin e gangrenave e peridontiteve kronike në 1 seancë, apo zbatuesit e metodës
së pulpektomisë vitale, që përfundojnë mbushjen në seancën e ekstirpimit (Bilali, Koçi, Bitri, Laçaj,
Mëhilli, Garunja, Narazani, etj). Duke u mbështetur në përvojën e autorëve tanë e të huaj, si dhe në
praktikën tonë disa vjeçare, konstatojmë se mjekimi i pulpiteve në dhëmbë me 1 - 2 kanale, me dy
seanca jep rezultate klinike e radiologjike të kënaqshme.
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Teknika e mjekimit.
Pas vendosjes së diagnozës klinike, bëhet radiografi paraprake për të parë gjatësinë e dhëmbit,
formën, gjërësinë e kalcifikimin e kanalit, numrin e rrënjëve si dhe ndryshimet e mundshme
periapikale. Pastaj vihet devitalizuesi, në rastin tonë kaustinerf arsenikal sipas parimeve të njohura;
gjithnjë në kontakt me pulpën pa praninë e dentinës së butë, të këtij indi të vdekur mbi të cilin ai
s’vepron, për të evituar dhimbjet e mundshme, periodontitin arsenikal e sidomos për të realizuar një
devitalizim të plotë deri afër majës, gjë që është aq e domosdoshme për ndërhyrje në seancën e dytë.
Dhëmbi është mbyllur me flecer për mesatarisht 6.12 ditë. Preferojmë afatin 6 ditë që të pakësohen
në maksimum prirjet për hemorragjinë mbas ekstirpimit. Në seancën e dytë i sëmuri pyetet për
shqetësimet, perkutohet lehtë dhëmbi, (jemi ndeshur me periodontit arsenikale të formës së lehtë
me 11.7 % të rasteve) dhe shihet hermetizmi i flecerit. Mbas kësaj dhëmbi izolohet, dezinfektohet,
përgatitet përfundimisht kaviteti, hapet dhoma pulpare e zgjerohet hyrja e kanalit në të cilën derdhet
një pikë NaClO ose H2O2. Kateterizohet kanali për të vërtetuar gjatësinë e tij sipas radiografisë e për të
parë efektivitetin e devitalizuesit. Në 78.82 % të rasteve nuk ka pasur ndjeshmëri dhe ekstirpimi është
bërë i qetë. Kjo është faza e parë e veprimit të anhidridit arsenikal, kryesisht mbi elementet vaskulare
e nervorë të pulpës pa prishur strukturën e saj. Prandaj meqë ruhet akoma një farë elasticiteti i fijeve
kolagenoze e retikulare, në 50.35% të rasteve është bërë pulpektomia “tërësore” e pulpës, kusht ky
shumë favorizues për mbarëvajtjen e mjekimit. Nuk jemi për lënien e trikrezol - formalinës në
dhomën e pulpës, sepse sot njihen vetitë e saj agresive për periapeksin; nuk sigurohet veçse rrallë
ekstirpimi tërësor i pulpës, lënia për disa ditë e këtij bari presupozon vazhdimin e veprimit të
arsenikut të mbetur në pulpën radikulare ndaj periodontit dhe zgjatet në mënyrë të panevojshme
mjekimi. Gjithashtu nuk jemi edhe për vënien e përsëritur të devitalizuesit, i cili ndikon negativisht
mbi hapësirën periapikale, prandaj në 14.6 % të rasteve kur gjatë ekstirpimit ka dhimbje është bërë
anestezi infiltrative plotësuese në forniks me 1cc lidokainë, ose shumë rrallë është kompletuar kjo me
anestezi intrakanalikulare (5 raste). Konstatuam se periodontiti arsenikal u shoqërua me dhimbje
gjatë ekstirpimit në 6 raste. Kjo rrjedh ngase devitalizuesi i humbet vetitë e tij ndërsa ruan efektin
helmues për periapeksin, prandaj e kemi ndërruar atë menjëherë. Përpunimi mekanik i kanalit është
bërë të paktën deri tek nr. 6 (nr. 40 i sistemit universal) dhe në 41.89 % të rasteve deri tek nr. 4 i limave
Tabela nr. 1
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Pasqyra e mjekimit
Numri i rasteve
Në nofullën e sipërme .....%
Në nofullën e poshtme .....%
Me pulpit kronik ulçeroz.....%
Me pulpit gangrenoz...........%
Me pulpit krinik hipertrofik.%
Me pulplit akut difuz...........%
Me pulpit akut seroz të përgjith.
Me pulpit akut purulent parcial
të pjesshëm .....................%
Me pulpit akut seroz të përgjith.
Me pulpit akut purulent total
të përgjithshëm
Me ka.prof.me ekspozim e devit.
për. qëll. Protetike.............%

Te dhënat
tona

Groshikov
me arsen

Polik.
Korçë

Polik.
qytet Tiranë

300
68
32
26.96
2.9
48.03

306
60.45
39.55
53.94
3.59
4.57
37.9

100

100

3.92
17.64
0.92
0.9

Autorë
të tjerë
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Nr
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24

Pasqyra e mjekimit
Numri i seancave të mjekimit
Ditë mjekimi mesatar i pulpitit
Ditë qëndrimi mesatar i arsenikut
Rastet me periodontit arsenikoz.%
Rastet me ekstripim tërësor..%
Rastet me dhimbje gjatë ekstripimit
Rastet me zgjerim mekanik deri tek instr.
Nr. 6 ....................%
Rastet me anestezi lokale plotës.
Rastet me hemorragji mbas ekstir.
Mundësia e përfundimit të mjekimit në
seancën e 2-të..%
Suksesi klinik........................%
Suksesi radiologjik ................%

Te dhënat
tona

Groshikov
me arsen

Polik.
Korçë

Polik.
qytet Tiranë

Autorë
të tjerë

2
6.12
6.12

2 rrallë 3
1–2
1–2

3.52
14.6
3–6

3–4

3 e lart

11.7
50.35

33.3

21.18
58.11
14.64

84.5

51.3

66.6

9.57
93.8
96
83.33

90.7
86.66
68

3–5

40 – 95

Kerr. Tek këto të fundit fiksohet një disk llastiku si përcaktues i gjatësisë së instrumentit të futur
në kanal, të matur paraprakisht me vizore, duke respektuar mesataret e tabelës së Weine. Kështu
mënjanohet mundësia e traumatizimit të membranës periapikale dhe sigurohet arritja e nivelit të
kënaqshëm të përpunimit të kanalit për të pakësuar numrin e meshave të futura në të, prandaj është
bërë shpëlarja e kanalit me shiringë me 2 – 4 cc tretësirë antiseptike, bazike e nekrolitike të NaClO
5 %, i neutralizuar me tretësirë H2O 3 % (150 raste), tretësirë H2O2 3 % (110 raste) dhe tretësirë
fiziologjike (40 raste). Kështu muret pastrohen shpejt e pa ndotje. Për të tharë kanalin, në të futen
mesha pambuku që kalohen për një çast mbi flakë për dezinfektim, deri sa t’u digjet maja valavitëse.
Autorë të tjerë përpunojnë mbi flakë mesha me alkool - borat natriumi ose i zhytin ato në kripë të tej
nxehur për 5-10 minuta, por mund të përdoren edhe mesha sterile prej aerosterili. Hemorragjia mbas
ekstirpimit nuk ka qenë problem. Kur në 9.57 % të rasteve maja e meshës ka dalë e skuqur, në kanal
është lënë për 2 minuta një meshë me rokles që fikson cungun e këputur të pulpës. Para mbushjes
për 3 minuta vihet një meshë me krezofen me veti të mira dezinfektuese imediate, kanali thahet me
ajër të ngrohtë dhe mbushet me endometazon (209 raste), oksid zinku-eugenol (44 raste) e fosfatcementi (për qëllim studimi 47 raste). Në pastë zhyten 1-2 deri 4 kongutaperka për të pakësuar sasinë
e saj, që nuk është e privuar nga tkurrja. Mbushjen e kanalit kemi tentuar ta realizojmë deri në kufijtë
optimalë 1-2 mm nën apeksin radiologjik, kurse në rastin e pulpiteve me ndryshime periapikale,
1mm nën ose rrafsh me këtë apeks. Nuk jemi për lënien e meshave me antiseptik në një seancë të
tretë, sepse steriliteti është ruajtur relativisht, nuk ka garanci për përqindje më të lartë suksesi dhe për
mbyllje hermetike të mbushjes së përkohshme (përjashtuar ZnO + acetat Zn), zgjatet mjekimi dhe
rrezikohet lënia e kurës përgjysmë. Veç asaj ideja e një seance të tretë e nënvleftëson përpunimin e
kanalit në seancën e dytë. Në atë seancë është bërë mbushja përfundimtare, rindërtimi i kurorës dhe
radiografia mbas mjekimit, për të vërtetuar cilësinë radiologjike të mbushjes. Duke përjashtuar rastet
shumë të rralla me një periodontit të lehtë për 1-2 ditë mbas mbushjes, të gjithë të sëmurët kanë qenë
të qetë.
Materiali dhe diskutimi i rasteve.
Duke filluar nga janari 1978 janë mjekuar 300 pulpite, 68 % në dhëmbë të sipërm e 32 %
të poshtëm, 43 % në ballore dhe 57 % në paradhëmballë, 61% në femra e 39 % në meshkuj nga
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mosha 17-65 vjeç. Me diagnozën klinike pulpit akut seroz të pjesshëm janë 48.03 % e rasteve, pulpit
akut seroz të përgjithshëm 17.64 %, pulpit akut purulent të pjesshëm 3.92 %, pulpit akut purulent të
përgjithshëm 0.98%, pulpit kronik ulceroz 26.96 %, pulpit gangrenoz 2.9 % dhe me karies profunda
me ekspozim aksidental ose me devitalizim për qëllime protezimi 0.9 % e rasteve. Kontrolli i hapësirës
periodontale është bërë mbas 1 dhe 2 vitesh (ky i fundit si afat maksimal i shfaqjeve të ndryshme
periapikale për shum autorë). Me vëmendje është bërë krahasimi i pamjes radiologjike të radiografisë
para mbushjes, të asaj mbas mushjes e të atyre të kontrollit mbas 1 e 2 vitesh. Në fazën e parë të
këtij studimi, suksesi klinik i mjekimit të pulpiteve me dy seanca, me metodën e ekstirpimit mortal,
rezulton 96 %, kurse ai radiologjik 83.33 %.
Është pikërisht ky sukses që na ka bërë ta shohim me një sy kritik mjekimin me seanca të
zgjatura. Metoda është ekonomike dhe e zbatueshme në kushtet tona. Mossukseset janë sidomos të tipit
– periodontit kronik granular (Stadi I sipas DRYNALF -8) e shumë rrallë të tipit granulomatoz (stadi
III). Në grup-moshën 17-30 vjeç është dhe përqindja më e lartë e mossukseseve 78.78 %, e shfaqur
kryesisht brenda vitit të parë të kontrollit. Ja edhe të dhënat e autorëve të tjerë; Marmasse pretendon
se suksesi radiologjik mbas pulpektomisë mortale me shumë seanca arrin 85-90 %, Groshikov 68 %,
Strindberg 90 %, Neine 88-95%, Vajs 57.5 %, Seltzer e Bender 82 %, Histt 75%, Qerimi 40 %, Kongo
69.65 %, Ishmaku 66 %, Bergnoltz 69 %, Svrakov 54%, Soldman 64 %, Meisahovic 70 %, Hess 85
%. Në poliklinikën e Korçës ky sukses arrin 61.3 %, në atë të Tiranës 66.6 % e në të Shkodrës 74 %.
Mbas ekstirpimit vital Mëhilli arrin 85 % sukses, Garunja, Narazani bp. 87 %, Bitri, Vujoshi 83 %,
Katerl 95.5 % etj. Megjithatë nuk jemi për përfundimin e mjekimit në seancën e dytë, kur në raste të
rralla (6.2 % e rasteve) prishet steriliteti, ka hemorragji të madhe, sekrecione apikale, apo periodontit
arsenikal të gradës së dytë. Gjithashtu studenteve e stazhiereve u këshillojmë një seancë të tretë për
dezinfektim.

P Ë R F U N DI M E
1. Mundësia e përfundimti të mjekimit të pulpitit në seancën e dytë ekziston në 93.8 % të rasteve.
2. Garanci për suksesin e mjekimit nuk janë seancat e shumta apo ndërrimi meshave por
metodika e përdorur.
3. Suksesi klinik mbas ekstirpimit mortal me 2 seanca në dhëmbë me 1 - 2 kanale rezulton 96
%, kurse ai radiologjik 83.33 %.
4. Si elemente kryesore në arritjen e suksesit çmojmë ruajtjen e sterilitetit, ekstirpimin “tërësor”
të pulpës, përpunimin mekanik të kanalit deri tek instrumenti nr. 6, mos traumatizimin e
membranës apikale, shpëlarjen e kanalit, mënjanimin e antiseptikëve të fortë si dhe mbushjen
e tij deri në kufijtë optimale 1-2mm nën apeksin radiologjik.

B I B L IO G R A F I
2 7 BU R I M E .
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TË GJURMOJMË DHE TË PËRDORIM FLORIN AKTIV
Stom. Z. KOKOMIRI
Kabineti stomatologjik Nikël-Krujë
Vënia në jetë e parimit profilaktik në stomatologji, kërkon përdorimin sa më racional të
fluorit, i cili mesa duket, mbetet një faktor i rëndësishëm në parandalimin e sëmundjes karioze.
Fluori i vlefshëm për parandalimin e kësaj sëmundje është fluori jonik (F- aktiv), i cili në sajë
të valencës së tij të fuqishme negative lidhet me mbetjet kalcike të dhëmbit Ca(PO4) + Ca+2 e
tjera, duke krijuar në sipërfaqen e dhëmbit formacione mjaft rezistente ndaj agjentëve shkaktarë
të kariesit.
Fluori (F-) ndonëse luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e kësaj sëmundje nuk duhet
konsideruar si i vetmi faktor që e zgjidh këtë problem.
Nevojat ditore të organizmit të njeriut për fluor (F-) janë të ndryshme në vartësi të moshës.
Kur përmbajtja e fluorit (F-) në ujë është 1 mgr/l (O.B.Sh) organizmi i njeriut rreth 90 % të
nevojës ditore që ka për këtë mikroelement e merr ndërmjet ujit të pijshëm. Fluori (F-) jonik që
ndodhet në ujë thithet plotësisht nga organizmi dhe merr pjesë aktivisht në mjedisin biologjik
të indeve. Përmbajtja e fluorit (F-) në ujrat e pijshëm të vendit tonë nuk është e njëjtë (Besnik
Juca), ajo ndryshon në vartësi të shtresave gjeologjike nëpër të cilat filtrojnë këto ujra. Duhet
theksuar që pavarësisht nga lloji i fluorit të tretur në ujë ai ndodhet në 3 forma që janë: F-; HF;
H2F+. Mbizotërimi i ndonjërës prej formave të sipërpërmendura varet nga pH i mjedisit ujor. Në
pH acide (rreth 5) mbizotërojnë format HF dhe H2F+ të padisocueshme që nuk paraqesin interes
për problemin tonë, ndërsa në mjedisin neuter (ph rreth 7) mbizotëron forma jonike (F-) që jep
efektin e saj parandalues në sëmundje.
Kur kemi ujra me pH të rritur (mbi 7) dmth ujra alkaline, në sajë të përqëndrimit të lartë të
joneve hidroksile (OH-), ndodh lehtësisht vendosja e këtyre joneve hidroksile në pjesën e jashtme të
aparatit duke formuar hidroksid apatitin në vend të fluoroaptitit; pra në këto ujra alkaline fluori jonik
(F-) nuk e luan rolin e pritur profilaktik.
Kriprat fluorike grupohen zakonisht në ato natyrale (CaF, kriolite, etj dhe artificial (NaF etj).
Këto kripëra kanë veti të ndryshme fizike dhe kimike. Pavarësisht nga kjo, tretësirat e tyre ujore
lëshojnë fluor jonik (F-) të njëjtë. Pikërisht duke shfrytëzuar tretshmërinë e lartë të fluorit të natriumit
përdoret kjo kripë për fluorizimin artificial. Duhet të dimë se 1 Tabela NaF prej 0,25 mgr është
baraz me 0.1138mgr (F-) fluor jonik aktiv. Kjo duhet marrë për llogaritje. Për të përcaktuar saktësisht
deficitet ditore të organizmit për fluor (F-) është i domosdoshëm përcaktimi i këtij mikroelementi
për ujin e pijshëm vetëm në rezervat jonike (F-). Për këtë qëllim kemi përdorur metodat analitike
bashkëkohore potensiometrike (me elektrodë selektive dhe kalori metrike S.P.A.F.M.S).
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Nga analiza e 36 burimeve të ujit kemi vënë re që përmbajtja e fluorit (F-) në to është
e ndryshme dhe ndryshon brenda një burimi edhe nga stinët dhe rreshjet. Në ballafaqimin
e rezultateve analitike të fluorit mbi kariesin ka ndikim edhe pH i ujit si dhe përmbajtja e 21
mikroelementeve të tjerë që ne analizuam në dinamikë në lidhje me këtë sëmundje. Në 36 burimet
u gjetën gjurmë fluori. Vendosja e këtyre të dhënavë në formë grafike përcakton një anë të
ligjshmërisë të kësaj lidhje, kurse analiza korelative dhe regresive shumë dimensionale e analizës
statistiko-matematikore, nxjerr parametra të panjohura që tregojnë se nuk ka lidhje të rregullt
ndërmjet sasisë së fluorit dhe sëmundjes karioze.
Nga punimet del se nga fluori i mundshëm aktiv (F-), fëmija absorbon vetëm 80 % të tij duke
llogaritur që në verë p.sh fëmija mund të pijë deri në 2800 ml. ujë (qoftë edhe me ushqime).
Në ditë llogaritet absorbimi dhe nga organe të ndryshme dhe për vendosjen e fluorit (F-)
në dhëmb del një numër invers. Teorikisht me anë të programit linear dhe analizës korelative dhe
regresive del se fëmijët e këtyre zonave, pavarësisht nga gjurmët ose sasitë e vogla të fluorit në ujë të
pijshëm, këto nevoja i plotësojnë në fluorin që arrin nga ushqimet.
Ky studim tregon se sëmundja karioze, nuk varet vetëm nga sasia e fluorit e për rrjedhim
nuk mund të arrihet në një përfundim të saktë në qoftë se bëjmë një lidhje mekanike ndërmjet
përcaktimit sasior të fluorit në ujin e pijshëm dhe gravitetit të sëmundjes karioze. Në gjithë rastet
tona doli e nevojshme që të kryhej fluorizimi artificial me fluor aktiv.
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MEDIASTINITI ANTERIOR SUPERIOR, SI NDËRLIKIM I PROÇESEVE
INFLAMATORE ODONTOGENE
Dr. A. ÇERKEZI, K. KASIMATI, U. LEKBELLO
Stom. S. BIMBLI Korçë
Proceset inflamatore që zhvillohen në regjionin maksilo-facial e cervical, janë infeksione të
rënda me ndërlikime serioze e pasoja. Infeksionet difuze të llozhave të thella të këtij regjioni për vetë
topografinë e tyre, vështirësojnë ekzaminimin dhe diagnozën. Në literaturë ka të dhëna të ndryshme
lidhur me shpeshtësinë e infeksioneve të llozhave të thella. Sipas Dh. Pojani, këto lloj infeksionesh,
me natyrë odontogene ose joodontogene qëndrojnë në shifra 10%. Sipas materialit të klinikës tonë,
proceset inflmatore të llozhave të thella, përbëjnë një shifër relativisht të lartë. Përsa i përket shkaktarit
odontogen, vendin e parë e zënë molarët e parë poshtë (rreth 40 % cit. nga N. Petrollari 1979).
Këto proçese zhvillohen si flegmone difuse të kufizuara në formën e një abscesi, adenoabscesi apo si adenoflegmon. Shpesh dekursi klinik i këtyre formave është i favorshëm, por ka raste
me ndërlikime të rënda ndonëse të pakta që vlejnë për t’u marrë në konsideratë.
Mediastiniti si ndërlikim tepër i rrallë prej infeksioneve odontogene përbën një shifër mjaft
të vogël, kjo në sajë të trajtimit të hershëm dhe korrekt të këtyre supuracioneve.
Në këtë punim kemi pasur si qëllim të bëjmë paraqitjen e një rasti me ndërlikim të rëndë, siç
është mediastiniti (si ndërlikim i proceseve inflamatore odontogene që e hasim për herë të parë në
praktikën tonë hospitaliere si dhe në atë të pediatrisë e kirurgjisë së përgjithshme.
Paraqitja e rastit
Fëmija A. vjeç 8 prej katundi Voskopojë shtrohet në spital urgjentisht datë 30.IX.1980 me
numër kartele (3741) me diagnozë “Gjendje septike me kolaps cirkulator dhe absces submandibular
të majtë”.
Ankesat. Temperaturë e lartë 40-410 C, me të vjella, marrje mendsh, dhimbje koke, ka këputje,
djersë, ankon për vështirësi në gëlltitje, po ashtu dhe dhimbje në regionin poshtë nofullës dhe në
qafë, në anën e majtë, me ndjenjën e të fiktit.
Historiku i sëmundjes.- nëna referon se fëmija ka mbi 8 ditë me temperaturë të lartë, ka
ankuar dhimbje prej një dhëmballe në anën e djathtë, për të cilën është vizituar dhe ka marrë nga
mjeku pediatër mjekimin vetëm me penicilinë të cilën nuk e ka bërë rregullisht. Nuk është vizituar
nga mjeku stomatolog. Meqenëse gjendja e fëmijës erdhi duke u rënduar, u dërgua për kompetencë
në spitalin Korçë.
Gjendja e përgjithshme e fëmijës e rëndë, me djersë të ftohta, mjaft e zbehtë; me subcianozë
periorale, ka ndjenjën e një gërvishtjeje në fyt, ka vjellë vetëm përmbajtje lëngjesh. Objektivisht
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ndërgjegja e qartë, reagon drejt, pozicioni shtrirë, pulsi mezi preket, tensioni arterial 80/60 mm/
Hg, i paqëndrueshëm me tendencë rënie. Zemra me tone të rregullt, në mushkëri respiracioni i
ahpër, i vështirësuar, flegrat e hundës të dilatura, qafa e lirë, ekstremitetet e lira. Shenjat meningeale
mungojnë.
Extra-oral: Paraqet infiltrat të fortë disi dolent në regionin submandibular, bilatelar dhe
submental që intereson më shumë anën e majtë. Limfonodulat të interesuara, paraqet ënjtje të regionit
të përparshëm dhe të anshëm të gojës në prekje i dhembshëm, i fortë, regioni supraklavikular e
torakal i lirë.
Intra oral – Sistemi dentar i përzier, mukozat me ngjyrë të zbehtë cianotike, gjuha e ngarkuar,
goja e thatë. Paraqet dhimbje perkutive prej molarit të parë djathtas poshtë, të shoqëruar me
poliperiodontit tek dhëmbët fqinjë. Ka vështirësi në hapjen e gojës, trismus i gradës së dytë. Fyti me
mukozat rozë, tonsilat në hark.
Me këtë gjendje lokale dhe gjëndje të përgjithshme u reanimua me shumë vështirësi, mandej
u vendos trajtimi simbas konsultës penicillin kristal 10.000.000 UI me perfuzion e intramuskular,
kanamicina 2 x 500 mg. Karditonikë dhe antipiretikë. Vazhdon me gjendje të rëndë, persiston
dispnea, mungesa e oreksit, temperaturë. Datë 1.X. 1980, gjendja e përgjithshme vazhdon të jetë e
rëndë.
U bë një ampulë ultrakorten, supost piramidoni, analgin. Në kuadrin e gjendjes së
përgjithshme të rëndë fenomenet lokale janë tepër të varfra. Pas dy ditëve, fëmija ankon vështirësi
në hapjen e gojës në regionin e gingivës marginale, tek 6 vërehet rrjedhje qelbi kur ushtrohet
komprimim, ndërsa në anën tjetër persiston infiltrat që intereson regionin submandibular dhe
segmenetet superiore të qafës. Gëlltitja e vështirësuar. Ndërkohë u tentua drenimi marginal i cili
është i pamjaftueshëm, por u mor vetëm material për ekzaminimin bakteriologjik që rezultoi
negativ. Më vonë u bë edhe incizioni në regionin sublingual prej nga u nxorr qelb, dhe mbas një
dite, kur gjendja e fëmijës disi u përmirësua u bë heqja e dhëmballës. Datë 4.X.1980 gjendja e
përgjithshme e njëjtë, pa snjë përmirësim ndonëse vazhdon terapia intensive. Po atë ditë shpreh
ankesa me kufizim të lëvizjeve të qafës, infiltrati submandibular i majtë paraqet prirje për të
zbritur poshtë. Mbas ditës së katërt, në terapi u vendos oksacilinë 2 gr. Datë 6.X.1980, fëmija në
gjendje shumë të rëndë, theksohet klinika, ndërkohë shtohen dhimbjet e qafës dhe të regionit
submandibular të majtë.
Lokalisht. Në regionin submandibular preket infiltrat jo i fortë, me fenomenin e fluktacionit
pozitiv të thellë. Në kufirin midis muskulit sterno-kleido-mastoid dhe glandulës tiroide vërehet
një tumefaksion në prekje i dhimbshëm. U krye incizioni ekstraoral në pjesën më fluktuente
submandibulare prej nga u evakua qelb me sasi 15-20 cc, plaga u drenua me dren gome. Po atë ditë
rreth orës 19.30, fëmija rëndohet përsëri, vazhdon temperatura, dispnea theksohet, po ashtu edhe
cianoza periorale, vështirësohet gëlltitja. Theksohen simptomat lokale në regionin e përparshëm të
qafës, nga komprimimi në qafë vërehet evakuimi i qelbit nëpërmjet incizionit të sipërm.
Ishte e qartë që pusi kishte prirje të zbriste poshtë nëpërmjet spaciumeve të qafës në drejtim
të mediastinit.
U vendos të behën ndërhyrje, e cila u krye nën premedikacionin kardiak dhe anestezi
infiltrative në shtresa. U bë incizioni në pjesën anteriore të muskulit S.C.M. dhe glandulës tiroide,
rreth 3-4 cm, u preparua lëkura, shtresa nën të deri sa u ekspozua muskuli. Me kujdes u avancua në
drejtim posterior në trigonun Pirogov. Në thellësi me shumë kujdes u kërkua llozha e koleksionit
purulent, i cili ishte vendosur në rrugën e shtrirjes së vazave të mëdha të qafës me drejtim thorakal.
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Prej plagës u evakua sekrecion hemorragjiko-purulent rreth 30-35 cc, plaga e drenua. Edhe pas
evakuimit të qelbit, gjendja e përgjithshme nuk u përmirësua, vazhdon dispnea, cianoza, dobësia e
përgjithshme, temperatura, u lërua disi gëlltitja.
Ekzaminimin klinik e forcoi raporti radiologjik, i cili rezultoi për mediastinit anterior
superior dhe absces submandibular sin. et coli anterior. Të dhënat komplementare të gjakut me
një leukopeni, me anemi në ulje si rezultat i lizes të eritrociteve. Në urinë vërehen elemente që
flasin për një insuficiencë renale. U kërkua ndihma e konsultës së kirurgjisë torakale Tiranë, e cila
konfirmoi diagnozën tonë. E sëmura u çua për trajtim eventual kirurgjikal, por u bë vetëm mjekim
konservativ me antibiotikë të spektrit më të gjërë. Mbas tre javësh fëmija del nga spitali krejt e
shëndoshë.
Koment. Demonstrimin e këtij rasti, që në praktikën klinike është tepër i rrallë, e bëmë për
faktin se përbën një ndërlikim të rëndë nga një trajtim jokorekt i një procesi inflamator odontogen.
Topografikisht llozha submandibulare në raport me regionet e tjera ku zhvillohen proceset
inflamatore zë një pozitë kyce, për vecoritë e saj e mundësinë e lidhjes që ka direkt apo indirekt
me llozhat e tjera si atë sublinguale, tonsilare, parafaringeale duke u bërë shkak për vazhdimësi të
infeksionit në distancë. Kështu atakohet llozha e vazave të qafës me prirje për në mediastinin anterior
dhe posterior ose më tej.
Mendojmë se trajtimi korekt dhe në kohë i vatrave odontogene duhet të bëhet nga mjeku
specialist, me përparësi në largimin e shkaktarit fillestar dhe në plan të dytë del trajtimi konservativ
me antibiotikë.

