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Ekografia është bërë një modalitet themelor imazherie në të gjitha fushat e mjekësisë për të
kontrolluar, diagnostikuar, ndjekur dhe trajtuar sëmundjet, saqë tashmë mund ta quajmë
*Stetoskopi i Mjekësisë* moderne. 
Ky modalitet i ka fillimet e saj modeste në laboratorin e Spallanzanit në shekullin e 18-të, i
shtyrë nga kureshtja e tij për të studiuar lokomocionin e lakuriqëve të natës e më pas për të
kaluar në aplikimet e hershme detare si një sistem shmangie përplasjeje dhe një detektor
nëndetëse, (shkak për këtë u bë tragjedia e Titanikut në fillim të shekullit të 20-të) sigurisht
duke kaluar në një sërë zbulimesh të rëndësishme që e paraprinë nga shkencëtarë si
Colladon, Doppler dhe Curie). 
Ekografia dhe përdorimi mjekësor i saj lindi në fillim të shekullit të 20-të nga një hipotezë e
një mjeku neurolog, Austriakut Dussik, me dëshirën për të eksploruar trurin, tentativë që më
vonë rezultoi e pasuksesshme, pasi informacioni që merrej në të vërtetë ishte veç një
artefakt, por që evoluoi në një teknologji funksionale me aplikimin e A mode ku tashmë
pajisja kishte vetëm një sondë e më pas në B mode (që përdoret dhe sot) dhe M mode me
përdorim të gjerë në ekzaminimet kardiake, më pas erdhi plotësimi i teknikës me elementë
të tjerë si color dhe power doppler, elastografi, harmonic, ekografi me konrast si dhe
ekografia terapeutike. 
Aplikimet e hershme mjekësore te ekografisë u nxitën nga pionerë novatorë të cilët ishin në
gjendje t'i përkthenin këto koncepte themelore shkencore dhe teknologji industriale në
metoda novatore të imazhit mjekësor joinvaziv. Ajo vazhdon të bëjë hapa të rëndësishëm në
kujdesin shëndetësor, jo vetëm në përmirësimin e imazhit diagnostik dhe aksesin e
përmirësuar në kujdesin mjekësor, por edhe në aplikimet terapeutike dhe intervenuese. 
Ekografia është bërë një gur themeli i imazhit mjekësor dhe do të vazhdojë të jetë një mjet i
fuqishëm diagnostikues dhe terapeutik në të ardhmen përsa i takon kostos relativisht të ulët
krahasuar me modalitetet e tjera, si edhe për informacionin e rëndësishëm që jep.
AUA dhe COE Albania (strukturë e afiljuar me një nga federatat më të rëndësishme të fushës
në rang ndërkombëtar), synon që këtë rol të rëndësishëm që ka modaliteti ekografik ta
divulgoi në mënyrë të saktë dhe të vazhduar, me qasje multidisiplinare dhe në dritën e AI
(inteligjencës artificiale) që është tashmë e tashme.
Duke ju falenderuar për kontributin e secilit dhe uruar një konferencë të mbarë, uroj të
shihemi në aktivitetet e ardhshme.

                                                 Përzemërsisht, Blerina Saraçi Qirinxhi



AKTIVITETI I AUA-SË DHE PËRMBLEDHJE E AXHENDËS SË SAJ

Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Dieter Nuernberg, Prof. Ass. Durim Çela, Prof. Ioan Sporea

Hyrje
Shoqata Shqiptare e ekografisë përfaqëson një rrjet profesionistësh që operojnë në fushën e ekografisë
multidisiplinare. Krijimi i AUA ishte një nevojë dhe element i munguar në grupin e shoqatave që operojnë në fushën
e mjekësisë, pasi kishte disa vite që nuk ishte organizuar në mënyrë aktive. AUA ka filluar të operojë në mënyrë
aktive dhe gjithëpërfshirëse në komunitetin mjekësor vendas prej vitit 2018 e afiliuar me WFUMB dhe e çertifikuar
prej saj si WFUMB COE Tirana.
Qëllimi
AUA ka si qëllim:
 A) Edukimin
1. Të ofrojë edukim nëpërmjet aktiviteteve të standartit ndërkombëtar dhe të çertifikuar për komunitetin e
radiologëve dhe mjekëve që operojnë në fushën e ekografisë dhe jo vetëm.
2. Të lehtësojë aksesin e të gjithë anëtarëve të saj në literaturat përkatëse.
3. Të ofrojë mundësi trajnimi për anëtarët e saj me anë të bashkëpunimeve me shoqatat homologe
ndërkombëtare.
4. Të nxisi dhe përkrahë anëtaret e saj në fushën e kërkimit shkencor dhe botimeve të studimeve me peshë.
B) Evidentimi i nevojave dhe sfidave në praktikën klinike
1. Të jetë gur themeli dhe zë në linjat guide që do të përdoren për ekzaminimet ekografike brenda vendit me të
gjitha modalitetet që operon mjeku radiolog.
2. Të përfaqësojë denjësisht të gjithë komunitetin mjekësor që ajo mbulon si në strukturat publike dhe ato private
në mbarë vendin dhe rajonin.
3. Të orientojë operatorët mjekësor drejt standartizimit të cilësisë së ekzaminive kompatibël me ato
ndërkombëtare në të gjithë vendin.
Mjete dhe Rezultate
AUA në bashkëpunim me Fakultetitn e Mjekësisë Tiranë dhe me lektorë të ftuar ndërkombëtarë ka organizuar një
serë aktivitetesh ku impakti dhe feedback-u ka qënë i shkëlqyer.
Konkluzione
AUA është shoqatë që operon në fushën e mjekësisë prej 5 vitesh. Objektivi ynë është të rrisim numrin e
aktiviteteve që organizojmë, të ofrojmë edukim cilësor dhe të orientojmë komunitetin mjekësor drejt asaj çka është
e tashmja dhe e ardhmja e mjekësisë në fushën e ekografisë si dhe të evidentojmë problematikat me të cilat haset
profesionisti në përditshmëri dhe të bashkëpunojmë me strukturat përkatëse për të arritur në zgjidhje të pranuara
me standart, në të mire si të pacientit dhe të komunitetit mjekësor.
Fjalë Kyç:
AUA, Ekografi
Referenca:
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/ultrasound/about/pac-20395177
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ANATOMIA NË EKZAMINIMIN EKOGRAFIK 

Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Ass. Durim Çela, Prof. Ioan Sporea 

Hyrje
Njohuritë anatomike gjatë një ekzaminimi janë guri themeltar, pa të cilën askush nga ne nuk
mund të aplikojë dijen e tij teorike apo praktike mbi patologjinë. 
Qëllimi
Diferencimi i normales nga jo normalja është hapi i parë. Në këtë pjesë do fokusohemi në
teknikat e ekzaminimit të trupit të njeriut dhe në mënyrë specifike në teknikën e ekografisë
abdominale. Vlerësimi ekografik i heparit, pankreasit, kolecistës dhe rrugëve biliare, shpretkës,
veshkave, gjendrave surenale, fshikëzës së urinës, uterusit dhe ovareve, prostatës, intestinit,
vazave kryesore abdominale.
Konkluzion
Njohja e mirë e dhe e plotë e anatomisë normale dhe varianteve të normës lehtëson punën e
mjekut që do të performojë ekzaminimin ekografik, si dhe e bën atë më konfident me diagnozën.
Referenca:
1. Shwayder JM. Normal Pelvic Anatomy. Obstet Gynecol Clin North Am. 2019 Dec;46(4):563-580. doi:
10.1016/j.ogc.2019.06.001. Epub 2019 Sep 25. PMID: 31677742. 2. Roach MK, Andreotti RF. The Normal Female
Pelvis. Clin Obstet Gynecol. 2017 Mar;60(1):3-10. doi: 10.1097/GRF.0000000000000259. PMID: 28005593. 3.
https://wfumb.info/
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DETAJE FIZIKE DHE TEKNIKE NË PËRDORIMIN SA MË TË SAKTË TË
EKOGRAFISË, HYRJE E THJESHTË NË DETAJET TEKNIKE

