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Figura 4 .Ndërtimi i epitelit të nuhatjes dhe epitelit respirator 

Abstrakt 

Hyrja : Në 20 vitet e kaluara, njerëzimi ka përjetuar dy infeksione të rënda të 

koronavirusit, shpërthimin e sindromës së rëndë të frymëmarrjes akute (SARS) në 2002 

dhe sindromën respiratore të Lindjes së Mesme (MERS) në 2012. Rastet e para të 

shpërthimit COVID-19 filluan në dhjetor 2019 në Wuhan (Kinë) te pacientët me 

pneumoni të komplikuar. Sëmundja është shkaktuar nga një koronavirus i ri (SARS-CoV-

2) nga një origjinë e mundshme e lakuriqëve  dhe nga e cila u karakterizua shpejt 

gjenoma virale. Sëmundja u përhap në mënyrë progresive në vendet e tjera të Azisë, 

Iranin dhe vendet evropiane si Italia, Spanja, Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe si 

dhe në Shqiperi. Më vonë COVID-19 gjithashtu u përhap në vendet afrikane dhe të 

Amerikës së Veriut dhe Jugut si SHBA, Meksika, Brazili dhe Argjentina. 

Që në  Mars 2020, alarmi i parë u ngrit nga shoqëritë shkencore në vende të ndryshme 

(Mbreteria e Bashkuar, SHBA, Itali, Francë , Spanjë) për shkak të një serie rastesh 

sporadike, kryesisht në punonjës shëndetësorë dhe individe te thjeshte , duke raportuar 

humbje të papritur, të rëndë dhe nganjëherë të izoluar dhe / ose shije. 

Qëllimi i studimit:Të përcaktojë prevalencën e humbjes së nuhatjes dhe shijes si dhe 

kohëzgjatjen e këtyre çrregullimeve tek pacientët e infektuar me Covid-19. 

Metodologjia:Ky është një studim cross-seksional i realizuar në Spitalin Rajonal Fier në 

periudhën kohore Prill –Qershor 2021 në pacientë të infektuar me Covid-19. Të dhënat e 

studimit u mblodhën nëpërmjet një pyetësori të bazuar në literaturë. Ky pyetësor iu 

shpërnda pacientëve dhe personelit shëndetësor që kishin kaluar Covid-19.Pyetësori është 

i përbërë  nga 23 pyetje të  cilat përfshijnë  të  dhënat demografike të pacientëve dhe 

pyetjet në lidhje me humbjen dhe rikuperimin e nuhatjes dhe shijes.Në studim u përfshin 

300 pacientë .Vlera të p<0.05 u konsideruan të rëndësishme nga ana statistikore  

Rezultatet Mosha mesatare e pacientëve të përfshirë në studim është 40,36 vjec ,ku 

58.7% ishin femra dhe 41.3%  meshkuj.Pas përpunimit të të dhënave  rezultoi se 

prevalenca e shfaqjes së  këtyre simptomave është  72%.Përsa I përket shfaqjes së 

humbjes së nuhatjes dhe shijes si simptomë e parë u paraqit në 56.9% të pacientëve të 

intervistuar .15.4 % e pacientëve kanë marrë medikamente të ndryshme për shqisen e 

nuhatjes dhe shijes ndërsa mbi 80 % e pacientëve referuan se ishin shëruar pas 14  ditësh 

Konkluzione: Studimi evidentoi se mosha kishte një ndikim në shfaqjen e çrregullimeve 

të shijes dhe nuhatjes pasi kishte një lidhje sinjifikative ndërsa gjinia nk kishte lidhje me 

shfaqjen e humbjes së nuhatjes dhe shijes .Një ndër objektivat e studimit ishtetë 
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përcaktohej lidhja midis terapisë dhe shërimit të shqisave ku nga analiza e të dhënave 

rezultoi se terapia e përdorur nga një pjesë e pacientëve nuk kishte rezultat në shërimin e 

shqisave.  

Fjale kyce: Covid-19, Fier, humbja e shijes, humbja e nuhatjes, ACE2  

 

 

Abstract 

Introduction: In the past 20 years, humanity has experienced two severe coronavirus 

infections, the outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in 2002 and the 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) in 2012. The first cases of COVID-19 

outbreak   started in December 2019 in Wuhan (China) in patients with complicated 

pneumonia.  The disease is caused by a new coronavirus (SARS-CoV-2) from a possible 

origin of bats and from which the viral genome was quickly characterized.  The disease 

spread progressively to other Asian countries, Iran and European countries such as Italy, 

Spain, France, Germany and Great Britain as well as Albania.  COVID-19 later spread to 

African and North and South American countries such as the USA, Mexico, Brazil and 

Argentina. 