B I B L IO G R A F IA
6 BU R I M E .
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NDËRLIKIMET SINUSALE PAS HEQJEVE TË DHËMBËVE DHE
TRAJTIMI I TYRE
K. SH. M. I. KASAPI
Poliklinika stomatologjike universitare
Gjatë heqjeve të dhëmbëve anësore të nofullës së sipërme ndërlikimi i hapjes traumatike të
sinusit dhe komunikimi i tij me zgavrën e gojës sipas shumë autorëve (3,4,5) është shumë i shpeshtë,
por nga aftësia e veçantë që ka mukoza e shëndoshë për të mbyllur spontanisht vrimat e vogla të
hapura aksidentalisht, rrallë ndërlikohet me një gjendje patologjike definitive. Kur hapja aksidentale
e sinusit maksilar gjatë heqjeve të dhëmbëve nuk diagnostikohet dhe si rrjedhim nuk merren masa
për të parandaluar infektimin e tij, këto ndërlikime bëhen të shpeshta dhe me pasoja për të sëmurin.
Hapja traumatike e sinusit maksilar gjatë heqjeve të dhëmballëve e paradhëmballëve të
sipërme mund të shkaktohet nga disa veçori anatomike të sinusit maksilar, nga proceset patologjike
të rrënjëve në dhëmbët sinusale si edhe nga përdorimi i një teknike jo të përkryer gjatë heqjes së
këtyre dhëmbëve.
Në veçoritë anatomike të sinusit maksilar që favorizojnë hapjen e tij gjatë heqjes së dhëmbëve,
përshkruhen raste me mbizhvillim të sinusit maksilar. Nga veçoritë anatomike të murit të dyshemesë
të sinusit shtresa e kockës që ndan alveolat nga sinusi është shumë e hollë, sipas disa autorëve, ajo
është nga 1.2 cm. deri disa milimetra, ndërsa sipas disa autorëve të tjerë kjo shtresë kocke mund të
mungojë dhe mukoza sinusale vendoset direkt tek maja e rrënjëve. Në disa raste të tjera, si pasojë e
lartësisë së kreshtës alveolare dhe gjatësisë së madhe të rrënjëve të dhëmballëve e paradhbëmballëve
të sipërme, këto rrënjë futen në kavitetin sinusal (sipas Bernardcki në 42.8 % të rasteve rrënjët e
dhëmbëve sinusalë futen në kavitetin sinusal).
Hapja e sinusit maksilar gjatë heqjeve të dhëmbëve të shkaktuara nga procesi patologjike që
sipas disa autorëve janë më të shpeshta, ato paraqiten nën format klinike të periodontiteve apikale
kronike e të kistave radikulare. Në këto raste muri kockor që ndan alveolën nga sinusi, nga inflamacioni
kronik granulomatoz shkatërrohet dhe rezorbohet gradualisht, ndërsa indi i granulacionit që është
i ngjitur tek mukoza sinusale si dhe tek rrënja, çjerr mukozën sinusale në çastin kur hiqet rrënja ose
kur kyretohet indi i granulacionit. Në këto raste nganjëherë hapja e sinusit është e paevitueshme,
por shpesh ne kemi vënë re se heqja e dhëmbëve me këto patologji ndërlikohet me hapje traumatike
të sinusit kur nuk respektohen rregullat teknike të heqjes së dhëmbëve e të rrënjëve sinusalë (nuk
njihen veçoritë e përdorimit të elevatorit, kryetazhi alveolar i pakujdesshëm etj). Si pasojë e gabimeve
teknike gjatë heqjes së dhëmbëve sinusalë përveç hapjes traumatike të sinusit maksilar në një seri
rastesh futet edhe rrënja në brendi të sinusit. Ky ndërlikim mund të shkaktohet nga fiksimi jo i mirë
i darës dhe sidomos nga vendosja dhe veprimet e pakujdesshme me elevator dhe me daltë. Rreziku i
shtypjes dhe i futjes së rrënjës në brendi të sinusit rritet si në praninë e kushteve favorizuese anatomo
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- topografike ashtu edhe në rastet kur mundohemi për të nxjerrë me çdo kusht një fragment rrënjë
nëpërmjet alveolës. Sipas disa autorëve, 52 % e sinusiteve odontogene të nofullës sipërme janë si
pasojë e hapjes traumatike të sinusit maksilar që janë nga gabimet teknike.
Për të analizuar shpeshtësinë e ndërlikimeve sinusale pas heqjeve të dhëmbëve, format
klinike dhe sidomos mënyrat e trajtimit të tyre, ne morëm në studim 76 të sëmurë me ndërlikime
sinusale pas heqjeve të dhëmbëve të paraqitura në klinikën stomatologjike universitare gjatë viteve
1976-1980, nga të cilët 15 (19.6 %) e tyre u shtruan në spital. Sipas seksit 51 (67 %) ishin meshkuj e
25 (33 %) femra. Sipas grup-moshës ndërmjet moshës 15-20 vjeç ishin 11 (14.5 %), ndërmjet 21-30
vjeç 25 (32.8 %), në moshën 31-40 vjeç 24 (31.7 %), në 41-50 vjeç 9 (11.8 %) e tyre dhe ndërmjet
moshës 51-60 vjeç 7 (9.2 %). Ndërlikimet sinusale pas heqjes së dhëmbëve sipas dhëmbëve shkaktarë
u paraqitën me këtë shpeshtësi (shih tabelën nr. 1).
Tabela nr. 1
Dhëmbi shkaktar

Nr. Rasteve

Përqindja

Dhëmballa e parë

33

43.5 %

Dhëmballa e dytë

23

30.3 %

Dhëmballa e tretë

8

10.5 %

Paradhëmballa e parë

7

9.3 %

Paradhëmballa e dytë

5

6.4 %

Gjithsej

76

100 %

Lidhur me dhëmbët shkaktarë të ndërlikimeve sinusale pas heqjeve të dhëmbëve
siç rezulton edhe nga të dhënat tona si dhe të autorëve të tjerë, më shpesh e kemi hasur tek
dhëmballa e parë dhe e dytë. Këto të dhëna janë të përafërta me ato të autorëve të huaj (4, 5,
6, 7). Edhe autorët Wassmund, Obwegeser, Tschamer, Frolich etj. (cituar nga 5), në 80 % të
rasteve këto ndërlikime i kanë hasur tek dhëmballa e parë që së bashku me dhëmballën e dytë
përbënin 80 % të rasteve. Këtë shpeshtësi të lartë tek dhëmballa e parë, ne si dhe shumë autorë
e shpjegojmë nga fakti se ajo preket më shpesh nga kariesi e proceset periapikale që rezorbojnë
murin kockor. Sipas formave klinike ndërlikimet sinusale pas heqjeve të dhëmbëve u paraqitën
me këto shpeshtësi (shih tabelën nr. 2).
Tabela nr. 2
Forma klinike

Nr. rasteve

Përqindja

Hapja traumatike e sinusit maksilar

39

51.4 %

Hapja e sinusit me futje të rrënjës në
sinus

14

18.4 %

Sinusit maksilar akut purulent

19

25 %

Sinusit maksilar kronik

4

5.2 %

Gjithsej

76

100 %
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Siç rezulton nga këto të dhëna del se 39 (51.4 %) rasteve të paraqitura në klinikën tonë me
ndërlikime sinusale ishin nën formën klinike të hapjes traumatike të sinusit maksilar, të cilen ne
zakonisht e vëmë në dukje kur i themi të sëmurit që të fryjë hundët dhe kur vrimat e hundës i ka
shtrënguar me gishtërinj, ajri në këtë rast del nga perforacioni i mukozës sinusale në plagën alveolare.
Në të gjitha rastet e hapjeve traumatike të sinusit pas heqjeve të dhëmbëve, metodikën e mjekimit ne e
kemi përcaktuar gjithmonë pasi i kemi bërë një ekzaminim të hollësishëm klinik dhe radiografik plagës
alveolare, me anën e të cilit kemi dalluar hapjet traumatike të sinusit që shërohen spontanisht nga ato
që kërkojnë mjekim kirurgjikal urgjent. Sipas Wassmund (cituar nga 4) hapjet traumatike të sinusit
maksilar pas heqjeve të paradhëmballëve kanë kushte shërimi spontan më të mirë, se kanë alveola më
të gjata e më të holla që favorizojnë formimin e një koaguli gjaku që do të mbyllë komunikimin.
Në 8(20.4 %) të rasteve tona, ku hapja traumatike e sinusit maksilar ishte e vogël (kryesisht në
alveolat e paradhëmballëve) dhe sinusi ishte i shëndoshë, ne i kemi trajtuar në mënyrë conservative,
duke i vendosur një tampon garze jodoforme mbi alveolë të mbajtur shtrënguar për 2 - 3 orë. Të
sëmurët i kemi këshilluar që të mos bëjnë fryerje të fuqishme të hundëve dhe të respektojnë rregullat
e antisepsisë së gojës. Në këtë mënyrë kemi krijuar mundësi që të formohet e të organizohet koaguli
i gjakut në 2/3 e fundit të alveolës, i cili pas disa ditësh ka bërë të mundur që të mbyllë plotësisht
perforacionin e mukozës sinusale. Në 31(79.6 %) të rasteve kur hapja traumatike e mukozës së
sinusit ishte e madhe (që përfshinte dy rrënjë të dhëmballës) dhe sinusi ishte i painfektuar ne kemi
këshilluar dhe kemi kryer suturën imediate me plastikë të alveolës. Për të mbyllur komunikimin
e alveolës me sinusin maksilar, rezultate më të mira i kemi arritur me anën e lembos vestibulare
që i krijojmë me 2 incizione vertikale nga të dy anët e alveolës duke u zgjatur deri ne forniks të
vestibulit. Me qëllim që të zgjatet lemboja dhe për të mbuluar defektin, ne zakonisht bëjmë edhe një
incision horizontal (duke i bashkuar dy incizione vertikale tek alveola) për të ndarë mukozën nga
periosti. Pas rezeksionit të thepave kockore të dala dhe sheshimit të mureve alveolare me kyrete,
bëhet qepja e lembos vestibulare tek mukoza palatinale, e cila shkolitet paraprakisht. Për disa ditë të
sëmurit I jepen antibiotikë, dezinfektues (gargarë për larjen e gojës). Këshillohet që të evitohen larjet
e fuqishme të gojës dhe fryrjet e hundës. Pas 7 - 8 ditësh nga heqja e suturave në të gjitha rastet tona
ne kemi vërejtur shërim për primam.
Në 14 (18.4 %) të rasteve, hapja e sinusit ishte ndërlikuar me futje të rrënjës në kavitetin
sinusal. Në rastet e ardhura menjëherë për konsultim, kemi vënë re se plaga alveolare, si pasojë e
hapjes traumatike të mukozës sinusale, ishte mbushur me koagula gjaku të freskët dhe vazhdonte
të eleminonte gjak. Për përcaktimin e diagnozës kryesisht jami bazuar në të dhënat e ekzaminimit
radiografik si të plagës alveolare (me film retroalveolar të zakonshëm dhe film palatinal), ashtu
dhe me radiografi jashtë goje për sinuset maksilare. Me anën e ekzaminimit kliniko-radiografik të
plagës alveolare në disa raste ne kemi përcaktuar rëshqitje të rrënjës nën mukozën vestibulare e
palatinale ose edhe nën mukozën sinusale; në këto raste heqjen e rrënjës e kemi bërë sipas teknikës
së zakonshme të alveolotomisë.
Në 10 (71.4 %) raste, kur me anë të ekzaminimit radiografik u përcaktua se rrënja ishte e
lokalizuar në afërsi të perforacionit dhe sinusi nuk ishte infektuar, ne kemi kundërindikuar lavazhet
e sinusit ose futjen e drenave në sinus, nëpërmjet plagës alveolare me qëllim që të hiqet rrënja e future
në sinus, të gjitha këto manipulime për mendimin tonë janë jo vetëm pa rezultat, por favorizojnë
edhe infeksionin e sinusit. Në këto raste ne kemi këshilluar heqjen e rrënjës nga sinusi vetëm me
ndërhyrje kirurgjikale, të cilën e kemi kryer me rrugë alveolare të zgjeruar. Pasi kemi trapanuar
kockën alveolare nga ana vestibulare, duke e zgjeruar pak perforacionin, rrënjën e heqim me kyrete,
kavitetin sinusal e pudrosim me antibiotikë dhe qepjen e plagës e bëjmë si tek tek plastika për
mbylljen e hapjes traumatike të sinusit maksilar. Në 3 (21.4%), raste kur rrënja ishte në thellësi të
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hapësirës së sinusit dhe sinusi nuk ishte i ndërlikuar me fenomene të inflamacionit akut, heqjen e
rrënjës e kemi kryer pas hapjes së sinusit në fossen kanine; në këto raste, rrënjën e kemi gjetur tek
një plikë e mukozës mbi alveolë, të cilën e kemi hequr me kyrete duke bërë në të njëjtën kohë edhe
mbylljen plastike të komunikimit. Në të gjitha këto raste, ne kemi vënë re se mukoza e sinusit ishte
jo e inflamuar, për këtë arsye ne nuk kemi bërë ndërhyrje radikale për kyretimin e mukozës sinuzale.
Rastet tona të operuara menjëherë ose në 2 - 3 ditët e para pas ndërlikimit, të shoqëruar për disa ditë
me antibiotikë, dezinfektues në hundë (nafazolinë), larje të gojës me dezinfektues të ndryshëm, janë
zhvilluar normalisht e pa ndërlikime. Nën kontrollet radiologjike pas 4 - 6 javësh dhe në 6 prej tyre
edhe pas disa vitesh nuk janë vërejtur ndërlikime inflamatore në sinus.
Në 1(7.2 %) rast me rrënjë në sinus të ardhur me vonesë u vërejt empijem sinusal, për të cilën
u shtrua në spital dhe iu krye ndërhyrja për heqjen e rrënjës.
Në 19 (25 %) raste nga të dhënat klinike (shfaqja e sekrecioneve me qelb nga hunda e anës së
sëmurë si dhe plaga alveolare si dhe nga të dhënat radiografike (imazhi i velaturës të pjesshme ose të
plotë të sinusit maksilar), ne diagnostikuam sinusit akut purulent, i cili u shfaq në shumicën e rasteve
pas 2 - 3 javësh pas heqjeve të dhëmbëve të ndërlikuar me hapje traumatike të sinusit maksilar. Ky
ndërlikim për mendimin tonë është pasojë si nga mosdiagnostikimi në kohë i hapjes traumatike të
sinusit pas heqjes së dhëmbit, ashtu edhe nga mjekimi jo i përshtatshëm që kryhet në disa raste. Ne
kemi kundraindikuar sondimin e panevojshëm, lavazhet alveolare ose futjen e drenave në alveolë. Të
gjitha këto veprime e infektojnë sinusin dhe pengojnë formimin e koagulit alveolar.
Në 9 (47.3 %) të rasteve ne kemi bërë mjekim konservativ me antibiotikë të kombinuar,
vitaminoterapi, analgjezikë, proçedura ngrohëse fizioterapeutike, antiseptikë dekongjestinues në
hundë, lavazhe periodike të sinusit nëpërmjet alveolës me tretësirë antiseptike dhe antibiotikë.
Zakonisht rezultatet e mira të këtij mjekimi kanë bërë që të pakësohen e të zhduken sekrecionet
purulente pas 5 - 6 lavazhesh sinusale. Të sëmurët janë mbajtur nën mbikqyrje për disa muaj dhe
janë kontrolluar edhe me radiografi dhe nuk kemi vërejtur fenomene riakutizimi të sinusit maksilar.
Në 10 (52.7%) raste kur ky mjekim nuk ka dhënë rezultat, ne kemi këshilluar shtrimin në spital ku
janë operuar me radikale të sinusit. Ne 4 rastet e paraqitur tek ne me sinusit maksilar kronik të riakutizuar,
me fistul orosinusale tek niveli i alveolës së shfaqur pas disa muajsh nga mbyllja e plagës alveolare që
komunikonte me sinusin, janë shtruar në spital ku janë operuar me radikale të sinusit maksilar.

P Ë R F U N DI M E
1. Ndërlikimet sinusale pas heqjeve të dhëmbëve mund të favorizohen nga disa veçori anatomike
të sinusit maksilar, nga proçeset patologjike të rrënjëve në dhëmbë sinusale si edhe nga
zbatimi i një teknike jo të përkryar gjatë heqjeve të këtyre dhëmbëve.
2. Ndërlikimet sinusale pas heqjeve të dhëmbëve shkaktarë (56%) e tyre i kemi hasur tek
dhëmballa e parë dhe e dytë.
3. Hapjet traumatike të sinusit maksilar pas heqjeve të dhëmbëve (79.6%) i kemi mjekuar me
ndërhyrje kirurgjikale (alveoloplastike) për mbylljen e komunikimit me sinusin maksilar.
Ndërsa në 92.8% të rasteve me rrënjë të mbetura në sinusin maksilar, ne i kemi hequr ato me
ndërhyrje kirurgjikale pa radikale të sinusit maksilar.

B I B L IO G R A F I
7 BU R I M E
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MANIFESTIMET OROFACIALE TË LEUKOZËS AKUTE NË PRAKTIKËN
STOMATOLOGJIKE
Stom. Kujtim MEMA
Poliklinika stomatologjike Vlorë
Mukoza e kaviteti oral reagon në një seri sëmundjesh të brendshme, duke futur këtu edhe
leukozat. Në leukozat kronike manifestimet orale ndodhin relativisht vonë kur diagnoza është
vendosur nga shumë shenja të tjera. Në të njëjtën kohë, shenjat në gojë shfaqen shumë zbehtë. Në
leukozën akute këto shenja në mukozën orale mund të jenë ndër të parat, shpesh e vetmja shenjë e
jashtme që kapet. Sipas M.S. Dulcin tek 19% e të sëmurëve, gingivitis dhe stomatiti kanë qenë shenjat
e para të sëmundjes.
Leukozat janë sëmundje leukoplazike që karakterizohen me një proliferim të përgjithshëm
dhe të vazhdueshëm të indeve leukopoetike. Në vartësi nga numri i leukociteve në gjak, leukozat
klasifikohen në L.leucemike, L.Subleucemike. Përsa i përket etiologjisë është ende e pazgjidhur.
Shumica e autorëve i futin në grupin e tumoreve mezenkimale të tipit të sarkomave. Leukoza akute
mund të takohet në çdo moshë, duke filluar nga jeta intrauterine, por kryesisht mbizotëron si
sëmundje e fëmijëve me prognozë fatale për një kohë të shkurtër. Në shumicën e rasteve sëmundja
fillon ngadalë, me lodhje, dobësi, zbehje që shkon progresivisht, dhembje fyti temperaturë
subfebrile, zmadhim të nyjeve limfatike submandibulare e cervikale. Herë tjetër mund të vihen
re ndonjë petekie hemorragjike, hemorragji gingivare, hemorragji pas heqjes së dhëmbit. Ka raste
që fillon me dhimbje në kockat e gjata, në kyçe dhe ënjtje të kyçeve. Këto mund të zgjatin 2-3 javë
ose 1-2 muaj. Në periudhën e zhvillimit të plotë të sëmundjes, kuadri klinik mbizotërohet nga 3
sindroma kryesore:
1. Sindroma septike që shfaqet me temperaturë te lartë e të parregullt, lëkurë të zbehtë, fytyrë
edematoze, zmadhim të nyjeve limfatike të nënnofullës si pasojë e proçeseve ulçeronekrotike
të mukozës së gojës, hipertrofi dhe hemoragji gingivare që mund të çojë në normë, ose
osteomielit të nofullës po nuk u mjekua me antibiotikë, dhimbje në shtypjen e kockave
të gjata. Sipas mendimit të disa autorëve (Fyerter) në genezën e dëmtimit të mukozës në
leukozë, rol luan jo vetëm dobësimi i barierës leukocitare, por edhe çrregullimet lokale të
qarkullimit të gjakut. Shpesh proçeset ulceronekrotike zhvillohen në vendet e infiltrimit
leucemik.
2. Sindroma hemorragjike. Manifestimet hemorragjike ndryshojnë nga njëri i sëmurë tek tjetri.
Mund të gjenden si ndonjë petekie në lëkurën e anësive dhe mukozën orale ose si ekimoza
të gjëra. Dëmtimet ulceronekrotike të orofaringut shoqërohen me hemorragji, por më të
shpeshta janë gingivoragjitë. Mund të takohen epistaksis, enteroragji, hematuri, meningoragji
cerebrale. Nga literature në stadin e shfaqjes së plotë të sëmundjes jepen shenjat kryesore:
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hemorragjia në 60 % të rasteve, dhembje në kocka dhe kyçe 48 %, ethe 42 %, hiperplazi
gingivare 30 %, zmadhimi i nyjeve limfatike 21 % etj.
3. Sindroma hematologjike. Anemia është një shënjë e qëndrueshme e leukozës akute që sipas
mendimit të shumë autorëve lind nga hemoliza e shkaktuar nga toksinat bakterike. Në
patogenezën e anemisë vend të rëndësishëm zë diateza hemorragjike nga trombocitopenia
që është vërejtur tek një sërë të sëmurësh. Megjithatë kryesore është transformimi i indeve
hemopoetike. Leukocitet shtohen nga 100.000 në 300.000, sidomos në stadin e hershëm.
Karakteristike është për formulën leukocitare gjentja e formave të reja me shumicë që i kanë
quajtur blaste ose leukoblaste.
Paraqitja e rastit: E sëmura T. S. vjeç 20, paraqitet në klinikën stomatologjike të Vlorës për të
kërkuar ndihmë në datën 1.4.1981, prej nga u shtrua në spital me diagnozë absces retromolar të majtë
dhe anemi dytësore. E sëmura ankon për dhimbje fyti, dobësi, vështirësi në gëlltitje, temperaturë të
lartë. Sëmundja i ka filluar para 10 ditësh dhe u mjekua me antibiotikë, por pa rezultat, dhimbjet iu
përhapën në nofullën e poshtme. Nga historiku i jetës dhe i familjes, asgjë me rëndësi. Objektivisht
e sëmura ka temperaturë 390 qysh prej dy javësh, lëkura dhe mukozat janë të zbehta në ngjyrë dheu
pa element hemorragjik, qafa e lirë, nuk preken nyjet limfatike aksilare dhe inguinale, pa dispne
dhe cianzë, frymëmarrja vezikulare, tonet e zemrës të qarta, ritmike, me zhurme sistolike në apeks
dhe bazë, T. A. 125/70, barku në nivel me kraharorin pa masa të dyshimta. Mëlçia dhe shpretka nuk
preken, gjymtyrët pa enjtje periferike. Lokalisht trizmus i gr. I-rë, reaksion inflamator në mukozën e
8 që shtrihet deri në tonsilen e asaj ane, e enjtur dhe me vatra qelbëzuese. Ka reaksion linfoglandular
submandibular të dhëmbshëm, në prekje të buta, të palëvizshme. Nga analizat e gjakut komplet
leukocitet 14.000, eritrocitet 2.800.000, sed.75 mm. Të dhënat lokale nuk shpjegojnë gjëndjen
e përgjithshme. Mbas dy ditësh shfaqen elemente hemorragjike në vendin e lakut hemostatik ku
bëheshin injeksionet intravenoze. Mukoza orale majtas e infiltruar, e gjakosur, e dhembshme, fyti i
skuqur me hipertrofi tonsilare. Filluan të shfaqen ekimoza të vogla në lëkurën e gjoksit si dhe elemente
hemorragjike në gingive. Në formulën leukocitare 60 – 80 % monoblaste. Me gjithë mjekimin me
kanamicinë, prednizon, serum, gjëndja e të sëmurës rëndohej. Mbas 4 ditësh shfaqet hemorragji
nga gingiva dhe ulçera të cilat nga dita në ditë shtohen në gojë si dhe njollat hemorragjike në lëkurë
dhe mukozën e gojës. Ulçeracioni është i zgjeruar në zonën e molareve mandibulare majtas dhe
zëvendesohet nga vatra nekrotike që shtrihet deri në tonsil.
Nga analizat laboratorike del leukociti 14.000; 14.8000, 15.200, 25.000 eritrocite 2.400.000,
3.070.000, 3.070.000, Hb 5.8; 7.2; 7.9 gr%, sed. 54, 45, protein totale 7.9 gr/%, fofataza alkaline 1.4
unite, azotemia 48 mlg/%, kreatinemia 1.2 mlg.%, analizat e urinës negative. Në punksionin sternal
në formulën leukocitare blaste me shumicë, limfocite të rralla e ndonjë segment. E sëmura u trajtua
si më lart plus gjak çdo 3 – 4 ditë. Në këtë gjëndje u vendos diagnoza në konsultën e zgjeruar me
hematologun- leukoza mieloblastike akute. Dërgohet në Tiranë për konsultë. Mbas një muaji e
sëmura vdes.
Diskutim: Nga studimi i rastit të paraqitur dhe i dy rasteve të tjera, aspekti anatomopatologjik
makroskopik i leukozave akute në mukozën orale përfaqësohet nga këto forma:
Së pari, Afeksionet orale mund të shfaqin manifestimin e parë të sëmundjes;
Së dyti, Afeksionet orale mund të duken në periudhën e sëmundjes.
Kryesore në kuadrin makroskopik është hemoragjia nga ulçera, nga pseudohipertrofia
gingivale e shpeshtë e shoqëruar me limfadenit regional oral. Këto forma janë variante të shoqërimit të
sëmundjes. Hemoragjia është deficit i trombociteve të shoqëruara me hipovitaminozë dhe mungesa e
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faktorëve 8, 9, 2, 5, 7 për një hemostazë normale. Mund të jetë e provokuar ose ekimoza submukozale
të tipit angiomatoz, disa herë si petekie multiple në palatum, mukozën gingivare. Hemorragjia mund
të jetë e formës difuze në disa raste me prirje koagulimi. Kadri hemorragjik është më i përhapur në
periudhën e gjendjes së sëmundjes dhe intereson lëkurën e buzëve, mukozën e mishrave të dhëmbëve
dhe të gjuhës.
Aspekt tjetër është ulçera ose ulçeronekroza e mukozave orale dhe labiale që paraqiten në
fazën eritematoze për pak kohë dhe pastaj pasohet nga erozioni. Ulçera mund të thellohet në indet
skeletike, duke dhënë nekrozë kockore me sekuestrim.
Aspekt tjetër më i shpeshtë në format mieloblastike është pseudohipertrofia gingivale, geneza
e së cilës lidhet me inflitrimin leukocitar të limbusit gigivar. Hipertrofia mund të zhvillohet si nga
ana vestibulare dhe linguale, duke mbuluar gjithë elementet dentare deri në planin okluzal. Në këto
raste mund të ndodhemi para një fakti që të bëjmë ndërhyrje kirurgjike duke çuar në pasoja të këqija,
sepse operacioni jep shumë hemorragji që më vonë shoqërohet me faza nekrotike dhe infeksione,
disa herë vdekjeprurëse në rast se nuk përdoret mjekimi intensiv. Duhet të hiqet dorë nga çdo lloj
mjekimi që dëmton mekanikisht ose kimikisht mukozat e sëmura. Duhet mbajtur një higjienë e
mirë e gojës dhe të luftohet infeksioni nëpërmjet antibiotikëve. Lokalisht përdoren me kujdes të
madh tampon me ujë të oksigjenuar dhe disa herë në disa cilindra pambuku të lagura me penicilinë
100.000 UI + 10 ml. 5 % novokainë.

P Ë R F U N DI M :
Detyra e stomatologut është që të ketë njohuri të thella mbi manifestimet orale fillestare të
leukozave që të formulojnë sa më shpejt një diagnozë paraprake.
Të vendoset një mjekim direkt për të parandaluar hemorragjinë dhe infeksionin që rrezikojnë
të sëmurin.
Të tillë të sëmurë duhet të vlerësohen dhe që në fillim të bëhet konsulta me specialistin.

B I B L IO G R A F IA
4 BU R I M E
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MBI PAROTITIN KRONIK PARËSOR TEK FËMIJËT
KSHM. Samedin GJINI
Katedra e Kirurgjisë Stomatologjike
Infeksionet kronike të gjëndrës rreth veshit tek fëmijët, ende në ditët tona nuk jane
sqaruar plotësisht përsa i përket etiologjisë, patogjenezës dhe klinikës. Veçanërisht jo shumë
e qartë eshte klinika e parotiti kronik parësor, prandaj edhe diagnostikimi i tij bëhet me
vështirësi ose ai gabohet me shumë sëmundje të përafërta të gjendrave të pështymës apo
organeve përreth.
Disa autorë si Quine, Graham etj. mendojnë se për shfaqjen e kësaj sëmundjeje rol parësor
luan infeksioni që futet nëpërmjet kanalit të gjëndrës (ductus Stenoni). Studjues të tjerë Bailey, Beoker,
Krepler, D.Leake, R. Leake Wagenaar etj. e konsiderojnë parotitin parësor tek fëmijët si sëmundje të
lindur (hereditare), të bazuar në faktin e gjetjes së proceseve inflamatore në parenkimën e gjëndrës
rreth veshit tek të porsalindurit ose fëmijët e vegjël.
Gjate patogenezës së parotitit kronik parësor të bie në sy çrregullimi i funksionit të gjëndrave
të pështymës rreth veshit, që lidhet me proceset distrofike që zhvillohen në parenkinë.
Ka edhe autorë (Cotton) që thotë se ndryshime të veprimtarisë vegjetative të gjëndrave
diencefalike ndikojnë në rregullimin e funksionit të gjëndrave me sekrecion të brendshëm për pasojë
edhe të gjëndrës rreth veshit, e cila konsiderohet si e tillë për efekt të prodhimit të parotinës.
Sipas disa autorëve, fillimisht në gjëndrën rreth veshit si rezultat i pamjaftueshmërisë së
mekanizmit enzimatik brendaqelizor, pështyma bëhet e trashë në këtë mënyrë prishet kalueshmëria
normale e lëndëve të pështymës dhe në mënyrë dytësore zhvillohen në parenkinën e gjëndrës kaverna
dhe ind fibroz.
Duke u nisur nga fakti se etiopatogeneza e kësaj sëmundje ende nuk është sqaruar plotësisht
Rass dhe Castro e quajnë parotitin kronik parësor tek fëmijët një “patologji enigmë “.
Parotiti kronik parësor është një sëmundje jo specifike që shfaqet relativisht shpesh tek fëmijët
e moshave të ndryshme, por aq në praktikën e përditshme mjekësore diagnostikohet më rrallë ose
merret gabimisht për parotid epidemik. Meqënëse fëmijët paraqiten zakonisht për vizitë tek mjeku
pediatër, kjo sëmundje mbetet për pasojë në shumë raste jashtë vëmendjes së kirurgut stomatolog,
i cili për vetë aftësitë e tij në këtë fushë është më në gjëndje të diagnostikojë dhe të mjekoje këtë
patologji. Që këtej lind nevoja që fëmijët me ndryshime patologjike ne regjionin parotidomaseterik
apo submandibular, përveç pediatrit, infeksionistit, otojatrit të konsultohen edhe me kirurgun
stomatolog për të parandaluar gabimet në diagnostikimin e kësaj sëmundje dhe për të trajtuar atë me
kritere të shëndosha shkencore.
Në materialin që po paraqesim kemi marrë në studim 23 raste me parotid kronik parësor
tek fëmijët; nga këta 17 janë meshkuj dhe 6 femra, në raport afërsisht 3: 1, çka përputhet edhe me
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të dhënat e autorëve të tjerë. Pse tek meshkujt parotiti kronik parësor takohet më shpesh nuk është
gjetur. Paraqitja e rasteve sipas grup – moshave shihet në tabelën nr. 1
Tabela nr. 1
Grup – mosha