 
Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Dr. Ada Myrto

 
Qëllimi:
Njohja me ultratingullin dhe përdorimi i parimeve fizike në përfitimin, përpunimin dhe përdorimin e imazhit në funksion të diagnistikës.
Shpjegim i shkurtër teorik: Imazhi mjekësor me ultratinguj konsiston në përdorimin e tingullit (vale) në inde për të gjeneruar imazhe të
strukturave të brendshme të trupit. Ky proçes fillon me gjenerimin e vales nga makina, trasmetimin me anë të sondave në indet e
ndryshme të trupit dhe përpunimin e të dhënave që vinë nga këto të fundit në një informacion elektronik që gjeneron imazh. 
Frekuencë: Frekuenca i referohet numrit të cikleve të ngjeshjeve dhe rrallimeve në një valë për sekondë, me një cikël në sekondë 1 hertz. 
Gjatësi vale: Gjatësia e valës është distanca e përshkuar nga tingulli në një cikël, ose distanca midis dy pikave identike në ciklin e valës,
pra distanca nga një pikë e ngjeshjes së pikut në pikën tjetër të kompresimit të pikut. 
Shpejtësia e përhapjes: Shpejtësia e përhapjes është shpejtësia me të cilën vala udhëton nëpër një ind të veçantë dhe varet nga
kompresibiliteti dhe densiteti i indit. Zakonisht, sa më dens të jetë indi, aq më e shpejt është shpejtësia e përhapjes. Shpejtësia mesatare
e tingullit në indet e buta siç është pareti i gjoksit dhe zemra është 1540 metra / sekondë.
Reflektim: Një reflektim i rrezes quhet një jehonë dhe prodhimi dhe zbulimi i jehonave formon bazën e ultrazërit. Një reflektim ndodh në
kufirin midis dy materialeve me kusht që një vlere e caktuar e materialeve të jetë e ndryshme. Kjo vlere njihet si rezistenca akustike dhe
është produkt i densitetit dhe shpejtësisë së përhapjes. Nëse dy materiale kanë të njëjtën rezistencë akustike, kufiri i tyre nuk do të
prodhojë një jehonë. Nëse ndryshimi në rezistencën akustike është i vogël, do të prodhohet një jehonë e dobët, dhe shumica e ultrazërit
do të vazhdojnë përmes indit të dytë. Nëse ndryshimi në rezistencën akustike është i madh, do të prodhohet një jehonë e fortë. Nëse
ndryshimi në rezistencën akustike është shumë i madh, i gjithë ultratingulli do të reflektohet plotësisht. 
Shpërndarja: Jo të gjitha jehonat janë reflektuar përsëri. Disa nga ato shpërndahen në të gjitha drejtimet në mënyrë jo uniforme. Kjo
është veçanërisht e vërtetë për objektet shumë të vogla ose sipërfaqet e përafërt. Pjesa e shpërndarjes që shkon prapa për të arritur tek
dhënësi <sonda> dhe për të gjeneruar imazhe quhet backscatter.
Thithje: Thithja e energjisë nga indet e shëndoshë kontribuon më së shumti në dobësimin e një valë ultratinguj në inde.
Përthyerje: Ndryshimi në drejtimin e një valë të shëndoshë në incidentin në një ndërfaqe të indeve në një kënd të zhdrejtë është
refraksion dhe përcaktohet nga ligji i Snell. 
Faktori i detyrës: Në shumicën e mënyrave të funksionimit me ultratinguj, vetëm 1% e kohës është shpenzuar në gjenerimin e një pulsi të
valëve me ultratinguj dhe 99% të kohës harxhohet më pas duke dëgjuar jehonat <marre jehonen>. Ky quhet faktori i detyrës 1% në një
rast të tillë.
Frekuenca e përsëritjes së pulsit (PRF) PRF është numri i pulseve (ciklet e dërgimit dhe dëgjimit) të ultrazërit të dërguar nga dhënësi për
sekondë. Eshtë i varur nga shpejtësia e tingullit dhe nga thellësia e indeve që merren në pyetje. Sa më i thellë të jetë indi i ekzaminuar, aq
më gjatë duhet të presë dhënësi për të bërë jehonë që të kthehen, pra një PRF më e ulët. 
Konkluzion
Përdorimi i ultratingullit si në sondat me frekuencë të ulur dhe në ato me frekuencë të lartë ka ndryshuar në mënyrë rrënjësore qasjen
klinike dhe diagnostikën në mjekësinë e ditëve tona.
Ultratingujt dhe aparaturat ekografike janë sot stetoskopi modern dhe për këtë duhet të divulgohet dija në këtë fushë në të gjithë
komunitetin mjekësor (jo vetëm për radiologët, por dhe më gjerë).
Fjalë kyçe:
Ultratingulli, gjatesi vale, frekuencë, etj.
Referenca:
1. Goel A, Chaker S, Bell D, et al. Ultrasound artifacts. Reference article, Radiopaedia.org (Accessed on 20 Feb 2023)
https://doi.org/10.53347/rID-31476
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LINJAT GUIDE TË EFSUMB PËR VLERËSIM EKOGRAFIK I APARATIT TRETËS 

Prof. Ioan Sporea, Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Dr. Ada Myrto 

Hyrje
EFSUMB është Federata Europiane e Ekografisë dhe një nga funksionet kyç është përcaktimet e linjave guide në
ekzaminimet ekografike multiparametrike.
Qëllimi
Në këtë referim ne do të paraqesim linjat guide të rifreskuara dhe të dakortësuara në Kongresin e fundit Botëror të
Ekografisë të mbajtur në Maj të 2022, si një nga mënyrat më të mira për të standartizuar ekzaminimet ekografike
multiparametrike në të gjithë aparatet e trupit dhe në rastin konkret në atë urinare.
Konkluzion
Linjat guide dhe përditësimi i tyre rrit cilësinë e ekzaminimit, edukon operatorin që e kryen ekzaminimin me cilësinë
e kërkuar të ekzaminimit si dhe e bën ekzaminimin të vlefshme për opinione të dyta.
Referenca
1. Dietrich CF, Bamber J, Berzigotti A, Bota S, Cantisani V, Castera L, Cosgrove D, Ferraioli G, Friedrich-Rust M, Gilja OH, Goertz RS, Karlas T, de Knegt R, de Ledinghen
V, Piscaglia F, Procopet B, Saftoiu A, Sidhu PS, Sporea I, Thiele M. EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography,
Update 2017 (Long Version). Ultraschall Med. 2017 Aug;38(4):e16-e47. English. doi: 10.1055/s-0043-103952. Epub 2017 Apr 13. Erratum in: Ultraschall Med. 2017
Aug;38(4):e48. PMID: 28407655.
2. Maconi G, Nylund K, Ripolles T, Calabrese E, Dirks K, Dietrich CF, Hollerweger A, Sporea I, Saftoiu A, Maaser C, Hausken T, Higginson AP, Nürnberg D, Pallotta N,
Romanini L, Serra C, Gilja OH. EFSUMB Recommendations and Clinical Guidelines for Intestinal Ultrasound (GIUS) in Inflammatory Bowel Diseases. Ultraschall Med.
2018 Jun;39(3):304-317. English. doi: 10.1055/s-0043-125329. Epub 2018 Mar 22. PMID: 29566419.
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AFTËSIM PRAKTIK ME FOKUS DIAGNOSTIKIMIN ABOMINAL

Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Ioan Sporea, Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Ada Myrto,
Prof. Ass. Durim Çela, Dr. Arla Haka

Hyrje
Në këtë prezantim do të përmbledhim elementet kyç në kryerjen e një ekzaminimi korrekt
ekografik abdominal.
Qëllimi
Qëllimi i këtij prezantimi është të japim informacionin e duhur për këdo që dëshiron të hedhë
hapa të sigurta në diagnozën ekografike, qofshin këta klinicist, specializantë në mjekësi, etj. Për
këtë gjatë këtij prezantimi do të paraqiten në mënyrë të përmbledhur të gjithë elementet sfidues
në këtë fushë.
Konkluzion
Në këtë prezantim të gjithë pjesëmarrësit duhet të kenë përvetësuar njohuritë e nevojshme si
orientimi i sondës, vlerësimi korrekt i orientimit të imazhit, modifikimi sipas nevojave i
parametrave ekografike, etj.
Referenca
Pepley DF, Sonntag CC, Prabhu RS, Yovanoff MA, Han DC, Miller SR, Moore JZ. Building
Ultrasound Phantoms With Modified Polyvinyl Chloride: A Comparison of Needle Insertion
Forces and Sonographic Appearance With Commercial and Traditional Simulation Materials.
Simul Healthc. 2018 Jun;13(3):149-153. doi: 10.1097/SIH.0000000000000302. PMID:
29620705; PMCID: PMC5986593.
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SFIDAT NË EKZAMINIMIN EKOGRAFIK TË APENDISITIT AKUT DHE DIVERTIKULITIT

Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Ioan Sporea     

Hyrje
Sëmundja divertikulare përbën afërsisht 312’000 shtrime në spital në Shtetet e Bashkuara në vit dhe kushton afro 2.6 miliardë
dollarë. Meqenëse rreziku i zhvillimit të divertikulitit rritet me kalimin e moshës (gati 50% e njerëzve të moshës mbi 60 vjeç kanë
divertikula të zorrës së trashë), incidenca po rritet me rritjen e popullsisë së moshuar. Shumica e pacientëve trajtohen në mënyrë
jo-operative, me një kurs të antibiotikëve oralë dhe modifikim të dietës. 
Qëllimi
Megjithëse tomografia e kompjuterizuar (CT) konsiderohet si "standardi i artë" për diagnozën e divertikulitit akut në Shtetet e
Bashkuara, ultratingulli përdoret në mënyrë rutinore në Evropë, Azi dhe Afrikë si modaliteti fillestar i imazhit të zgjedhur në
vlerësimin e pacientëve me dyshime. divertikuliti. Studimet e fundit kanë sugjeruar se nuk ka ndonjë ndryshim domethënës në
karakteristikat e performancës së testit të CT në krahasim me ultratinguj për diagnozën e divertikulitit. Ne paraqesim raste në të
cilat ultratingulli në pikën e kujdesit është përdorur për të diagnostikuar divertikulitin akut të pakomplikuar në ED.
Diskutim
Divertikuliti akut shkaktohet nga inflamacioni i divertikulit të zorrës së trashë, i cili mund të ndodhë ose në një divertikul të vërtetë
(më shpesh vihet re në divertikulitin e djathtë) ose në një divertikul të rremë ose pseudo (përgjithësisht vihet re në divertikulitin e
majtë) gati 20% e pacientëve me divertikulë do të zhvillohet të paktën një episod divertikuliti akut, duke e bërë kështu divertikulitin
një shkak kryesor të shtrimit në spital dhe shpenzimeve mjekësore. Ndërsa popullsia plaket, prevalenca e divertikulitit sigurisht që
do të rritet, duke çuar në një numër më të madh të kujdesit urgjent dhe vizitave ED për këtë sëmundje. Duke pasur parasysh
koston e lartë që lidhet me imazhet CT, shumë vende përdorin ultratinguj si studimin e parë të imazhit për të vendosur këtë
diagnozë.
Mjeku klinik kryen një ekografi abdominale për të vlerësuar divertikulitin duke fshirë butësisht sythe të zorrëve në zonën e
dhimbjes së lokalizuar të barkut. Një transduktor i grupit lakor me frekuencë të ulët përdoret për të vizualizuar zorrën pasi siguron
thellësi të mjaftueshme. EP mund t'i kërkojë pacientit të tregojë zonën e ndjeshmërisë maksimale, e cila shpesh tregon zonën me
rendimentin më të lartë për vlerësimin sonografik. Përveç kësaj, klinicisti mund të identifikojë një të ashtuquajtur "shenjë objektiv"
ose "shenjë pseudokinike", e cila i referohet murit hipoekoik që rrethon një qendër hiperekoike.
Konkluzione
Megjithëse studime të shumta kanë konfirmuar ndjeshmërinë dhe specifikën e lartë të ultrazërit në vlerësimin e pacientëve me
divertikulit të dyshuar, ka pak raporte për përdorimin e ultrazërit në pikën e kujdesit për këtë indikacion. Nëse përdoret nga
ofruesit me trajnim të duhur, ekografia e pikës së kujdesit mund të përfaqësojë një test imazherie ideale të linjës së parë për
divertikulitin e pakomplikuar, me imazhe CT të rezervuara për pacientët që nuk shfaqen me shenja vitale të paqëndrueshme, ose
për ata që janë në pikën e kujdesit. Imazhet me ultratinguj demonstrojnë gjetje në lidhje me divertikulitin e komplikuar, të tillë si
një absces ose lëng i lirë intra-abdominal. Studime të mëtejshme të ardhshme janë të garantuara.
Referenca
1. Abboud ME, Frasure SE, Stone MB. Ultrasound diagnosis of diverticulitis. World J Emerg Med. 2016;7(1):74-6. doi: 10.5847/wjem.j.1920-8642.2016.01.015. PMID:
27006745; PMCID: PMC4786506. 2. Jones J, El-Feky M, Rasuli B, et al. Colonic diverticulitis. Reference article, Radiopaedia.org https://doi.org/10.53347/rID-6201
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VLERËSIMI EKOGRAFIK I RRUGËVE BILIARE

Dr. Ada Myrto, Dr.Blerina Saraçi Qirinxhi, Dr. Ergisa Toska

Prezantimi
Ka disa variacione dhe etiologji të sëmundjes së fshikëzës së tëmthit. Kolecistiti kronik dhe akut janë dy mënyrat se
si mund të shfaqet kjo gjendje. Calculous dhe acalculous (me ose pa gurë në tëmth ose kolelitiazë) janë gjithashtu
variante të kësaj sëmundjeje. Forma më e zakonshme e sëmundjes së fshikëzës së tëmthit është kolecistiti kronik
me kolelitiazë. Deri në 15% e popullsisë së Shteteve të Bashkuara kanë gurë asimptomatikë të tëmthit. Nga ana
tjetër, 15% e të gjitha rasteve të kolecistitit janë acalculous ose pa gurë.
Qëllimi
Simptomat e kolecistitit duhet të dallohen nga kushtet e tjera si zorra e irrituar, sëmundja e ulçerës peptike,
sëmundja e refluksit gastroezofageal dhe problemet kardiake.
Rastet e kolecistitit kronik paraqiten si dhimbje progresive në pjesën e sipërme të barkut me fryrje, intolerancë
ushqimore (veçanërisht ushqime të yndyrshme dhe pikante), rritje të gazrave, nauze dhe të vjella. Mund të shfaqen
gjithashtu dhimbje në mes të shpinës ose në shpatull. Kjo dhimbje mund të jetë e pranishme me vite derisa të
diagnostikohet saktë. Rastet e kolecistitit akut kanë simptoma të ngjashme vetëm më të rënda. Shpesh, simptomat
ngatërrohen me probleme kardiake. Gjetja e dhimbjes në pjesën e sipërme të barkut djathtas me palpim të thellë,
shenjë Murphy, është zakonisht klasike për këtë sëmundje. Shpesh, ka një ngjarje specifike diete që çon në sulmin
akut, "Kam ngrënë bërxolla derri dhe lëng mishi mbrëmë". Testi më i rëndësishëm dhe më i dobishëm për
diagnostikimin e kolecistitit akut ose kronik është një histori e plotë dhe ekzaminimi fizik i kryer nga një praktikues
me përvojë, i njohur me sëmundjen e fshikëzës së tëmthit.
Kanceri i fshikëzës së tëmthit është disi i rrallë, duke prekur çdo vit 3 nga 100,000 individë në Shtetet e Bashkuara.
Mund të shfaqet me simptoma të ngjashme me kolecistitin ose mund të jetë asimptomatik derisa të avancohet. 
Konkluzion
Testi shumë i mirë diagnostik për të konfirmuar sëmundjen e fshikëzës së tëmthit është ekografia e barkut. Ai është
joinvaziv dhe është 90% deri në 95% i saktë në zbulimin e gurëve të tëmthit. Lëngu perikolik dhe muret e trasha të
fshikëzës së tëmthit mund të identifikohen gjithashtu si në kolecistitin akut. Llumi i fshikëzës së tëmthit dhe herë
pas here gurët e zakonshëm të kanalit biliar mund të shihen edhe me ultratinguj abdominal.
Ekografia e fshikëzës së tëmthit mund të jetë gjithashtu e dobishme në zbulimin e neoplazmave të mundshme të
fshikëzës së tëmthit.
EUS ose ekografia endoskopike nuk është një test i linjës së parë për diagnostikimin e sëmundjes së fshikëzës së
tëmthit. Nuk ka vend për të si një mjet diagnostikues për kolecistitin. Është i dobishëm kur vlerësohen dhe vendosen
në skenë tumoret e fshikëzës së tëmthit, pankreasit dhe kanaleve biliare. Biopsi mund të bëhen edhe për diagnozën
e indeve.
Referenca
1. Sandrasegaran K, Menias CO. Imaging and Screening of Cancer of the Gallbladder and Bile Ducts. Radiol Clin North Am. 2017 Nov;55(6):1211-1222. doi:
10.1016/j.rcl.2017.06.005. PMID: 28991561.
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AFTËSIM PRAKTIK ME FOKUS NË EKZAMINIMIN E HEPARIT DHE RRUGËVE BILIARE
 
Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Blerina Saraçi Qirinixhi, Prof. Ioan Sporea, Dr. Ada Myrto, 
Prof. Ass. Durim Çela, Dr. Qamile Arapi

Hyrje
Në këtë prezantim do të përmbledhim elementet kyç në realizimin e një ekzaminimi korrekt
ekografik për vlerësimin e rrugëve biliare dhe fshikëzës së tëmthit.
Qëllimi
Qëllimi i këtij prezantimi është të japim informacionin e duhur për këdo që dëshiron të hedhë
hapa të sigurta në diagnozën ekografike, të kolecistit akut dhe/ose kronik, kalkulozës së
kolecistës, neoplazisë së kolecistës.
Për këtë, gjatë këtij prezantimi do të paraqiten në mënyrë të përmbledhur të gjithë elementët
sfidues në vendosjen e diagnozës, si dhe kufinjtë e ekzaminimeve ekografike.
Konkluzion
Në këtë prezantim të gjithë pjesëmarrësit duhet të kenë përvetësuar njohuritë e nevojshme në
vizualizimin korrekt të rrugëve biliare, orientimin në diagnozat e mundshme dhe gjykimin për
plotësimin me ekzaminime të tjera. 
Referenca
Jones MW, Kashyap S, Ferguson T. Gallbladder Imaging. [Updated 2022 Sep 19]. In: StatPearls
[Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470366/
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EKZAMINIMI I STOMAKUT DHE ZORRËVE. EKSPERIENCA NË SHQIPËRI

Prof. Ass. Durim Çela, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Dr. Ada Myrto

Hyrje
Trakti intestinal, për t’u diagnostikuar mund të përdoren disa mënyra imazherike si Rx, Ekografia,
CT, MRI, EUS, apo dhe mjekësia nukleare.
Qëllimi
Në këtë prezantim duam të nxjerrim në pah rëndësinë e ekzaminimit ekografik të traktit
intestinal jo vetëm si zgjedhje e parë, jo jonizuese dhe me kosto të ulët, mbështetur dhe në
praktikën klinike të qendrës tonë spitalore.
Konkluzion
Bazuar në eksperiencën tonë, por dhe në linjat guide ndërkombëtare themi me bindje se
ekografia është gur themeli në diagnostikën imazherike të traktit intestinal.
Referenca
https://radiologyassistant.nl/abdomen/bowel/lk-jg-1-1
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SI TË VLERËSOHET ME CEUS TRAKTI GASTROINTESTINAL? 

Prof. Ioan Sporea, Prof. Ass. Durim Çela, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Hyrje
Vitet e fundit gjithnjë e më shumë po flitet për ekografi multiparametrike, pjesë shumë e rëndësishme dhe e pandarë
e së cilës është dhe CEUS, apo e thënë ndryshe ekografia me lëndë kontrasti.
Ultrasonografia është bërë gjerësisht e pranuar për diagnostikimin e sëmundjeve gastrointestinale. Nuk është
vetëm vlerësimi i lumenit, por më i rëndësishëm është muri dhe rrethinat e stomakut dhe zorrëve. Për më tepër,
proceset funksionale (peristaltika, rrjedha e gjakut) mund të vizualizohen dhe të japin informacion të rëndësishëm
për kalimin dhe perfuzionin. Sonografia moderne me rezolucion të lartë (kompresiv) përfaqëson një metodë ideale
plotësuese përveç endoskopisë për gastroenterologun.
Përdoret në diagnostikimin urgjent në rast të obstruksionit, ileusit ose perforimit. Këtu sonografia është metoda e
zgjedhjes së parë për të arritur një ndjeshmëri të lartë. Kjo vlen veçanërisht. te ileusi, i cili mund të diagnostikohet
dukshëm më herët me sonografi sesa me radiografi konservative. Ndërkohë sonografia mund të kontribuojë në
mënyrë të konsiderueshme në sqarimin e gjenezës (p.sh. stenozë inflamatore kronike ose akute).
Në sëmundjet e zorrëve, përveç aspektit klinik dhe endoskopik, jepet informacion shtesë i rëndësishëm. Sonografia
është e rëndësishme për diagnozën diferenciale dhe ndjekjen. Ekografia nuk është vetëm metoda e parë në
diagnostikimin dhe diferencimin e IBD, por është e dobishme në stadizimin e aktivitetit të sëmundjes dhe është e
barabartë me metodat e tjera imazherike në zbulimin e komplikimeve (fistula, abscesi dhe stenoza). Në terapinë
intervenuese të absceseve, procedurat e udhëhequra nga SHBA përdoren me sukses. Në përfundim të mundësive
të SHBA-së në IBD, ajo luan një rol të rëndësishëm sepse është një metodë jo-invazive dhe jo-rrezatuese.
Qëllimi
Në këtë prezantim duam të hapim dritare përsa i takon ekografisë me kontrast në traktin intestinal, qasje e re dhe
sfiduese, por dhe ekzaminim i vlefshme për karakterizim korrekt dhe të plotë.
CEUS konsiston në një ekzaminim dinamik që studion në kohë reale sjelljen e organit të studiuar ndaj vaskularizimit.
Konkluzion
Përdorimi i CEUS në moshat adulte dhe pediatrike është i sigurt.
Informacioni i marrë ishte i rëndësishëm dhe për aq kohë sa nuk përdor rrezatim jonizues dhe më thjeshtë i
replikueshëm si ekzaminim.
Informacioni i përftuar disa syresh është më specifik se metodat e tjera që përdorin kontrast I.V pasi është dinamik.
Referenca
Guidelines and Good Clinical Practice Recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) in the Liver – Update 2020 – WFUMB in Cooperation with
EFSUMB, AFSUMB, AIUM, and FLAUS. Dietrich, Christoph F. et al. DOI: 10.1055/a-1177-0530 Ultraschall in der Medizin - European Journal of Ultrasound 2020; 41(05):
562 - 585
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VLERËSIMI ME ELASTOGRAFI NË EKZAMINIMET E TRAKTIT GASTRO INTESTINAL
 

Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Dr. Ada Myrto

Hyrje
Vitet e fundit si dhe për CEUS gjithnjë e më shumë po flitet për ekografi multiparemetrike me
elastografi, pjesë shumë e rëndësishme dhe e pandarë e të cilës është studimi i heparit, për të
cilën ka linja guida të qarta, por në ditët tona githnjë e më shumë po flitet për përdorimin e
elastografisë në të gjitha organet, apo e thënë ndryshe ekografia me elastografi.
Qëllimi
Në këtë prezantim duam të informojmë audiencën sa i takon ekografisë me elastografi në
traktin intestinal, qasje e re dhe sfiduese, por dhe ekzaminim i vlefshëm për karakterizim korrekt
dhe të plotë.
Elastografia konsiston në një ekzaminim dinamik që studion në kohë reale sjelljen e organit të
studiuar ndaj fortësisë së indeve të ndryshme.
Konkluzion
Përdorimi i elastografisë në moshat adulte dhe pediatrike është i sigurtë.
Informacioni i marrë ishte i rëndësishëm dhe për aq kohë sa nuk përdor rrezatim jonizues dhe
më thjeshtë i replikueshëm si ekzaminim.
Informacioni i përftuar në patologji të caktuara na shmang kryerjen e biopsive të kushtueshme
dhe ndonjë herë të panevojshme, por ky implementim për studimin e strukturave fibrotike të
traktit tretës është ende një fushë në zhvillim.
Referenca
Ślósarz D, Poniewierka E, Neubauer K, Kempiński R. Ultrasound Elastography in the Assessment
of the Intestinal Changes in Inflammatory Bowel Disease-Systematic Review. J Clin Med. 2021
Sep 7;10(18):4044. doi: 10.3390/jcm10184044. PMID: 34575156; PMCID: PMC8470999.
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VLERA E EKOGRAFISË NË VLERËSIMIN E A. CAROTIDE

Dr. Denis Qirinxhi, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Dr. Viola Çala