 

 As of March 2020, the first alarm was raised by scientific societies in various countries 

(UK, US, Italy, France, Spain) due to a series of sporadic cases, mainly in health workers 

and ordinary individuals, reporting losses  sudden, heavy and sometimes isolated and / or 

tasteless. 

 

 Purpose of the study: To determine the prevalence of olfactory and taste loss as well as 

the duration of these disorders in patients infected with Covid-19. 

 

 Methodology: This is a cross-sectional study conducted at the Fier Regional Hospital in 

the period April-June 2021 in patients infected with Covid-19.  Study data were collected 

through a literature-based questionnaire.  This questionnaire was distributed to patients 

and health personnel who had passed Covid-19. The questionnaire consists of 23 

questions which include patient demographics and questions about loss and recovery of 

smell and taste. The study included 300 patients.  Values of p <0.05 were considered 

statistically significant. 

 

 Results :The average age of patients included in the study is 40.36 years, of which 

58.7% were female and 41.3% male. After processing the data it turned out that the 

prevalence of these symptoms is 72%. Regarding the occurrence of olfactory loss  and 

taste as the first symptom occurred in 56.9% of patients interviewed .15.4% of patients 

received various medications for sense of smell and taste while over 80% of patients 

reported that they were cured after 14 days 
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 Conclusions: The study showed that age had an impact on the occurrence of taste and 

smell disorders as there was a significant relationship while gender was not associated 

with the occurrence of loss of smell and taste. One of the objectives of the study was to 

determine the relationship between therapy and sensory healing  where from the analysis 

of the data it resulted that the therapy used by a part of the patients had no result in the 

healing of the senses. 

 

 Key words: Covid-19, Fier, loss of taste, loss of smell, ACE2 
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Kapitulli I 

Hyrje 

Në 20 vitet e kaluara, njerëzimi ka përjetuar dy infeksione të rënda të koronavirusit, 

shpërthimin e sindromës së rëndë të frymëmarrjes akute (SARS) në 2002 dhe sindromën 

respiratore të Lindjes së Mesme (MERS) në 2012. Rastet e para të shpërthimit COVID-

19 filluan në dhjetor 2019 në Wuhan (Kinë) te pacientët me pneumoni të komplikuar . 

Sëmundja është shkaktuar nga një koronavirus i ri (SARS-CoV-2),nga një origjinë e 

mundshme e lakuriqëve dhe nga e cila u karakterizua shpejt gjenoma virale. Sëmundja u 

përhap në mënyrë progresive në vendet e tjera të Azisë,Iranin,vendet evropiane si 

Italia,Spanja,Franca,Gjermania dhe në Shqipëri.Më vonë u përhap gjithashtu në vendet 

afrikane dhe të Amerikës së Veriut dhe Jugut si SHBA, Meksika, Brazili dhe 

Argjentina.Deri në ditët e sotme (fillimi i qershorit 2021), COVID-19 ka infektuar mbi 

166,346,635 njerëz (ndoshta një numër më i madh nëse konsiderohen njerëz të infektuar 

që nuk i janë nënshtruar një testi të duhur diagnostikues), dhe ka shkaktuar më shumë se 

700,000 vdekje të gjithë mbi Botë. OBSH-ja e shpalli sëmundjen një pandemi globale në 

11 Mars 2020.[1] 

Përhapja e infeksionit COVID-19 në Evropë ka nxjerrë në pah një prezantim të ri atipik 

të sëmundjes:Pacientët me mosfunksionime të nuhatjes dhe shijes.Mosfunksionimi i 

nuhatjes në infeksionet virale nuk është e re në otolaringologji pasi  shumë viruse mund 

të çojnë në mosfunksionim të nuhatjes por mosfunksionimi i nuhatjes i lidhur me 

infeksionin COVID-19 duket i veçantë pasi nuk shoqërohet me rinore[13] Që në Mars 

2020, alarmi i parë u ngrit nga shoqëritë shkencore në vende të ndryshme (Mbretëria e 

Bashkuar,SHBA,Itali,Francë,Spanjë) për shkak të një serie rastesh sporadike, kryesisht në 

punonjës shëndetësorë dhe individë të thjeshtë,duke raportuar humbje të papritur,të rëndë 

dhe nganjëherë të izoluar dhe / ose shije [9]. 

Që nga ajo kohë, menjëherë filluan dhe u botuan një sërë studimesh të mundshme mbi 

humbjen e nuhatjes dhe / ose shijes në pacientët me COVID-19.Në këto studime arrihen 

në përfundim se kjo është një ndër simptomat e Covid-19. 