0 – 1 vjeç

2–3
vjeç

4–5
vjeç

6 – 10
vjeç

11 -14 vjeç

Nr. I rastete

1

8

7

6

1

Siç tregohet edhe në tabelë, numrin më të madh të rasteve e kemi pasur në moshat 3 – 5 vjeç
gjithsej 15 raste ose mbi 65 %, pastaj vjen mosha 6 – 10 vjeç me 6 raste, ndërsa në moshën nën 1 vjeç
kemi pasur vetëm 1 rast të një fëmije 6 muajsh dhe në moshat mbi 10 vjeç po 1 rast.
Të gjithë fëmijët përpara se të paraqiteshin për vizitë janë mjekuar nga mjekë të
përgjithshëm kryesisht pediatër me këto diagnoza: parotid epidemik 13 raste, parotid akut
purulent 1 rast, 1 rast është dyshuar për tbc dhe është dërguar në dispanseri, ndërsa 9 raste janë
dërguar pa diagnozë.
Siç shihet ka gabime diagnostike, gjë që duhet të tërheqë vëmendjen e mjekëve të përgjithshëm
si dhe të mjekëve stomatologë sidomos të mjekëve pediatër, të cilët kanë kontakt më të shpeshtë me
fëmijët në njohjen e patologjisë të gjëndrave të pështymës në përgjithësi dhe në veçanti të gjëndrës
rreth veshit.
Sëmundja zakonisht është e njëanshme, preket njëra gjëndër, e majta ose e djathta. Në
materialin tonë në 11 raste është prekur ana e majtë dhe në 8 raste ana e djathtë, por mund të
fillojë qysh në fillim me prekje të dy gjëndrave në interval disa ditë (2 raste) dukuri kjo që çon në
gabime diagnostike sidomos në parotitin epidemik. Ne kemi pasur 2 raste me formë të dyanshme të
menjëhershme dhe 2 raste të tjerë kur fillimisht është prekur një gjëndër dhe pas shërimit te saj pas
disa muajsh është prekur gjëndra tjetër.
Zakonisht sëmundja fillon me dhimbje dhe enjtje, e cila vjen gradualisht duke u zmadhuar,
shoqëruar hera herës dhe me temperaturë subfebrile ose të lartë. Në materialin që kemi marrë në
studim dhimbje kanë pasur 16 të sëmurë, 9 prej të cilëve dhimbje të lehta sidomos në prekje, 4
dhimbje të forta dhe 2 dhimbje shumë të forta. Enjtja shfaqej ose shtohej më tepër gjatë marrjes së
ushqimit, simptom ky karakteristik më tepër për sëmundjet obstruktive të gjendrave si kalkulozen e
kanaleve të gjendrave të pështymës etj. Kur fëmija paraqitet fillimisht tek mjeku me dhimbje, enjtja
e gjëndrave dhe temperaturë, sëmundja gabimisht merret për parotid epidemik siç është rasti që po
paraqesim. I sëmuri A. H. vjeç 9, me numër kartele 3637, paraqitet në klinikën tonë më 24.11.1980
me këto ankesa: sëmundja i ka filluar para 3 vjetësh gjatë periudhës së dimrit me enjtje të gjëndrës
nga ana e majtë, dhimbje dhe temperaturë 37.50. Është menduar për parotid epidemik prandaj nuk
i kanë dhënë terapi në fillim. Kur gjëndja është mjekuar me streptomicinë e eritromicinë për disa
ditë, pas terapisë gjëndja është stabilizuar, dhimbjet i kanë pushuar, enjtja është ulur dhe temperatura
i ka rënë. Gjatë periudhës 3-vjeçare sëmundja i është përsëritur dy herë në vit gjithsejt 6 herë dhe
për çdo herë ka marrë streptomicinë dhe eritromicinë. Herën e fundit me gjithë mjekimin e bërë
rezultati nuk është i kënaqshëm, enjtja nuk u reduktua plotësisht. Kur u paraqit tek ne fëmija kishte
edeme nga na e majtë, në prekje e fortë, e dhimbshme, sidomos në regjionin retromandibular. Gjatë
masazhit të gjëndrës nga kanali Stenon dilte pështymë e përzier me qelb dhe copa të vogla fibrinoze.
Kanali sondohej pa vështirësi me gjithë se prindërit referojnë kur fëmija ushqehet enjtja i shtohet
me tepër dhe pas afërsisht një orë i ulet përsëri. Enjtja e gjëndrës gjatë marrjes së ushqimit vjen si
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rezultat i bllokimit të përkohshëm të kanalit nga tapat fibrinoze, të cilat gjatë fluksit të pështymës
kalojnë nëpërmjet kanalit të pështymës (ductus stenoni) dhe dalin jashtë, por ka raste kur ato për
arsye të ndryshme (ngushtimi reflektor i kanalit, madhësia e tapave fibrinoze, ngushtimet fiziologjike
të kanalit), nuk arrijnë që të dalin nga kanali në këtë mënyrë bllokohet pështyma e cila shkakton
fryrjen e gjëndrës.
Fillimisht të sëmurin e mjekuam me tetraciklinë për të dominuar shenjat e riakutizimit
dhe mandej pasi i bëmë antibiogramën e vazhduam mjekimin me hidrokortizon acetat 25 mg të
kombinuar me 0.25 gr. streptomicinë nëpërmjet kanalit Stenon, gjithsej pesë seanca një herë në dy
ditë. Gjëndja e fëmijës u përmirësua shpejt, edema u reduktua dhe në fund të mjekimit nga kanali i
gjëndrës filloi të dalë pështymë seroze e pastër.
Në rikontrollet e mëvonshme që ju bënë fëmijës pas 6 muaj dhe 1 viti rezuton se nuk ka
ankesa subjektive as të dhëna objektive për riakutizim të proçesit.
Parotiti kronik primar tek fëmijët si rregull shoqërohet me temperaturë subfebrile ose dhe
pa temperaturë dhe vetëm në rastet ku ka riakutizim shoqërohet me temperaturë të lartë. Nga 23 të
sëmurë të mjekuar nga ne, 2 kanë pasur temperaturë të lartë 390, 14 temperaturë subfebrile 37.50 –
380 ndërsa 6 kanë qënë pa temperaturë. Shenjën e enjtjes të gjëndrës pas marrjes së ushqimit e kemi
hasur në dy raste, ndërsa riakutizime të thjeshta pothuaj çdo muaj kanë pasur 3 raste. Në dy raste
përveç enjtjes së gjëndrës kemi konstatuar edhe skuqje të lëkurës.
Rëndësi ka të shohim sekrecionet që dalin nga kanali i gjëndrës gjatë masazhit që i bëhet
kësaj të fundit. Zakonisht në parotitin kronik parësor tek fëmijët nga kanali del pështymë viskoze
e përzierë me tapa fibrinoze eksudat seroz ose thjeshte qelb, sidomos në rastet e riakutizuara. Të
sëmurët e kontrolluar nga ne në 6 raste kanë pasur sekrecione seroze në 7 raste qelb dhe në 10 raste
pështymë vizkoze në pamje e pastër, por pjesë pjesë të përziera me tapa të vogla fibroze. Në të gjitha
rastet ostiumi i kanalit është i zgjeruar dhe i skuqur sidomos më i theksuar në format e qelbëzuara.
Të dhënat klinike, radiologjike dhe citologjike flasin për tre faza të ndryshimeve
anatomopatologjike të parenkinës së gjëndrës. Në fazën e parë kemi vetëm dukurinë e eksudacionit,
na fazën e dytë fillojnë alteracionet në parenkinën e gjëndrës dhe në fazën e tretë destruksion i
parenkinës qe çon në formimin e mikrokavernave.
Forma intersticiale e parotitit tek fëmijët, zhvillohet si rregull në dallim nga të rriturit.
Përveç shenjave lokale parotiti kronik shoqërohet edhe me shenja të përgjithshme si dobësi
të përgjithshme, apati, mungesë oreksi, djersitje etj., të cilat janë më pak ose më shumë të shprehura
në varësi të fazës së sëmundjes dhe riakutizimit të procesit. Mjekimi i parotitit kronik parësor tek
fëmijët paraqet vështirësi për dy arsye: e para ai për një kohë të gjatë mund të zhvillohet pa shenja
të theksuara klinike ose mund të trajtohet gabimisht për sëmundje tjetër kështu që kur paraqitet tek
specialisti përkatës ndryshimet në gjëndrën e pështymës kanë përparuar shumë.
Të gjithë të sëmurët e paraqitur tek ne janë mjekuar nga mjekë të ndryshëm kryesisht me
antibiotikë si penicilinë, streptomicinë, tetraciklinë, eritromicinë etj. veçmas ose të kombinuar.
Sigurisht që një mjekim i tillë jep rezultate vetëm në format e riakutizuara për qetësimin e dukurive
inflamatore, por nuk është i mjaftueshëm pasi duhet shoqëruar më vonë edhe me mjekim lokal të
vetë gjëndrës.
Në klinikën tonë përdoret kjo skemë mjekimi. Fillimisht merret antibiograma dhe në vartësi
të rezultatit të saj fillohet mjekimi. Kur kemi riakutizim të procesit bëhet mjekimi i përgjithshëm
me antibiotikë dhe vitaminoterapi dhe pas kalimit të dukurive inflamatore akute fillohet mjekimi
lokal. Në rastet kur nuk kemi riakutizim të procesit mjekimi lokal fillohet direkt pa patur nevojë për
mjekim të përgjithshëm.
Mjekimi lokal bëhet në këtë mënyrë: Meret 1 ml. hidrokortizon acetat baraz me 25 mg.,
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përzihet me 100.000 u. penicilinë ose antibiotik tjetër simbas rezultatit të antibiogramës dhe me një
gjilpërë pa majë futemi në kanalin e gjëndrës së pështymës duke injektuar krejt sasinë e solucionit 1.5
ml. Rëndësi ka që hidrokortizoni dhe antibiotiku të futen në sistemin kanalikular të gjëndrës dhë të
arrijë deri në alveolat përkatëse. Kjo arrihet kur i sëmuri ndjen shtrëngim dhe pak dhimbje në fund
të injektimit. Në rastet kur medikamenti futet dhe del ne formën e lavazhit efekti i mjekimit nuk është
i plotë.
Pas heqjes së gjilpërës mbyllja e kanalit bllokohet për të mos dalë ilaçi për rreth 20 – 30
minuta. Mjekimi vazhdon pesë seanca me interval çdo dy ditë.
Kur edhe pas këtij mjekimi kemi riakutizim të procesit, ne kemi patur gjithsejt tre raste me
riakutizime nga 23 të mjekuarit, proçedura e mjekimit përsëritet duke bërë seanca të plota. Në rastet e
rënda kur ndryshimet destruktive në gjëndër janë shumë të theksuara mjekimi lokal me koritzonikë
dhe antibiotikë shoqërohet dhe me mjekim të përgjithshëm me prednizon simbas skemës përkatëse
duke filluar me 20 – 30 ml.gr në ditë dhe duke e ulur gradualisht dozën deri në 5 mlgr.
Përvoja jonë tregon se mjekimi i parotitit kronik parësor tek fëmijët me hidrokortizon acetat
plus antibiotikë në shumicën e rasteve siguron suksesin në shërimin e kesaj patologjie.

B I B L IO G R A F IA
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MBI PËRGATITJEN E KROSHEVE NË PROTEZAT E DERDHURA
Stom. R. QAFMOLLA
Katedra e protetikës
Problemi i zëvendësimit të defekteve të rradhës së dhëmbëve paraqet një rëndësi të veçantë
si për anën profilaktike, funksionale ashtu edhe estetike. Zëvendësimi i këtyre defekteve bëhet në
mënyra të ndryshme. Këto dhjetë vjetët e fundit, për zëvendësimin e defekteve të klasit të dytë,
përhapje të gjerë kanë marrë protezat e derdhura dhe ato me shinë prej krom – kobalti. Në këto pesë
vjetët e fundit edhe në klinikën tonë këto lloj protezash kanë hyrë në përdorim të gjerë.
Vlera e këtyre protezave qëndron në atë, që këto proteza sigurojnë efektivitet të lartë
profilaktiko – funksional në krahasim me llojet e tjera të protezave (protezave me pllakë etj.).
Që protezat e derdhura dhe ato me shinë ta luajnë këtë rol ndër të tjera rëndësi të veçantë ka
përgatitja e tyre e rregullt laboratorike e sidomos e elementeve mbështetëse mbajtëse. Duke u nisur
nga kjo në këtë punim kemi patur si qëllim se ku duhet të tregohet kujdes gjatë përgatitjes së krosheve
për të eleminuar shkaqet e dëmtimit të tyre.
Protezat e derdhura nga pikpamja e fiksimit dhe shpërndarjes së trysnisë përtypëse janë më
të favorshme se protezat prej plastmasi e kroshe fiksuese prej teli. Përveç transmetimit të trysnisë
përtypëse në paradontin e dhëmbëve shtyllë, ato favorizojnë mbajtjen e protezës në gojë. Një prej
pjesëve bazë të këtyre protezave janë edhe kroshetë mbështetëse mbajtëse.
Shumë autorë, pas shumë vjet studimesh të krosheve mbështetëse mbajtëse që i kanë
përdorur në protezat e derdhura dhe ato shinë, kanë arritur në përfundimin se këto lloj krosheshë, të
përgatitura nga çeliku nuk kanë veti elastike dhe qëndrueshmëri mekanike të mjaftueshme. Për këtë
rekomandojnë të përdoret aliazhi i kromkobaltit, sepse zotëron veti të mira të elasticitetit, fortësisë
dhe tkurrjes së pakët etj.
Për gjashtë vjet përgatitëm gjithsej 120 proteza të derdhura dhe shinë. Për kontroll na janë
paraqitur gjatë këtyre viteve 109 proteza shinë dhe shina për rreshtim të plotë dhëmbor. Të gjitha
këto lloj protezash kanë element fiksimi kroshetë mbështetëse mbajtëse të vazhdueshme. Këto kroshe
mbështeten mbi dhëmbë, të cilët i përgatisim në përshtatje me formën e dhëmbit (që në shumicën
e rasteve është konvekse). Për përgatitjen e tyre e domosdoshme është të bëhet matja e modeleve, e
cila siguron qëndrueshmëri të mirë të protezës jo vetëm në qetësi por edhe në funksion. Matjen e
modeleve e kemi bërë me anë të paralelometrit, me anë të të cilit laboranti ka përcaktuar vendin e
vendosjes të pjesëve të veçanta të krosheve.
Skematizimi jo i rregullt (nga ana e laborantit) i rrugës së kroshesë na ka shkaktuar thyerje
të saj nën veprimin e forcës përtypëse (mungojnë paralelizimi, përcaktimi i pikës retensive etj.). Për
të evituar këtë të metë kërkohet një kualifikim i lartë i laborantit i cili për përgatitjen e protezave
të derdhura duhet të përdorë me kujdes paralelomentrin me anë të të cilit të përcaktojë rrugën e
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vendosjës së protezës, ekuatorin e përbashkët të të gjithë dhëmbëve që do të mbajnë kroshet dhe
pikën retentive.
Laboranti sipas formës së skematizuar modelon me dyll në dhëmb kroshenë e ardhme.
Krosheja duhet të modelohet nga dyll i posaçëm në trashësi të njëjtë. Nëqoftëse përgatitja bëhet
me dyll të zakonshëm (me trashësi jo të barabartë, atëherë gjatë ngarkesave përtypëse lind tension i
brendshëm që shpie në thyerjen e kroshesë. Në rast se mungon dylli special për kroshetë atëherë ato
duhet t’i përgatisim me formësi (forma nëpër të cilat derdhet dyllë për derdhje me trashësi të njëjtë).
Kjo mënyrë modelimi eviton thyerjen e krosheve. Që të sigurojmë një fiksim të mirë të kroshesë,
modelin e dyllit e kemi mbështetur në dhëmb në të gjitha pikat, sipas mendimit tonë, kjo për dy
arsye, së pari nuk duhet të krijojmë vend për grumbullimin e mbeturinave ushqimore (evitojmë
kështu lindjen e procesit karioz) dhe së dyti kundërshtohet rrotullimi i protezës. Forma e kroshesë
mbajtëse mbështetëse varet nga lloji i dhëmbit ku e vendosim (prerës, dhëmbë shqyes, paradhëmballë
apo dhëmballë) dhe vendi i shtrirjes në koronën e dhëmbit, kurse trashësia e kroshesë së derdhur
kondicionohet nga trashësia e dyllit. Kroshet rigide (të forta) fiksojnë mirë protezën në qoftë se krahu
i tyre ngushtohet dhe trashet në profil. Ndërtim i tillë i krosheve i përgjigjet elasticitetit të nevojshëm.
Për përgatitjen e këtyre krosheve si material kryesisht kemi përdorur aliazhin e kromkobaltit.
Por gjatë punës sonë jemi ndeshur me thyerje të krosheve nga përdorimi i metalit disa herë të derdhur.
Kjo lidhet me faktin se derdhjet e përsëritura ndikojnë në strukturën kristalike të aliazhit e cila shpie
në humbjen e elasticitetit të tij. Përveç kësaj metali nga derdhjet e përsëritura del poroz, e cila bën që
gjatë funksionit përtypës krosheja të thyhet.
Shkaqet e thyerjeve të krosheve lidhen edhe me procese të tjera laboratorike, të cilat nuk
duhen neglizhuar psh. pastrimi mekanik me gurë nuk bëhet në masën e duhur dhe kroshetë hollohen
shumë, gjë që ndikon në qëndrueshmërinë e tyre mekanike, pastrimi elektrokimik (lihet proteza më
shumë se sa duhet në elektrolite etj.).
Dëmtimi i krosheve nuk duhet kërkuar vetëm në drejtim të përgatitjes laboratorike, por dhe
në drejtim të procesit klinik. Kjo sipas mendimit tonë shkaktohet nga mos ndërtimi i mirë i krahut
mbështetës (okluzal). Për këtë gjatë parapërgatitjes së gojës për proteza të derdhura duhet të krijohet
vend i mjaftueshëm për krahun okluzal.
Nga kontrollet e ushtruara vumë re 20 kroshe të thyera ose në 18.2 % të protezave. Nga
këto kemi patur 6 thyerje të krahut okluzal, 1.5 thyerje të krahut retensiv, 5 thyerjeve të kroshesë së
vashdueshme dhe 4 të grupeve në pjesën ballore të protezës (që kapen në dhëmbët e përparshëm
poshtë ose lart). Ndërsa autorët e tjerë thyerjet e krosheve i kanë patur përkatësisht 13.1% dhe 16.4 %.
Duke përfunduar themi:
1- Për të evituar thyerjet e krosheve në çfardo proteze të derdhur është e domosdoshme të
zbatohen rregullat teknologjike të pargatitjes së tyre.
2- Metali që do të përdoret për përgatitjen e këtyre protezave dhe respektivisht i krosheve duhet
të jetë i ri.
3- Për përgatitjen e këtyre punimeve kërkohet kualifikimi i vazhdueshëm i laborantit.
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TERAPI PARADONTOLOGJI

NDRYSHIMET E PROTEINAVE NË GJAK NË STOMATITIN AFTOS
KRONIK RECIDIVANT
Ped. Trëndelina FICO
Katedra e terapisë stomatologjike
Etiologjia e afteve recidivuese nuk është sqaruar plotësisht. Është konstatuar se në shfaqjen
e tij përveç faktorëve ekzogjene locale, luajnë rol edhe faktorët e përgjithshëm. Si rezultat i tyre
kemi prishjen e metabolizmit indor. Kështu metabolizmi i proteinave si pjesë e metabolizmit të
përgjithshëm çdo ditë e më tepër tërheq vëmendjen e klinicistëve stomatolog.
Sot një interes të veçantë kanë ndryshimet e proteinave plazmatike.
Sipas ndryshimeve të proteinave plazmatike mund të gjykosh për metabolizmin proteinik në
organizmin dhe për gjendjen e tij imunitare. Kjo ka përcaktuar vlerën klinike të studimit të spektrit
proteinik të gjakut në sëmundje të ndryshme.
Të dhënat e literaturës mbi ndryshimin e proteinave të gjakut gjatë stomatitit aftos kronik
recidivues nuk janë të shumta dhe ngadonjëherë janë në kundërshtim me njëra tjetrën.
Një autor me anë të studimit të elektroforezës të proteinave vuri re (pothuaj se në të gjithë
të sëmurët) ulje të fraksionit gama. Më 1964 një autor tjetër, në të kundërtën, vuri re rritjen e këtij
fraksioni. Në të njëjtën kohë ai vuri re albuminemi, hiperglobulinemi dhe pakësim të koeficientit
proteinik dhe në disa raste ulje të nivelit të përgjithshëm të proteinave.
Më 1966 nga studimi i një autori, takoi në stomatitin aftos recidivant kronik albuminemi të
qartë, rritje të alfa një, alfa dy beta globulinave, por nuk vuri re asnjë ndryshim të nivelit të proteinave
dhe te gama globulinave.
Metoda jonë:
Në këtë punim kemi studjuar përmbajtjen e proteinave dhe fraksioneve proteinemike të
serumit të gjakut të 26 pacientëve me afte të thjeshta, stomatit aftos, dhe stomatit aftos recidivant
kronik nga mosha 5-50 vjeç.
Proteinat totale të gjakut u përcaktuan me metodën refraktometrike. Studimi i proteinave të
serumit të realizuar me anë të metodës elektroforetike.
Si normë e proteinave totale dhe fraksioneve globulinike kanë shërbyer standartet e laboratorit
biokimik të spitalit nr. 1 të Tiranës.
Siç rezulton nga ky studim te 8 të sëmurët me stomatit aftos vihej re disproteinemi.
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Tabela nr. 1
Treguesit e studimit
Nr.i ekzaminim
Proteina tot. në gr. përqindje
Albumina në %
Globulina në %
α1 globulina
α2 globulina
Beta globulina
Globulina
Raporti albumin-globulin

Të sëmurë
me afte thjesht

Të sëmurë
me stoma.aftos

Të sëmurë me stomat.
kronik recid.

3
6.1
51
3.2
10
4.5
6.3
13.1
1.30

3
6.3
51.9
3.1
10.4
4.5
6.5
12.4
1.22

20
6.4
54.1
3.7
10.1
5.2
5.4
12.5
1.38

Sipas të dhënëve të mësipërme del se kemi ulje të albuminës dhe rritje të globulinave.
Ka autorë që për të njëjtën problem kanë takuar një disproteinemi globulinike që është
pasqyruar me rritjen e të gjithë fraksioneve sidomos të fraksionit globulinave.
Prishje e korelacionit midis albuminave dhe globulinave (që shoqërohet me rritjen e
globulinave) ky autor e ka takuar me ulje të theksuar të koefiçientit proteinik. Për sa i përket nivelit të
përgjithshëm të proteinave totale, ai e ka takuar nën nivelin e normës, kurse në aftet dhe stomatitin
aftos nuk ka vënë re ndryshime të dukshme të proteinogramës dhe elektroforezës, kurse neve (shih
tabelën nr.1) kemi patur ulje të theksuar në këto patologji: Sipas moshës në stomatitin aftos recidivant
kemi këto rezultate:
Tabela nr. 2
Përmbajtja e proteinave dhe fraksioneve proteinike në serumin e gjakut në vartësi nga mosha në
stomatitin aftos kronik recidivant
Grup-Moshat
Treguesit e studimit
Nr. i te ekzamin.
Protein total
Albumina në përqindje
Globulina në përqindje
1 globulina
2 globulina
Beta globulina
Gama globulina
Raport albumin/globulina

11-14

25 - 50

Mbi 50 vjec

-

20
6.4
54.1
3.1
10.1
5.2
5
12.5
1.38

-

Duke krahasuar formulën proteinike të gjakut tek të sëmurët me stomatit aftos recidivant
kronik, është vënë re se me rritjen e moshën rritet dhe thellësia e çrregullimit proteinik. Kjo shoqërohet
me një tablo klinike më të rënduar. Me sa duket fuqizohet sasia e elementeve të dëmtuar dhe zgjatet
koha e epitelizimit, pakësohet periudha midis atakeve.
Krahasimi i proteinogramës tek të sëmurët me stomatit aftos kronik recidivant pa sëmundje
shoqëruese me ato me sëmundje shoqëruese të organeve dhe sistemeve të ndryshme, nuk ka treguar
ndryshime të kuadrit dhe të përmbajtjes proteinike. Sipas studimit del Tabela Nr. 3.
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Tabela nr. 3
Përmbajtja e proteinave dhe fraksioneve proteinike në të sëmurët me stomatit aftos recidivant, me
sëmundje të përgjithshme dhe pa sëmundje
Treguesit e studimit

Me patologji të përgjithshme

Pa patologji të përgjithshme

Nr. Ekzaminimeve
Proteina totale me gr. %
Albumina në %
Globulina në %
1 globulina
2 globulina
B globulina
Globulina
Indeksi i raport albumin globulinë

6
6.4
54
3.1
10
5
5.4
12.5
1.37

14
6.4
53.8
3
10
5.2
5
12
1.38

Disa autorë kanë studjuar edhe përmbajtjen e proteinave dhe fraksioneve proteinike para
dhe pas mjekimit,, gjë të cilën ne nuk e kemi bërë. Ata kanë dalë me përfundim se nuk kemi një
normalizim të proteinave në gjak, mbas përfundimit të shërimit. Këtu ato i japin rëndësi çrregullimeve
proteinike, të cilat me sa duket janë qelizore dhe të qëndrueshme, gjë që dëshmon për çrregullime në
metabolizmin e indeve dhe për ndryshimin e reaktivitetit të organizmit gjatë kësaj sëmundje.

P Ë R F U N DI M
1. Stomatiti aftos recidivant kronik, karakterizohet me diproteinemi, me ulje të albuminës dhe
të rritjes të globulinave si dhe me ulje të koefiçientit albumino-globulinë duke i krahasuar me
normën.
2. Normalizim të plotë të ndryshimeve proteinike mbas mjekimit, zakonisht nuk vihet re, gjë që
ndihmon për çrregullime të thella të metabolizmit të indeve dhe të reaktivitetit të organizmit.
3. Ndryshimet e proteinave në gjak gjatë stomatitit aftos recidivant kronik, shërbejnë si
tregues objektiv i shenjave klinike të rënda të sëmundjes kur prishet gjendja imunologjike e
organizmit. Ato kanë edhe rëndësi prognostike.

B I B L IO G R A F IA
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DISA PROBLEME BAKTERIOLOGJIKE TË PULPITEVE
TË MJEKUARA ME DEVITALIZIM
E. KUVARATI, J. MALO
Poliklinika stomatologjike, Korcë
Laboratori bakteriologjik, Korcë
Në shumicën e rasteve pulpitet kanë origjinë infeksioze dhe rrjedhin prej depërtimit të
mikrobeve të shtresave të thella të dentinës karioze në pulpë. Kur kjo komunikon me zgavrën e gojës,
ky depërtim është më i lehtë. Deri sot është e pamundur të përcaktohet një mikrob specifik i pulpiteve,
mbasi llojet janë të shumta. Mbizotërojnë streptokokët, dipllokokët, stafilokokët, pneumokokët,
fuzospirilet, bacilet e ndryshme etj. Po cila është natyra e llojshmëria e mikroflorës së pulpiteve mbas
devitalizimit të pulpës me anhidrid arsenikoz si dhe pastërtia e kanalit para mbushjes së tij?
Materiali. –Për të hedhur dritë mbi këto probleme u bënë 377 ekzaminime bakteriologjike në
133 dhëmbë me pulpite. Prej këtyre ballore 45, paradhëmballë 66 e dhëmballë 22. Dhëmbë të sipërm
90, të poshtëm 43. Me pulpite akute seroze 61 raste, pulpite akute qelbëzues 13, pulp.kr. ulceroze 46,
pulp.kr.gangrenoze 8, karies të thellë për qëllim protezimi 4 dhe pulpit retrograd 1 rast. Për secilin
dhëmb u mor material nga pulpa e kurorës, e rrënjës dhe me kon letre nga kanali para mbushjes.
Teknika e marrjes së materialit. Ekzaminimet u bënë vetëm për florën aerobe mbasi anaerobja
kërkon terrene speciale. Fillimisht u mboll ajri i kabinetit dhe nga provat e bëra u pa se mikroflora e
mjedisit ishte brenda kufirit të lejueshëm bakterilogjik; u provua steriliteti i instrumentave të mëdhenj
e të imët si dhe pastërtia e gishtave para e mbas larjes me ujë e sapun. Seancën e dytë të mjekimit
të pulpitit 5 - 6 ditë mbas veprimit të arsenikut, izolohet dhëmbi, dezinfektohet fusha operatore
me alkool-tinkture jodi, hiqet mbushja e përkohshme e devitalizuesi me vegla sterile, përpunohet
përfundimisht kaviteti dhe hapet dhoma pulpare me frezë sterile. Prej pulpës së kurorës me kyretë,
merret pak material e mbillet në terren pasurimi bujon-glukozë 2 %, ku lihet për 48 orë, në termostat
në 370C. U ndoq kjo rrugë mbasi mbjelljet e pulpës së kurorës direkt në agar-gjak izolonin florë
shumë të varfër. Më tej zgjerohen hyrjet e kanaleve e me nervheqës ekstirpohet pulpa e rrënjës,
mundësisht e pacoptuar. Nervheqësi, të cilit i pritet doreza me gërshërë, zhytet në bujonin e dytë.
Për dhëmbët ballore e paradhëmballët u përdor metoda e ekstirpimit mortal, kurse për dhëmballët,
metoda e kombinuar. Pastaj kalohet në përpunimin mekanik të kanalit, i cili alternohet mbas çdo
brezhdekeri me shpëlarje me shiringë gjithsej 10 cc me tretësirë NaClO 5 %, H2O2 3 % (20 raste),
tretësirë H2O2 3 % (58 raste) dhe tret. fiziologjike (33 raste). Mbeturinat e hipokloritit shpëlahen me
ujë të distiluar steril që të mos kompromentohet rezultati i mbjelljes. Gjithashtu, qëllimisht nuk u
përdor asnjë antiseptik tjetër kanalikular. Thahet kanali me 2 - 3 mesha pambuk të kaluara mbi flakë
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e në të lihet nbasi është fërkuar pas mureve, për 10 sekonda, një kon letre steril i njomur me tretësirë
fiziologjike ose ujë të distiluar. Koni i nxjerrë, zhytet në një provë të tretë me bujon. Leximi i kulturës
bëhet mbas 48 orësh: n.q.s. bujoni e mbetet i tejdukshëm, është e qartë që pulpa e devitalizuar është
sterile, ndërsa në rast se ai turbullohet ose ka sediment, atëherë flitet për rritje mikrobike. Për të
identifikuar llojin e mikrobit, merret pak material nga bujoni i turbullt e mbillet në agar - gjak. Pjatat
lihen në termostat 370C dhe leximi i kolonive bëhet mbas 48 orësh. Mendojmë se kjo metodë klinike
e kulturës bakteriale, ofron saktësi të mjaftueshme për praktikën. Për të gjitha rastet e dyshimta u
përgatitën preparate mikroskopike.
Rezultatet nga 133 raste me material të marrë nga pulpa e devitalizuar e kurorës, u gjetën 59
kultura negative e 74 pozitive. Prej këtyre të fundit 63 me monoflorë e 11 me poliflorë. Në materialin
e marrë nga pulpa e rrënjës, prej 133 rasteve u gjetën 87 kultura negative e 46 pozitive nga të cilat 38
me monoflorë e 8 me poliflorë.
Ndërsa me materialin e marrë me kon letre para mbushjes së kanalit (përjashtuar dhëmballët
ku shpëlarja e kanalit u aplikua) nga 111 raste u gjetën 99 kultura negative e 12 pozitive, prej të cilave
10 me monoflorë e 2 me poliflorë.
Tabela nr. 1
Material i marrë nga

Numri i rasteve

Kulturë pozitive

%

Kulturë negative

%

Pulpa e kurorës

133

74

55.6

59

44.3

Pulpa e rrënjës

133

46

34.5

87

65.4

Kanali para mbushjes

111

12

10.8

99

89.1

Mikrobet e izoluara renditen si më poshtë:
Tabela nr. 2
Raste të izoluar me material nga
Lloji i mikroorganizmave
Pulpa e kurorës

Pulpa e rrënjës

Koni i letrës

Streptokok viridans

39

25

6

Pneumokok

8

3

2

Stafilokok i bardhë

7

6

1

Streptokok johemolitik

4

4

1

Sporigene

2

-

-

Enterobakter gram pa identifikuar

2

1

-

Streptokok viridans +stafilokok i bardhë

4

4

-

Streptokok viridan stafilokok i artë

1

-

-

Streptokok viridans + bakterium koli

1

-

-
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Raste të izoluar me material nga
Lloji i mikroorganizmave
Pulpa e kurorës

Pulpa e rrënjës

Koni i letrës

Streptokok viridans + sarcina

1

1

-

Streptokok viridans +streptokok
johemolotik

1

-

-

Strptokok viridans +stafilokok citreus

-

-

1

Streptokok johemolitik +stafilokok i bardhë

1

1

-

Streptokok johemolitik +pneumokok

1

1

-

Stafilokok i bardhë +bakterium koli

-

1

-

Tabela nr.3
Raste të ekzaminuara

Ras. me mikriflo. në pul.
e devit. të kurorës

%

Pulpite akute serozë

61

28

45.9

Pulpite akute qelbëzues

13

8

61.5

Pulpite kronikë ulçerozë

46

30

65.2

Pulpite kronike gangrenozë

8

6

75

Lloji i pulpitit

Diskutim. Sic shihet edhe në pulpën e devitalizuar, të mbyllur me mbushje të përkohshme,
në përqindje të konsiderueshme ekziston një florë e larmishme ku mbizotërojne koket. Këto rezultate
bien ndesh me thëniet e disa autorëve që e konsiderojnë sterile pulpën mbas devitalizimit (cit.6). Më
e ngarkuar është pulpa e kurorës, pastaj vjen ajo e rrënjës dhe fare pak koni i letrës. Sipas diagnozës
ngarkesë më të lartë mikrobike kanë pulpitet gangrenoze, pastaj vijnë ata ulçeroze, akute qelbëzues
e së fundi akut seroze. Mikrobi mbizotërues është streptokoku viridans, që gjendet në 65 % të
kulturave pozitive të pulpës së kurorës e të rrënjës. Pastaj rreshtohen pneumokoku, stafilokoku i
bardhë, streptokoku johemolitik, sporigenet, bakterium koli, etj., të gjithë saprofite banale të zgavrës
së gojës në kondita normale. Në poliflore mbizotëron më tepër konbinimi streptokok viridans +
stafilokok të artë dhe asnjë me streptokok hemolitik. Kjo na shtyn të mendojmë se në pergjithësi
flora patogene nuk gjen kushte shumëzimi në pulpën e devitalizuar. Ka të dhëna se streptokoku
hemolitike e stafilokoku i artë nuk gjenden ne kanalet e mbyllura (4). Në analizat e bëra me këtë rast,
u pa mungesë rritjeje “ in vitro ” që vlerësohet me tre pluse për streptokokun hemolitik e me dy pluse
për stafilokokun e artë, kurse për viridansin e pneumokokun nuk kishin zonë mungese rritjeje. Me
sa duke kjo i detyrohet veprimit të antiseptikut në përbërje të pastës aresikale.
Autorë të tjerë, streptokokët i gjetën në 60 % të kulturave pozitive (3), ndërsa mikrobin më të
shpeshtë-streptokokun viridans, në 12 – 85 % të kulturave endodontike pozitive (4). Në mikroflorën
e periodontiteve kronikë, Kongo gjen pak, kurse Pepa shumë koke patogene.
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Në materialin e marrë në kon letre para mbushjes së kanalit u gjetën kultura negative në
89.1 % të rasteve e kultura pozitive në 10.8 % të rasteve. Ky mendojmë, është një tregues pozitiv
për të perligjur mbushjen e kanalit në seancën e dytë. Sipas literaturës në kanalet e ekzaminuara
bakteriologjikisht para mbushjes, seancën e dytë të mjekimit të pulpitit me anestezi lokale, u gjetën
3 – 16 % (5), 14 % dhe 30 % (cit.5) të kulturave pozitive.