Hyrje
Aksidentet cerebrovaskulare (ACV) janë shkaku i tretë i vdekjes në botë. Për këtë arsye janë ndër
patologjitë që kërkojnë më shumë ekzaminime imazherike për t’u diagnostikuar.
Qëllimi
Rreth 20% e ACV vijnë si rezultat i sëmundjes okluzive të arterieve karotide dhe 80% e tyre
ndodhin në paciente asimptomatik. Prevalenca mesatare për stenoza >50% në pacientë
asimptomatike është vlerësuar të jetë 2 -9% në popullatën e përgjithshme. Për stenoza >50%,
vetëm shkalla e stenozës është një faktor parashikues i dobët për të vlerësuar rrezikun e ACV.
Është roli i neuroradiologut që të vlerësojë karakteristikat dhe modalitetet e tjara imazherike në
vlerësimin e rrezikut për AVC në këta pacientë asimptomatik. Janë këta pacientë që mund të
përfitojnë nga mënyrat e trajtimit.
Konkluzione
Metodat imazherike për këta grup pacientësh përfshijnë ekografinë vaskulare, angiografinë nën
CT dhe angiografinë nën MR, por ekografia mbetet ekzaminimi i linjës së parë me kosto më të
ulët, më e aksesueshme nga pacienti dhe me informacion shumë të rëndësishëm për
kanalizimin e duhur të pacientit.
Referenca
1. Weerakkody Y, Hacking C, Botz B, et al. Ultrasound assessment of carotid arterial atherosclerotic disease. Reference article, Radiopaedia.org (Accessed on 19 Mar
2023) https://doi.org/10.53347/rID-9404
2. Fresilli D, Di Leo N, Martinelli O, Di Marzo L, Pacini P, Dolcetti V, Del Gaudio G, Canni F, Ricci LI, De Vito C, Caiazzo C, Carletti R, Di Gioia C, Carbone I, Feinstein SB,
Catalano C, Cantisani V. 3D-Arterial analysis software and CEUS in the assessment of severity and vulnerability of carotid atherosclerotic plaque: a comparison with
CTA and histopathology. Radiol Med. 2022 Nov;127(11):1254-1269. doi: 10.1007/s11547-022-01551-z. Epub 2022 Sep 17. PMID: 36114929; PMCID: PMC9587943. 
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VLERËSIMI EKOGRAFIK I ILEUSIT DHE PERFORACIONIT
 

Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Ada Myrto, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi
 

Hyrje
Ileusi intestinal dhe perforacioni janë urgjenca madhore abdominal, por nga ana tjetër përbëjnë dhe një sfidë
diagnostikuese. Perforimi i GIT ndodh shumë rrallë (1-2%). Më së shpeshti shkaktohet nga ulçera e stomakut dhe
duodenit. Në diagnostikimin e këtij komplikacioni janë më të rëndësishmet radiografia, sonografia dhe endoskopia.
Rrezet X janë mjaft të besueshme në zbulimin e ajrit, por kanë nevojë për një transmetim më të madh të gazit. Duke
pasur parasysh kushtet optimale gjatë ekzaminimit, ekografia mund të zbulojë sasi të vogla ajri (1-2 ml). Në rutinën
e përditshme, ndjeshmëria e kësaj metode është e ulët (rreth 50 %). Diagnoza e një perforimi të mbuluar është
shumë e ndërlikuar pasi i mungojnë kriteret tipike të ajrit të lirë në rentgen dhe sonografi. b) Pacientët me dhimbje të
forta epigastrike, të cilët dyshohet se kanë një perforim, janë ekzaminuar me ultratinguj para dhe pas kryerjes së
endoskopisë. Vëmendje të veçantë i kemi kushtuar pranisë së kritereve të ajrit të lirë si dhe çdo ndryshimi
sonografik në rrethinën e stomakut. c) 1. Zbulimi i ajrit të lirë me sonografi është më i mirë pas endoskopisë. 2. Një
perforim i mbuluar mund të vizualizohet vetëm nga rritja e ajrit. Kriteret e një perforimi të mbuluar janë: *Përmirësimi
ekogjen i një kaviteti rreptësisht të kufizuar të perforimit. *Tëmbimet e ajrit brenda zgavrës. *Zbulimi i rrjedhjes.
(vrima e perforimit) *Zbulimi i lëvizjes së ajrit. * Ndryshimi i imazhit sonografik pas sonografisë me pamje të dytë. d)
Zbulimi i një perforimi të lirë ose të mbuluar me anë të endoskopisë dhe metodave të tjera imazherike është i
ndërlikuar. Sonografia e parë pas thithjes së ajrit me anë të endoskopisë mund të jetë e dobishme dhe ndonjëherë
tregon zgavrën e perforimit. Në kushte optimale edhe rrjedhja mund të vizualizohet. Parimi i një sonografie
plotësuese është pak inkriminues. Ai i siguron ekzaminuesit informacion shtesë, veçanërisht në një procedurë
diagnostike që karakterizohet nga presioni i kohës.
Qëllimi
Vlerësimi ekografik i ileusit dhe perforacionit është sfidues, pasi jo gjithnjë kjo diagnozë është e mundshme me
ekgrafi ose të paktën jo nga të gjithë nivelet e ekografistëve, për fillestarët është dignozë shumë sfiduese, në këtë
prezantim do japim disa elemente kyç që të çojnë në diagnozë, si psh elemente anatomike, ku anatomia radiologjike
e perforimit gastrointestinal i sipërm dhe i poshtëm mund të diferencohet nga mezokoloni tërthor siç është zgavra
peritoneale, zakonisht e ndarë në ndarje mbi dhe inframezokolike.
Më pas, perforimi i stomakut ose duodenal do të rezultonte në gaz në ndarjen supramezokolike dhe perforim distal
të zorrëve të vogla dhe të mëdha në gazin në ndarjen inframezokolike.
Konkluzion
Imazhi ekografik i ileusit lidhet ngushtë me peristaltikën dhe paraqitjen e intestinit, prezencën apo jo të likid
peritoneal, ndërsa perforcioni lidhet me imazhin e dhëmbëve të sharrës në hapësirat e caktuara sipas nivelit të
perforcionit.
Referenca
Coppolino, F., Gatta, G., Di Grezia, G. et al. Gastrointestinal perforation: ultrasonographic diagnosis. Crit Ultrasound J 5 (Suppl 1), S4 (2013).
https://doi.org/10.1186/2036-7902-5-S1-S4
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EKOGRAFIA TRANS PERINEALE, VLERA E TEKNIKËS DHE 
ELEMENTET PRAKTIKE NË REALIZIM

Prof. Dieter Nuernberg, Prof. Ioan Sporea

Hyrje
Ekografia transperineale është një teknikë e lirë, e sigurt dhe pa dhimbje që vlerëson në mënyrë dinamike dhe jo
invazive zonën anorektale. Ka indikacione të shumta, kryesisht në urologji, gjinekologji, kirurgji dhe gastroenterologji,
me përdorim të shtuar në dekadën e fundit. Ai kryhet me sonda konvencionale, të pozicionuara drejtpërdrejt mbi
anus dhe mund të kap imazhe të kanalit anal, rektumit, muskulit puborektalis (kompartimenti i pasmë), vaginës,
mitrës, (ndarjes qendrore), uretrës dhe fshikëzës urinare (ndarjes së përparme). 
Qëllimi
Çrregullimet evakuuese dhe mosfunksionimi i dyshemesë së legenit, si rektocela, enterocela, inussusceptimi
rektoanal, dissinergjia e dyshemesë së legenit mund të diagnostikohen duke përdorur këtë teknikë. Ai bën një
vlerësim dinamik të ndërveprimit midis organeve të brendshme të legenit dhe muskulaturës së dyshemesë së
legenit, me imazhe të marra në pushim, tendosje dhe komprimim të qëndrueshem. Kjo teknikë është një ekzaminim
i saktë për zbulimin, klasifikimin dhe ndjekjen e sëmundjes inflamatore perianale. Mund të përdoret gjithashtu për të
drejtuar në mënyrë sonografike drenimin e absceseve të thella të legenit, kryesisht në pacientët që nuk mund t'i
nënshtrohen drenazhit konvencional. Ekografia transperineale vlerëson saktë sfinkterët në pacientët me
mosmbajtje fekale, pas lindjes dhe gjithashtu pas riparimit kirurgjik të lotëve obstetrik. Ka edhe disa studime që i
referohen rolit të tij në stenozën anale, për matjen e jastëkëve anal në hemorroide dhe në dhimbjet kronike anale.
Konkluzion
Kjo rrugë ekzaminimi është e sigurt, e padhimbshme dhe me më pak risk për komplikacione se ekzaminimet trans
kavitare apo dhe procedurat e marrjes së biopsive apo drenimeve trans kavitare si dhe përdor sonda konvencionale
lehtësisht të aksesueshme, pa kosto shtesë.
Fjalët kyçe: Ekografia transperineale, Sëmundja inflamatore perianale, Kompartmenti i pasmë, Defekimi i penguar,
Mospërmbajtja fekale.
Referenca
1. Albuquerque A, Pereira E. Current applications of transperineal ultrasound in gastroenterology. World J Radiol. 2016 Apr 28;8(4):370-7. doi: 10.4329/wjr.v8.i4.370.
PMID: 27158423; PMCID: PMC4840194. 2. https://www.escp.eu.com/news/focus-on/rectal-prolapse/1690-transperineal-ultrasonography-tpus
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DEMOSTRIM ME VIDEO DHE QUIZ I RASTEVE INTERESANTE
 