Zgjodha këtë temë sepse është një ndër simptomat më të shpeshta që pacientët e infektuar 

me Covid-19 raportonin. Në disa raste sidomos edhe nga shumë studime të ndryshme të 

realizuara më parë rezultonte se ishte simptoma nga e cila individët dyshonin që ishin 

infektuar me Covid dhe drejtoheshin për realizimin e tamponit. Ky studim do të hedh 



Fillimi dhe kohëzgjatja e humbjes së  nuhatjes dhe shijes 

në individë  të infektuar me Covid-19 
2021 

 

   11 
 

drite mbi këtë simptomë,mbi fillimin e humbjes së nuhatjes dhe shijes, sa zgjat kjo 

gjëndje dhe rikuperimin në pacientët e spitalit Rajonal Fier. 

                                           Kapitulli ll   

                                              Përmbledhje e Literaturës  

2.1 Informacion mbi Covid-19 

2.1.1 Çfarë janë Koronaviruset? 
Koronaviruset janë një grup i viruseve të lidhur që shkaktojnë sëmundje 

te gjitarët dhe zogjtë . Tek njerëzit, koronaviruset shkaktojnë infeksione të traktit 

respirator që mund të jenë të butë, siç janë disa raste të ftohjes së zakonshme (ndër 

shkaqe të tjera të mundshme, rinovirus kryesisht) dhe të tjerë që mund të jenë 

vdekjeprurës, siç janë SARS, MERS, dhe COVID-19[2] 

Koronavirusët (CoV) përbëjnë nënfamiljen Orthocoronavirinae në famijen 

Koronaviridae ,Nidovirales dhe fushën e Riboviria.Ato janë viruse të mbështjella me një 

gjenom të ARN me një fije pozitive me sens pozitiv me një nukleokapsid të simetrisë 

helikale[2]. Koronaviruset janë viruse të vargut pozitiv ARN (+ ssRNA) me pamje të 

ngjashme me kurorën nën mikroskop elektronik për për shkak të pranisë së 

glikoproteinave spike në zarf.[6]Janë grimca të mëdha pleomorfike sferike me projeksione 

sipërfaqësore bulboze.  Diametri i grimcave të virusit është rreth 120   nm.  Zarfi i virusit 

në mikrografët elektronikë paraqitet si një palë e veçantë e predhave të dendura 

elektronike.  

 

 

                                      Fig1. Modeli kryq seksional i një koronavirusi 

Brenda zarfit, ndodhet nukleokapsidi, i cili formohet nga kopje të shumta të proteinës 

nukleokapsid (N), të cilat janë të lidhura me gjenomin e ARN me një fije pozitive me 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Virusi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Gjitari
https://sq.wikipedia.org/wiki/Zogjt%C3%AB
https://sq.wikipedia.org/wiki/S%C3%ABmundja_koronavirus_2019
https://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:3D_medical_animation_coronavirus_structure.jpg
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sens pozitiv, në një konformacion të vazhdueshëm të rruazave-mbi-një varg. Zarfja e 

dyfishtë lipidike, proteinat e membranës dhe nukleokapsidi mbrojnë virusin kur është 

jashtë qelizës pritëse. [2] 

 

 

Figura 2. Ilustrimi i virionës koronavirus 

 

CoV-të janë bërë patogjenët kryesorë të shpërthimeve të sëmundjeve të frymëmarrjes. 

Anëtarët e kësaj familje të madhe të viruseve mund të shkaktojnë sëmundje të 

frymëmarrjes, zorrëve, mëlçisë dhe neurologjike në specie të ndryshme të kafshëve, duke 

përfshirë deve, bagëti, mace dhe lakuriqë nate. Për arsye që ende nuk janë shpjeguar, këto 

viruse mund të kapërcejnë pengesat e specieve dhe mund të shkaktojnë sëmundje tek 

njerëzit.Deri më sot,janë identifikuar shtatë CoV njerëzorë (HCoV) të aftë për të 

infektuar njerëzit. Në përgjithësi,vlerësimet sugjerojnë se 2% e popullsisë janë bartës të 

shëndetshëm të një CoV dhe se këto viruse janë përgjegjëse për rreth 5% deri në 10% të 

infeksioneve akute të frymëmarrjes.  