P Ë R F U N DI M E .
1. Devitalizimi në rastin e pulpiteve me pastë arsenikale blu, nuk siguron sterilitetin e pulpës.
2. Mikroflora mbizotëruese përbëhet kryesisht prej streptokokëve, stafilokokëve e pneumokokëve
banale me forma patogene shumë të rralla. Më e ngarkuar është pulpa e kurorës se sa ajo e
rrënjës.
3. Mikrobi më i shpejtë është streptokoku viridans, që izolohet në 65 % të kulturave pozitive të
pulpës së kurorës e të rrënjës.
4. Në pulpite kronike gangrenoze, pulpa e devitalizuar e kurorës është bakteriologjikisht
e ngarkuar në 75 % të rasteve, në pulpitet kronike ulceroze në 65.2 %, në pulpitet akute
qelbëzuese në 61.5 % dhe në pulpitet akute seroze në 45.9 % të rasteve.
5. Para mbushjes së kanalit 89.1 % e kulturave jane sterile.
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REZULTATET TONA NË MJEKIMIN E SËMUNDJEVE
TË MUKOZAVE NË PËRDORIMIN E PROPOLISIT
E TË DISA BIMËVE TË TJERA MJEKSORE
Stom. Nashifer RRAKULLI
Poliklinika stomatologjike Kavajë
Paradontopatitë janë nga sëmundjet më të përhapura të sistemit maksilo-facial, në të
cilat përfshihen gjithë proceset patologjike që shfaqen në paradontin marginal, dëmtime kronike
me evolucion progresiv, me prirje të vazhdueshme për përhapje duke kapur dalngadalë të gjitha
shtresat e indeve të paradontit. Këto ndryshime shkaktojnë rënien e dhëmbit e atrofizimin e indeve
parandontale. Duke qenë një sëmundje mjaft e përhapur, sidomos e moshave të reja, diagnostikimi,
depistimi, dispanserizimi e mjekimi i tyre merr një rëndësi të vecantë. Mjekimi i paradontopative
përbën sot një nga problemet më të vështira të praktikës stomatologjike. Metodat e mjekimit janë të
shumta e të ndryshme dhe kombinimi i tyre në vartësi të formës klinike dhe të stadit të sëmundjes
mund të çojë në stabilizimin ose shërimin e procesit patologjik. Objektivi përfundimtar i mjekimit
duhet të jetë rikrijimi i plotë i kockës alveolare dhe fijeve paradontale. Por në stadin e njohurive të
sotme, rigjenerimi i plotë i kockës alveolare dhe i indeve të tjera paradontale ende nuk është zgjidhur.
Për rrjedhim piksynimi ynë terapeutik duhet të synojë në stabilizimin e procesit, për te krijuar një
ekuilibër morfologjik, funksional dhe trofik në vartësi të fazës në të cilën gjendet sëmundja.
Që prej kohësh, sëmundje të ndryshme të cipave jargore të gojës si: gjakrrjedhja nga gingivat
e tjerë i kanë shqetësuar mjekët tanë popullorë, barnat e të cilëve si: kamomili, qepa, hurdha, e tjerë
edhe sot në kushtet e ekzistencës së mjeksisë moderne nuk e humbin vlerën, por përkundrazi këto dy
mjeksi mbështesin, plotësojnë dhe pasurojnë njëra-tjetrën.
Në vendimet e Pleniumit XI theksohet: Të studjohet me vëmendje përvoja e mjeksisë sonë
popullore për t’u përdorur me sukses në shërbim të popullit, në kombinim me metodën e mjekimit
modern të shëndetësisë. Në këtë material do të paraqesim trajtimin e disa rasteve të:
1. Paradontopative superficiale (gingivitis) - 20 raste
2. Paradontopative të thella (paradontitis) - 10 raste
3. Paradontopative të përziera (mikste) – 18 raste e disa sëmundje të cipave jargore të gojës si:
1.
2.
3.
4.
5.
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Stomatitis chataralis
Candidosica
Aftosa
Ulcarosa
Kejlitis glandularis simplex

12 raste
9 raste
4 raste
3 raste
1 rast
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Per trajtimin e tyre jane perdorur preparate të propolisit kombinuar me kamomilin, lule blirin,
bimën teucrium polium ose bari i majasëllit duke u nisur nga vetitë farmakologjike e mekanizmi i
veprimit të tyre.
Në përdorimin e propolisit jemi mbështetur në përvojën e çmuar të Hysni Ndojës të
Poliklinikës Stomatologjike Shkodër, e tretësirat e pomadat janë përdorur në po ato përqindje që
përdor ai.
Propolisi ose zami i bletës.
Ka veti antimikrobike, vepron ndaj mikrobeve staphylococ aeureus, albus streptococus
e tjerë,si dhe veti anestetike, rigjeneruese me aftesi te fuqishme kurative. Është i padëmshëm për
organizmin, nuk përfton shfaqje anësore e plotëson veprimin e antibiotikëve, si rrjedhim ka leverdi
ekonomike, sepse kushton lirë e përgatitet lehtë.
Propolisi përmban: rrëshira, ballsam, polen, dyllë bletësh e bimësh, vajra eterikë, vitamina,
fenol, mikroelemente të ndryshme, acide të ndryshme e antibiotikë. Këtë preparat e kemi përdorur
në formë tretësire ujore 30 – 40%, në formë tretësirë alkoolike 20 %; në formë paste ose pomadë 2030 % për përdorim lokal.
Camomili. Ka veprim antiinflamator, antiflogjistik, veprim që ndodh në të gjithë indet,
sidomos mbi indin inflamator ku ka eksudat, edemë,hiperemi. Lënda aktive është asuleni i cili
mendohet se frenon çlirimin e histaminës, e përqëndron atë në inde, e kështu ushtron veprimin e tij
anti inflamator, meqenëse përmban gajazulën ka veprim qetësues.
Përgatitet: Duke marrë një lugë gjelle kamomil lule, e hedhim në një enë ku shtohet një gotë
ujë e vluar e lihet e mbuluar për 10 minuta duke e tundur herë pas here, kullohet e me të shpëlahet
goja 3 - 4 herë në ditë.
Lule bliri. (Tilia cherdata): Përmban mucilagje, esenca të pasura me fornezol, glokuzite,
sheqerna, taninë e lëndë të afërta me vitaminën E.
Përgatitja: Merret një grusht nga bima, thërmohet e zihet në një litër ujë për 30 minuta,
kullohet e me të shpëlahet goja 3 - 4 herë në ditë.
Përdorimi në rastet tona:
Me këto preparate kemi mjekuar format që thamë më lart. Me paradontopati inflamatore
superficiale janë mjekuar 20 të sëmurë të moshave 20 - 40 vjeç, nga të cilat 12 femra e 8 meshkuj.
Mjekimi ka zgjatur 3 - 5 seanca. Në seancën e parë e të dytë është bërë shëndoshja e kujdesshme dhe
e plotë e gojës, duke mënjanuar gjithë faktorët lokalë si: Heqje e plotë e gurzave, heqje e rrënjëve të
mbetura, apo të ndonjë këllëfi ose ure defektoze, rregullimi i mbushjeve të varura, pra është mënjanuar
shkaku lokal. Është bërë shpëlarje me ujë kamomili. Pas izolimit me tampone pambuku është përdorur
tretësirë alkoolike 20 % e propolisit në formë shiritash të ngopur me të e të ngjeshur në xhepat gingivale
2 herë nga 5 minuta. Mjekimi është në lidhje të ngushtë me shkallën e pastërtisë e të higjienës orale,
prandaj të sëmurëve u këshillohet të mbajnë një higjienë të mirë, u rekomandohet larja e dhëmbëve 2 - 3
herë në ditë e shpëlarje për 3 - 4 herë në ditë me ujë kamomili. Në seancat e treta e të katërta përdoret
i njëjti mjekim, por në 10 raste kemi përdorur edhe mjekim të përgjithshëm me vitamina si: C, B1,PP.
Në këto raste rezultati i mjekimit është dhe më i mirë. Në seancën e 5 - 6, përveç tretësirës
alkoolike të propolisit kemi përdorur dhe pomadën e tij 20% të futur e të ngjeshur në xhepat
gingivale e pastaj në formë masazhi në gingivat. Që në seancën e dytë i sëmuri e ndjen përmirësimin,
i qetësohet dhimbja, gjendja e nervizimit apo kruarjes. Në seancën e pestë dhe të gjashtë fillon
rigjenerimi: gingivat marrin ngjyrë rozë normale, zhduket edema dhe hemorragjia. I sëmuri nuk ka
asnjë shqetësim subjektiv e në ato raste kur ai zbaton me përpikmëri këshillat e mjekut e ka mbajtur
një higjienë të mirë, nuk ka pasur recidiva për një kohë të gjatë 9 muaj, një vit e më sipër.
315

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

Në paradontopatitë e thella (paradontitis), 10 raste të moshave 30-50 vjeç nga të cilat 4 femra
dhe 6 meshkuj e në paradontopatitë e përziera 18 raste të moshave 20-40 vjeç nga të cilat 8 femra
e 10 meshkuj, mjekimi ka zgjatur më shumë deri 10 seanca, e është kombinuar edhe me mjekim
kirurgjikal si: kyretazh, gingiveotomi, gingivoplastikë e tjerë, apo me mjekim protetik si: dekortikim
të dhëmbëve për të vendosur një ekuilibër funksional. Ndërsa për mjekim medikamentoz kemi
përsosur preparatet e propolisit si edhe më sipër në formë shiritash të ngopur 2 herë nga 5 minuta në
seancat e para e pastaj kombinuar me pomadën ne xhepa dhe masazhoterapi.
Në vendin e operuar pas gingivotomisë është vendosur edhe bandazhi me pomadë propolisi,
zingu, pluhur dyracryli dhe vaj karafili, i cili vendoset në bandazh e ngjishet ose qepet mbi vendin
e operuar deri sa të forcohet.Këto tampona janë mbajtur 48 orë. Ato mbrojnë indet, mënjanojnë
infeksionin, pakësojnë dhimbjet e hemoragjitë, stimulojnë rigjenerimin e indit të ri.
Në mjekimin e paradontopative, të sëmurët qetësohen që në seancën e dytë apo të tretë, por
shërimi apo stabilizimi i plotë vjen pas dhjetë seancash i kombinuar dhe me vitaminoterapi dhe
fizioterapi, por në asnjë rast nuk janë përdorur antibiotikët.
Një interes të veçantë paraqet mjekimi me propolis në rastet me stomatitis candidosica tek
fëmijët të cilët si rezultat i përdorimit pa kriter të antibiotikëve, kohët e fundit janë shumë të përhapura.
Këta fëmijë janë trajtuar në këtë mënyrë: Pas një lavazhi të kujdesshëm me ujë të oksigjenuar, për të
zhdukur cipat fibrinoide që mbulojnë gjuhën, apo mukozën e qiellzës e faqeve, bëhet tushimi i tyre
me ndihmën e tamponeve të ngopur me tretësirë ujore 30 – 40 % të propolisit 2 - 3 herë per 5-6 ditë.
Nënat referojnë se pas mjekimit, fëmijët pranojnë të ushqehen si rezultat i qetësimit të dhëmbëve.
Mbas 2 - 3 mjekimesh, fëmija qetësohet e ushqehet më mirë e pas 4 - 5 mjekimesh fillon rigjenerimi
e shërimi i plotë. Në raste të rënda është kombinuar edhe me mjekim plotësues, me tretësira ujore të
anilinës 1-2%, nistatinë e vitaminoterapi. Rezultatet kanë qenë të kënaqshme e më të mira sesa grupi
i fëmijëve që është mjekuar me stomakuran.
Ndërsa në stomatitet aftose e ulçeroze, përveç lavazhit me ujë të oksigjenuar apo permanganat
1:1000 e tushimeve me tretësirë ujore propolisi, ne vendet e ulceruara pas izolimit me tampone
pambuku kemi aplikuar pomadë propolisi 30 - 40 % për 10 - 15 minuta. I sëmuri qetësohet që në
seancën e dytë e epitalizimi fillon në seancën e tretë e të katërt, shërimi i plotë pas gjashtë-shtatë
seancash. Në seancën e tretë ose të katërt, bëjmë edhe mjekimin e plotë të gojës. Si mjekim të
përgjithshëm kemi përdorur vitaminoterapi e shpëlarjen e gojës në shtëpi për 3 - 4 herë në ditë me
ujë kamomili, lule bliri apo borzilok.
Për t’u përmendur është rasti i një të sëmuri me kejlitis glandularis simplex i cili mjekohet
prej shumë vitesh e kishte kancerofobi. Iu bë mjekimi lokal me tretësirë ujore propolisi 30 % e pastaj
aplikime pomade propolisi e në seancat e mëvonshme në forma masazhi. Si mjekim të përgjithshëm
qetësues të sistemit vitaminoterapi me doza të mëdha e psikoterapi.
Që në seancat e para i sëmuri u qetësua e ju nënshtrua mjekimit me shumë optimizëm. U
shërua pas dhjetë seancash e nuk është paraqitur më, edhe pse ka kaluar mbi 1 vit nga mjekimi.
Për lavazhe në shtëpi kemi përdorur edhe bimën teuorium polium ose i quajtur nga populli
barë majasëlli. Kjo bimë na u rekomandua nga një i sëmurë që vuante nga një formë paradontopati
të thellë e kronike të shoqëruar herë pas here me abscese paradontal. I sëmuri vinte e mjekohej herë
pas here, por vetëm një mjekim të thjeshtë deri në drenim e kryetazh, nuk pranonte mjekim të thellë
kirurgjikal. I filluam mjekimin me tretësirë alkoolike 20 % propolisi e pomadë 30 % për 10 seanca e
gjatë mjekimit e më pas për një muaj rrjesht përdori në shtëpi shpëlarje 3-4 herë në ditë me tretësirën
ujore të bimës teuorii polii Herba.
Kjo bimë në sajë të esencave e tanineve të ndryshme që përmban, ka veprim adstrigent mbi
indet gingivare të inflamuara. Këto lëndë formojnë me pjesët albuminoide e sekrecionet e indit të
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sëmurë lëndë kompakte të qëndrueshme. Ato veprojnë edhe në gjendrat mukozale duke frenuar
sekrecionin e tyre, ulin përshkueshmërinë e kapilarëve sipërfaqësore e pas veprimit të tyre, indi
mukozal bëhet i fortë dhe i thatë. Pra kanë veprim antiinflamator të ngadalshëm e cikatrizues.
I sëmuri pati një përmirësim të dukshëm e nuk pati më recidiva të abscesit paradontal. Nuk
është kthyer për rimjekim megjithëse ka kaluar 1 vit nga mjekimi i bërë.
Përdorimi i këtyre metodave mjekimi popullor, na bën të thellohemi e të mbështetemi më
shumë në popull për të studjuar e njohur bimët mjeksore e efektshmërinë e tyre. Për studimin e
këtyre vlerave dhe të përvojës shumë shekullore përparimtare të popullit, është e domosdoshme, që
ne punonjësit e shëndetësisë të qëndrojmë më afër popullit. Duke punuar gju më gju me popullin, do
të jemi më të ndërgjegjshëm për detyrat tona.
Prandaj të bashkëpunojmë me ta, të grumbullojmë përvojën e tyre, ta plotësojmë e ta
pasurojmë atë me njohuritë tona shkencore, se kështu ndihma e mjeksësisë shkencore do të jetë më
afër popullit.
Rezultatet:
1. Në 77 rastet e mjekuara e të ndjekura rezultati është i mirë.
2. Kemi patur 5 raste me mjekim të zgjatur. Kjo tek meshkujt e moshës 35 - 40 vjeç i cili
mendojmë se vjen nga pamjaftueshmëria e një higjene rigoroze.
3. Nuk kemi patur asnjë rast me efekte anësore.
4. Tek femrat e meshkujt e moshave të reja, rezultati është më i mirë, gjë që lidhet me zbatimin
me përpikmëri të rregullave të higjienës. Suksesi i mjekimit është i varur si nga mjeku ashtu
dhe nga i sëmuri. Neglizhencat e të sëmurit për higjienë të mirë e rigoroze e zgjat mjekimin
dhe e vështirëson atë (sigurisht në rastet kur nuk kemi faktorë të brendshëm).
5. Kombinimi me vitaminoterapi e shpejton shërimin dhe e plotëson atë.

P Ë R M B Y L L JA :
1. Paradontopatitë janë sëmundje të mjekueshme.
2. Aplikimi në klinikë i preparateve të propolisit, kamomilit, lule blirit e barit të majasëllit,
mendojmë se është me efekt të mirë e jo me më pak efekt se gingivitali e stomakurani.
3. Përgatitja e tyre është shumë e thjeshtë në klinikë ose: në bashkëpunim me farmacinë,
aplikohet lehtë.
4. Gjatë mjekimeve të mësipërme nuk është përdorur asnjë lloj antibiotiku, pra i kursen ato.
5. Ka leverdi ekonomike.
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KIRURGJI

REZULTATET TONA NË APLIKIMIN E ANESTEZISË MANDIBULARE
SIPAS GOW-GATTES
Stom. Sedat SHAMETI
Klinika Stomatologjike Gjirokastër
Hyrje
Metodat e ndryshme të anestezisë (sipërfaqësore, infiltrative, trunkulare, ndërkockore,
elektropunksionalanalgjezia etj), si dhe teknikat e ndryshme të saj, kanë ecur para. Mangësitë e një
metode kanë sjellë të renë e megjithatë kjo e fundit nuk ka arritur fundin e tyre. Këtu e kanë burimin
përpjekjet e vazhdueshme për përsosjen e kësaj anestezie, që si qëllim përfundimtar kërkojnë
zhdukjen e plotë të dhimbjes.
Nevoja për një analgjezi të mirë në pjesën e mbrapme të harkut te dhëmbët e poshtëm si dhe
vështirësitë e arritjes së saj, kanë sjellë teknikat e shumta që përdoren sot në praktikën stomatologjike
si: Anestezia daktile e brenda gojës, apodaktile, e drejtpërdrejtë dhe torusale, anestezia jashtë gojës në
vrimat mandibulare dhe ovale e tj.(3, 4, 11, 13).
Metodat e deritanishme megjithë anët e mira dhe përparësitë përkatëse, në raste të veçanta
nuk mund të mohojnë, jo rrallë, pamjaftueshmërinë e tyre.
Të nisur nga gjërësia ku ato përdoren, në praktikën e përditshme klinike dhe numri i madh
i njerëzve që provojnë çdo ditë këtë anestezi, mos sukseset qofshin dhe në shifra të ulta përbëjnë një
problem shqetësues. Është i njohur fakti që secila metodë ka përqindjen e saj të mos sukseseve, p.sh.
anestezia në vrimën mandibulare 15 % (10) etj.
Këto përqindje të dështimeve si dhe disa ndërlikime të fazes së parë të anestezisë (11, 13, 15), çuan
në kërkim të një teknike tjetër, që sot qarkullon me emrin e vetë autorit si teknika e “Gow Gates” (8.10).
Duke njohur përparësitë e kësaj metode të ndeshur kohët e fundit në literaturë, filluan që prej
disa kohësh ta provojnë atë në praktikën e përditshme klinike. Disa nga rezultatet dhe gjykimet tona
të hershme në këtë drejtim përbëjnë dhe objektin e këtij materiali.

Materiali dhe metoda.
Teknikën e “Gow Gates” në anestezinë e pjesës së mbrapme të harkut të dhëmbëve poshtë, e
pandeshur në literaturën dhe praktikën e deritanishme tonën (1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14), ne e provuam
në 120 raste (nga të cilët 58 meshkuj dhe 62 femra me ndarje sipas grup-moshës: 10 - 20 vjeç, 34
raste, ndërsa 86 raste të tjera i përkasin moshave 21 vjeç e lart.
318

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

Kjo metodë anestezie në 56 raste u përdor në gysmën e djathtë, ndërsa në 64 në atë të majtë
të nofullës së poshtme, ndërsa diagnoza e dhëmbëve të hequr ka qenë: Rrënjë dhmbësh 30 raste,
periodontit 25, pulpite 35, gangrena 14 heqje për qëllime protetike 9, abscese 3, paradontozë dhe kisti
i rrënjës nga një dhe së fundi 2 raste me alveolite.
Në të gjitha rastet, pas anstezisë dhe para veprimit kirurgjikal, janë pyetur dhe kontrolluar
të sëmurët për efektin e analgjezisë (me çpim në zonën e mpirë). Për t’u bindur në se depozitojmë
tretësirën sipas teknikës së lartpërmendur, herë pas here kemi bërë grafi të asaj pjese, në kohën
e çpim depozitimit. Në rastet e dështimeve për vazhdim nuk kemi përsëritur të njëjtën teknikë
anestezie.
Si lëndë mpirëse kemi përdorur tretësirën 2 % të lidokainës 2cc, me adrenalinë 1:100000.
Gjatë vënies në jetë të teknikës të “Gow Gates” (8), përdoren pikat orientuese të jashtë gojës:
Tragusi i veshit, harku nën tragus dhe këndi i gojës.
Teknika fillon me vendosjen e kokës në pozicionin e atillë ku hapja më e madhe e gojës
vëndos vijën e Tragusit me komisura labi në nivel horizontal. Me gojën kështu të hapur, shpohet
anash shfaqjes së muskulit pterigoid të brendshëm dhe më brenda muskulit temporal, në nivelin
e çukzës qiellëzore të dhëmballës së dytë në nofullën sipër, duke drejtuar trupin e shiringës nga
dhëmbi këndësor (kanin) i nofullës së poshtme, të anës së kundërt.
Kur mungojnë dhëmballët e nofullës së sipërme (në rastin tonë 6% të rasteve) shpimi bëhet
pak më jashtë vendndërprerjes së horizontales tragus-komisure në palën pterigo-bukale.
Përpiqemi që me gjilpërë të arrihet tragusi i veshit dhe në thellësinë 25mm ndeshemi në
kockën që i përgjigjet qafës së pjesës artikuluese të nofullës së poshtme.
Pasi bindemi, me shiringë për mosdëmtim enësh, injektojmë lëngun gjithnjë në takim me
kockën. Duke vepruar në këtë mënyrë mpihen: nervi alveolar poshtë dhe dega ngjitëse e tij (që nga
niveli i depozitimit e poshtë, nervi lingual i anës përkatëse, nervi musculus mylohyoideus et venter
anterior digastricus si dhe nervi bukal i anës përkatëse. Mpirja arrihet disi më vonë se anestezia e
bërë në vrimën mandibulare.

DISKUTIM
Rezultatet tona të krahasuara me ato të autorëve të huaj (cituar nga 8) paraqiten në tabelën e
mëposhtme:
Anestezi sipas Gow-Gates
%
sukses

%
mos
sukses

%
dëmtim enësh

% mpirje
n.bukal

% m.sukse.
i.lin

%.
zon.iscemike

Watsen

100

-

-

-

-

-

Gow
Gates

100

-

-

-

-

-

Robertson

92

8

-

-

-

-

Malamed

97.2

2.7

-

-

-

-

Shameti

97.5

2.5

5

75

5

1.4

Autori
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Përparësitë e teknikës Gow-Gates lidhen me rezultatet e qëndrueshme dhe mpirjen e nervit
bukal në mbi 60 % të rasteve me të njëjtin infeksion (75 % sipas të dhënave tona) dhe shifrat e ulta të
mossuksesit si: dështim 5% (të dhënat tona 2.5%0, dëmtim enësh 2 % (të dhënat tona 5 %),paksim
trizmusi e tjerë (7).
Nga përvoja e deritanishme në vënien në jetë të kësaj teknike rezulton:
Mossuksesi që shprehet me pamjaftueshmërinë e anestezisë në pjesën e mbrapme të nofullës
së poshtme, kushtëzohet nga lëvizshmëria e kockës së nofullës së poshtme, fiksimi i muskujve,
aponeurozave e ligamenteve, nga trashësia e kortikales dhe ngjeshjes së saj që pengon depërtimin
e lëndës së injektuar. Mendime të ngjashme janë shprehur edhe nga autorët e tjerë (10, 11). Duke
njohur këto faktorë pengues mund të bëhen përpjekje për shmangien e tyre. Kështu p.sh. vështirësive
që rrjedhin nga trashësia dhe ngjeshja e shtresës kortikale, u është shmangur me depozitim më në
largësi të lëndës anestezuese. Efekti arrihet kur nervi është akoma jashtë kokës së nofullës së poshtme.
Venddepozitimi i lëndës anestetike formohet nga disa inde prandaj njohja e mirë e
anatomisë së faqes së brendshme të degës ngjitëse të mandibulës merr rëndësi të veçantë. Çdo
teknikë anestezie në hapësirën pterigomandibulare përdor pika orientuese të njohura që gjenden
tek çdo njeri, çdo seks apo grupmoshe. Teknikat e lartpërmendura e zbatojnë njohjen anatomike,
por megjithatë mossuksesi shfaqet, gjë që bëhet edhe më i padëshirueshëm në disa gjendje
fiziologjike të veçanta (14). Deri tani ky mossukses është konsideruar si e metë e teknikës (10) dhe
mjeku praktik është familjarizuar me të.
Si shkak i mossuksesit mendohet të jetë ndërtimi i larmishëm i hapësirës pterigomandibulare
(2) dhe lidhet me futjen gabim të lëndës anestetike në muskulin temporal, pterigoid intern dhe
ekstern apo në gjendrën parotis përkatëse.
Studimi i hapësirës pterigomandibulare në nivele të ndryshme të degës ngjitëse të mandibulës
flet për madhësi dhe forma të ndryshme të kësaj hapësire, e cila nuk vihet sa duhet në dukje në raste
kur të sëmurët nuk vlerësojnë sa duhet kërkesat tona për hapje të rregullt të gojës, moslëvizje të
nofullës etj.
Çdo orientim duhet të realizohet brenda trekëndëshit ndërmuskular që kufizon hapsirën
pterigomandibulare (2, 11, 13). Jo çdo vendosje e pikës së shpimit dhe depozitimit në planin vertikal
dhe horizontal lejon arritjen e anestezisë mbasi në disa raste ngjet më tepër një depozitim i gabuar i
lëndës mpirëse në indet fqinje, larg nervit mandibular.
Përgjegjës për mossuksesin e anestezisë mund të bëhet edhe ligamenti sternomandibular,
burim i një numër dështimesh që lidhen shpesh me teknikën (10). Ky ligament përgjegjësohet për
përhapjen anarshike të lëndës mpirëse e sidomos për orientim lart të saj (10). Prandaj këndi i formuar
nga faqja e brendshme e deges ngjitëse të mandibulës me këtë ligament përbën vendin më të mirë
për depozitimin e anestetikut. Kalimi i gjilpërës jashtë këtij këndi do të zhvendoste lëndën mpirëse
larg murit mandibular. Ja pra se pse duhet komunikim i mirë me të sëmurin për të nxjerrë më në pah
formacionet anatomike që kërkohen.
Trizmusi përbën një ndërlikim të mundshëm në të gjitha metodat. Ai vjen si shtrëngim
reflektor, kryesisht nga inflamacioni aseptik që shkaktohet nga dëmtimi i indeve veçanërisht fijeve të
muskulit temporal e pterigoid të brendshëm si dhe i periostit (10, 12, 13).
Dëmtimi i muskulit temporal është më i mundshëm, pasi fiibrat e tij zbresin deri në nivelin
e kurorës së përtypësve poshtë për t’u fiksuar në faqen e brendshme të degës ngjitëse të nofullës së
poshtme (2).
Efekti anestetik – Anestezia në nivelin e poshtëm të hapësirës pterigomandibulare nuk është e
mjaftueshme pasi nuk anestezon të tre nervat që inervojnë këtë pjesë. Prandaj kërkohet një injeksion
shtesë, pasi në 20 % e rasteve sipas Rood (cituar 10) nervi bukal merr pjesë në inervimin e dhëmballëve
320

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

të poshtme. Anestezia në nivelin e mesëm të hapësirës lartpërmendur, kur është rezultative, nuk le
vend për shpim-depozitim plotësues.
Dëmtimi i enëve të gjakut – Domosdoshmëria për të qenë gjithmonë në indin e shkrifët, ku
siç dihet kalon tufa vaskulonervore, përpjekjet për të takuar gjilpërën me kockën, hapësira e ngushtë
etj., risim mundësinë e dëmtimit të këtyre enëve. Sipas të dhënave të literaturës (10. 15) ato takohen
në 2,3 dhe 10 – 15 % të rasteve, ndërsa ne i ndeshëm ata në 5 %. Sidoqoftë edhe në këtë metodë, ky
mbetet një ndërlikim që duhet patur parasysh.
Për të gjitha këto, një teknikë e zbatuar me kujdes dhe përpikmëri si dhe një komunikim i
mirë me të sëmurët do të bënte të mundur uljen e mëtejshme të treguesve që pasqyrojnë dështim apo
ndërlikim të teknikës së zbatuar, e si rrjedhim duhet të kihen parasysh në çdo rast nga mjeku praktik.
Përfundim. Mbështetur në përvojën e deritanishme dhe rezultatet e marra, mendojme se
teknika e Gow Gates përmirëson disa tregues të teknikave te anestezisë në nivelin e poshtëm dhe të
mesëm të hapësirës pterigomandibulare dhe ul përqindjen e mossukseseve.
Duke shfrytëzuar veçoritë anatomo-topografike të pjesës së sipërme të hapësirës
pterigomandibulare që ka ind të shkrifët të mjaftueshëm dhe duke injektuar anestetikun larg
veprimit të forcave muskulare dhe ndikimit të ligamentit sfenopalatin, ajo siguron përhapje të mirë
të anestetikut, pra efekt të mirë mpirës, pa dëmtime të tjera, në një afërsi me nervin rreth1 cm.
Duke njohur shkaqet e ndërlikimeve dhe mossukseseve, që nuk varen nga teknika por nga
respektimi i rregullave që kërkon kjo teknikë nga mjeku dhe i sëmuri, dhe duke provuar përparësitë
e saj ndaj metodave të tjera, për rastet ku ajo indikohet, ne mendojmë se ajo mund dhe duhet të
përdoret në praktikën e përditshme klinike mbasi është e realizueshme në kushtet e çdo kabineti
dentar dhe nga cilido mjek, krahas teknikave të tjera që përdoren deri sot.

L I T E R AT U R A
1. Basha F. Kirurgjia operatore viti 1977 fq. 16.
2. Egorov P.M. Stomayelogia Viti 1981, n. 1 faqe 34.
3. Evdokimov A.I. e bp. Hirurgic. Stomatologia, viti 1964, fq. 38.
4. Fetiso.N. Obezbolevanie pri operacijah na celjustn licevci obllasti, viti 1965. Fq. 120.
5. Gace P. e bp. Kirurgjia e përgjithshme, viti 1973, fq. 203.
6. Gjini S. Patologjia e dhëmballës së pjekurisë, viti 1978, fq. 40.
7. Kasapi I. e bp. Buletini stomatologjik viti 1982 nr. 1 fq. 26.
8. Malamed S.F. Oral Surgery viti 1981, nr. 5, fq. 463.
9. Miroshnicenko I.T. e bp. Stomatologia viti 1982, nr.2 fq. 57
10. Onayoun J.P. e bp. Revue d’odontostomatol. Viti 1982 nr. 1 fq.9
11. Pojani Dh. e bp. Kirurgjia stomatologjike, viti 1971 fq.18,21,28.
12. Pojani Dh. e bp. Operacionet ambulatore viti 1978 fq. 48.
13. Pojani Dh, Kasapi I. Anestezia lokale dhe teknika e heqjes së dhëmbëve. Viti 1975, fq.60,75.
14. Pojani Dh. Buletini stomatologjik, viti 1976. Nr.1 fq.27.
15. Rumjancev Ju.M. Stomatologia, viti 1977, nr. 1 faqe 34.