Prof. Dieter Nuernberg, Prof. Ioan Sporea, Prof. Ass. Durim Çela, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Hyrje
Në këtë prezantim do kemi një qasje interaktive me audiencën për përvetësim më të mirë të
mesazheve. 
Qëllimi
Nëpërmjet dhënies së informacionit si raste raste klinike dhe ndërveprimit të lektorit me
audiencë përmes quizeve për çdo rast të parashtruar synojmë të mbërthejmë audiencën dhe të
japim mesazhe për raste të vështira dhe sfiduese për t’u diagnostikuar duke sjellë një përfitim
më të madh audience e informacioneve që lektori jep.
Konkluzion
Në fund të këtij lektimi, autori synon në konsolidimin e njohurive të ofruara nëpërmjet qasjes
klinike dhe debatit me audiencën të nocioneve të reja në ekografinë klinike.
Referenca
https://echo.anesthesia.med.utah.edu/basic-ultrasound-concepts-quiz/
https://wfumb.info/quiz-ultrasoundknowledge1/
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AFTËSIM PRAKTIK MBI EKOGRAFINË ABDOMINALE DHE TË VAZAVE 

Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Ioan Sporea, Prof. Dieter Nuernberg, Dr. Ada Myrto, Prof. Ass.
Durim Çela, Dr. Denis Qirinxhi

Hyrje
Në këtë prezantim do të permbledhim elementet kyç në realizimin e një ekzaminimi korrekt
ekografik për vlerësimin e vazave abdominale, ku veçojmë aorten abdominale dhe disekacionin
e saj si urgjencë madhore, etj.
Qëllimi
Qëllimi i këtij prezantimi është të japim informacionin e duhur për këdo që dëshiron të performoj
në diagnozën ekografike, nuk duhet të harrojë vlerësimin korrekt të aortës, arterieve iliake,
a.meznteriak, a.renale.
Për këtë gjatë këtij prezantimi do të paraqiten në mënyrë të përmbledhur të gjithë elementët
sfidues në vendosjen e diagnozës, si dhe kufinjtë e ekzaminimeve ekografike. Gjithashtu do të
shpjegohen kufinjtë fizike dhe rëndësia klinike e përdorimit të doplerave me fluks të lartë dhe të
ulët.
Konkluzion
Në këtë prezantim të gjithë pjesëmarrësit duhet të kenë përvetësuar njohuritë e nevojshme në
vizualizimin korrekt të aortës, a.iliace, a.mezenterika, etj, si dhe orientimin në diagnozat e
mundshme dhe gjykimin për plotësimin me ekzaminime të tjera. 
Referenca
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570609/
https://www.statpearls.com/ArticleLibrary/viewarticle/129472
https://todaysveterinarypractice.com/radiology-imaging/ultrasonography-of-the-abdominal-vasculature/
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PATOLOGJITË E ABDOMENIT SUPERIOR QË MUND TË VLERËSOHEN ME POCUS
 

Prof. Dieter Nuernberg, Prof. Ioan Sporea, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi 
 

Hyrje
Point-of-Care ultrasound (POCUS) apo Ekografia e pikës së kujdesit (POCUS) bazohet në
ultratingullin e synuar që kryhet dhe në IC (Reanimacione apo urgjencat spitalore) nga radiologë
ose jo-radiologë të trajnuar në raste emergjence. 
Qëllimi
Është përdorur qoftë për diagnozë të shpejtë ose për udhëzim procedural. Dhimbjet e barkut
janë një nga ankesat me të shpeshta në departamentet e urgjencës dhe POCUS mund të
ndihmojnë në diferencimin e pacientëve të cilët nevojiten teste shtesë diagnostikuese ose
trajtim spitalor, i cili përfundimisht zvogëlon kostot e përgjithshme të kujdesit shëndetësor.
POCUS ka ndjeshmëri dhe specifikë të lartë në disa patologjinë të barkut,kumund të jetë i
dobishëm në vlerësimi i traktit biliar, intestinal dhe përdoret veçanërisht në trauma, vleresimi per
likid. 
Konkluzion
Fatkeqësisht, cilësia e ekzaminimit me POCUS mund të ndikohet nga përvoja e mjekut që e
kryen atë dhe nga pesha trupore e pacientit. Nuk ka dyshim se POCUS po njihet gjithnjë e më
shumë, por duhet të sigurohen të gjithë mjekët të cilet e ushtrojne jane të kualifikuar. Kjo
sigurisht që do të ndihmonte për ta zbatuar këtë metodë diagnostike si një rutinë në
departamentet e urgjencës dhe të kujdesit kritik, dhe të shkurtojë ndjeshëm koha deri në
diagnozën përfundimtare.
Fjalë kyçe: POCUS; pikë e kujdesit; barku; ultratin
Referenca
https://www.mdpi.com/2075-4418/12/9/2052/pdf

17

https://www.mdpi.com/2075-4418/12/9/2052/pdf


PATOLOGJITË E ABDOMENIT INFERIOR QË MUND TË VLERËSOHEN ME POCUS

Prof. Ioan Sporea, Dr. Ada Myrto, Prof. Dieter Nuernberg

Hyrje
POCUS është një teknikë që mund të implementohet në shumë situata emergjente, një prej tyre
janë dhe patologjite e abdomenit inferior, pelvike.
Qëllimi
Aftësimi i stafeve mjekësore në vlerësimin e peristaltikës, likid abdominal, globit vezikal, në
dhomat e emergjencës dhe në njësite e reanimacionit.
Konkluzion
Nga studimet është parë që mund të përdoret me konfidencë për vlerësimin e likidit të lirë midis
ansave, peristaltikes, globit vesikal, por me më pak konfidencë nga stafet mjekësore jo radiolog
për patologji si torsion ovari, apendisitis, etj.
Referenca
Khan MAB, Abu-Zidan FM. Point-of-care ultrasound for the acute abdomen in the primary health
care. Turk J Emerg Med. 2020 Jan 28;20(1):1-11. doi: 10.4103/2452-2473.276384. PMID:
32355895; PMCID: PMC7189821.
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KUR DUHET TË PËRDORET CT, MRI NË ABDOMEN
 

Prof. Ass. Durim Çela, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi
 

Hyrje
Ky prezamtim synon të tregojë epërsinë dhe disavantazhet e ekzaminimeve ekografike
krahasuar me ato CT dhe MRI në abdomen.
Qëllimi
Ne krahasuam në mënyrë retrospektive saktësinë diagnostike të studimeve të ekografise
abdominal , tomografisë së kompjuterizuar (CT) dhe imazhit të rezonancës magnetike (MRI) të
kryera tek i njëjti individ për të përcaktuar performancën relative të këtyre modaliteteve në
vlerësimin e proceseve të sëmundjes, që rrjedhin nga të ndryshme sistemet e organeve intra-
abdominale. 
Konkluzion
Këto të dhëna fillestare sugjerojnë se ekografia jep diagnozat më të sakta në hetimin e
sëmundjes së fshikëzës së tëmthit; MRI jep diagnozat më të sakta në hetimin e sëmundjeve
hepatike, veshkave dhe pankreasit; dhe CT ose MRI mund të jenë studimi i parë imazherik më i
përshtatshëm për zbulimin e sëmundjes renale.
Referenca
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14972390/
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VLERA E EKOGRAFISË NË NEONATOLOGJI

Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Ass. Durim Çela, Prof. Ass. Alketa Hoxha, 
Dr. Shk. Evelina Kreko