SARS-CoV-2 është një betaCoV i ri që i përket të njëjtit subgjen si koronavirusi i rëndë i 

sindromës akute të frymëmarrjes (SARS-CoV) dhe Koronavirusi i Sindromës 

Frymëmarrëse të Lindjes së Mesme (MERS-CoV), të cilat janë përfshirë më parë në 

SARS-CoV dhe MERS.Epidemitë e COV me shkallë të vdekshmërisë arrijne përkatësisht 

deri në 10% dhe 35%. [4] 

Një raport i lëshuar së fundmi nga OBSH përshkruan origjinën e mundshme të SARS-

CoV-2 [1].Ky raport hulumtoi disa hipoteza të mundshme të origjinës së virusit që 

përfshinte origjinën e virusit në një kafshë, transmetimin e virusit te një mikpritës i 

ndërmjetëm,dhe kalimi pasues tek njerëzit.[4] 

Në Dhjetor, 2019, sindroma e rëndë akute e frymëmarrjes koronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

u shfaq në Wuhan,Kinë duke shkaktuar COVID-19,një sëmundje respiratore që shfaqet 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coronavirus_virion_structure.svg
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me ethe,kollë dhe shpesh pneumoni. Karakterizimi gjenomik i HCoV të ri, i izoluar nga 

një pacient me grupe me pneumoni atipike pas vizitës në Wuhan, kishte 89% identitet 

nukleotid me SARS-si-CoVZXC21 dhe 82% me atë të SARS-CoV njerëzor. Prandaj, ai u 

quajt SARS-CoV-2 nga ekspertët e Komitetit Ndërkombëtar për Taksonominë e 

Virusëve.Në Evropë,një punonjës i furnizuesit të automjeteve Webasto vizitoi selinë e 

kompanisë në Bavari,Gjermani nga Shangai,Kinë, në 20 Janar 2020 . Ajo ishte infektuar 

me SARS-CoV-2 në Shanghai (pasi kishte vizituar prindërit e saj nga Wuhan) dhe ia 

transmetoi virusin një burri gjerman i cili doli pozitiv në 27 janar  dhe gjenomi viral i të 

cilit  u provua më 28 janar .  

Javë më vonë virusi ishte transportuar në Itali,përveç ndezjes së një shpërthimi 

shkatërrues në Itali, kjo linjë e veçantë u përhap më pas në të gjithë Evropën, duke 

mbjellë shpërthime në shumë vende [3,10] 

Sëmundja u përhap në mënyrë progresive në vendet e tjera të Azisë, Iranin dhe vendet 

evropiane si Italia, Spanja, Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe si dhe në Shqipëri . 

Më vonë COVID-19 gjithashtu u përhap në vendet afrikane dhe të Amerikës së Veriut 

dhe Jugut si SHBA, Meksika, Brazili dhe Argjentina. Deri në ditët e sotme (fillimi i 

korrik 2021), COVID-19 ka infektuar mbi 166,346,635 njerëz (ndoshta një numër më i 

madh nëse konsiderohen njerëz të infektuar që nuk i janë nënshtruar një testi të duhur 

diagnostikues) dhe ka shkaktuar më shumë se 700,000 vdekje në të gjithë botën. OBSH-

ja e shpalli sëmundjen një pandemi globale në 11 Mars 2020.[1] 

2.1.2 Simptomat dhe shenjat klinike te Covid-19 

 COVID-19 është një infeksion i ri shumë ngjitës që kërcënon njerëzit e të gjitha 

vendeve. Paraqitja klinike e COVID-19 është e gjerë, nga infeksioni asimptomatik te 

sëmundjet e rënda fatale me një periudhë inkubimi prej 3-7 ditësh, zakonisht jo më 

shumë se 14 ditë. Periudha mesatare e inkubacionit të SARS-CoV-2 është 5.2 ditë. Fillon 

me simptoma të tilla si ethe, kollë e thatë, lodhje dhe mund të ndikojë në sistemin e 

frymëmarrjes, gastrointestinal, muskuloskeletor dhe nervor. Simptomat mund të 

ndryshojnë në varësi të sistemit të organeve të përfshira.[53] 

Provat indirekte sugjerojnë se në fazën e dytë të infeksionit 2019-nCoV: ndodhin ethe të 

larta, pneumoni dhe hipoksemi pavarësisht nga një ulje e konsiderueshme e ngarkesës 

virale. Në studime të ndryshme simptomat më të zakonshme ishin ethe ,kollë dhe lodhje 

që përputheshin me simptomat e përgjithshme të infeksionit viral dhe pneumonisë. 