321

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

PROCESET INFLAMATORE DHE ANTIBIOTIKËT NË STOMATOLOGJI
Stom. Enver KOTORRI, Korrado KOTRI
Poliklinika stomatologjike Durrës
Indet e buta rreth nofullave preken shpesh nga proceset inflamatore që në shumicën e rasteve
janë me origjinë odontogjene. Ato paraqesin aspekte klinike të ndryshme në vartësi nga etiologjia,
vendi i lokalizimit, nga ndryshimet anatomo-patologjike.
Trajtimi i këtyre proceseve inflamatore në regionin maxilo-facial ka zënë një vend të
rëndësishëm në praktikën tonë të përditshme, për të cilën kanë bërë studime shumë autorë tanë si
Pojani, Kasapi, Aleksi, Qirko etj. dhe autorë të huaj.
Kur proceset inflamatore trajtohen jo në rrugë të drejtë, sjellin pasoja serioze lokale dhe të
përgjithshme. Prandaj trajtimi i drejtë dhe i shpejtë i absceseve dhe flegmoneve sipas fazës së abscesit
dhe gjendjes së përgjithshme të pacientit është detyrë imediate e mjekut stomatolog.
Ne në punimin tonë do të trajtojmë vetëm rastet kur procesi inflamator është i domosdoshëm
të trajtohet edhe me antibiotikoterapi.
Në përvojën tonë, për trajtimin e proceseve inflamatore kemi patur gjithnjë për bazë ndërhyrjen
kirurgjikale si ekstraksionin, ekstraksion+incizion, incizion, trapanim etj, duke e shoqëruar në raste
të domosdoshme me antibiotiko-terapi.
Përdorimin e antibiotikëve, ne e kemi bazuar kryesisht në të dhënat kliniko-laboratorike që
ndihmojnë në trajtimin më ekzakt, më të qëlluar dhe më të shpejtë të abceseve duke eleminuar efektet
anësore që japin përdorimi pa kriter i antibiotikëve dhe sidomos i atyre me spektër të gjërë veprimi.
Nga 640 rastet me absces, që kemi patur në klinikën tonë rajonale për vitin 1981 dhe 6-mujorin
e parë të vitit 1982 marrim në shqyrtim vetëm 230 raste, ku është dashur kombinimi i ndërhyrjes
kirurgjikale me antibiotiko-terapine ambulatorisht.
Ndarjen e rasteve e kemi bërë në dy grupe siç shihet në tabelën nr. 1
Në grupin e parë kemi futur rastet me abscese monomikrobike, kryesisht format akute dhe
subakute.
Në grupin e dytë kemi futur rastet me proces inflamatore polimikrobike, kryesisht format
kronike të zgjatura 67 %.
Në grupin e parë kemi raste më të shumta 154, ku vërehen në përgjithësi një epërsi e qartë e
njërit grup patogen bakteriesh, kryesisht (si stafilokok, streptokok viridans dhe hemolitik) dhe më
pak mikrobe të ndryshme.
Nga antibiogramat e bëra në grupin e parë predominon kryesisht stafilokoku 56 %, streptokoku
viridans 25 % dhe bakterie të ndryshme 19 %.
Në rastet e absceseve inflamatore momomikrobike (grupi i I-rë) përveç ndërhyrjes kirurgjikale,
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pacientët i kemi trajtuar edhe me antibiotiko terapi, kur ka qenë e domosdoshme, por jo me spektër të
gjërë veprimi, kryesisht me grupin e penicilinave e më tepër kemi përdorur bipenicilinën që vepron
brenda 12 orëve e kryesisht mbi streptokokët, me doza minimale (3 flakon) + vitamino-terapi të
grupit B e C.
Kurse me pacientët e grupit të I-rë që antibiograma u ka dalë rezistente ndaj bipenicilinës
kemi përdorur streptomicinë + Vitamin B1, rastet kanë qenë më të pakta 46.
-Arsyeja përse i kemi trajtuar pacientët e grupit të I-rë edhe me antibiotikë:
Rastet e grupit të parë i kemi trajtuar edhe me antibiotiko terapi kur gjendja e përgjithshme
dhe lokale nuk na ka lejuar të mjaftohemi vetëm me ndërhyrjen kirurgjikale p.sh. temperaturë e lartë,
edema kolaterale, trizmusi, mosha (fëmijë – pleq) dhe fuqitë imunobiologjike të organizmit nuk kanë
qenë në nivelin për të suportuar abscesin edhe me ndërhyrjen që i është bërë e specializuar.
Në grupin e dytë kemi rastet me proces inflamator polimikrobike, këtu futen format e zgjatura
me tendencë kronike, si dhe rastet e rënda, gjithsej 76 raste 33 %.
Në këto forma (në këtë grup) takohen shoqëri të ndryshme mikrobesh aerob dhe anaerob
(gram pozitiv dhe gram negativ), këtu futen ato raste që kanë rezultuar.
1. Mos sanimi – në kohë i gojës
2. Mos heqja apo mjekimi në kohë i dhëmbit shkaktar
3. Kur procesi inflamator ka vazhduar edhe pas ndërhyrjes kirurgjikale, duke u zhvilluar në
indet përreth nofullës si edhe në vetë nofullën në spaciumet e afërta apo në distancë.
4. Kur nëpërmjet trepanimit nuk është arritur drenimi i plotë (grupi i frontaleve).
5. Kur pacienti ka neglizhuar në paraqitjen në kohë të tij.
6. Kur pacienti ka marrë para ndërhyrjes antibiotikun jo të përshtatshëm për florën
mikrobike në fjalë.
7. Kushtet lokale të përgjihshme nuk e kanë lejuar ekstraksionin e dhëmbit shkaktar.
a) Sëmundjet kardio-vaskulare të dekompesuara.
b) Diabetus melitus grave
c) Diatezat hemoragjike
d) Sëmundjet infektive të rënda
e) Gratë shtatzëna me rrezik dështimi 2 muajt e para e 2 të fundit.
Ne këto raste i kemi trajtuar përveçse ndërhyrjes kirurgjikale të specializuar, në konsultë edhe
me mjekët kurues, për rastet me komplikacione të përgjithshme, por kemi përdorur edhe antibiotikoterapinë shoqëruese me spektër të gjërë veprimi.
Si orientim kemi patur anibiogramën që na ka ndihmuar të zgjedhim antibiotikët më
të përshtatshëm me spektër të gjërë. Kryesisht kemi përdorur kombinimin Bipenicilinën +
Streptomicinën ose tetraciklinën (apo Chloramphenicolin + Tetraciklinën në formën tetramfenikol)
dhe vetëm në dy rastet kur antibiograma na doli rezistente për të gjitha llojet e antibiotikëve, ne kemi
përdorur edhe kanamicinën 1 gram në ditë për 3 ditë si ne rastet e pacientëve L.M. regj. 1902, vjeç 17
dhe tek pacienti E.D. nr. Regj. 2388 punëtor vjeç 26. Dimë se flora bakteriale që takohet në kondita
normale në rajone përkatëse paraqet karakteristika të veçanta që ndryshojnë nga individi në individ
dhe në vartësi nga mosha në kondita të veçanta të jetës, ose të aktivitetit fiziologjik.
Pra që antibiotiku të veprojë duhet të jetë i ndjeshëm ndaj mikroorganizmave ku vepron.
Këto të dhëna merren nga ekzaminimet bakteriologjike, ku bashkë me gjetjen e mikrobit bëhen
edhe përcaktimet e antibiotikut më të përshtatshëm. Theksojmë këtë pasi në praktikën e përditshme
ka shumë mjekë që megjithëse i kanë të qarta këto njohuri, përsëri përshkruajnë shumë raste me
antibiotikë pa kriter, që sjellin uljen e përpjekjeve për një shërim të shpejtë, duke ngritur paaftësinë e
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përkohëshme, pa folur për efektet anësore që jep antibiotiku dhe më tej kursimi i tij.
Nga rastet që kemi patur po përmendim njërin prej tyre: Pacienti Sh.R. vjec 12 me nr. Regj. 1166,
nxënës, paraqitet me absces regioni mandibular, retromolar 6, trajtuar me antibiotic, Bipenicilline
për 7 ditë, paraqitet ditën e 10 duke qëndruar edhe 3 ditë pa mjekim. Nga antibiograma e bërë del
absces polimikrobike ku Bipenicilina +, Streptomicinën+ Chloraphenicolin +, Tetraciklina+++, u bë
ndërhyrja me incizion e ekstraksionin, ju ndërpre antibiotik Bip., ju dha 18 tebleta 0.25 tetraciklinë,
gjendja e pacientit ndryshoi mbas 3 ditëve u shërua plotësisht.
Për mendimin tonë veprimi i parë nuk është i thelluar dhe i bazuar shkencërisht, ai shpesh herë
bëhet shkak për pasoja të rënda që kanë përfunduar edhe në spital, ku është dashur përpjekje për të
dominuar procesin inflamator me pasoja të rënda. Lidhur me këtë jemi të mendimit edhe theksojmë,
se mjekimi konservativ 2 - 3 ditë pa rezultat, kur gjendja e të sëmurit vazhdon të jetë e njëjtë ose të
keqësohet, duhet të na bëjë të mendojmë: - piksëpari duhet të bëjmë ndërhyrjen kirurgjikale edhe
pse të vonuar dhe e dyta kemi të bëjmë me një vatër infeksioni ku antibiotiku i përdorur nuk bën
efekt ose vepron shumë ngadalë, duke mos pasur mundësi të dominojë infeksionin. Në këtë rast
mjekimi kirurgjikalnuk diskutohet, por është e domosdoshme edhe një antibiogramë për të përdorur
antibiotikun më të përshtatshëm me doza dhe në kohë të caktuar mirë.
Antibiotiku, veprimin kryesor e ushtron kryesisht mbi mikroorganizmat që shkaktojnë
sëmundjen duke penguar zhvillimin dhe shumëzimin e tyre. Por nga ana tjetër, këto mikroorganizma
në kushte të caktuara me kohë krijojnë një përshtatje ndaj antibiotikut, kështu që veprimi i këtij të
fundit nuk vazhdon më.
Me përdorimin pa kriter të antibiotikut, reaksionet e shkaktuara prej tyre janë bërë më të
shpeshta, këtë e mësojmë edhe nga statistikat e nxjerra për këtë problem autorët K. Poro, K. Cani.
Në organizmin e njeriut ka një numër të madh mikrobesh, të cilat në kushte normale nuk
janë të dëmshme, madje një pjesë e tyre janë të nevojshme, pasi marrin pjesë në proceset biologjike
të organizmit të njeriut.
Përdorimi vend e pa vend i antibiotikëve në kushte të veçanta, do te sjellë kthimin e disa prej
tyre nga të nevojshme në të dëmshme dhe që bëhen shkak për zhvillimin e infeksioneve të rënda dhe
një temperature konstante të pa shpjeguar.
Kemi rastin e pacientit P.C. vjec 21, punëtor nr. Regj. 2243, diagnoza dentito deficilis
komplikata regino 8, pozicion semihorizontal me inklinacion vestibular, pacienti me edemë
retromolare me angazhim të llozhave të afërta, trizmus i gradës së III-të, temperaturë 38.6. Kishte
përdorur tetraciklinën për 5 ditë. Nga antibiograma dilte se ishte rezistent ndaj tetraciklinës, ju
ndërpre kura me tetraciklinë, ju bë incizioni intraoral lirues, e drenim, u vërejt se temperatura
u normalizua, trizmusi u largua, më vonë ju bë edhe ekstraksioni i dhëmbit shkaktar, pacienti u
shërua plotësisht. Edhe për këtë rast, ne mendojmë se antibiotiku i përdorur për një kohë të gjatë
kishte dhënë superinfeksion që do të thotë shfaqje e formës morboze mbi të parën (ekzistuesen), kjo
vjen nga që bakteriet riprodhohen të pashqetësuar. Faktor favorizues është pakësimi i imunitetit të
organizmit, hipovitaminoza e grupit B1.
Në vitet e fundit është përgjithësuar zakoni i përdorimit të disa llojeve antibiotikësh së
bashku, duke zgjeruar spektrin antibakterik për t’ja arritur qëllimit sa më shpejt. Por nga ana tjetër
ne harrojmë për një moment se krijojmë bakterie rezistente dhe më tej çështja bëhet më e rëndë në
rastet e “rezistencës kronike” siç folëm për dy rastet e përmendura më lart të pacientëve që përdorëm
kanamicinën. Gjithashtu, përdorimi për një kohë të gjatë të antibiotikëve, shkakton çrregullime në
aparatin tretës, që shfaqet me heqjen e barkut ose zhvillojnë flora të tjera siç janë myket. Këto raste
vihen re sidomos në mjekimet e zgjatura të paradontozave me Rovamicinë kur pacienti ka përdorur
edhe për rastet e tjera antibiotikë. Nga 6 raste që kemi po përmendim vetëm 2 rastet, të pacientit
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S.P. vjeç 44, nr. Regj. 121, nëpunës, është mjekuar me rovamicinë për 7 ditë tableta 0.25; në ditën e 8
vjen në klinikë me një skuqje komplet të gojës (mukozës) dhe një zbardhje të gjuhës, me çrregullime
gastro intestinale si heqje barku dhe temperaturë sub febrile, dobësi të përgjithshme. Nga analiza
bakteriologjike rezulton kandida me shumicë. Pacientit ju ndërpre kura dhe rovamicina, ju dha kurë
me nistatinë, gjendja e përgjithshme u përmirësua dhe nuk u paraqit më.
Theksojmë se këto sqarime bakteriologjike në shumicën e rasteve të pa mara në konsideratë
ose të panjohura mirë, nuk na lejojnë të trajtojmë ashtu siç duhet infeksionin dhe të pakësojmë rastet
me rezistencë dhe supra infeksione.
Nga praktika del se antibiotikët janë një armë shumë e fuqishme dhe e vlefshme kur përdoren
me kriter të drejtë shkencor, por ato bëhen të dëmshme kur nuk bazohen shkencërisht.
Për të mënjanuar këtë duhet nga ne stomatologët të forcojmë përgjegjësinë, rritjen e aftësive
tekniko - profesionale dhe shfrytëzimin e plotë të mjeteve të ekzaminimit, forcimin e ndjenjës së
kursimit. Vetëm në rastet tepër akute mund të jetë i justifikueshëm përdorimi i menjëhershëm i
antibiotikut.
Nga ana tjetër kur është e nevojshme, kura me antibiotikë duhet të bëhen me sasi dhe kohë
të përcaktuar mirë dhe jo të ndërpritet nga ne ose i sëmuri sapo ai e ndjen veten mirë, sepse dihet që
infeksioni duhet luftuar deri në fund.
Tabela nr. 1
Absceset monomikrobike
Grupi i I-rë

Staf. Aureus
me ose pa hemolizë

Streptokoku
B. Hemol. Virid

Bakt. të ndryshme
të pa identifikuara

154 raste ose
67 %

56%

25 %

19%

Absceset polimikrobike
Grupi i II-të

Streptokok
e Stafilokok

Stafilokok + bak.
të ndryshme

Bakterie të ndryshme
të paidentifikuara

76 raste ose
33%

52 raste ose
86.8%

13 raste ose
18.4%

11 raste ose
12.8%

KON K LU Z ION I
1. Nga përvoja e klinikës tonë, për trajtimin e proceseve inflamatore del si detyrë kryesore
heqja e dhëmbit shkaktar në fazën akute të procesit inflamator, incizioni apo trepanimi si dhe
kombinimi i tyre si konditë e domosdoshme për një bllokim edhe eliminim sa më të shpejtë
të procesit inflamator në stadin fillestar të tij. Si masë profilaktike sanimi i gojës.
2. Në punimin tonë, proceset inflamatore odontogene i kemi në dy grupe; monomikrobik 67 %
dhe polimikrobik 33 %. Në proceset inflamatore monomikrobike predominojnë stafilokokët
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56 %, streptokokët 25 %. Antibiotiku më i përshtatshëm eshte grupi i penicilinave, kryesisht
bipenicilina dhe më pak të përshtatshëm antibiotikët e tjerë (streptom. e Chloramphenicoli)
3. Në proceset inflamatore monomikrobike, trajtimi me antibiotik bëhet vetëm në rastet kur
ndërhyrja kirurgjikale nuk arrin plotësisht të bëjë eleminimin e abscesit në fjalë për shkak të
faktorëve të përgjithshëm dhe lokal.
4. Dhënia e antibiotikut në doza dhe kohë të caktuar mirë, duke u bazuar në të dhëna laboratorike
(antibiograma), prevenon shfaqjen e rezistencës kronike, suprainfeksionet dhe pakson rastet
e patologjisë nga përdorimi i antibiotikut.
5. Edhe në sektorin e stomatologjisë ekzaminimi laboratorik duhet të futet akoma më shumë në
punën tonë të përditshme.

B I B L IO G R A F IA
Konsulent: Dr. Koco Papajani
Humbert – Revus de stomatologis et chirurgi max-fac. Nr.5
Stomatologjia (Paris) 1969 Nr. 4
Sacoo-Belfor-Minerva. Stamarologia viti 1981.
Buletini Stomatologjik Nr. 2 viti 1975 Dh. Pojani
Buletini Stomatologjik Nr. 2 viti 1977 V. Aleksi
Buletini Stomatologjik Nr.1 viti 1981 Zh. Qirko
Buletini Stomatologjik Nr. 1 viti 1982 J. Kasapi
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TRAJTIMI I PROCESEVE INFLAMATORE ODONTOGJENE
TË REGJIONIT MAXILO-FACIAL
Stom. Rudi KAPSHTICA
Poliklinika Stomatologjike Qendrore Tiranë
Proceset inflamatore odontogjene zënë një vend kryesor në numrin e pacientëve që paraqiten
për kurim në klinikat tona.
Me gjithë zgjerimin e shërbimit stomatologjik dhe ngritjen e nivelit social kulturor të masave
punonjëse, përsëri proceset inflamatore dhe kryesisht absceset e flegmonet në regjionin maksilo –
facial, mbeten një sëmundje serioze në punën tonë të përditshme që duhet të trajtohet me urgjencë.
Dekursi i sëmundjes zhvillohet shpejt, këtu influencon gjendja e përgjithshme e organizmit
dhe virulenca e mikrobit. Përveç shenjave klinike lokale që janë të dukshme, krijojnë ndërlikime në
organizëm si tromboflebit të venave faciale, infeksion të aparatit kardiovaskular, urinar, artikular,
paralizë të rrugëve të frymëmarrjes etj.
Pra në qoftë se nuk tregohet kujdes nga i sëmuri dhe nënvleftësohet nga personeli mjeksor,
mund të na çojë në ndërlikime me pasoja të rënda vitale.
Në këtë punim, qëllimi ka qenë të paraqisim eksperiencën e klinikës tonë në trajtimin e
proceseve inflamatore odontogjene, trajtuar gjatë periudhës një vjeçare 1981, duke nxjerrë të dhëna
klinike statistikore në vartësi të lokalizimit, seksit, moshës, grup-moshave, grup-dhëmbëve dhe
trajtimit.
Në klinikën tonë në repartin e kirurgjisë, i është dhënë ndihma kirurgjikale 18.862 pacientëve
nga të cilët nga 1063 raste ose 5.6% ishin me diagnozë absces dhe flegmone. Kjo afrohet me të dhënat
e Dr. V. Aleksit 5.6 %, Dr. F. Ulqinaku 4.4 %, Dr.Zh. Qirko 4.4 %.
Lidhur me seksin kemi këtë ndarje: meshkuj 546 (51.4 %); dhe femra 517 (48.6 %), pra në
seksin femër ka një diferencë më të ulur, kjo varet nga interesi personal. (Dr. B. Llukaci, Dr. F.Ulqinaku
57.7 % me 42.3 %, Dr. Zh. Qirko 51.1 % me 44.9 %).
Lokalizimi ishte 592 (55.7 %) me nofullën e sipërme, ndërsa 471 (44.3 %) në nofullën e
poshtme.
Në punimin tonë, vend lokalizimi del më i lartë në nofullën e sipërme, simbas vend lokalizimit
të dhëmbëve kemi paraqitur ndarjen në pasqyrën nr. 1 dhe 2.
Pasqyra nr. 1

Qendror
Lateral

= 69 (6.5%)
= 80 (7.5%)
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Kanine

= 79 (7.4%)

Premolar I = 79 (7.4%)
Sipër

Premolar II = 84 (7.9%)
Molar I

= 105 (9.7%) Molar I qumështi = 51 (4.8%)

Molar II

= 24 (2.3%) Molar II qumështi = 30 (2.8%)

Molar III

= 21 (2%)
Pasqyra nr. 2

Qëndror

= 18 (1.7%)

Lateral

= 8 (0.8%)

Kanine

= 12 (1.1%)

Premolar I = 23 (2.2%)
Poshtë Premolar II = 57 (5.4%)
Molar I

= 196 (18.5%)

Molar II

= 90 (8.5%)

Molar III

= 38 (3.5%)

Nga të dhënat e pasqyrës nr.1 dhe 2, rezulton se në nofullën e sipërme, dhëmbët frontalë
zënë numrin më të madh të rasteve 228 (21.4 %). Kjo për mendimin tonë vjen se dhëmbët e sipërm
frontalë janë më të ekspozuara nga traumat, për to tregohet më tepër kujdes për t’i kuruar dhe shpesh
ndodhin ndërlikime nga mjekimi i tyre. Ndërsa molari i parë poshtë zë 15 %. Kjo përkon me të
dhënat e Doc. Dh. Pojani, Dr. I Kasapi, Dr. Llukaçi, F. Ulqinaku, V. Aleksi. Pra simbas të dhënave
të mësipërme del se lokalizimi më i përhapur i absceseve dhe flegmoneve me origjinë odontogjene
mbetet regjioni i molarëve, kryesisht molari i parë poshtë (15.0 %), përsa i takon përhapjes së grupmoshave kemi këtë ndarje.
Pasqyra nr. 3
Deri 20 vjeç

21 – 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

Mbi 60 vjeç

451
42.4%

278
26.1%

136
12.8%

124
11.6%

59
5.5%

17
1.6%

Nga studimi i pasqyrës nr. 3, rezulton se grup mosha më e prekshme është mosha
deri 30 vjeç 729 raste ose 60.5 %. Në këtë grup kemi futur edhe fëmijët e grup moshave të
hershme 200 raste ose 18.8 %, me diagnozë absces e flegmone me origjinë odontogjene të
regjionit maksilofacial që trajtohen në klinikën tonë. Shpeshtësia e lartë e kësaj grup moshe për
mendimin tonë qëndron në atë që kemi cituar më lart (frekuenca e lartë e kariesit, traumat),
kurse 9 pacientë ose 0.8 % me forma të rënda, me gjendje lokale dhe të përgjithshme të rënduar
janë shtruar në spital.
Në pasqyrën nr. 4 ne kemi nxjerrë përvojën tonë në lidhje me llojin e mjekimit.
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Pasqura nr. 4

KIrurgjik
Konservativ

Ekstrak.
antibiotik

Incizio.
antibiot.

Ekst. inc. ant.

Inc.

Ekstrakt.

209

248

132

34

77

365

19.60%

23.40%

12.40%

3.20%

7.20%

34.30%

Për të përcaktuar mënyrën e mjekimit, jemi bazuar në formën klinike të sëmundjes, gjendjen
e përgjithshme, vështirësinë për manipulim, fazën anatomo-patologjike të procesit inflamator,
përhapjen e infeksionit. Në vartësi, përsa thamë më lart kemi përcaktuar dhe indikacionet e
ndërhyrjes, megjithatë përcaktimi i mënyrës së trajtimit është individual. Nga pasqyra e mësipërme,
vërejmë se mjekimi kirurgjikal zë një përqindje 80.4 %, kurse konservativi 19.6%. Kjo përkon me
të dhënat e autorëve tanë Doc.Dh.Pojani, K.Sh.M. I Kasapi 75 % kirurgjikal me 25% konservativ,
Dr. Llukaçi, Dr. Ulqini, 81% me 18.9 %, Dr. Zh. Qirko 83.5 % me 16.5 %. Në vartësi të ndërhyrjes
kirurgjikale, kryesisht vetëm me ekstraksione 365 raste ose 34.2 %, ku kemi siguruar rrjedhjen e
masës së grumbulluar të sekrecionit.
Por jo gjithmonë ekstraksioni i dhëmbit siguron suksesin e mjekimit, ai shpesh duhet
shoqëruar dhe me ndërhyrjen plotësisht, kjo përcaktohet në vartësi të stadit klinik të kushteve lokale
dhe të përgjithshme.
Format e tjera ne i kemi kombinuar sipas indikacionit (incizion, ekstraksion apo antibiotik).
Kemi aplikuar anestezinë me lidokainë 2 %, adrenalinë dhe në të sëmurët kardiakë (novokainë 0.5
% pa adrenaline). Këtë e kemi përdorur me kujdes duke patur parasysh gjendjen e pacientit, formën
klinike, moshën. Kështu jemi përpjekur të sigurojmë sado pak anestezi duke patur parasysh që:
1. Riaftësimi i të sëmurit të bëhet në një kohë sa më të shkurtër.
2. Të zhduken shenjat klinike dhe ankesat.
Ky sukses arrihet me një punë individuale nga personeli mjeksor në poltron, për të mposhtur
emocionet, frikën që e shton dhe më tepër gjendja toksike e organizmit e shkaktuar nga grumbullimi
i qelbit dhe i proceseve degjenerative.
Nga përvoja jonë praktike kemi shpjeguar domosdoshmërinë e ndërhyrjes sipas indikacionit
si dhe mbi mundësinë e zhdukjes së plotë të dhimbjes.
Të gjitha sa thamë më lart arrihen po të jemi të qartë në vendosjen e diagnozës dhe në
përcaktimin e drejtë të mjekimit, duke mos harruar asnjëherë se ku ka qelb duhet hapur, duhet
zbrazur dhe kjo arrihet vetëm me rrugë kirurgjikale.
Në rastet ku kemi bërë incizionin në një masë të mjaftueshme dhe në thellësi mukozeperiost deri në kockë, në këtë mënyrë kemi siguruar një drenim të mjaftueshëm. Krahas aplikimit
të ndërhyrjes, pacientët i kemi shoqëruar me terapi sipas rastit me antibiotikë, kryesisht të serisë së
I-rë, penicilinë, streptomicinë pa harruar tetraciklinën, eritromicinën, sulfamidet, vitaminoterapinë,
sigurisht terapia gjithmonë në vartësi të diagnozës dhe të gjendjes së përgjithshme.
Përvoja e klinikës sonë është për t’i dhënë parësi ndërhyrjes kirurgjikale. Sipas indikacionit
ekstraksion apo incizion, kjo ka dhënë rezultate të kënaqshme që çojnë në përmirësimin e
menjëhershëm të kuadrit klinik të sëmundjes, eleminimit të antigjeneve që qarkullojnë në trupin e
të sëmurit.
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Kemi vënë re se në disa raste, pavarësisht nga rezultatet e arritura, përdorimi i antibiotikëve
bëhet pa kriter, me doza të pamjaftueshme dhe në disa raste të tjera kemi përdorimin e antibiotikëve
kryesisht penicilinë, streptomicinë për një kohë të gjatë pa patur rezultat, ndërsa mund të ndërhyhet
me rrugë kirurgjike. Kështu në të dy rastet mendojmë se përdorimi i antibiotikëve duhet të jetë sa më
racional dhe me kriter.
Ne në format e lehta dhe në gjendje të përgjithshme jo të mirë të pacientit kemi kryer vetëm
ekstraksion pa e shoqëruar me antibiotikë.
Pra për sa thamë më lart, për të parandaluar ndërlikimet dhe uljen në mënyrë të ndjeshme të
paaftësisë së përkohshme, theksojmë se mjekimi kirurgjik dhe intervenimi me terapi plotësuese do
të na çojnë në suksesin e mjekimit të kësaj sëmundjeje.
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MJEKIMI FIZIOTERAPEUTIK
NË DISA SËMUNDJE STOMATOLOGJIKE
K.Sh.M. Isuf KASAPI
Dr. Fatmir SARAÇI, Vasilika MICI
Fakulteti Stomatologjik Tiranë
Mjekimi fizioterapeutik zë një vend të rëndësishëm në arsenalin e mjekimit terapeutik që
ekziston sot për të gjitha specialitetet mjeksore duke përfshirë këtu edhe stomatologjinë.
Në Klinikën Stomatologjike Universitare, mjekimi fizioterapeutik si metodë e vlefshme
mjekimi për shumë sëmundje inflmatore dhe patologji të tjera të gojës, nofullave e fytyrës, ka filluar
të aplikohet që në vitin 1972.
Megjithëse është e njohur si metodë e vlefshme mjekimi që i ka rrënjët në traditat e mjeksisë
popullore, nga të dhënat e materialit tonë ajo ende nuk ka gjetur një aplikim të gjërë në stomatologji.
Sipas të dhënave të shumë autorëve, si dhe nga përvoja jonë, shpesh për mjekim fizioterapeutik
përdoren metodat e elektroterapisë e kryesisht rrezet infra të kuqe ose llamba solux, rrezet ultraviolet
ose llamba kuarc, si dhe me rezultate të mira në stomatologji përdoren jonoforeza, edhe në disa
klinika tona përdoret në mjekimin e periodontiteve kronike dhe gangrenave pulpare si dhe mjekimi
me ultratinguj në nevralgjitë trigeminale esenciale kur është rezistente ndaj mjekimeve të tjera si dhe
me mjekimin e artriteve dhe artrozave të ATM.
Në klinikën tonë Kabineti i fizioterapisë është i pajisur kryesisht me aparate UVC, Llambë
Solux, Kurc, prandaj në të sëmurët tanë kemi rekomanduar dhe aplikuar procedura fizioterapeutike
me këto aparate. Procedurat fizioterapeutike shkaktojnë ngacmime që nëpërmjet SN qendror japin
reagime të ndryshme në organizëm, megjithëse veprimi i tyre është kryesisht lokal, në të njëjtën
kohë me rrugë neurohumorale ndikojnë mbi proceset e imunizimit, metabolizmit, hematopoezës
etj. Lokalisht në indet veprojnë duke shkaktuar nxehtësi, rritje të metabolizmit lokal, rrjedhim të
enëve të gjakut në indet e lëkurës dhe në thellësi të saj, duke krijuar veprim qetësues dhe rigenerues
të indit.
Rrezet UVC kanë aftësi që të depërtojnë dhe në kockat me veprimin e tyre termik. Dozimi në
rreze UVC nuk bëhet me anë të ampermetrit si në diatermi, por sipas ndjenjës subjektive, ngrohtësisë
që ndjen i sëmuri si dhe të një treguesi përkatës të aparatit dhe të fortësisë së nuancës së ngjyrës të tij.
Gjatë bërjes së rezeve (UVC) në regjionin ku aplikohen, i sëmuri nuk duhet të ketë trupa metalike,
të mos jetë i djersitur ose me tesha të njoma. Në shumicën e rasteve me sëmundjet stomatologjike,
mjekimin me UVC e kemi përdorur me doza oligotermike ose pandjenja ngrohtësie që i përgjigjet
deri 15-16 volt, doza nën mesataren që sapo ndihet ngrohtësia dhe i përgjigjet deri 16-17 volt dhe
doza mesatare kur kemi ndjenjë të këndshme ngrohtësi që i përgjigjet 17-18 volt. Përsa i përket
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kohës së rezorbimit apo numrit të seancave, ato kanë qenë në vartësi të llojit të sëmundjes, formës së
zhvillimit të saj etj.
Indikacionet kryesore të mjekimit fizioterapeutik me UVC në stomatologji i kanë patur
sëmundjet inflamatore akute për rreth nofullave si abscese, flegmone, limfoadenite, osteomielite
të nofullave, periodontite akute dhe kronike të riakutizuara, sinuzite maksilare akute e kronike,
artrite akute e kronike te ATM, nevralgjitë trigeminale esenciale etj. Po kështu ndër procedurat
fizioterapeutike shpesh përdoren dhe mjekimi me rreze infra të kuqe (solux), që sipas efektit quhen
dhe rreze ngrohëse meqenëse veprojnë si në sipërfaqe të indeve të buta të lëkurës, ashtu dhe në
thellësi. Indikacioni kryesor i tyre është në sëmundjet inflamatore me enjtje të theksuar të regjionit
e si pasojë e veprimit ngrohës ndikojnë në zhdukjen e shpejtë të ënjtjeve inflamatore. Ato indikohen
dhe në sindroma të ndryshme dhimbjeje si në periodontite, nevralgji etj. dhe për këto rreze koha e
ekspozimit dhe numri i seancave përkon me llojin e sëmundjes, formën dhe gradën e zhvillimit të saj.
Për evitimin e rrezatimit të indeve të tjera, zona e sëmurë që do të rrezatohet lokalizohet nga koni që
ka aparati dhe respektohet distanca zakonisht 15 -30 cm. Për të analizuar indikacionet dhe rezultatet
e mjekimit fizioterapeutik në disa sëmundje stomatologjike, ne morëm në studim 1048 të sëmurë të
mjekuar pranë kabinetit tonë të fizioterapisë për periudhën 1977 nëntor 1982.
Shpeshtësinë e sëmundjeve stomatologjike dhe llojin e mjekimit e kemi paraqitur në tabelën
nr. 1.
Sipas të dhënave tona, rezultojnë se më shpesh, në rreth 60 % të rasteve ne kemi rekomanduar
mjekimin fizioterapeutik me rreze ultra të shkurtra ose UVC, ndërsa në 40% të rasteve ato me rreze
ultra të kuqe ose solux.
Shënojmë se mjekimi fizioterapeutik me atë medikamentoz e kirurgjik në shumicën e
sëmundjeve inflamatore odontogjene, ka dhënë një shërim më të shpejtë në krahasim me rastet
ambulatore që nuk janë trajtuar me mjekimin fizioterapeutik. Gjithashtu në disa raste të veçanta të
formave seroze të inflamacionit akut odontogjen (limfoadenit), fenomenet inflamatore janë qetësuar
vetëm me anë të mjekimit të dhëmbit shkaktar dhe mjekimit fizioterapeutik pa përdorur antibiotikë.
Në mjaft raste ky mjekim na ka dhënë rezultate të mira edhe në rezorbimin e zhdukjen e infiltratit
inflamator seroz subakut, që mbetet në disa raste pas ndërhyrjes kirurgjike me incizion jashtë goje të
absceseve, flegmoneve për rreth nofullave.
Duke ju referuar renditjes të llojit të sëmundjes në tabelën nr. 1, kemi aplikuar fizioterapi
dhe në periodontitet akute e kronike të riakutizuara (të cilat përbëjnë 332 raste ose 31 %). Në rreth
80 % u bë mjekim me rreze Solux si shoqërues të mjekimit endodentar d.m.th. pas hapjes së kanalit
dhe drenimit të eksudatit inflamator, kemi aplikuar mesatarisht 3-4 seanca, duke rritur kohën e
ekspozimit nga 5-15 minuta. Rezultate të mira të këtij mjekimi (si pakësimi i dhimbjeve, i enjtjeve)
i kemi arritur që në seancat e para. Të tilla rezultate kemi arritur dhe në rastet me periodontite, kur
pas mbushjeve të kanaleve të dhëmbëve me tejkalim të materialit mbushës dhe shoqërim me reagim
inflamator të dhimbshëm.
Në abscese dhe flegmone që përbënin 45 raste ose 4.5%, në fazën seroze ne kemi rekomanduar
UVC në rreth 80 %, me 6 - 8 seanca ose me shumë në doza oligotermike, me kohë ekspozimi nga
8-15 minuta për çdo seancë. Në forma subakute të absceseve dhe flegmoneve e sidomos në raste me
enjtje dhe infiltrat pas ndërhyrjes me incizion, seancat me rreze UVC kanë qenë më të zgjatura dhe
me dozë mesatare.
Në osteomielitet akute të nofullave si dhe në alveolite që përbëjnë 46 raste ose 4 - 5 %,
mjekimi fizioterapeutik me rreze UVC është kryer me seanca të zgjatura 8 -10, me dozë mesatare
dhe kohë ekspozimi nga 10 - 15 minuta. Ndërsa në 11 raste ose 24 %, në 2.4 % është përdorur
mjekim me seluks. Te perikoronaritet akute që përbëjnë 71 raste ose 7 % të shoqëruar me trizmus,
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mjekimi fizioterapeutik i shoqëruar me mjekim terapeutik dhe kirurgjikal, ka bërë që jo vetëm të
qetësojë dhimbjet dhe fenomenet inflamatore, por dhe të shkurtohet periudha e shërimit të procesit
inflamator.
Në sialoadenitet që përbëjnë 21 raste ose 2 %, kryesisht është përdorur mjekimi me rreze
UVC në rreth 99 % si dhe në proceset inflamatore të gjendrave të pështymës që përbëjnë 16 raste
ose 2 %. Në parotite akute seroze e subakute kemi kryer me dozë oligotermike 6-8 seanca dhe koha e
ekspozimit 6-15 minuta për çdo seancë. Në format seroze të parotitit akut, rezultate të mira me ulje
të shpejtë të enjtjes e të skuqjes kemi patur nga mjekimi me rreze infra të kuqe, ndërsa në format
kronike të riakutizuara rezultate të mira ka dhënë mjekimi me rreze UVC.
Në 144 raste ose 13 % me sinuzit maksilar akut e kronik të riakutizuar, si mjekim fizioterapeutik
kemi këshilluar në rreth 98 % rreze UVC. Efektin më të mirë me këto rreze e kemi arritur në doza
mesatare dhe në një kohë ekspozimi deri 10-15 minuta në 60 seanca. Edhe ky mjekim i shoqëruar me
atë terapeutik kanë ndihmuar në uljen më të shpejtë të fenomeneve inflamatore.
Tabela nr. 1
Shpeshtësia e sëmundjeve stomatologjike sipas Llojit të mjekimit fizioterapeutik
Nr.
Rasteve