Hyrje
Ekzaminimi me ultratinguj transkranial është një modalitet që mund ta përdorim për të skanuar trurin.
Përdoret pothuajse ekskluzivisht tek foshnjat, sepse fontanella e tyre (njolla e butë në kokën e foshnjës)
ofron një "dritare akustike" të përshtatshme. Ne kryesisht përdorim një sondë lineare dhe mikrokonvekse
për skanimin e fontanelës së përparme, por mund të përdoret edhe ajo e pasme dhe mastoide. Ne e
përdorim këtë teknikë edhe për grupmoshat e të rriturve, por teknika e skanimit është e ndryshme. Nëse
nga njëra anë ekografia transkraniale kërkon pak ose aspak përgatitje të veçantë të pacientit nga ana
tjetër, ajo paraqet disa kufizime. Për shembull, ky provim është veçanërisht i ndjeshëm ndaj lëvizjes së një
fëmije aktiv ose që qan, i cili do të ngadalësojë ose ndikojë në procesin.
Qëllimi
Informimi i audiencës mbi Pozicionimin e pacientit dhe kushtet e veçanta si dhe llojet e sondave që mund
të përdoren për të përftuar imazh korrekt. 
Për të kryer një ekzaminim cilësor, pacienti duhet të jetë i qetë. Ekzaminimi duhet të kryhet në një pozicion
të shtrirë me kokën lart dhe në një pozicion të shtrirë me kokën të shtrirë në të dyja anët. Nëse foshnja
është nën terapinë me oksigjen ose UV, ajo duhet të vazhdojë për aq kohë sa të jetë e mundur.
Për të kryer ekzaminimin mund të përdorim sonda lineare dhe mikrokonvekse. Zakonisht, ne përdorim një
sondë 5.0 deri në 3.0 MHz për foshnjat e lindura në afat (por edhe më të rritur), të cilët kanë një "dritare
akustike" të përshtatshme dhe 7.5 MHz për foshnjat e parakohshme (më pak se 1500 g ose më pak se
32 javë shtatzënie). Në ekzaminimet me ultratinguj të trurit të foshnjës, ne mund të skanojmë si në një
vrojtim koronal ashtu edhe në atë sagittal. Sondazhi koronal fillon me sondën pingul me fontanelën e
përparme, dhe më pas lakohet ngadalë, në fillim përpara dhe më pas prapa. Për ta parë atë, duhet të bëni
7 imazhe skanimi. Sondazhi sagittal fillon me sondën pingul me fontanelën e përparme dhe më pas
lakohet ngadalë anash përmes barkushes së djathtë dhe më pas përmes barkushes së majtë. Për ta
parë, duhet të bëni 5 imazhe të skanimit.
Konkluzion
Ekzaminim trans fontanelare kërkon njohje të mirë të sondave që do përdorësh, pozicionim korrekt të
pacientit, njohje të mirë të anatomisë dhe varianteve të normës, njohje të mirë të patologjisë neonatale
dhe nuk ka kundërindikacione absolute që mund të kryhet kudo dhe kurdo.
Referenca
Chapter 22. Basics in Pediatrics/Blerina SARACI QIRINXHI,Wojciech KOZIAK/WFUMB Course Book 2022
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EKSPERIENCA E NJËSISË SË REANIMACIONIT NEONATAL NË
VLERËSIMIN EKOGRAFIK TRANSFONTANELARE. PREZANTIM RASTI

 

Evelina Kreko MD, PHD 1, Blerina Saraçi Qirinxhi MD 2, Alketa Hoxha Asc Prof.3
1 Neonatologe në SUOGJ ”Koço Gliozheni”, Tiranë

2 Radiologe ,Departamenti i Pediatrise në Spitalin Universitar ”Nënë Tereza”, Tiranë
3 Shefe e Shërbimit të Neonatologjisë në Universitetin Mjekësor të Tiranës

Hyrje:
Dëmtimi hipoksiko-ishemik (HII) i trurit të neonatit ,dhe encefalopatia klinike hipoksiko-ishemike që rezulton prej saj ,
mbetet një shkak i rëndësishëm i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë në popullatën neonatale. Ekografia me
ultratinguj është bërë një mjet i rëndësishëm depistues për vlerësimin e një të porsalinduri me EHI. Ky është
paraqitje rasti i një të porsalinduri në term ,me asfiksi të rëndë në lindje ,të vlerësuar me ekografi me ultratinguj të
kokës gjatë trajtimit në NICU për EHI. Vlerësimet e përsëritura me ekografi gjatë ecurisë së pacientit dhe evolucioni i
gjetjeve nga faza akute në atë kronike, së bashku me të dhenat klinike, mund të krijojnë një pamje të rezultatit të
zhvillimit të tij neurologjik në të ardhmen. Rasti tregon rëndësinë e ekografisë së kokës pranë shtratit të të
porsalindurit në term me encefalopati hipoksike ishemike, modelet e gjetura të dëmtimit dhe evolucionin e tyre me
kalimin e kohës.
Përfundim: 
Ekografia e kokes dhe përparësitë që ajo ka si lehtësia në transport dhe kostoja e ulët kur krahasohet me
modalitetet e tjera ,si Rezonancës magnetike (MRI), e bëjnë atë një mjet shumë të dobishëm dhe efektiv në
përcaktimin e modelit, kohës dhe shtrirjes së dëmtimit tek të porsalindurit me encefalopati neonatale.
Referenca
1. Lee AC, Kozuki N, Blencowe H, et al. Intrapartum-related neonatal encephalopathy incidence and impairment at regional and global levels for
2010 with trends from 1990. Pediatr Res 2013;74:50–72. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 2. Lawn JE, Blencowe H, Oza S, et al.;
Lancet Every Newborn Study Group. Every Newborn: progress, priorities, and potential beyond survival. Lancet 2014;384:189–205. [PubMed]
[Google Scholar] 3. Rutherford MA, Pennock JM, Dubowitz LM. Cranial ultrasound and magnetic resonance imaging in hypoxic-ischaemic
encephalopathy: a comparison
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EKZAMINIMI ME EKOGRAFI E TORAKSIT, VLERAT DHE RISITË

Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Ass. Durim Çela

Hyrje
Modalitetet e përdorura për ekzaminimin imazherik të popullatës pediatrike dhe neonatale janë të shumta, por
ekografia në disa aspekte preferohet në krahasim me llojet e tjera të modalitetit. Në fakt, ky modalitet paraqet një
ekzaminim jo/invaziv, në kohë reale dhe me kosto të ulët. Përveç kësaj, ne nuk kemi nevojë të përdorim rrezatim
jonizues ose qetësues për të kryer këtë ekzaminim. Ekografia me ultratinguj përdoret në të gjitha fushat e
diagnostikimit mjekësor pediatrike.
Qëllimi
Vlerësimi ekografik i pulmonit si metodë ekzaminimi jo invaziv. Lehtësisht e ripërsëritshme dhe që ofron
informacion me sensitivitet dhe specifitet për patologjitë pulmonare, kryesisht në moshat pediatrike.
Konkluzion
Ekografia pulmonare, është ekzaminim shumë i ndjeshëm në karakterizimin dhe ndjekjen e patologjive pulmonare,
mund të përsëritet shpesh, dhe ka ndjeshmëri më të lartë se radiografia në shumë raste për foloë up. Kufizimet e saj
janë nevoja e mjekut ekzaminues në çdo përsëritje të ekzaminimit në shtratin e pacientit dhe vizualizimi jo i plotë i
fushës pulmonare. 
Referenca
https://radiopaedia.org/articles/bronchopulmonary-segmental-anatomy-1
https://theultrasoundjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s13089-022-00264-8
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DISKORDANCAT KLINIKE DHE IMAZHERIKE NË VLERËSIMIN 
ME LUS TË PACIENTIT PEDIATRIK, EKSPERIENCA JONË