Diarreja, mialgjia, hemoptiza dhe dhimbja e fytit ishin simptoma më pak të zakonshme  

në këto studime megjithëse simptomat gastrointestinale, veçanërisht diarreja, ishin të 

rralla,rezultatet e studimit kanë treguar se virusi SARS-CoV-2 mund të izolohet nga 

mostrat fekale të pacientëve me simptoma gastrointestinale.Virusi SARS-CoV-2 është 
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izoluar në një shtupë rektale të pacientëve rezultatet e testit RT-PCR të të cilëve ishin 

negative me një mostër të shtupës së fytit. Prandaj, marrja e njëkohshme e mostrave nga 

fyti dhe rektali mund të jetë e dobishme,veçanërisht në pacientët me simptoma 

gastrointestinale[52] 

 Simptoma të tjera përfshijnë dhimbje të muskujve dhe nyjeve, dhimbje koke, të përziera 

ose të vjella, dhimbje gjoksi, rinorroe ose faringalgji dhe disa simptoma të hundës, 

veçanërisht mosfunksionimi i nuhatjes dhe shijes. Ngjashëm me infeksionet e tjera virale 

të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes (URTI), të tilla si ftohja e zakonshme ose gripi, 

humbja e nuhatjes është një simptomë e shpeshtë në pacientët me COVID-19. Kjo 

simptomë është e pranishme edhe te pacientët asimptomatikë. Përafërsisht 90% e 

pacientëve paraqesin më shumë se një simptomë. Karakteristikat klinike mund të 

ndryshojnë midis pacientëve me sëmundje kritike dhe atyre jo-kritikisht .[12] 

Manifestimet neurologjike mund të ndodhin si në pacientët simptomatik ashtu edhe në 

ato asimptomatikë. Këto manifestime përshkruhen zakonisht te pacientët me COVID-19 

dhe këto mund të përfshijnë sistemin nervor qendror, sistemin nervor periferik dhe 

muskujt e skeletit. Pacientët me një klinikë të rëndë të COVID-19 kanë më shumë të 

ngjarë të zhvillojnë mosfunksionime neurologjike si sëmundja akute cerebrovaskulare, 

shqetësimi i vetëdijshëm dhe dëmtimi i muskujve të skeletit. Helms et al raportuan se 

pacientët me ARDS për shkak të infeksionit SARS-CoV-2 gjithashtu paraqitën 

encefalopati,agjitacion dhe konfuzion të dukshëm. Disa pacientë shfaqin vetëm simptoma 

neurologjike, duke përfshirë dhimbje koke, plogështi, gjendje të keqe, hemorragji 

cerebrale ose infarkt cerebral [53]. 

Koronavirusët janë të aftë të induktojnë një spektër të gjerë të manifestimeve oftalmike, 

të tilla si konjuktiviti, retiniti ose neuriti optik.Wu et al. tregoi se,midis 38 pacientëve të 

infektuar,12 paraqitën manifestime oftalmike, të tilla si konjuktiviti, hyperemia 

konjuktivale ose sekrecione të rritura. Manifestimet okulare kryesisht përfshijnë shfaqjen 

e konjuktivitit, keratokonjuktivitit ose simptomave të acarimit të syrit. 

Infeksioni SARS-CoV-2 është raportuar të shfaqet në formën e simptomave të lëkurës. 

Raporti i parë i përfshirjes së lëkurës në pacientët me COVID-19 u vu re në formën e një 

skuqjeje eritematoze, urtikarie të përhapur, veçanërisht duke zënë trungun.Është 

sugjeruar që, në disa raste, lezionet e lëkurës mund të përbëjnë një manifestim të vonë të 

COVID-19, veçanërisht në individë të rinj të shëndetshëm dhe mund të shfaqen për shkak 

të reaksioneve imunologjike   

Dëmtimet e zemrës mund të ndodhin edhe pa ndonjë simptomë ose shenjë të pneumonisë. 

Komplikimi kardiovaskular më i përhapur i COVID-19 është një dëmtim akut i 
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miokardit, perikardit akut, mosfunksionime të ventrikulit të majtë, dështim të zemrës, 

shok kardiogjen, anomali të presionit të gjakut ose miokardit [54] 

Studimet e kimisë klinike kanë treguar rritje të laktat dehidrogjenazës (LDH), aspartat 

aminotransferazës(AST), alaninës transaminazës(ALT), proteinave reaktive C (CRP), 

kreatinë kinazës (CK), shkallës së sedimentimit të eritrociteve (ESR), qelizave të bardha 

të gjakut(WBC), niveli i D-dimerit, prokalcitonina, ureja dhe kreatinina. Uljet e 

hemoglobinës, numrit të limfociteve, numrit të eozinofileve dhe albuminës në serum janë 

zbuluar te pacientët me COVID-19. [14]. 