Përqindja

Reze
UVC

Reze
Solux

Period. akute të riakut.

332

31

35

297

Absc.odont. rreth dhëmb. e nofullës

45

5

37

8

Limfd. ak.e.sub.ak. përreth nofullës

21

2

20

1

Alveolit e osteom.te nof.

46

5

33

13

16

2

14

2

3. Sinusit maks. ak. e subak.

144

13

141

3

4. Artrit temp.mand.ak.e kronik.

342

30

268

74

5. Novreal. trigeminale

20

2

14

6

6. Frakt.e nof.(gjëndje pas imobilizimit)

11

1

11

-

1048

100

Lloji i sëmundjes
1. Proc. inflam. Odontog.

2. Proc. inflam.të gjëndrës pështymës
Parot.ak.e subak.

Shuma:

Në 342 raste ose 33 % në artritet kronike të riakutizuara si dhe ato akute TM mjekimi
fizioterapeutik, ne kemi këshilluar në rreth 268 raste ose 79 % proçedura. Në 21 % dhe kryesisht në
rastet me sindromë disfunksional kemi përdorur mjekimin me reze soluks me doza, kohë ekspozimi
dhe numër seancash si në patologjitë e tjera të kockës. Në shumicën e këtyre të sëmurëve mjekimi
fizioterapeutik ka dhënë rezultate të mira që në seancat e para duke lehtësuar dhimbjen, lehtësimin e
çrregullimeve funksionale dhe normalizimin e gjëndjes pas mjekimit të plotë e sidomos në patologjitë
e artikulacionit TM kur ka qënë i shoqëruar me mjekim terapeutik.
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Në 20 raste ose 2% me nevralgji trigeminale esenciale mjekimi fizioterapeutik me rreze UVC
të kombinuar me mjekim terapeutik të njohur (bllokadë me solux. Lidokainë 0.5 – 1 %, klorpromazinë
0.25 %) e kemi kryer me seanca të zgjatura 10 – 12 seanca dhe koha e ekspozimit 6 – 15 minuta.
Qetësimi i dhimbjeve (pakësimi i intensitetit të saj dhe i krizave nevralgjike është arritur pas 5 – 6
seancash). Në 11 raste ose 1 % në gjëndje pas imobilizimit definitiv të frakturave të nofullave ne kemi
këshilluar mjekim fizioterapeutik me rreze UVC e solux në nivel të vatrës së frakturës duke kryer
3 – 6 seanca dhe koha e ekspozimit nga 2 – 10 minuta. Mbas seancave të para të këtij mjekimi në
shumicën e të sëmurëve u vërejt qetësimi i dhimbjes.
Sipas disa autorëve në ekzaminimin radiologjik në disa të sëmurë, formimi i kallusit në vatrën
e frakturës është vënë re shumë kohë më përpara se tek të sëmurët me frakturë që s’kishin bërë
mjekimin fizioterapeutik, i cili me anë të stimulimit të sistemit vegjetativ dhe të rritjes së kalciumit
dhe fosforit në gjak ndikojnë në regjenerimin e vatrës të frakturës.
Theksojmë se gjatë përdorimit të mjekimit fizioterapeutik në rastet tona nuk kemi patur
ndonjë aksident gjatë dhe pas këtij mjekimi.
Nga të dhënat tona del që mjekimi fizioterapeutik me gjithë rezultatet e kënaqshme nuk ka
gjetur një aplikim në stomatologji, ku proçeset inflamatore akute odontogjene, një sërë patologjish që
përmenden në Tabela Nr. 1 hasen shpesh në praktikën e përditshme. Shkaqet e nënvlerësimit ndofta
janë me pasojën e mos njohjes mirë të indikacioneve të këtij mjekimi, të cilat duhet të shtrihen në
të gjitha klinikat duke u pajisur me aparate fizioterapeutike të cilat prodhohen në vend dhe mund të
përdoren lehtë nga kuadri i mesëm pasi të kryejnë kursin e kualifikimit përkatës.

P Ë R F U N DI M I :
Mjekimi fizioterapeutik i shoqëruar me mjekim terapeutik dhe kirurgjikal përbën një
plotësues të rëndësishëm në planin e mjekimit komplet të sëmundjeve inflamatore odontogjene të
gjendrave të pështymës, sinuseve, të artikulacionit TM e nevralgjitë trigeminale esenciale.
Nga të dhënat e materialit tonë del se ky mjekim në sëmundjet inflamatore dhe në mjaft raste
ka shkurtuar zhvillimin e zgjatjen e sëmundjes e në disa raste është evituar mjekimi me antibiotikë.

B I B L IO G R A F IA :
1- Birza: Radiologia stomatolog. 1961 Bukuresht, f.195 – 211.
2- Dincolescu I Balneo fizioterapie generala 1955 Bukuresht f. 346 – 390.
3- Mida CC. Rev. Stomat. Rumune nr. 2/1976, f. 147 – 153.
4- Reder St. Ultrasunetul in tratamentul constrictiei mandibul. Rev. Stomatol. Rumune nr.6/1968 f. 825 – 832.
5. Tratmentul cu agenti fizici in uneleapecte.
Rev. Stomat. Rumune 2/1966 f.178-183.
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PROTETIKË

PËRDORIMI I PLASTMASËS ELASTIKE NË PROTEZAT PJESORE
Ped. Budije SINA
Stom. N. KORBI
Katedra protetikës
Në ditët e sotme plastmasat kanë gjetur një përdorim të gjerë veçanërisht në ortopedinë
stomatologjike. Zhvillimi i mëtejshëm i këtyre plastmaseve e sidomos përgatitja e “plastmasës
elastike “, i ka dhënë një impuls të madh përdorimit të tyre në praktikën stomatologjike e sidomos
në përgatitjen e protezave pjesore, komplete, ektoprotezat, shinat, protezat kirurgjikale, shinat për
mjekimin e bruksizmit e bruksomanisë etj. (1, 2, 3).
Nga viti 1979 (1) e këtej ka filluar të përgatitet edhe në vendin tonë plastmasa e butë
elastike. Kjo mund të përgatitet në çdo klinikë të vendit tonë dhe nga çdo laborant pa kërkuar
mjete speciale.
Në praktikën e përditshme ndeshemi jo rrallë me raste jo të favorshme të përgatitjes së
protezave të lëvizshme. Përgatitjen e tyre e vështirësojnë gjëndje te tilla si zhvillime së tepërmi të
tuberozitete maxillare, torusi palatinal, procese alveolare jo të rregullta (të krijuara si rezultat i heqjeve
pa kujdes të dhëmbëve), ekzostoza, procese alveolare atrofike etj.
Përgatitja e një proteze të lëvizshme pjesore në kushte të tilla me plastmase të zakonshme
ose bëhet e pamundur ose krijon vështirësi të tilla si për mjekun ashtu dhe për të sëmurin, të cilat
pengojnë protezimin e rregullt dhe krijojnë dekubituese të thella, që detyrojnë të sëmurin të heqë
protezëm nga goja.
Rruga kirurgjike e mënjënimit të tyre (1) siç dihet ka vështirësi dhe kufizimet e veta, prandaj
përparësi si nga mjeku dhe i sëmuri i jepet rrugës ortopedike, e cila bazohet me lehtësimin e tyre me
plastmase elastike. Kjo mënyrë mënjanon dëmtimet mekanike dhe përmirëson qëndrueshmërinë e
protezës.
Duke patur parasysh anët negative që vihen re në protezat pjesore të përgatitura vetëm me
plastmasën e zakonshme, si shtypjen mekanike të gingives marginale, krijimin e dekubituese sidomos
në vendet e deformuara (që vihen re shpesh herë në proteza pjesore), mos mbyllja e mirë anësore
e pllakës së protezës dhe qëndrueshmëria e pakët në rastet e proceseve alveolare të mbuluara me
mukozë të hollë etj., ne gjatë punës tonë mënjanuam keto dukuri, duke vënë në përdorim plastmasën
elastike të prodhuar në vend.
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Materiali dhe metodika:
Si material bazë për këtë studim kemi përdorur të dhënat anamnestike – klinike të pasqyruara
në kartelat e të sëmurëve të mjekuar pranë Klinikës Stomatologjike Universitare.
Si metodikë kemi përdorur atë të lidhjes që ekziston midis të dhënave anamnestiko –
klinike si dhe të përdorimit të plastmasës elastike për një periudhë kohe prej 1 – 3 vjet. Për këtë
qëllim morëm në studim 50 të sëmurë nga të cilët 34 gra dhe 16 burra me moshë mesatare 45
vjeç.
Nga këto 20 proteza ishin me defekt distal të pakufizuar, 20 proteza të tjera bënin pjesë në
grupin e protezave subtotale (ku në nofull ekzistojnë 2 – 4 dhëmbë) dhe 13 proteza me defekt distal
të njëanshëm të pa kufizuar.

Diskutim:
Gjatë punës tonë plastmasën elastike e kemi përdorur për mënjanimin e dëmtimeve
mekanike që shkaktohen nga rezina të zakonshme sidomos në gingivën marginale. Për këtë qëllim
zonën rreth e rrotull qafës së dhëmbit e kemi rrethuar me rezinë elastike, e cila gjatë funksionimit
jo vetëm që nuk e traumatizon atë por njëkohësisht mbërthen mirë dhëmbin dhe lejon heqjen dhe
vendosjen me lehtësi të protezës nga goja, duke mënjanuar dekubituset dhe veprimin mekanik
mbi dhëmbët ekzistues. Kjo mënyrë mënjanon si atrofinë e parakohshme të gingivës, ashtu dhe
hipertrofinë e saj.
Plastmasën elastike e kemi perdorur edhe ne rastet kur ka patur pllakë me kroshe teli e cila
mbas një periudhe përdorimi deformohej ose thyhej.
Kjo gjëndje nuk lejonte fiksimin e mirë të protezës dhe ajo së bashku me dhëmbët ekzistues
ishte vazhdimisht nën goditjen e forcave dëmtuese horizontale.
Në këto raste zëvendësuam pllakën e rezinë me nje shtrese rezine elastike, duke lënë hapësirën
e nevojshme për të kompensuar rezistencën e gojës. Rezultatet qenë të ndjeshme edhe më të mirë se
me metodën e parë.
Plastmasën elastike e kemi përdorur gjerësisht në lehtësimin e disa formacioneve anatomike
të tillë: si linea mylohidea, ekzostozat, tuber maksilare etj., që takohen shpesh në defektet e pjesshme
të sistemit dhëmbor. Kur nuk merren masat e duhura lehtësuese shpesh këta faktorë bëhen shkak për
dëmtimin e protezës, prishjen e adezionit dhe krijimin e dekubitueseve të thella protetike, që jo rrallë
kanë tendencë për malinjizim.
Rezultate mjaft të mira na ka dhënë në drejtim të stabilitetit dhe qëndrueshmërisë përdorimi
i këtij plastmasi në protezat subtotale.
Plastmasa e butë elastike vendoset në mbylljen anësore të protezës, sidomos në ato raste
kur kemi atrofi të theksuar të procesit alveolar dhe rreth e qark gingivës marginale të dhëmbëve
ekzistues.
Përdorimi i plastmasës elastike si kordon në anët e protezës ka evituar dekubituset dhe ka
siguruar një thithje shumë të mirë me mukozën e zonës neutrale.
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P Ë R F U N DI M :
Plastmasa elastike e prodhuar në vend, gjen përdorim të gjerë në praktikën e përditshme
stomatologjike dhe në protezat e lëvizshme pjesore. Për këto arsye ajo eviton:
1- Dekubituset dhe shtypjet mekanike.
2- Siguron adezion të mirë të protezës.
3- Lehtëson vendosjen dhe heqjen e protezës nga goja.
4- Mbron dhëmbët ekzistues nga forcat dëmtuese horizontale.
5- Mund të përgatitet nga çdo laborante dhe në çdo klinikë të vendit.

B I B L IO G R A F IA :
1- Toti F. Përgatitja e plastmasave elastike dhe përdorimi i tyre në stomatogji. Tiranë 1983.
2- Përmirësimi i qëndrueshmërisë së protezës së plotë të nofullës së poshtme nëpërmjet zgjerimit të pllakës së
protezës. Punime stomatologjike 3, 1983.
3- B. Bojonav – Isledovane no bollgarsko polivinih rezinah za mezhdite na stomatollogicnata praktika. Stomatologjija V. 1970.1.43.
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PROBLEMI I PERPUNIMIT PARAPRAK STATISTIK
NË STOMATOLOGJI
Maksim KONOMI
Kandidat i Shkencave Matematike në Qendrën e Matematikës Llogaritëse
Zenel KOKOMIRI
Shërbimi Stomatologjik Tiranë
Dihet që studimet statistike nuk bëhen në të gjithë bashkësinë e elementeve që do të studjohen
por në një pjesë të saj e cila quhet zgjedhje dhe pastaj përfundimet që arrihen konsiderohen të vërteta,
me një gabim të caktuar për të gjitha bashkësinë.
Realizimi i kësaj etape bëhet duke përdorur metodat e statistikës matematike. Megjithatë
etapa fillestare dmth. marrja e një zgjedhjeje sa më të përshtatshme është problem kyç që ndikon
patjetër në rezultatet përfundimtare dhe për këtë arsye merr një rëndësi të veçantë. Në përdorimin
e statistikës në stomatologji kemi vënë re në disa raste se llogaritjet fillojnë kur materiali është
përfunduar si ekzaminim. Ka pasur raste që kanë lindur diskutime për kriteret e kontigjentit që
janë marrë në studim, pa dashur që të absolutizohet sasia, por kriteret me të cilat është caktuar kjo
sasi.
Pa marrë përsipër që në këtë artikull të mund të sqarohet plotësisht ky problem, shkurtimisht
do të diskutojmë për fazën fillestare të studimit statistikor e cila fillon aty ku nxirren të dhënat për
të studjuar vetëm një pjesë të tyre, një nënbashkësi e të gjithë objekteve. Këto objekte që merren
në diskutim përbëjnë zgjedhjen. Psh. sa fëmijë do të ekzaminohen në qytet ose në fshat, si do të
përcaktohen grup- moshat e tij, etj.
Zgjidhja e këtij problemi është mjaft e vështirë dhe varet shumë nga qëllimi i studimit
statistikor dhe sidomos nga njohja që duhet të ketë studjuesi për studimin që kryen. Kështu psh. nuk
duhen dhe nuk mundet të ekzaminohen të gjithë banorët e një qyteti për të caktuar karakteristikat e
sëmundjes karioze.
Tipari i elementit ose objektit këtu është sëmundja karioze. Me anë të vrojtimit në zgjedhje
merren karakteristikat e të gjithë njësive të tërësisë që jepen nëpërmjet një pjese të zgjedhur në
mënyrë të rastësishme.
Del qartë se detyra e vrojtimit me zgjedhje është që të arrihet një paraqitje e drejtë e treguesve
të tërësisë së përgjithshme dhe kjo saktësohet me llogaritjen e gabimeve të mundshme.
Kemi zgjedhje të rastit, mekanike, tipike në seri etj. Psh. zgjedhja tipike bëhet kur kemi gurpe
të ndryshme si psh. shkolla malore, kodrinore, fushore, qytet, fshat etj., ose kur në një grup pritet të
ketë karies më tepër se sa në një grup tjetër studimi. Kurse vrojtimi me zgjedhje në momentin e kohës
341

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

ka parasysh ndarjen nga ana e jonë në grup – mosha për kariesin dentar etj. për të karakterizuar
fenomenin e dhënë për një kohë të caktuar.
Ose në studimin e anomalive të dhëmbëve dhe të nofullave duhet të caktohet zgjedhja në
periudhën kur predispozohet sëmundja kur ato shfaqen dhe mbas moshës 40 vjeç, kur heqjet e
dhëmbëve nga pasojat e tyre janë më të mëdha.
Do të përpiqemi këtu më poshtë të japim disa shembuj që tregojnë se si duhet të zgjidhet sasia
“n“ e elementeve që do të marrin pjesë në zgjedhjen kur bashkësia e përgjithshme përbëhet nga “N“
elemente.
Njihet nga statistika matematike se dy parametrat kryesore për një madhësi të rastit X janë
pritja matematike e tij E (x) dhe dispersioni σ2 ose shmangia mesatare kuadratike σ (sigma).
Meqënëse në përgjithësi këto janë të panjohura bëhet vlerësimi i tyre. Për këtë merret një
zgjedhje me “n“ elemente x’1, x’2, x’3,…. x’n nga bashkësia e përgjithshme e madhësisë së rastit x dhe si
vlerësime merren mesatarja aritmetike.

1
x=
n

n

∑x

i

i=1

për pritjen matematike dhe

1
S =−
n−1
2

n

∑ (x −x)I

2

i

i=1

për dispersion ose S për shmangien mesatare kuadratike. Por saktësia e vlerësimeve varet nga
sasia e elementeve të zgjedhjes. Për këtë duhet bërë një vlerësim i cili zakonisht bazohet tek vlerësimi
S i shmangies mesatare kuadratike σ si dhe te teoria, tek njohja e problemit ose edhe tek një zgjedhje
paraprake e marrë për këtë qëllim. Për të caktuar një vëllim optimal të zgjedhjes mjafton të llogaritet
S për vëllime të ndryshme të zgjedhjes deri sa të arrihet një vlerë e kënaqshme.
Në përmasat që lejon një artikull i tillë po japim vetëm 2 shembuj.
Shembulli i parë:
Vlerësimi për pritjen matematike është

1
x=
n

n

∑x

i

i=1

Formula për përcaktimin e vëllimit “n” të zgjedhjes nga një bashkësi e përgjithshme e “N”
elementeve jepet nga:

S2 = σ √

1
1
−
n N

(1)

Fillimisht merret një zgjedhje paraprake në vëllim n1. Për përcaktimin e σ arsyetohet kështu:
duke patur parasysh që vlerat extremale të një bashkësie zakonisht nuk ndryshojnë më tepër se 2.5 σ
nga mesatarja kemi që
2.5 σ ≈ xmax −
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Kështu që:
σ≈

xmax −
2.5

(2)

mund të marrim:

1
S1 = √
n 1−1

n1

∑ (x −x )
i

i

i=1

dhe duke vendosur në (1) S1 në vend të S dhe σ e marrë nga (2) mund të nxjerrim numrin
“n” që është vlerësim për vëllimin e zgjedhjes së kërkuar. Ta ilustrojmë konkretisht: E zëmë se do
të studjojmë proçesin karioz tek nxënësit dmth. që bashkësia e përgjithshme përbëhet prej N=500
elementa. Do të na duhet të vlerësojmë vlerën e pritshme të numrit të dhëmbëve të prishur pa marrë
ne ekzaminim të gjithë nxënësit por një pjesë prej tyre. Nga një zgjedhje paraprake prej n1= 20 nxënës
u vlerësua = 2.5. Sasia më e madhe e dhëmbëve të prishur tek njëri nxënës është xmax= 8 dhëmbë
dhe u llogarit:

S1 = 0.2σ
Nga formula (2) vlerësohet
σ≈

8 − 2.5
= 2.2
2.5

Vlerat e gjetura vendosen tek formula (1) dhe merret: n= 62 nxënës.
Kështu që zgjedhja do të përbëhej prej 62 nxënësish që do të përfaqësojnë 500 nxënësit e
zonës gjatë ekzaminimit. Ka rëndësi që nxënësit që do të përbëjnë zgjedhjen të merren në mënyrë të
rastit.
Shembulli i dytë:
Në shumë probleme statistike stomatologjike kërkohet të kontrollohen: Hipoteza statistike që
pritja matematike e një madhësie të rastit të marrë një vlerë plotësisht të përcaktuar m0 që shënohet
si vijon:
Ho : i E (x) = mo
Interes paraqet problemi se sa duhet të jetë vëllimi më i vogël “n” në zgjedhje që për një nivel
të caktuar rëndësia α (gabimi) ndryshimi midis vlerësimit të pritjes matematike dhe vlerës që
kontrollohet m0 të konsiderohet si thelbësor. Në këtë rast, pa hyrë në hollësi kemi që:

n≥

Z σ2
d2

(3)

Ku Zα është vlera tabelore e shpërndarjes normale standarte (për nivelin e rëndësisë α), ndërsa
dispersion σ2 konsiderohet i njohur. Në rast të kundërt ai vlerësohet nga një zgjedhje paraprake si tek
shembulli i parë dhe shtrohet problemi i kontrollit të hipotezave që vlera e pritshme e dhëmbëve të
prishur tek një nxënës në këtë rast te jetë psh. 3.
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Pra sa duhet të jetë vëllimi më i vogël i zgjedhjes “n” që për nivelin e rëndësisë α = 0.05 (α =
5 %), dmth. Zσ = 1.96, ndryshimi d= 0.052 të konsiderohet si thelbësor. Nga zgjedhja paraprake siç
pamë më lart tek shembulli 1 doli S1 = 0.2σ, kështu që

S = 0.067 σ
Nga formula (3) kemi:

n≥

1.962 · 0.067σ
= 103.86
0.052

Kështu që vëllimi i zgjedhjes do të merret n= 104 nxënës nga 500 nxënësit që ka zona.
Këto shembuj tregojnë se puna shkencore kërkon një përpunim statistik paraprak që realizohet
me një lidhje të ngushtë ndërmjet matematicienit dhe stomatologut, duke përcaktuar gjithashtu në
mënyrë sa më të plotë qëllimet e studimit.
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SHENIM: Artikulli i me poshtem me temë:

“DISA PROBLEME BAKTERIOLOGJIKE TË PULPITEVE
TË MJEKUARA ME DEVITALIZIM”
i autoreve E. Kuvarati dhe J. Malo, te Poliklinikës Stomatologjike Korçë, eshte botuar ne
numrin e meparshem te kesaj Reviste { Nr.1(21) Janar- Qershor 1983} dhe mund te kerkohet ne
kete adrese.
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PESË RASTE TË MJEKIMIT TË DHËMBËVE VITAL INTAKT
ME PERIODONTIT KRONIK GRANULAR
Koço PRIFTI
Poliklinika Stomatologjike Korçë
Rastet që po përshkruajmë dhe po demonstrojmë kanë vlerë për rëndësinë praktike dhe
teorike që paraqesim si dhe shfaqjen e rrallë në klinikat tona.
Patëm të bëjmë me dhëmbë të përshtatshëm, ku korona anatomike e dhëmbit është e
paprekur nga kariesi dhe pulpa e dhëmbit është e gjallë. Paradonciumi objektivisht rezulton me
ose pa ndryshime klinike dhe radiologjike. Në regjionin korespondues të majës së rrënjës vërehet
fistul.
Na ka takuar të ekzaminojmë pacientë të cilët kanë patur vetëm ankesën: “Këtu kam një
flluskë të ndritur, që shpesh kullon qelb “, ose pacientë të tjerë që nuk kanë patur asnjë ankesë, por
nga ekzaminimi objektiv që i është bërë gojës e dhëmbëve në regjionin korespondues të apekseve,
kemi ndeshur në fistulë, megjithëse dhëmbi korespondues është i pa prekur nga kariesi. Më hollësisht
po i përshkruajmë më poshtë.
Në literaturën që kam mundur të shfletoj, ose edhe në Buletinin Stomatologjik dhe tekstet e
universitetit unë nuk kam ndeshur ndonjë përshkrim të këtyre rasteve.
Qëllimi është mjekimi i fistulës (peridontiti kronik granular) me metodën klasike. Duke
vlerësuar fistulën së bashku me indin granular në periferi të rrënjës apo edhe vetë dhëmbin, si
burim të mundshëm infeksioni për trupin, kemi ndërhyrë me metoda terapeutike për zhdukjen
e tyre.
Zhdukja e infeksionit fokal në stomatologji, praktikisht edhe në rastin konkret, përbën një
element të rëndësishëm për zbatimin e profilaksisë, parim themelor i shëndetësisë sonë, evitimi i
këtyre sëmundjeve të dhëmbëve, do të thotë përpjekje për forcimin e ruajtjen e shëndetit të popullit.
Është aplikimi edhe në stomatologji, përveç formave të tjera, i orientimeve shumë të rëndësishme të
Plenumit të 11-të të PPSH për profilaksinë dhe higjienën.
Fillimi i mjekimit ka qënë i zakonshëm si për çdo rast të mjekimit të periodintit kronik
fistulizant. Mjekimet janë kryer në dhëmbët njëherësh. Pacientët në anamnezë, në përgjithësi nuk
paraqesin të dhëna të ndonjë traume të shkaktuar mbi këtë dhëmb ose regjion, ose ndonjë pathollogji
të kaluar në dhëmbët fqinjë. Vetëm rastësisht tregojnë që kanë zbuluar një flluskë, që është bërë edhe
shtytja për ardhjen e tyre në klinikë.
Në ekzaminimin objektiv vërehet fistula në regjionin korespondues të majtë të rrënjës,
mukoza është normale ose jo, sipas rastit. Dhëmbët janë të paprekur, pa procese karioze, pa
mbushje të llojeve të ndryshme. Në perkusion, dhëmbët nuk japin asnjë shqetësim. Palpacioni
346

Buletinet Stomatologjike, Vëllimi II

në regjionin e fistulës nuk jep dhimbje. Në ekzaminimin termometrik dhëmbi i pa ndjeshëm.
Elektrodiagnostikën si metodë diagnostikimi, nuk e kemi aplikuar në këto raste. Në ekzaminimin
radiologjik, dhëmbi dilte me ndryshime të dukshme periapikale, më një sqarim të lehtë rreth
apeksit, që shtrihej në kockë. Dhëmbi është intakt, kanali radikuar i pa prekur. Në raste të tjera,
në radiografi ishte i qartë, një sqarim ku mundet të vendosje diagnozën radiologjike peridontitis
chronica granulomatosa, me kufij jo të qarta, me një errësim të lehtë, pra me dukje të infiltrimit të
indit granular nëpër kockë.
Për metodë mjekimi kemi preferuar gjithmonë terapinë medikamentoze, jo kirurgjikale.
Fillimisht kemi hyrë me frezën rond në mezin e sipërfaqes palatinale. Pasi është hequr sasi e
konsiderueshme e indeve të forta të dhëmbit në drejtim të dhomës pulpare, në afërsi të saj, pacienti
ka ndjerë dhimbje. Në vijim të punës dukej shumë qartë ekzistenca e pikës hemoragjike. Kjo dikton
ndërprerjen e punimit dhe vendosjen e pastave arsenikale, për nekrotizimin e pulpës. Pra ndodhemi
papritur në një pulpit akut aksidental, i cili meriton një veçanti mjekimi të njohur shumë, të ndryshëm
nga ai në periodontitin kronik granular ose granulomatos.
Pas tre - katër ditëve të vendosjes se arsenikut, në seancën e dytë, hiqet mbushja provizore,
pacienti nuk lejohet të pështyjë, hapet dhoma pulpare dhe po këtë seancë kryhet ekstirpacioni
subtotal, me qëllim që të mjekohet me metoda të shkurtuara, si në pulpit dhe në periodontit të çdo
lloji. Fistula vazhdon të mbetet. Në përgjithësi, hemoragji ose ndonjë komplikacion gjatë dhe pas
ekstirpacionit nuk kemi patur. Bëhet pastrimi mekanik dhe pastaj ai kimik me H2O2 dhe alkool në
kombinim. Pastaj vendosim në kanal një meshë të ngjyer me tinkturë jodi dhe pluhur jodoformi.
Mbyllja provizore bëhet me akuadont.
Në seancën e tretë, pas dy - tri ditëve, dhëmbi duket i qetë, pa asnjë ankesë, fistula është në
përmirësim. Pas përsëritjes së pastrimit të kombinuar vendoset përsëri një maskë me tinkturë Jodi e
pluhur jodoformi (kohët e fundit, me përdorimin e solucionit rocles 4, bëjmë dezinfektimin e kanalit
për një minutë dhe bëjmë mbylljen provizore me akuadont.
Në seancën e katërt, pas dy - tri ditëve, vërehet përmirësim i dukshëm në madhësinë
e fistulës, përsëritet mjekimi i seancave të para dhe në diferencë dy - tri ditësh nga njëra –
tjetra seancë mjekimi, në seancën e pestë, fistula jep shënja drejt zhdukjes dhe po këtë seancë
(seanca e 5-të) kemi bërë mbushjen definitive të kanalit me kresosate e kongutaperkë, ose
endometazon plus eugenol, ose një rast me fosfat cement e pak pluhur jodoformi me kujdes,
që pasta të mos e kalojë majën e rrënjës. Bëhet izolimi i kanalit me shtresë fosfat cementi dhe
mbushja definitive me silikat cementi. Nuk përjashtohet mundësia e mbushjes definitive me
amalgam, po qe se ky i fundit nuk jep reflektim në sipërfaqen bukale. Ne e kemi përdorur këtë
vetëm në një rast.
Përdorimi i tinkturës së jodit, sikurse e kemi vërejtur në kontrollet e mëvonshme, nuk jep
ngjyrim të dhëmbit. Në përfundim të punës kemi bërë radiografi, të cilën e kemi ruajtur me atë të
para fillimit të mjekimit dhe ato të përsëritura pas çdo gjashtë muajve, për dy vjet rrjesht. Mbas disa
ditësh rikontrolli mbetet një ind granulacioni, shumë i vogël, sa një kokë gjilpëre. Në ekzaminimin
radiologjik mbas gjashtë muajve vërehet zhdukja e indit granual në majën e rrënjës dhe zëvendësimi
i tij me ind kockor të shëndoshë.
Për ilustrim po paraqesim këto raste:
Rasti i parë. Pacienti I.P. mjek i datëlindjes 1923, paraqitet me ankesë: “Këtu lart kam një fistul,
e cila herë fryhet herë ulet, shpohet dhe del prej saj qelb”. Objektivisht, duket në regjionin e 2 | fistula.
Dhëmbi intakt. Gingivat pak të atrofizuara, që flasin më tepër për një paradontozë atrofike të gradës
së parë. Po ashtu, 31| intakt. Pacienti, pasi bën radiografinë, konstatojmë se në 2 | ka periodontitis
chronic gramularis. Fillohet mjekimi i përshkruar më sipër dhe pas disa seancash fistula reduktohet.
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Në radiografinë e përsëritur mbas gjashtë muajsh, asnjë ndryshim periapikal, në regjionin e forniks
bukalis dhe gingivës koresponduese me apeksin, asnjë shenjë fistule.
Rasti i dytë: Pacienti K. N. mashkull, vjeç 34, me profesion mekanik, me të njëjtën ankesë, por
fistula e vendosur më mezialisht. Dhëmbët 3 2 1 | 1 intakt. Gingivat normale, higjiena e gojës e mirë.
Në radiografi konstatojmë se në 1 | ka peridontitis chronic granularis. Fillohet mjekimi i sipërshënuar
dhe pas disa seancash, fistula përmirësohet. Në radiografinë e rikontrollit në gjashtë mujorin e dytë,
asnjë ndryshim periapikal, asnjë shenjë fistule në regjionin e indeve të buta koresponduese me majën
e rrënjës.
Në pacientët e tjerë nuk ka patur asnjë ndryshim të paradonciumit, që mund të dyshohej për
infeksion marginal të pulpës dhe paradonciumit.