 
Dr. Shk. Sonila Boriçi, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

 
Hyrje
Në një vit plot sfida përsa i takon patologjive pulmonare dhe kryesisht atyre pediatrike, lind
nevoja e qasjes multidisiplinare.
Qëllimi
Korrelimi klinik dhe imazherik i të dhënave të rx, LUS, CT, auskultacion, ku takohen dhe ku
ndahen të para nga ana klinike dhe imazherike si dhe diferenca mes modaliteve te ndryshme në
specificitet, sensitivitet dhe foloë up.
Konkluzion
Diskoranca midis metodave të ndryshme të studimit të pulmonit nuk është e rrallë, është detyrë
e mjekëve të bashkepunojnë për të ardhur sa më afër të vërtetës, pasi në fund trajtohet pacienti
dhe sëmundja, jo imazhi.
Referenca
1. Vetrugno L, Sala A, Orso D, Meroi F, Fabbro S, Boero E, Valent F, Cammarota G, Restaino S, Vizzielli G, Girometti R, Merelli M, Tascini C, Bove T, Driul L; PINK-CO
study investigators. Lung Ultrasound Signs and Their Correlation With Clinical Symptoms in COVID-19 Pregnant Women: The "PINK-CO" Observational Study. Front
Med (Lausanne). 2022 Jan 21;8:768261. doi: 10.3389/fmed.2021.768261. PMID: 35127744; PMCID: PMC8814327.
2. Lichter Y, Topilsky Y, Taieb P, Banai A, Hochstadt A, Merdler I, Gal Oz A, Vine J, Goren O, Cohen B, Sapir O, Granot Y, Mann T, Friedman S, Angel Y, Adi N, Laufer-Perl
M, Ingbir M, Arbel Y, Matot I, Szekely Y. Lung ultrasound predicts clinical course and outcomes in COVID-19 patients. Intensive Care Med. 2020 Oct;46(10):1873-1883.
doi: 10.1007/s00134-020-06212-1. Epub 2020 Aug 28. Erratum in: Intensive Care Med. 2020 Sep 25;: PMID: 32860069; PMCID: PMC7454549.
3. Kameda, T., Mizuma, Y., Taniguchi, H. et al. Point-of-care lung ultrasound for the assessment of pneumonia: a narrative review in the COVID-19 era. J Med
Ultrasonics 48, 31–43 (2021). https://doi.org/10.1007/s10396-020-01074-y
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ELASTOGRAFIA NË PEDIATRI. KUR DHE SI?

Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Ass. Durim Çela

Hyrje
Elastografia është një teknikë imazherike që përdor teknologjinë e valëve prerëse për të matur
ngurtësinë e mëlçisë. Studimet e fundit kanë treguar sukses në përdorimin e kësaj teknike tek
fëmijët. 
Qëllimi
Elastografia është e dobishme për të vlerësuar shkallën e fibrozës në sëmundje të ndryshme të
mëlçisë pediatrike, duke përfshirë atrezinë biliare, mungesën e alfa-1-antitripsinës, sindromën
Alagille, sëmundjen e mëlçisë të lidhur me fibrozën cistike dhe steatohepatitin joalkoolik ndër të
tjera. 
Kokluzion
Elastografia është një metodë e mirë dhe jo e dëmshme për të ekzaminuar shkallën e fibrozës,
por Faktorët ngatërrues, si artefaktet nga levizja që në moshat pediatrike janë më të shpeshtë,
mund të ndikojnë në matjet e elastografisë, gjithashtu, inflamacioni i rëndë, gjendja pa agjërim
dhe kongjestioni hepatik, duhet të merren parasysh sa herë që interpretohen këto matje.
Studimet lidhin ngurtësimin e mëlçisë me elastografinë kalimtare dhe ashpërsinë e sëmundjes.
Referenca
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34016882/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9169959/
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PREZANTIME RASTESH KLINIKE TË EKOGRAFISË ABDOMINALE
 

Prof. Ass. Durim Çela, Dr. Ada Myrto, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi
 

Hyrje
Prezantim rastesh të vlerësuar me ekografi standarte.
Qëllimi
Vlera e ekzaminimeve multiparametrike dhe hendeku diagnostik në ekzaminimet konvencionale
ekografike, kur mund të përfitohet nga elastografia dhe CEUS, në rastet e prezantuara.
Konkluzion
Në një serë rastesh klinike të prezantuara, përdorimi i CEUS dhe ELASTOGRAFISË do të
ndihmonte në diagnozë më të saktë dhe në reduktimin e kostove.
Referenca
https://wfumb.info/guidelines/
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PREZANTIME RASTESH KLINIKE TË EKOGRAFISË TRANS FONTANELARE

Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Ass. Durim Çela

Hyrje
Ekzaminim specifik për grupmosha nën 1 vjeç, por me rëndësi të madhe.
Qëllimi
Eko transfontanelare është ekzaminim i linjës së parë dhe shpesh edhe i vetëm i neonatëve dhe
infantëve për aq kohë sa ta lejojnë kushtet anatomike, duke dhënë informacion të mirë dhe me
kosto të ulët si për fëmijën dhe për strukturën shëndetësore, në këtë prezantim do të theksojmë
rëndësinë dhe vlerën që ky ekzaminim ka nëpërmjet shembujve konkret.
Konkluzion
Në rastet kur diagnoza ekografike është e qartë ky ekzaminim është i mjaftueshëm. Ekografia ka
specificitet dhe sensitivitet më të lartë se CT në disa patologji, është ekzaminim i linjës së parë
në të gjithë neonatët dhe në shumë vende propozohet depistim universal i infanteve.
Referenca
https://www.journals.elsevier.com/wfumb-ultrasound-open
https://repub.eur.nl/pub/94378/161206_Ecury-Goossen-GM-.pdf
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PREZANTIME RASTESH KLINIKE TË EKZAMINIMEVE
ME CEUS DHE ELASTOGRAFI

 
Prof. Dieter Nuernberg, Prof. Ioan Sporea, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

 
Hyrje
CEUS dhe elastografia janë teknika relativisht të reja dhe ende në studim, prandaj qasja ndaj
rasteve klinike është e rëndësishme.
Qëllimi
Prezantimi i rasteve të ndryshme klinike të ekzaminuara me CEUS dhe elastografi si për të
përshkruar metodën e ekzaminimit ashtu dhe për të shpjeguar diagnozën klinike të vendosur por
dhe për sensibilizimin e audiencës mbi përdorimin e secilës nga ekzaminimet.
Konkluzion
CEUS dhe Elastografi janë ekzaminime ekografike të avancuara me përdorim të gjerë dhe
ndjeshmëri shumë të mirë në grupmosha të ndryshme. Kosto e këtyre ekzaminimeve në raport
me informacionin që ofrojnë është e ulët.
Referenca
https://wfumb.info/2019/09/30/wfumb-webinar-quiz/
https://wfumb.info/guidelines/
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AFTËSIM PRAKTIK NË VLERËSIMIN E PATOLOGJIVE TORAKALE

Prof. Dieter Nuernberg, Prof. Ioan Sporea, Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi

Hyrje
Aftësimi praktik dhe demostrimi i të ashtuquajturave kurthe që mund të dalin gjatë ekzaminimit
ka një vlerë të pa mohueshme klinike.
Qëllimi
Aftësimi i mjekëve radiolog dhe klinicist në ekzaminimin e pulmonit nëpërmjet ekografisë në një
kohë kur hendeku epidemiologjik infektiv dhe patologjive infeksioze pulmonare është kthyer
fuqishëm në qasjet mjekësore siç na mësoi Covid-19.
Konkluzion
Njohuritë në ekzaminim ekografik të pulmonit është një ndihmë e pamohueshme si në diagnozë
dhe në ndjekjen e pacientëve, prandaj çdo mjek duhet të ketë njohuritë bazë në këtë fushë. 
Referenca
https://www.researchgate.net/figure/Standardized-LUS-examination-a-anatomic-landmarks-
topographic-regions-and-b-example_fig2_364218616
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EKOGRAFIA, SFIDAT E SË ARDHMES

Dr. Blerina Saraçi Qirinxhi, Prof. Ass. Durim Çela
 

Hyrje
Ekogafia tani njihet dhe si stetoskopi modern, përdorimi i ekografisë në praktikën klinike është i
pandalshëm dhe në zhvillim të vazhdueshëm.
Qëllimi
Qëllimi i WFUMB dhe strukturave të afiliuara me të është të sigurojë edukim të vazhdueshëm në
fushën e ekografisë, të jetë lider në linjat guide të ekzaminimeve ekografike, si dhe të promovojë
përhapjen e gjerë të ekzaminimeve ekografike sidomos në vendet në zhvillim me mundësi të
pakta për sigurimin e paijesjeve ekografike të shtrenjta, të avancuara dhe stafeve të kualifikuar.
Konkluzion 
Në qasjen e avancimit të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, përhapja e përdorimit të
ekografisë është i pandalshëm dhe në fusha apo procedura që më parë ishin të
paimagjinueshme, si psh përdorimi i ekos në celulare, etj.
Referenca
https://www.cassling.com/blog/whats-new-in-ultrasound-tech-2023-edition
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