2.1.3 Transmetimi i Covid-19 

SARS-CoV-2 mund të përhapet përmes mjeteve të drejtpërdrejta (transmetimi i pikave 

dhe nga njeriu në njeri) dhe përmes kontaktit indirekt (objekte të ndotura dhe ngjitje të 

ajrit). Ndërkohë pajisjet mbrojtëse personale (PPE) mund të jenë gjithashtu burim i 

infeksioneve në ajër. Siç u përmend më parë,përhapja e SARS-CoV-2 nga personi në 

person supozohet të ndodhë kryesisht përmes pikave të frymëmarrjes, kur një pacient 

kollitet, teshtin ose madje flet ose këndon. Pikat zakonisht nuk mund të përshkojnë më 

shumë se gjashtë metra  dhe të qëndrojnë në ajër për një kohë të kufizuar. Sidoqoftë, 

SARS-CoV-2 mbetet i paprekur dhe ngjitës në pikat (më pak se pesë mikronë në 

diametër) dhe mund të pezullohet në ajër deri në tre orë.[15]. 

Mënyra kryesore e transmetimit të SARS-CoV-2 është përmes ekspozimit ndaj pikave të 

frymëmarrjes që mbartin virusin infektiv nga kontakti i ngushtë ose transmetimi i pikave 

nga individë presimptomatik, asimptomatik ose simptomatik që strehojnë virusin. 

Transmetimi i fomiteve nga ndotja e sipërfaqeve të pajetë me SARS-CoV-2 është 

karakterizuar mirë bazuar në shumë studime që raportojnë qëndrueshmërinë e SARS-

CoV-2 në sipërfaqe të ndryshme poroze dhe jo poroze. Nën kushte eksperimentale, 

SARS-CoV-2 u vërejt se ishte i qëndrueshëm në sipërfaqet prej çeliku inox dhe plastike 

krahasuar me sipërfaqet e bakrit dhe kartonit, me virusin e zbatueshëm që zbulohet deri 

në 72 orë pas inokulimit të sipërfaqeve me virusin. [7] Një studim që vlerëson 

kohëzgjatjen e qëndrueshmërisë së virusit në objekte dhe sipërfaqe tregoi se SARS-CoV-

2 mund të gjendet në çelik plastik dhe inox deri në 2-3 ditë, karton deri në 1 ditë, bakër 

deri në 4 orë. Për më tepër, duket se ndotja ishte më e lartë në njësitë e kujdesit intensiv 

(ICU) sesa në pavionet e përgjithshme dhe SARS-CoV-2 mund të gjendet në dysheme, 

kosha plehrash dhe parmakë të shtruar.[8]Të dhënat epidemiologjike nga disa studime të 

rasteve kanë raportuar se pacientët me infeksion SARS-CoV-2 kanë virusin e gjallë të 

pranishëm në jashtëqitje që nënkupton transmetimin e mundshëm fekal-oral.[9] Përhapja e 

COVID-19 mund të ndodhë nëse një person prek një sipërfaqe të ndotur me SARS-CoV-

2 dhe pastaj duart vijnë në kontakt të drejtpërdrejtë me mukozat siç janë sytë, hunda ose 

goja . Përhapja e SARS-CoV-2 nga individë asimptomatikë (ose individë brenda 
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periudhës së inkubacionit), pa ndonjë zbulim radiologjik, është raportuar gjithashtu [16]. 

Pra, meqenëse SARS-CoV-2 mund të transmetohet nga pacientët e rikuperuar , nje 

zgjidhje është të ndryshohen kriteret aktuale të shkarkimit .Kriteret aktuale të shkarkimit 

janë si më poshtë: 

 (1) Dy rezultate negative të njëpasnjëshme RT-PCR në të paktën një interval 24 orë;  

(2) Zgjidhja e plotë e lezioneve pulmonare eksudative akute të pacientit në ekzaminimin 

e Tomografisë së Kompjutuar të Gjoksit (CT);  

(3) Normalizimi i temperaturës për mbi 72 orë;  