KON K LU Z ION :
1- Nuk mund të shpjegohet etio–patogeneza e saktë e fistulës, e cila zhduket pas ekstirpinit
mortal të pulpës dhe mjekimit të sipërshënuar.
2- Trajtimi i perforacionit pulpar të provokuar nga ana e jonë nëpërmjet heqjes së pulpës çon në
shërimin e fistulës dhe zhdukjen e ndryshimeve periapikale me metodat dhe medikamentet
të zakonshme.
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MJEKIMI I PULPITEVE ME EXTERPIM DHE ANESTEZI
NË DHËMBËT ME NJË E DISA RRËNJË
Stom. S. ÇELA
Nd. mjek Z. XHANI
Kabineti Stom.Gosë Durrës
Të orientuar nga mësimet e Partisë dhe vendimet historike të Kongresit të 8 te saj, për
një shërbim të mirë e me cilësi të lartë, për një kurim sa më të shpejtë të popullit, menduam të
shkurtojmë kohën e kurimit të dhëmbëve në kabinetin tonë. Përdorimi me sukses i anestëzisë
lokale në regionin dento – masillo – facial në vitin 1884 për heqjen e dhëmbëve, i nxiti mjekët
stomatologë që të përdorin këtë anestezi edhe në mjekimin kirurgjikal të pulpiteve, në dhëmbët
me një e disa rrënjë. Ky mjekim përbën një aspekt të rëndësishëm në terapinë stomatologjike
sidomos në kohën e sotme. Kjo metodë për herë të parë u përdor në fillim të këtij shekulli nga
Seits, Rozenberg dhe të tjerë. Kurse në vendin tonë kjo metodë është përdorur këto vitet e fundit
nga mjekët stomatologë 2, 3,4 e të tjerë.

abcd-

Qëllimi i mjekut stomatolog në mjekimin kirurgjikal të pulpiteve është:
Të zhdukë ndjenjën e dhimbjes.
Të vendosë funksionin fiziologjik të dhëmbit.
Të japë formën anatomike.
Të parandalojë proceset inflamatore në periodont.

Përdorimi i mjekimit të pulpiteve në një seancë të dhëmbëve, është mjaft efikas sepse
shkurton kohën e mjekimit. Por jo të gjithë pacientët e kuptojnë drejt propagandën që bëjnë
mjekët. Ka shumë raste që pacientët nga frika e dhimbjes preferojnë më mirë heqjen e dhëmbit se
sa mbushjen e tij. Në këto kushte dhëmbi i prishur arrin në pulpën duke dhënë inflamacionin e saj
dhe po të mos mjekohet arrin në gangrenë deri në absces. Atëherë ecuria e sëmundeshmërisë nuk
ndalet, por vazhdon edhe më tej deri në përhapjen e infeksioneve në organet me rëndësi jetike të
organizmit. Mendimi i disa autorëve të vjetër se kur kjo pararojë (avangardë) bakteriale e procesit
karioz, ka arritur në inflamacionin e pulpës dhe ka dhënë pulpit, ky dhëmb duhet të hiqet sepse
ka një gamë të madhe mikrobike, ku zakonisht mbizotërojnë grupi i kokeve, kjo nuk qëndron,
sepse me futjen e metodave të kurimit jo vetëm të kariesit por dhe të pulpiteve me medikamente
të ndryshme këto dhëmbë jo vetëm që nuk hiqen, por janë gjetur metoda kurimi ne 3 – 4 seanca.
Duke u reduktuar më vonë këto seanca u arrit deri në një senacë dhe dhëmbi t’i kurohet pacientit
pa dhimbje.
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Për vetë karakterin e punës së fshatit, ku fshatari nuk ka asnjë mundësi dhe as kohë të
paraqitet për të mjekuar një pulpit me metodën klasike, me konditat që janë krijuar nga Partia dhe
pushteti për shërbimin stomatolgjik si në qytet dhe në fshat, në vitin 1980 ne filluam të përdorim
këtë metodë kurimi në Kabinetin e Ndërmarrjes Bujqësore Gosë. Kjo metodë kurimi ruan shëndetin
e njerëzve, kursen kohën e punës së pacientit i cili nuk humbet rendimentin e punës atje ku punon.
Në fillim u ndeshën me vështirësi sepse pacientët nguronin në mjekimin e dhëmbëve. Por na u desh
që me këta pacientë të punonim në mënyrë individuale ashtu dhe në bazë brigade, për kurimin e
sëmundëshmërisë së dhëmbëve të tyre.

abcd-

Këtë metodë kurimi e kemi përdorur në këto pulpite:
Pulpitis akuta serosa parcialis dhe totalis.
Në frakturat e koronave me pulpë të ekspozuar jashtë.
Hapje aksidentale të pulpës (Colisio pulpae).
Pulpitis chronicha hypertrophica.

Janë kuruar 124 pacientë me 144 raste nga këto: 63 janë meshkuj dhe 61 femra që janë në
moshën 18 vjeç e lartë. Sipas dhëmbëve janë mjekuar: Dhëmb central 18 raste, laterale 8, kaninë 15,
premolar i parë 27, premolar i dytë 26, molai i parë 42, molar i dytë 18 për të dyja nofullat.
Dhëmbë të mjekuar

Persona
të vizituar

Seksi

63

MF

Nofulla

Maksilla

1

2

3

4

5

6

7

4

4

5

8

12

13

1

1

2

3

9

6

9

15

8

10

3

2

3

10

8

27

26

42

18

Mandibula

61

124

Maksilla

3

Mandibula

1

Dy nofulla

8

4

F

MF

8

15

Siç shihet edhe nga pasqyra dhëmbët e këtyre pacientëve janë rikontrolluar nga ana klinike
ku mbushjet qëndrojnë me përjashtim të 6 rasteve që kanë përfunduar me ekstraksione, kurse
nga ana radiologjike janë rikontrolluar disa që kanë pasur mundësi. Nga rastet e mësipërme më
përparësi i kemi dhënë kurimit të dhëmbëve me disa rrënjë duke mos përjashtuar dhe dhëmbët
me një rrënjë.

Metodikë e punës:
Mbas vendosjes së diagnozës dhe nën veprimin e anestezisë lokale infiltrative ose trunculare
me lidokainë 2 %- 2 ml, fillon proçedura e punës. Bëjmë izolimin e dhëmbit të sëmurë dhe të dhëmbëve
fqinjë me role pambuku, përpara izolimit tushojmë me një sferë pambuku vendin e punksionit të
ages në forniks ku do të injektohet solucioni analgezik me tinturë jodi 2 %. Para se të bëjmë këtë
manipulim bëjmë pastrimin në rast se ka.
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Procesi i punës është njëlloj si me metodën e kurimit me pastë arsenikale, me të vetmin
ndryshim se me metodën e mësipërme pacienti paraqitet vetëm në një seancë dhe kryen të gjitha
proceset e punës pa dhimbje. Të gjitha këto veprime bëhen kretësisht në kondita sterile dhe
rregullat higjienike janë vendimtare për ecurinë e kurimit e të sëmundëshmërisë së dhëmbëve.
Kemi punuar me mjete të mprehta për ekstirpimin e pulpës totale. Duke pasur parasysh që të mos
traumatizojmë paketën neuro – vaskulare. Po të mos kemi pulpë heqës dhe brozhdiker të mprehtë
është e vështirë pulpë ektomia totale, në këtë rast do të kemi heqje të pulpës së kanalit pjesë – pjesë
dhe duke u futur më tej, do të traumatizojmë tufën neurovaskulare. Duke ngacmuar periodontin
apikal do të kemi edhe hemoragji e cila do të ngadalësohet me vështirësi me anën e medikamenteve
qe do të përdorim. Mbas pastrimit të masës karioze, formojmë kavitetin, hapim dhomën pulpare,
ekstirpojmë pulpën koronare, bëjmë përpunimin e hyrjeve të kanaleve me frezë sipas formës së
nevojshme, ekstirpojmë pulpën radikulare. Bëjmë përpunimin mekanik dhe kimik kur kanali
është i ngushtë. Kur kanali është i gjerë nuk bëjmë përpunim mekanik, por vetëm përpunim kimik
me mesha sterile të cilat i kemi sterilizuar para fillimit të procesit të punës bashkë me sondën Miler
në aerosteril.
Bëhet mbushja e kanaleve me lentylo, duke e përgatitur më përpara pastën e Endomethasonit
Eugenol eks – tempore, con gutaperk, cement, amalgam ose silikat.
Në disa raste kur kemi pasur hemoragji nga kanali i kemi ndaluar me koagulant H2O2
adrenalinë, klauden etj. Kemi zgjedhur pastën e endomethazonit për mbushjen e kanaleve për këto
arsye:
a- Kjo pastë nuk shkakton në përgjithësi asnjë dhimbje në periodont dhe po të kalojë përtej
apeksit.
b- Mbas mbushjes së kanalit korona nuk ngjyroset.
c- Kjo pastë nuk rezorbohet në kanale.
d- Pasta ka veprim antiseptik dhe antibakterik.
e- Në përbërjen e saj ndodhen Deksamethasoni 0,01, Hydrokortizon Acetat 1,0.
Tetrajodthymol 25.0 i cili çliron gjurmë Jodi trioksymethyleni 2.2 që është antiseptik
mjaft i fuqishëm.

Anët pozitive të kësaj metode janë:
1- Pacienti heq ndjenjën e frikës dhe të dhimbjes.
2- Shkurton në maksimum kohën e punës si për pacientin dhe mjekun.
3- Kursen materiale të shumta konsumi si importi dhe vendi.
4- Nuk punohet me antiseptikë të fortë të cilët japin periodontite medikamentoze.
5- Mënjanon veprimin e pastës arsenikale e cila jep komplikacione në indin periodontal ose
kockor.
6- Nuk kërkon pajisje speciale e cila jep mundësi të aplikohen kudo.
7- Plaga e re që krijohet ka shumë mundësi të shërohet perprimam sepse kontaminimi nga
mikroorganizmat që futen nga manipulacionet zvogëlohet në minimum.
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Anët negative:
1- Ndalohet hemoragjia me vështirësi kur traumatizohet tufa neurovaskulare.
2- Mund të formohet hematomë, edemë dhe dhimbje në kafshim, të cilat me proçedura të
ngrohta dhe analgjezike kalojnë për një periudhë të shkurtër.

KON K LU Z ION E :
1- Kjo metodë kurimi mund të përdoret nga të gjithë mjekët si në qytet dhe në fshat sepse
kursen kohën e punës si për pacientin edhe mjekun.
2- Nuk kërkon specializim të veçantë.
3- Është metodë që ka vlera të mëdha ekonomike.
4- Kursen materiale të shumta importi dhe vendi.

B I B L IO G R A F IA :
1- Doc. Asllani Xh. – Terapia stomatologjike.
2- Bilali A. – Buletini Stomatologjik 1974.
3- Koçi Th. - Buletini Stomatologjik 1975.
4- Bitri V. – Buletini Stomatologjik 1975.
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PROFILAKSI

NDIKIMI I FAKTORËVE KIMIKË NË SISTEMIN DENTAR
NË NDËRMARRJEN E PLASTIKËS DURRËS
Stom. Alta CERLOI, Feride TIRANA, Luljeta DRIZA
Poliklinika Stomatologjike Durrës
Kujdesi për shëndetin e njeriut është një nga preokupacionet kryesore e të vazhdueshme
të Partisë e të Pushtetit. Njeriu ynë i ri, njeriu që ndërton socializmin, që mbron fitoret e
revolucionit duhet të gëzojë shëndet të plotë. Ruajtja dhe forcimi i shëndetit të popullit është në
vetë natyrën e rendit socialist një nga qëllimet tona në fushën e ekonomise në atë të ndërtimit e
të kulturës.
Në vendet kapitaliste dhe revizioniste masat që merren për mbrojtjen e shëndetit të njeriut i
shërbejnë më tepër klasës shfrytëzuese se sa njeriut të thjeshtë.
Dëshira për të patur shendet sa më të mirë nuk mungon tek asnjëri dhe për ta kthyer në
realitet këtë dëshirë ne mjekëve na del një punë e madhe dhe në veçanti mjekëve stomatologë për
higjienën e gojës. Duke u nisur nga kjo ne menduam të bëjmë një depistim në Ndërmarrjen e
Plastikës. Studjuam intensitetin, shpeshtësinë, predispozicionin karioz në këtë ndërmarrje që kanë të
bëjmë me lëndë të ndryshme kimike e ndërmjet tyre dhe helme. Keto janë kriprat e plumbit (sulfati
tribazik e fosfati bibazik i tij), përbërësit organik të PVC (lëndës së parë) si acidi stearik e steartet e
CD, bariumit, avujt e gazit klorhidrik që shfaqen gjatë disgregimit dhe përpunimin mekanik të tij të
cilat influencojnë dhe rrezikojnë prishjen e dhëmbëve.
U vizituan gjithsej 400 punonjës, 317 femra dhe 83 meshkuj. Nga të dhënat që kemi marrë
për çdo punonjës me fletë anketat personale kemi ndërtuar 4 tabela, në të cilat kemi studjuar
sëmundëshmërinë, intensitetin, predispozicionin karioz sipas seksit, moshës, vjetërsisë në punë dhe
vendit të punës. Në tabelën e parë ku kemi bërë ndarjen e punonjësve sipas seksit sëmundëshmëria
karioze është 96.53 % dhe për meshkuj 93.97 %, gjithashtu dhe intensiteti paraqitet tek femrat 28.93
% dhe tek meshkujt 20.7%, pra shohim që këto përqindje janë pak më të larta tek femrat e kjo lidhet
me periudhën e shtatzënisë (Dibra I., 1963). Mjaft të larta janë këto përqindje në krahasim me
mesataren e qytetit (shpeshtësia 85.66 % H. Bllaca), ndërsa janë të përafërta me përqindjen karioze të
ndërmarrjeve ushqimore të qytetit të Durrësit ku shpeshtësia dhe intensiteti janë respektivisht 92.13
% dhe 27.37 % për femra dhe 92.97 % dhe 27.18 % për meshkuj (H. Bllaca, P. Qerimi 1973).
Në Ndërmarrjen Ushqimore të Tiranës 95.93 %, shpeshtësia dhe intensiteti 27.37 % (N.
Mëhilli). Përsa i përket predispozicionit shumica e punonjësve u përkasin grupit të tretë 62.4 % në
femra dhe 52.5 % në meshkuj.
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Higjiena e gojës është pjesë përbërëse e higjienës vetjake “ Higjiena, siç thote populli, nuk
është virtut i atij që ka bollëk, por në rradhë të parë, është virtut i njeriut të thjeshtë të ngritur
politikisht”.
Kujdesi dhe pastrimi i rregullt i dhëmbëve duhet të jetë detyrë e çdo punonjësi, prandaj
propaganda shëndetesore duhet të paraprijë në punën tonë. Duhet të organizojmë biseda më të
shpeshta në të cilat t’u bëhet e qartë atyre rëndësia e dhëmbëve dhe rreziku që i sjellin trupit të njeriut
sëmundjet e gojës.
Në Ndërmarrjen e Plastikës punonjësit janë në kontakt me lëndë të ndryshme kimike të cilat
veprojnë keq në shëndetin e njeriut duke shkaktuar dhimbje koke, marrje mendsh, vështirësi në
frymëmarrje, nauze, nervozizëm, pagjumësi, të cilat zhduken pas 8 orësh të punës. Gjithashtu këto
lëndë japin dëmtime në thellësi, plasaritje, shije të ëmbël në gojë.
Punonjësit e repartit të përgatitjes së PVC janë në kontakt direkt me lëndët kimike që
përzihen për të përgatitur PVC. Këto lëndë kimike janë vajrat dibutil ftalat, dioktil, të cilat përzihen
me pluhurat sulfat tribazik dhe fosfat dibazik të plumbit, me acidin stearik e stearatet e Cd, Ba,
Ca, me bioksidin e titanimit, me CaCO3 dhe me estere fosforike. Këto japin lezione në kavitetin
e gojës, kështu vëmë re një ngjyrim të dhëmbëve të përparmë dhe gurëza me ngjyrë blu të errët.
Gingivat paraqiten të fryra në ngjyrëtë kuqe të errët dhe më tej inflamacion i tyre. Lëndët kimike
që përmbajnë plumb në përqindje të vogla depozitohen tek dhëmbët dhe influencojnë në prishjen
e tyre.
Në tabelën nr. 2 vihet re ngritje e shpeshtësisë dhe intensitetit karioz nga një grup - moshë në
tjetrën. Shpeshtësia 95.4 % arrin deri në 100 % në femra dhe në meshkuj nga 93.3 % arrin në 95.6 %
ndërsa intensiteti në femra nga 27.4 % arrin në 35.9 %, ndërsa në meshkuj nga 20 % arrin në 22.6 %.
Pra shpeshtësia dhe intensiteti janë të larta që në grup – moshën e parë sepse lëndet kimike fillojnë
të veprojnë shumë shpejt sidomos pas 5 viteve të parë. Këtë e shohim në tabelën nr. 3 ku shpeshtësia
dhe intensiteti karioz janë të rritura që në grup – moshën e parë me vjetërsi pune 1- 5 vjet e cila është
93.9 % dhe 30.3 % në femra dhe në meshkuj 91.4 % dhe 19.8 %.
Sipas seksit

Seksi

Femra

Meshkuj

Gjithsej

354

Persona
të
vaksinuar

317

83

400

Persona Shpeshtësia Dhëmbë
me karies
%
total

306

78

384

96.53

93.97

93.5

8801

2381

11182

Dhëmbë
të prishur
Intensiteti
heqje
rregullime
2547

494

3041

28.93

20.73

27.19

Predispozicioni
I

II

III

41

74

191

13.4

24.10%

62.40%

15

21

42

19.2

26.90%

52.50%

56

95

233

14.5

24.60%

60.60%
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Seksi

Sipas moshës

Mosha

Femra

20-30

31-40

41-50

Meshkuj

20-30

31-40

Persona
të
vizituar

177

91

49

60

23

Predispozicioni

Dhëmbë
Persona
Shpeshtë- Dhëmbë të prishur Intensiteti
me
sia %
total
heqje
në %
karies
rregullime
169

888

49

95.40%

96.70%

100%

56

93.30%

22

95.60%

5027

2467

1307

1694

687

1378

I

II

III

18

45

106

10.60%

26.60%

62.60%

11

15

62

12.50%

17.00%

70.40%

5

14

30

10.20%

28.70%

61.20%

11

16

29

19.60%

28.50%

51.70%

4

5

13

18.10%

23.60%

59%

27.40%

698

28.20%

471

35.90%

338

20%

156

22.60%

Meshkuj

Femra

Seksi

Sipas vjetërsisë në punë
Dhëmbë
Dhëmbë të prishur Intensiteti
total
heqje
në %
rregullime

Persona
të
vizituar

Persona
me
karies

Shpeshtësia %

1-5

83

78

93.90%

2726

839

6 - 10

52

49

94.20%

1347

11 - 30

179

179

98.40%

1-5

35

32

6 - 10

26

11 - 30

22

Vjetërsia

Predispozicioni

I

II

III

30.30%

13

20

45

335

24.70%

6

13

30

4728

1373

29%

22

38

119

91.40%

1077

213

19.80%

6

9

17

24

92.10%

775

141

18.20%

6

6

12

22

100%

529

140

26.20%

3

6

13
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Sipas vendit të punës
Dhëmbë
Dhëmbë të prishur Intensiteti
total
heqje
në %
rregullime

Persona
të
vizituar

Persona
me
karies

Shpeshtësia %

Injektimi nr. 1

57

56

98.20%

1640

388

Lojrat me zë

25

24

96%

701

Kalandrat

42

41

97.60%

Injektimi nr. 2

74

72

Linja Re

18

Kopsat

Repartet

Predispozicioni
I

II

III

23.60%

11

12

33

184

26.20%

-

8

16

1163

308

26.40%

2

9

28

97.20%

2051

516

26.10%

11

24

37

17

94.40%

472

146

30.90%

1

2

14

9

9

100%

117

176

30.80%

3

1

5

Lojrat

32

30

93.60%

293

72

24.50%

7

6

17

Këpucaria

16

15

93.70%

585

245

28.50%

1

6

8

Saldimi

70

67

95.70%

1842

605

32.50%

7

18

42

Ofiçina

25

23

92%

737

174

23.60%

1

5

17

Qërimi

32

30

93.70%

854

227

26.50%

3

7

20

Këto përqindje rriten në mënyrë të ndjeshme nga 6 – 10 vjet punë dhe akoma më shumë në
11 – 25 vjet punë ku arrin shpeshtësia 98.4 % dhe intensiteti 29% në femra dhe në meshkuj 100 %
shpeshtësia dhe 26.2 % intensiteti.
Në tabelën nr. 4 shikohet që shpeshtësia dhe intensiteti karioz janë më të larta në repartet
ku kanë të bëjnë me lëndë kimike aktive si në repartin e lojrave me zë ku këta tregues janë 96 %
dhe 26.2% dhe në reparte të tjera si në injektimin nr. 1 ku këto tregues janë 98.2 % dhe 23.6 %, në
injektimin nr. 2 në repartin e kalandrave ku këta tregues vijnë duke u rritur deri sa arrijnë 100%
shpeshtësia dhe intensiteti 30.8 % në repartin e kopsave.
Repartet e Ndërmarrjes së Plastikës që janë në kontakt me lëndët kimike janë të pajisura me
aspiratorë për të bërë ventilimin thithës gjatë përpunimit mekanik dhe nxehjes së lëndëve kimike që
përzihen për të përgatitur lëndën e parë.
Të gjithë punonjësve të këtyre reparteve duhet t’u bëhet shprehi higjiena vetjake sidomos
në vendin e punës, në mënyrë që ata të mos hanë ushqime me duar të pa lara, të bëjnë pastrimin e
pjesëve të ekspozuara të trupit, të bëjnë shpërlarjen e gojës me solucione alkaline disa herë në ditë.
Ata duhet të përdorin mjetet mbrojtëse në punë, maskat, dorezat, çizmet dhe rrobat e punës.
Pasi të mbarojnë punën të bëjnë larjen e trupit në dushe me ujë të mjaftueshëm që lëndët kimike të
mos qëndrojnë me orë të tëra në trupin e njeriut e t’ia dëmtojnë atë.
Si përfundim në Ndërmarrjen e Plastikës Durrës shpeshtësia dhe intensiteti karioz arrijnë shifrat
93.5 % dhe 27.9 %. Kjo ndodh për arsye të lëndëve kimike aktive dhe pluhurave me të cilat punohet në
këto repartee, prandaj duhet të rritet propaganda shëndetësore nga mjeku i ndërmarrjes në këtë drejtim.