 (4) Zgjidhja e simptomave të frymëmarrjes së pacientit [17 

Një raport i përbashkët i OBSH-Kinë tregoi se rruga e transmetimit fekal- oral  nuk duket 

të jetë një faktor i rëndësishëm në përhapjen e infeksionit.[23] Meqenëse gratë shtatzëna 

janë në një rrezik të lartë të kontraktimit të COVID-19, hetimi i transmetimit të 

mundshëm vertikal të COVID-19 është i rëndësishëm. Një foshnjë e lindur nga një nënë e 

prekur u raportua të testohej negativisht për shtatë mostra të kopjuara të gjakut, 

jashtëqitjes dhe orofaringut neonatal  megjithatë,studimet e fundit treguan se antitrupat e 

imunoglobulinës M (IgM) ndaj SARS-CoV-2 ishin të pranishme në gjakun e foshnjës së 

porsalindur;kështu që, transmetimi i mundshëm i SARS-CoV-2 nga nëna te fetusi nuk 

mund të përjashtohej[18]. Një studim doli në konkluzionin se macet,qentë dhe kafshët e 

tjera shtëpiake janë të ndjeshme ndaj SARS-CoV-2 . Është demonstruar se macet mund të 

infektohen me SARS-CoV-2 dhe ta transmetojnë atë tek macet e tjera. Sidoqoftë, nuk 

është ende e qartë nëse macet mund të transmetojnë virusin tek pronarët e tyre. [19] 

2.1.4 Organizimi i përgjithshëm i epitelit të nuhatjes  
Dy tipe të ndryshme të epitelit gjenden në zgavrën e hundës: epiteli i frymëmarrjes dhe 

epitelin e nuhatjes (OE). Pjesa më e madhe e zonës së zgavrës së hundës është e veshur 

me epitelin  e frymëmarrjes, një epitel kolone i pseudostratifikuar i përbërë nga qeliza 

ciliate, sekretimin e qelizave (gotave) dhe qelizat bazale. Qelizat kupide sekretojnë 

mukus që lag lagështirën dhe qelizat qerpikë  lëvizin mukusin (së bashku me patogjenë 

qe janë  të thithur). Qelizat bazale janë qeliza të vogla paraardhëse që mund të 

diferencohen në të gjitha llojet e qelizave të epiteli respirator . Ndjesia e aromës fillon në 

OE, e cila ndodhet në gropat më të larta të hundës[49]. 

Erërat e hundës së rrjedhës së ajrit arrijnë në neuro-epitelin nuhatës i cili mbulon një 

sipërfaqe prej 8-10 cm2 të çarjes së nuhatjes në pjesën e sipërme të zgavrave të hundës 

dhe ato ku lidhin / aktivizojnë proteinat e receptorit të nuhatjes (OR). Neuro-epiteli i 

nuhatjes përmban 5-30 milion neurone receptorë të cilët shprehin deri në 350 OSE të 

ndryshme [42]. 
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                                            Figura 3.Sistemi i nuhatjes 

 

OE është gjithashtu një epitel i pseudostratifikuar që përmban qeliza neuronale shumë të 

specializuara, neuronet shqisore të nuhatjes (OSN), të cilat janë përgjegjës për zbulimin e 

aromave . Erërat,të vogla të paqëndrueshme molekulat e të cilave me struktura të 

ndryshme kimike, njihen nga një familje e madhe receptorësh,të shprehur në qerpikët e 

OSN.Ata hyjnë në zgavrën e hundës, arrin në OE dhe aktivizon OSN-të . Këto neurone 

më pas transmetojnë nga shqisa informacion tek llamba e nuhatjes (OB),e cila e 

transmeton atë në korteksin e nuhatjes dhe në qendra më të larta të trurit, duke çuar në 

perceptimin e aromës, emocionet dhe sjelljet [49]. 

 

2.1.5 Epiteli i nuhatjes OE  

Epiteli i nuhatjes OE përbëhet nga lloje të ndryshme të qelizave: qelizat mbështetëse, 

OSN (të pjekura dhe i papjekur), qelizat bazale (qelizat globoze dhe staminale 

horizontale), qelizat mikrovilloze dhe qelizat e gjëndrës së Bowman. Qelizat 

mbështetëse, të njohura edhe si qeliza sustentakulare sigurojnë mbështetje dhe izolim të 

OSN, në një mënyrë të ngjashme me qelizat gliale [20].  

 

 
 

FIGURA 4 .Ndertimi i epitelit te nuhatjes dhe epitelit respirator. 
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Regjioni apikal i OE gjithashtu përmban lloje të ndryshme të qelizave mikrovilloze. Këto 

qeliza jo neuronale i ngjajnë qelizave të furçave të rrugëve të frymëmarrjes së sipërme 

dhe të poshtme,kanë një tufë mikrovile në sipërfaqen e tyre apikale, që shtrihet në 

zgavren e hundes. Qelizat mikrovilloze janë në përgjithësi më pak të shumta në OE, kur 

krahasohet me llojet e tjera të qelizave dhe funksioni i tyre ende nuk është kuptuar mirë. 