L I T E R AT U R A
8 BU R I M E .
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APLIKIMI I PROPOLISIT NË SËMUNDJET STOMATOLOGJIKE
Stom. Hysni NDOJA, Fejzulla ULQINAKU, Drita HAKA
Shkodër
Propolisi është një nga preparatet e lashtësisë, që falë vetive të tija mjekuese, ka kaluar nëpër
proçesin e gjatë të trashëgimisë duke arritur në perdorimin e efektit të tij shërues deri në ditët tona.
Dëshmi për këtë është literatura mjekësore që sqaron se nga njëra anë ai është përdorur në lashtësinë
e thellë nga grekët, romakët, egjyptianët apo aserianët për mjekim plagësh, djegie dhe mumifikim,
dhe nga ana tjetër sot është bërë burim i shumë preparateve farmaceutike (propolinë, stomatine,
propolon proponix, propoceum, stomapin, propogelin, floral, politex etj. dhe përdoret në gamën e gjerë
të përgatitjeve farmaceutike si solucione, pomade, emulsion, suposto, aerozole etj. Propolisi përbën
një prodhim shtazor shumë të pasur tek i cili gjejmë rrëshirën (42 %), balsamin (10 %), dyllin (17
%), pjalmin (11 %), fenolet dhe vajrat esterike (8 – 10 %) dhe tek ato pasurinë e madhe të lëndëve
minerale e vitaminave (sidomos A, B1, B2, C, B, H, P, PP) etj. Ai është gjithashtu i pasur me veti mjekuese
(baktericide, anestezikë, antitokside, regjeneruese dhe stimulues i faktorëve mbrojtës të organizmit. Në
një formë apo në një tjetër (mbi bazën e të dhënave të literaturës) ai është i përdorshëm në shumë sfera
dhe specialitete mjekësore(kirurgji, dermatologji, otorino, gjinekologji, ftiziatri, stomatologji) dhe si
shumë preparate të tjera të origjinës shtazore, po të përgatitet në forma të përshtatshme gjen përdorim
si të jashtëm ashtu dhe të brendshëm pa efekte anësore dhe të dyja të rrezikshme.
Një nga këto aspekte, aplikimi i preparateve të propolisit në disa sëmundje stomatologjike
trajton edhe ky komunikim paraprak i yni, në të cilin janë gërshetuar të dhënat e literaturës si dhe
materialet dhe përvoja klinike që ndonëse jo e dokumentuar si duhet, është fituar dhe grumbulluar
nga punonjësit e shërbimit tonë që nga viti 1964 e deri tani.
I. Cariesi i dhëmbëve me komplikacionet e tij pulpiti e periodontiti përbën një nga problemet
më të rëndësishme të stomatologjisë, me që dihet se dhëmbët e vdekur në momente të caktuara
mund të sjellin pasoja të rënda (flegmone, osteomielite) dhe mund të shërbejnë si burim
për sensibilizimin e vazhdueshëm të organizmit dhe sëmundje kronike septike. Shikuar në
këtë vështrim, gjetja e metodave sa më të efektshme për mjekimin e tyre përbën një ndër
problemet themelore të stomatologjisë.
Duke studjuar mikroflorën e 240 vatrave fokale odontogene dhe kanaleve radikulare në
laboratorin tonë bakteriologjik (L. Plani, K. Papajani gjatë periodontiteve akute dhe kronike, ka
rezultuar mbizotërim i streptokokëve (hemolitik, anhemolitik dhe viridians) me 51.2 % të rasteve
ndjekur nga flora mikste (me 3 – 4 asociante) në 27.8 % dhe stafilokokut (albus, aureus, hemoliticus )
në 11.8 % të rasteve. Në raste shumë më të rralla ka rezultuar bac. sporigenes (4.1 %) dhe antinomycetes
(0.8%). P. Pepa – Bul. Shk. Mjek. 1972, 1, 99).
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Nga ana tjetër studimi i vetive antimikrobiale të propolisit ka treguar veprimtari shumë të
mirë të këtij preparati ndaj këtyre shtameve, veprim ky që krahasohet edhe mund të kalojë ato të disa
antibiotikëve më të përdorshëm (H. ndoja, L. Plani – 1966).
Ky konkluzion është i përforcuar edhe nga të dhënat e literaturës ku sipas Aleksandrov J. S. e
bashkëpunëtorë – 1974, stafilokoku i artë, streptokoku i gjelbërt dhe hemolitik dhe proteus vulgaris
treguan ndjeshmëri të paktën ndaj penicilinës (1 +), ndërkohë që u treguan shumë të ndjeshëm me
(3 +) ndaj propolisit. Këto rezultate paraprake laboratorike u bënë nxitje për të përdorur me sukses
në klinikë këto preparate. Kështu mbi 100 raste të mjekimit të periodontiteve janë të dokumentuara
me radiografi ku solucioni alkoolik 30% i propolisit është përdorur si antiseptik i kanalit të rrënjës
nga viti 1965 (nga H. Ndoja) më vonë u kalua më tej. Solucionet 20 e 30 % të propolisit u përzien me
pastën e fosfat cementi për mbushjen përfundimtare të kanalit të rrënjës gjatë periodontiteve akute
dhe kronike (rreth 300 raste të dokumentuara nga H. Ndoja, D. Haka, T. Laçej etj.). Solucioni 10 %
i propolisit është përdorur i përzier si pastë me oksidin e zinkut në mjekimin biologjik të pulpiteve
në afro 40 pacientë nga S. Dibra. Në të njëjtin dallim ai është aplikuar si fitil në kanalin e rrënjës para
mbushjes gjatë ekstirpimit vital të pulpës që prej 2 – 3 vjetësh nga V.Bitri e A.Vujoshi. Besimi i fituar në
këtë drejtim është inkurajues. Në të gjitha këto raste ai ka justifikuar përdorimin e tij duke zëvendësuar
shpesh herë antibiotikët (penicilinë, tetraciklinë, otorinomicinë, etj.) që gjenin më parë përdorim.
Kjo përvojë e fituar na jep të drejtë të bashkojmë mendimin tonë me shumë të tjerë autorë
(4 autorë 1965, 2 autorë 1967, 3 në 1969, 2 në 1970 etj., cituar nga Tarasen I.I.1973), që krahas me
lëndët odontrope gjerësisht të aplikuara (oksid zinku, jodoformë) sulfanilamideve, antibiotikëve,
kortikosteroideve dhe preparateve të kalciumit, duhet të shfrytëzohen edhe balsamet e propolisit në
mjekimin e kariesit dhe komplikacioneve të tij.
Pastat e përgatitura me propolis veç gjithë të tjerave do të zotërojnë:
a- Veprim të shprehur antimikrobial - të kontrolluar në laborator deri në 120 ditë pas aplikimit
dhe rezultati pozitiv (Sokolivieva E. 1969).
b- Veprim adeziv – ngjitje e mirë me muret e kavitetit të kanalit (eksperimentuar në dhëmbët e
hequr - po aty 1969).
c- Veprim anestezues - që kalon efektin e novokainës dhe kokainës (Prokopoviç etj. 1969).
II. Sëmundjet e membranës mukoze të gojës janë një grup tjetër i rëndësishëm i sëmundjeve
stomatologjike të cilat edhe fusha e veprimit të preparateve të propolisit është e gjerë.
Komunikimet në literaturë mbi aplikimin e këtyre preparateve në këto sëmundje janë të
shumta (Kivalkin V. P. 1959, Danilovski e bp. 1960, Marçenko A.I. 1961, etj.) që përsëri theksojnë
për veprimin antimikrobik, anestezues dhe vazokonstriktor të tyre në mëmbranën e mukozës së
gojës. I pari tregoi se: emulsionet ujore alkoolike të propolisit aktivizojnë në shkallë të ndjeshme
aftësitë mbrojtëse të organizmit, shtojnë fagocitozën dhe përpunimin e antikorpeve dhe favorizojnë
regjenerimin, Narçenko A. I. e bp. 1969 vërejti rezultate të mira në mjekimin e ulçerave të membranës
së mukozës së gojës që shëroheshin me vështirësi. Autorë të tjerë në formë aerozolesh e aplikuan
në mjekimin e stomatiteve tek të rritur dhe fëmijët. Patiko V. I. e bp. 1975 e aplikoi atë me sukses
në mjekimin e stomatiteve aftoze alergjike dhe ulçeroze. Sot preparatet e propolisit po përdoren
gjithnjë e më shumë në këto sfera nga institutet stomatologjike dhe po ligjërohen nga komitetet
farmakologjike përkatëse.
Në klinikën tonë që nga viti 1974 solucioni alkoolik (10 %) i propolisit u aplikua në mjekimin
e 150 pacientëve në gingivite e paradontozë (F. Ulqinaku e V. Bitri), në të cilat në gërshetim me
antiseptikët e tjerë u arritën rezultate të kënaqshme që në seancën e 3 – 4 mjekimit.
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Prej 2 – 3 vitesh përzierjet e prepolisit me glicerinë janë përdorur në shumë raste për
mjekimin e afteve, stomatiteve aftoze e ulçeroze në fëmijët (P. Pepa). Disa herë ai është përdorur edhe
në tonsilitet katarale dhe ulçeroze “shkaktarë ose shoqëruese”, të sëmundjeve të mësipërme.
Gjatë vitit 1978 ai u aplikua edhe në moshën latante dhe në prematurë për mjekimin e
kandidozave të gojës tek 37 fëmijë (L. Simoni). Në këto raste përzierjet e solucionit alkoolik 20 % të
propolisit me glicerinë në raport 1: 2 dhe lyerja 2 herë në ditë mbas buke ka dhënë rezultate të mira.
Kjo u konfirmua edhe me anë të laboratorit, ku rezultoi se edhe “in vitro“ propolisi vepron mirë ndaj
kandidozave. Ky preparat është përdorur edhe në disa sëmundje kirurgjikale stomatologjike si në
mjekimin e alveoliteve (B.Llukaçej 1973 – 1973), si anestezik gjatë preparimit ose heqjes së dhëmbëve
tek fëmijet etj. Përvoja e fituar dhe rezultatet paraprake kanë qënë objekt i disa komunikimeve me
shtypin tonë mjekësor (H. Ndoja 1966, 1975, 1977) dhe redaksia e buletimit stomatologjik në numrin
e saj të dytë (1977) rekomandojnë përgjithësimin e eksperiencës së mirë të rrethit tonë në këtë drejtim
për të zbatuar kështu me konsekuencë vendimet historike të Kongresit të 7-të PPSH, për të luftuar,
punuar e menduar si në rrethim.
Fakti që ky preparat natyror i ka qëndruar vëzhgimit popullor dhe shkencor, që në vetitë e tija
mjekuese ka qëndruar në shekuj dhe që sot trajtohet në një literaturë të grumbulluar që i kalon 100
burimet (H. Ndoja), flet qartë për atë që duhet të gjejë përdorim më të gjerë në mjekësinë tonë dhe të
sjellë dobinë e tij krahas preparateve të tjera për ruajtjen e shëndetit të njerzve tanë.
Duke shikuar në pozita kritike punën e bërë deri tani ne do të zgjerojmë në të ardhmen
aplikimin e këtij preparati dhe do të saktësojmë më shumë dokumentimin e rezultateve të tij. Nga ana
tjetër mendojmë që instituti i mjekësisë popullore duke përgjithësuar këtë përvojë të marrë masa që
të fillojë përgatitja e solucioneve me pomadë të propolisit të gatshëm për farmacitë tona.
Në këtë mënyrë do të çojnë në vend porosinë se: “Është e nevojshme që përvoja e vlerësueshme
e mjekësisë së lashtë dhe popullore, brenda dhe jashtë vendit e krijuar dhe e përpunuar në shekuj nga
zgjuarsia e popujve, të studjohet nga mjekët dhe nga i gjithë personeli shëndetësor, të përpunohet më
tej dhe të zbatohet më gjerë në kurimin e disa sëmundjeve.
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KIRURGJI

VEÇORITË KLINIKE DHE TË MJEKIMIT TË KISTEVE
TË KANALIT NAZOPALATIN
KSHM. Samedin GJINI
Katedra e Kirurgjisë Stomatologjike
Kistet e kanalit nazopalatin takohen rrallë në raport me kistet radikulare madje dhe folikulare.
Ata ndryshe quhen edhe kiste fisurale.
Në etiopatogenezën e kisteve nazopalatine rol me rëndësi luajnë mbeturinat epiteliale që
mbeten në kanalin nazopalatine gjatë zhvillimit embrional.
Diagnostikimi i hershëm i kisteve të kanalit nazopalatin paraqet vështirësi për arsye se në
stadin fillestar nuk japin shenja të dukshme klinike, përveç kesaj fakti që ato takohen rrallë pak
mendohet në praktikën e përditshme nga ana e mjekut stomatolog për diagnostikimin e tyre.
Në varësi se ku zhvillohet kista në hyrje të kanalit nazopalatin (foramen incisivum) apo në
brendësi të kanalit, paraqet veçori klinike dhe diagnostike. Në rastin e parë ajo i jep shenjat klinike më
shpejt në formën e një enjtje të lokalizuar, të rrumbullaktë në regionin e papilla incizivum, e cila është
fluktuante. Në grafi duhet një zgjerim shumë i theksuar i kanalit nazopalatin. Kistat që zhvillohen
në thellësi të kanalit nuk japin shenja klinike qysh në fillim dhe diagnostikohen me vështirësi, kur
japin deformime në vestibulum oris ose në qelizën e fortë. Kanali zgjerohet në formën e zemrës për
arsye të rezistencës që has kista në pjesën e mesme të kanalit. Ndarja e kistave me lokalizim ne pjesën
e mesme të kanalit dhe të sipërme mendojmë se nuk paraqet interes klinik dhe diagnostik, prandaj
ne jemi të mendimit që ato të grupohen në një, kista që zhvillohen në thellësi të kanalit. Kur kista
projektohet në majën e rrënjëve të dhëmbëve qendror mund të merren gabimisht për kista radikulare
sidomos në raste kur dhëmbi është i devitalizuar. Gjatë viteve 1978 – 1983 ne kemi diagnostikuar dhe
mjekuar 12 raste me kista të kanalit nazopalatin. Disa nga të sëmurët janë diagnostikuar rastësisht
gjatë ekzaminimit radiologjik për qëllime të tjera, pasi nuk kanë pasur ankesa subjektive ose të dhëna
objektive për patologji kistike të kanalit nazopalatin. Pjesa më e madhe e të sëmurëve janë paraqitur
për ndihmë pas infeksionit sekondar të kistës me dukuri inflamatore si dhimbje, enjtje në pjesën e
përparme të nofullës së sipërme madje në një rast kemi vërejtur edhe enjtjen e buzës së sipërme. Të
sëmurët si rregull kanë pasur dhimbje në dhëmbët e përparmë dhe kur ato kanë qënë të mbushur
sidomos qendroret dhe anësoret shpesh janë fajësuar si shkaktëre të dhimbjeve dhe enjtjeve. Të
sëmurët janë paraqitur në kohë të ndryshme nga shfaqja e ankesave në vartësi të procesit inflamator.
Kur shqetësimet kanë qënë të vogla, ato kanë kaluar lehtë pas 2 – 3 ditësh pa mjekim ose me proçedura
ngrohëse dhe ndonjë analgjezik. Disa herë dhëmbjet kanë qënë të forta dhe për qetësimin e tyre është
dashur ndërhyrje kirurgjikale, incision dhe trepanim i kockës nëpërmjet së cilës ka dalë qelbi dhe
i sëmuri pas kësaj është qetësuar. Mjekimi ka vazhduar me drenimin e plagës dhe antibiotikë sipas
rastit në varësi të gjendjes së përgjithshme dhe lokale të të sëmurit. Pesë të sëmurë kanë pasur disa
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recidiva pa mundur të përcaktohet diagnoza e saktë por është menduar se ankesat vijnë nga dhëmbët
qendrore të cilët i kanë pasur të devitalizuar prandaj dhe janë hapur dhe mjekuar. Recidivat janë
shfaqur në intervale të ndryshme kohe dhe me intensitet të ndryshëm.
Në një rast si rezultat i recidivave të shpeshta është bërë heqja e dhëmbit qendror sipër majtas
por megjithatë procesi inflamator jo vetëm që nuk është zhdukur por herë pas here është aktivizuar.
Të dhënat klinike të kisteve të kanalit nazopalatin kur mungojnë dukuritë inflamatore janë shumë të
varfra. Simptomat në këto raste shfaqen, kur kista rritet në përmasa dhe deformon nofullën në pjesën
e përparme. Deformacioni shfaqet në vestibulum ose qiellzën e fortë në pjesën e përparme të saj.
Kur kocka hollohet gjatë palpacionit konstatohet fenomeni i krepitacionit. Riakutizimi i procesit në
4 të sëmurë është shoqëruar me skuqje të mukozës në pjesën e përparme të qiellzës dhe vestibulimit.
Karakteristike është se në grafi duket qartë kufiri midis periodontitit të dhëmbëve qendrorë i cili
nuk ka lidhje me qesen kistoze çka e bën të dallohet me kistat radikulare, të cilat e marrin fillimin
nga periodontiti periapikal i dhëmbit përkatës të devitalizuar. Edhe në rastet kur në grafi kista
projektohet në majën e rrënjës të një prej dhëmbëve qëndrorë periodonti i tyre nuk e ka të dëmtuar
vazhdimësinë e tij rreth majës. Ky është një simptom i rëndësishëm radiologjik për diagnozën
diferenciale midis kistave të duktusit dhe atyre radikulare. Duhet të kihet kujdes se në raste të veçanta
kur kanali nazopalatin është i gjerë ose del i tillë si rezultat i projektimit gjatë bërjes së grafisë mund
të merret gabimisht për kiste dhe i sëmuri t’i nënshtrohet një ndërhyrje të panevojshme. Në raste të
dyshimta për vendosjen e diagnozës rëndësi ka punksioni. Kur kista është e infektuar del qelb, në rast
të kundërt, del lëng kistik karakteristik. Kur kemi zgjerim, si rezultat i anomalisë së kanalit mungon
zona me kockë të sklerozuar (linea albuginea) që është karakteristike për kistën.
Mjekimi i kistave të duktus palatin është kirurgjikal. Në rastet kur i sëmuri vjen me fenomene
inflamatore fillimisht bëhet incizioni, trajtimi me antibiotikë dhe pasi të kenë kaluar fenomenet
inflamatore bëhet ndërhyrja kirurgjikale. Ndërhyrjen kirurgjikale gjithmonë e bëjmë në rrugë
transpalatinale. I sëmuri për lehtësi pune duhet të vendoset në karigen dentare në pozicion të shtrirë.
Operacioni kryhet me anestezi lokale në foramenin incizivum dhe foramen palatinum major kur
kista shtrihet distalisht. Ne bëjmë vetëm një incision në kufirin midis papilave të dhëmbëve ballorë
dhe qafës së dhëmbëve duke preprë ligamentin cirkular. Incizioni shtrihet deri në paradhëmballët
në të dyja anët dhe rrallë arrin deri në dhëmballë kur kista është e madhe. Trepanohet lemboja
mukoperiostale e cila në rastet kur kocka palatine është e shkatërruar, është e aderuar në qesen kistoze
prandaj me kujdes ndahet prej saj. Heqja e pjesës kistoze nuk paraqet vështirësi me përjashtim të
rasteve kur fundi kockor i zgavrës së hundës është shkatërruar dhe qesja kistoze ngjitet në mukozën
nazale. Ne kemi patur një rast të tillë kur gjatë heqjes së qeses kistoze u shkolit pjesërisht mukoza e
hundës, të cilën pas preparimit të kujdesshëm e vendosëm përsëri në vendin e caktuar. Zgavra kistoze
ka forma vezake ose të rrumbullakta, me mure kockore të trasha dhe të lëmuara. Rrënjët e dhëmbëve
qendror ne në asnjë rast nuk i kemi gjetur në zgavrën kistoze, përkundrazi ato kanë qënë të ndarë me
një mur kockor. Duhet të kemi kujdes se gjatë operacionit mund të dëmtohet arteria nazopalatine
e cila jep hemoragji dhe vonon ndërhyrjes pasi lidhja e saj paraqet vështirësi, hemoragjia ndalet me
anë të tamponadës.
Në fund plagën e qepim me sutura interdentare që lidhen në vestibulum. Ky lloj suturimi e
mban lembon që të mos bjerë nga pesha e vet dhe ajo e kuagulit. Ka autorë që vendosin një pllakë
palatine të parapërgatitur dhe nuk bëjnë fare suturim. Ne nuk jemi për pllakë palatine pasi zgjaten
procedurat para operacionit dhe higjiena e gojës nuk mund të mbahet në lartësinë e duhur pas
operacionit. Në të gjitha rastet plaga është shëruar për primam dhe pa asnjë ndërlikim tjetër. Duhet të
kemi kujdes se disa kohë pas shërimit mukoza qëndron pak e ngritur në afërsi të dhëmbëve qendror
nga grumbullimi i gjakut. Më vonë me organizimin e kuagulit pas 3 – 4 javë bëhet tërheqja e saj në
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kufi normale. Në rast se i sëmuri paraqitet tek ne në fazën e qelbëzimit të kistës atëherë fillimisht
bëhet hapja e kistës, drenimi i qelbit, trajtohet me antibiotik sipas rastit dhe pasi të jetë qetësuar
plotësisht fenomenet inflamatore, bëhet ndërhyrja për heqjen e kistës. Periudha pasoperatore tek
të gjithë të sëmurët ka kaluar e qetë, pa shqetësime të theksuara, me dhimbje të lehta dhe pa enjtje.
Në dy raste të sëmurët janë ankuar për dhimbje të lehta sidomos gjatë perkusionit të dhëmbëve
qëndrorë, të cilat janë qetësuar pas disa ditësh pa patur nevojë për mjekim të veçantë. Këto dhimbje
ne i shpjegojmë me traumatizimin e rrënjëve të dhëmbëve gjatë kyretimit të qeses kistoze, në rastet
kur muri kockor që ndan rrënjën nga zgavra kockore është shumë i hollë, ose nga traumatizimi
i nervit incizival. Të semurët janë ndjekur në dinamikë pas operacionit dhe në kontrollet klinike
dhe radiologjike që janë bërë pas 6 muaj ose një viti nuk janë konstatuar mënjanime patologjike.
Dhëmbët qëndrorë kanë qënë vital me reagim normal në rrymën elektrike, defekti kockor ka ardhur
duke u mbyllur gradualisht dhe pas një viti në shumicën e rasteve ai nuk dukej, në dy raste ky defekt
ka persistuar për një kohë më të gjatë se një vit, por i sëmuri nuk ka patur ankesa subjektive ose të
dhëna të tjera objektive për recidivë. Kjo shpjegohet me faktin se koaguli që ka mbushur zgavrën
kockore pas operacionit është ndërruar në ind fibroz dhe procesi metaplazik për arsye të ndryshme
nuk ka vazhduar më tej për ta shndërruar atë në ind kockor. Prandaj në kësi rastesh duhet të kemi
kujdes në vlerësimin e rezultatit të largët të operacionit pasi në praktikë ndodh që ku konstatohet
defekt kockor pas 6 muaj ose një viti, kolegët e rinj pa përvojë i marin për recidiva. Në rast se i
sëmuri nuk ka ankesa subjektive dhe ne nuk konstatojmë të dhëna të tjera objektive që të flasin
për kistet këto raste duhen konsideruar si të shëruara pavarësisht se defekti kockor persiston. Në të
gjitha rastet e operuara nuk kemi pasur recidiva pas operacionit të shpejta ose të vona. Në lidhje me
trajtimin e të sëmurëve pas operacionit jo gjithmonë është e nevojshme që të përdoren antibiotikë.
Ne kemi vepruar në këtë mënyrë: Të sëmurët që janë paraqitur për operacion pasi kanë kaluar proces
inflamator kemi dhënë antibiotikë sipas rastit, madhësisë së kistës, afërsisë me zgavrën e hundës, për
të parandaluar ndërlikimet e mundshme. Kur kista është zbuluar pa qënë e ndërlikuar me proces
inflamator, nuk i kemi trajtuar pas operacionit me antibiotikë me përjashtime të rralla kur zgavra
kistoze ka qënë shumë e madhe dhe përdorimi i antibiotikut do të vlente për parandalimin dhe
dekompozimin e kuagulit nga një infeksion i mundshëm sekondar.
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DISA MENDIME MBI PASTAT E DHËMBËVE, MBI PËRVOJËN
DHE MUNDËSINË E PASURIMIT TË TYRE ME NaCL
Zenel KOKOMIRI
Shërbimi Stomatologjik Tiranë
Të përcaktosh kohën se kur mund të kenë lindur sëmundjet e mishit të dhëmbëve dhe si
pasojë të paradontopative, duhet të dish më parë si janë krijuar kushtet për këto sëmundje. Por diçka
mund të përcaktohet me lehtësi: krahas kësaj sëmundje ka lindur dhe një mjekim i thjeshtë efikas po
aq i rëndësishëm sa dhe metodat klasike e moderne. Kjo metodë është përdorimi i kripës së gjellës
(NaCl).
Historia e kësaj metode është e gjatë. Asnjeri nuk mund të thotë se është i pari që e ka përdorur
atë. Grekërit e vjetër, psh. e quanin Talasoterapi (mjekimi me ujë deti). Më vonë, kur nocionit estetik
të pastrimit të gojës (kozmetikë – zbukurim), ju shtua dhe ai kurativ e profilaktik, doli dhe problemi i
përmirësimit të pastave të dhëmbëve, të cilat u prodhuan për herë të parë 90 vjet të shkuara. Rruga që
u ndoq në fillimin e prodhimit të tyre qe e gabuar, pasi u prodhuan pasta dhëmbësh të ngjashme me
sapunin kozmetik, të cilët duke qënë shumë alkaline kalonin në thellësi të indeve të gojës (për shkak
të mungesës së gjendrave Sebace në mukozë) dhe prania e kriprave kalçike ndihmonte precipitimin
e tyre. Si rezultat i këtyre fenomeneve formohej guri i dhëmbëve.
Më vonë kur u zbuluan këto të meta, u muar parasysh përvoja e industrisë tekstile, e cila për
të arritur ngjyrimin sa më të mirë të tesuteve tekstile, kishte gjetur një lëndë që kishte mundësi t’i
mbante substancat kalçike në suspension. Kjo u arrit me sulfanatet e acidit oleik të grupit SO3H me
radikale COOH. Tani këto pasta dhëmbësh, sulfone nuk krijonin gurë por depërtonin në thellësi të
indeve duke tërhequr me vete ujë dhe mikrobe që nuk arrinin t’i dizinfektonin. Kjo bëhej po aq me
lehtësi sa edhe një letër thithëse kur thith pikën e bojës.
E metë tjetër ishte se këto pasta ulin tensionin sipërfaqësor të pështymës, që në fakt është
një konstante me rëndësi. Kjo bën që të “ bymehen “ qelizat e epitelit, i cili bëhet spongioz dhe
i përshkueshëm. Kështu u provua dhe shkumëzuesi i pastës së dhëmbëve me bazë sulfocionalat
sodium në masën 6 %, duke rritur dy herë volumin e gingivës dhe duke i shkaktuar kësaj një
sëmundje të mirëfilltë. Më vonë u provua se shkumëzuesit dhe sapunët japin shtim të kariesit dentar.
Industria e prodhimit të pastave të dhëmbëve dhe nevoja e mjekimit të dhëmbëve dhe e profilaksisë
së sëmundjeve të paradontit, detyroheshin të afroheshin në emërues të përbashkët. Ky emërues ishte
kripa e gjellës (NaCl).
Një kristal kripë, po të vendoset në gingivë rrit rrjedhën e pështymës, krijon një ndjenjë freskie
në gojë e për pasojë rrit edhe sasinë e enzimave në gojë si tipi i lizozimës dhe i inhibinës. Vizkoziteti i
pështymës ulet meqënëse kripa zbërthen mucinën. Vetitë higroskopike bëjnë që të drenohen xhepat
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gingivale dhe intersticiumi dentar duke eleminuar kështu toksinat mikrobike, pastron sipërfaqen
gingivale nga qelizat e deskuamuara, heq mbeturinat epiteliale mbi qafën e dhëmbit dhe kështu nuk
lejon formimin e pllakës dentare mbi cipën e dhëmbit. Kripa ka veti baktericide mbi streptokokun
dhe stafilokokun. Efekti më kryesor i saj shkaktohet nga vetia ozmotike. Presioni ozmotik i kësaj
substance varet nga shkrifshmëria e saj, pesha molekulare dhe shkalla e disocimit. Kështu “ dëshira e
madhe për ujë “ nuk e ul tensionin sipërfaqësor të pështymës. Kripa ka vetinë e “ ekzosmozës “ dmth.
të nxjerrë ujin, e provuar kjo eksperimentalisht dhe historikisht. Por kjo “ thithje “ bëhet në mënyrë të
ekuilibruar me anë të irigacionit sanguine me qëllim që qelizat të kenë sasinë e nevojshme të ujit. Kjo
bën që indeve me anë të gjakut t’u vinë njëkohësisht dhe elemente mbrojtës dhe t’u largohen toksinat.
Largimi i toksinave mënjanon erën e keqe të gojës.
Kështu pasta e dhëmbëve me kripë është dhe një deodorant biologjik që lë pas përdorimit një
ndjenjë freskie në gojë.
Historikisht është provuar se mbas disa javësh të përdorimit të pastës me kripë, zhduket
infiltracioni leukocitar ndën epitel, duke stimuluar epitelizimin normal. Këto studime u paraqitën të
sistemuara në 1958 në Kongresin e XXV A. I. P. në Paris. Më vonë Terie (1959) eksperimentoi dhe
provoi se vetitë baktericide varen nga jonet e klorit që veprojnë sidomos mbi streptokok, stafilokok
dhe mbi bacilet acidofile. Simbas Fuchs (1965), pastat me kripë japin rezultat në 93.92% të rasteve
me sëmundje paradontopatike dhe të gingiviteve, kundrejt 15.91 % nga përdorimi i pastave pa kripë.
Sikundër u tha në fillim të artikullit, duke mos patur asnjë pretendim tjetër, mund të paraqesim
një statistikë të thjeshtë: prej 20 vjetëve janë këshilluar dhe përdorur pasta dhëmbësh me kripë. Në të
gjitha rastet janë vënë re përmirësime, shkalla e të cilëve ka qënë e lidhur me korrektësinë e përdorimit
të tyre nga ana e të sëmurëve. Këto pasta kanë qënë të improvizuara nga ana e jonë ose iu është bërë
shtesë prodhimeve të Profarmës duke i shtuar mesatarisht >☐/ < 10 gr kripë elektrolitike NaCl në
çdo tubet. Kjo sasi ka qënë më e madhe në periudhën e mjekimit. Natyrisht në momentet e caktuara
të sëmundjes ndërhyrja kirurgjikale është e domosdoshme, ndryshe rezultati kompromentohet (si
çdo mjekim kompleks). Shumë pacientë që e kanë ndjerë rezultatin, e kanë modifikuar pastën vetë
sipas këshillave tona. Edhe të sëmurët, të cilëve i rekomandohet dieta pa kripë mund t’i përdorin këto
pasta, sepse solucionet hipertonike në nivelin e gojës nuk absorbohen nga organizmi.
Kështu në prodhimin në vend të pastës së dhëmbëve “ me kripë “ vihet në jetë një parim i
rëndësishëm i mjekimit të paradontopative: “ mjekimin e fillon mjeku dhe e vazhdon i sëmuri vetë ”.
Pastat e dhëmbëve me kripë duhet të kenë këtë parim: “ të jenë përzierje heterogjene të grupit
të emulsioneve me densitet të lartë ku të përdoren forma të njëllojta lëndë e ngurtë e imëzuar, e cila
qëndron në formë suspensioni brenda emulsionit “.
Prodhimet tona të Profarmës, që kanë filluar qysh nga viti 1950 me pastën Kolodont kanë të
përbashkëta këto veti kryesore:
Janë në përgjithësi shkumëzuese duke përmbajtur lëndë dizinfektuese dhe aromatike si dhe
lëndë të tjera aktive antifermentative e antioksiduese, mbi të cilat bazohet si pastrimi kimik i hapësirës
së gojës dhe të dhëmbëve, ashtu dhe freskia e aromatizimi i saj (cituar nga referati i punonjësve të
Profarmës, F. Hoxha dhe A. Gjergo, mbajtur në Simpoziumin e Higjienës së Gojës Krujë 1980).
Siç shihet edhe nga ky përkufizim tek ne kërkohet që të përmirësohen e të shtohen më tej
llojet e pastave të dhëmbëve që duhet të përdoren nga të sëmurët me paradontopati, qoftë për mjekim
qoftë dhe për profilaksi. Cilat nga pastat ekzistuese mund të modifikohen më lehtë për këtë qëllim?
Pasta “Kolodont”, pavarësisht nga modifikimet që i janë bërë duke i zëvendësuar sapunin me
lëndë shkumëzuese tensioaktive sintetike ose duke i shtuar laurisulfatin e natriumit me përmbajtje
lëndë aktive (Alkool Laurik C12) në sasi 5 %, mendoj që për vetë sasinë e karbonatit të kalçiumit mund
të krijojë kushte për formimin e gurit të dhëmbëve dhe nuk jep sa duhet mundësinë e qëndrimit të
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NaCl në gjëndje suspension me gjithë hidrosolatet që janë shtuar më vonë si lëndë neutrale që nuk
hidrolizohen.
Pasta e dhëmbëve “Bebedon” ka një qëllim të caktuar profilaktik dhe kurativ. Ajo, në sajë të
përmbajtjes së klorofilës fiton veti shumë të mira me vlerë për mjekimin e gingiviteve tek moshat e reja.
Pasta “Florodont” ka qëllime të tjera profilaktike. Ajo nuk duhet të ndryshohet nga ana
jonë në shtimin me NaCl sepse halogjenet F dhe Cl do të vepronin edhe mbi elementet e tjera gjatë
disocimit. Por përbërësit e kësaj paste mund të përdoren në rrugë industriale dhe në vend të florit, t’i
shtohet NaCl. Në këtë lloj paste lënda abrazive e domosdoshme është modifikuar duke zëvendësuar
karbonatin dhe fosfatin e kalçiumit, të cilat e shprehin papajtueshmërinë e tyre me forcimin e vetë
pastës. Kështu, punonjësit e sektorit kozmetik pas shumë eksperimentesh e përcaktuan me sukses
hidroksidin e aluminit mikrokristalin si lëndë abrazive.
Vlen të theksohet se lënda “lidhëse“ është përdorimi i estereve të celulozës (pikërisht
karboksilmetilcelulozës) në sasinë rreth 1 %. Kjo lëndë së bashku me ujin krijon një masë mucilagjinore
me densitet të lartë dhe mjaft rezistente kundrejt ndryshimeve të pH. Ju shtua edhe polietilenglukoli
etj. në mënyrë që uji të marrë një masë homogjene të mirë (cituar nga F.Hoxha dhe A. Gjergo).
Karboksilmetilceluloza është përdorur si lëndë “shtesë“ në prodhimin e pastave eksperimentave
me NaCl për të sëmurët me paradontopati në laboratorin e indeve të buta të Katedrës së Terapisë
Stomatologjike që nga viti 1969.
Pasta “ Mira “ është më e përshtatshme të modifikohet me NaCl (>☐/ < 10 gr) meqënëse ajo
përmban si lëndë lidhëse alginate natriumi me viskozitet të mesëm dhe siguron rezultate shumë të
mira në lëndët abrazive neutrale, të cilat nuk e dëmtojmë mishin e dhëmbëve të sëmurë. Një arsye
tjetër përbën edhe fakti se ajo përmban lëndë aktive oksiduese dhe anti fermentative si psh. acid
EDTA Na, laurilsorkosiazt si dhe mentapiperita dhe mentol. Mund të modifikohet dhe pasta “Ylli” si
pastë e ndërtuar shumë mirë teknologjikisht dhe me veti universale.
Për të përcaktuar përfundimisht nevojën e prodhimit të pastës me NaCl në rrugë industriale
si dhe përshtatshmërinë e saj në të sëmurë të veçantë, po paraqesim një statistikë të shkurtër që ka
rezultuar në studimet tona. Heqja e dhëmbëve shkaktohet më tepër nga parodontopatitë se sa nga
kariesi dentar dhe konkretisht: para moshës 35 vjeç rreth 40 % e dhëmbëve hiqen nga shkaku i
kariesit dentar dhe 50 % nga shkaku i paradontopative dhe 10 % për shkaqe ortodontike e protetike.
Mbas moshës 35 vjeçare, nga shkaku i paradontopative hiqen rreth 85 % e dhëmbëve. Këto të dhëna
theksojnë edhe një herë rëndësinë e mjekimit të paradontopative qoftë edhe me përdorimin e pastës
me përmbajtje NaCl. Personat që lejen e zakonshme e kalojnë në plazhe kanë mundësinë më të mirë
të kryejnë banjat e gojës më uje deti, leverdia e së cilës ruhet edhe kur ka popullim të lartë të plazhit.
Rekomandohet që uji që do të përdoret të merret disa centimetra ndën sipërfaqen, sepse aty kryhet
më mirë dizinfektimi i ujit nga difraksioni i rrezeve të diellit.
Pasta e dhëmbëve me NaCl mund të shitet edhe në farmacitë. Prodhimin e kësaj paste në
vend e bën të mundur edhe ambalazhimi me tuba alumini prodhuar nga Ndërmarrja Kartografike
në Tiranë (shih “Zëri I Popullit “ nr. 142 (10, 884) datë 12 qershor 1983).
Kripa e gjellës (NaCl) është pra një element biologjik, një reaktiv i mbrojtjes natyrale i
dhëmbëve me këto veçori: Hygroskopike, osmotike, hemostatike, stimulante të salivacionit dhe si
deodorant tonifikues).
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