OSN-të janë tipi mbizotërues i qelizave në OE. Ato janë qeliza të specializuara bipolare 

trupat qelizorë të së cilave zënë një rajon të gjerë në mes të epitelit. Çdo neuron ndijor i 

nuhatjes ka një dendrit të vetëm nga të cilat  dalin në shtresën e mukusit të sipërfaqes së 

epitelit dhe një akson te  pamielinizuar  që projekton në OB. Axonet e OSN-ve formojnë 

tufat nervore të nuhatjes që kalojnë nëpër vrimat e pllakës së cribriformit për të arritur në 

OB, aty ku ndodhen sinapsi me qelizat dhe tufa duke formuar glomerulat. Paketat e 

aksonet e nuhatjes jo të mielinizuara janë të rrethuara nga qelizat e glial së nuhatjes në të 

gjithë rrugën nga OE në OB ). Këto qeliza glial sigurojnë mbrojtje dhe udhëzime për 

akset e nuhatjes gjatë rigjenerimit neuronal. Një karakteristikë dalluese i sistemit të 

nuhatjes është që ai të ketë një qasje të drejtpërdrejtë në tru. Një tjetër tipar i shquar i OE 

është aftësia e tij për të gjeneruar OSN të reja në të gjithë jeta [21]. Qelizat bazale janë të 

vogla qelizat e vendosura në rajonin bazal të epitelit që mund të ndahen dhe të 

diferencohen dhe zëvendësojnë OSN dhe të gjitha llojet e tjera të qelizave të OE, gjatë 

qarkullimit ose dëmtimit normal . Përveç këtyre llojeve kryesore të qelizave, gjëndrat e 

nuhatjes, të njohura si gjëndrat Bowman, shpërndahen në të gjithë mukozën . Këto 

gjëndra janë të vendosura nën OE dhe projektojnë kanale të ngushta në sipërfaqen 

epiteliale, përmes së cilës ato sekretojnë mukusin që vesh . Gjithashtu janë makrofagët të 

cilët luajnë role të rëndësishme në riparimin e OE të dëmtuar, duke hequr patogjenë, 

fagocitues të OSN të vdekur dhe nxitjen e neurogjenezës [22] 

  

2.2 Pse ndodh humbja e nuhatjes? 

Shkaqet kryesore të humbjes së nuhatjes mund të rezultojnë nga proceset patologjike në 

çdo pikë të nuhatjes , nga OE në rajonet qendrore të trurit: Për shembull, anosmia është 

një nga shenjat e para klinike të disa sëmundjeve neurodegjenerative, të tilla si Parkinson 

dhe sëmundja e Alzhaimerit, dëmtim traumatik i trurit, inflamacion të rrugëve të 

frymëmarrjes së sipërme (rinitit, rinosinusit) ndërsa shkaqe të vogla janë tumoret 

intrakraniale / sinonazale.[30]  

 Humbja e nuhatjes gjithashtu mund të jetë pasojë e çrregullimeve gjenetike, siç janë ato 

që çojnë defekte ciliare, të quajtura ciliopathia nuhatëse.Këto janë çrregullime gjenetike 

njerëzore që ndikojnë në montimin ciliar dhe / ose transportin e proteinave , e cila është 

vendi i përçimit të sinjalit aromatik.  

Shkaqet të tjera të anosmisë janë prania e polipeve të hundës, alergjitë, trauma e kokës 

dhe faktorë të tjerë që çojnë në dëmtim të nervit nuhatës si ilaçet, ekspozimi ndaj 

substancave toksike, rrezatimi ose faktorët jatrogjenikë. 

Infeksion viral i trakti i sipërm i frymëmarrjes është gjithashtu një nga shkaqet më të 

zakonshme të nuhatjes mosfunksionimi (emërtuar si çrregullim i nuhatjes post-virale)24] 

 Humbja e nuhatjes është një simptomë e zakonshme (> 60%) dhe zakonisht kalimtare (3-

7 ditë) në të ftohtin e zakonshëm dhe rinosinusitin akut [25], me etiologjinë post-virale që 
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është edhe shkaku më i shpeshtë i humbjes së përhershme të nuhatjes.Humbja e nuhatjes 

shkaktohet nga një kombinim multifaktorial i pengesave mekanike për transmetimin e 

aromatik në çarjen e nuhatjes për shkak të inflamacionit të mukozës (stuhi citokine) dhe 

derdhjes (neurodegjenerimit) të neuro-epitelit nuhatës që ndërhyn në aromat që lidhen me 

OR . ACE2 dhe TMPRSS2, dy receptorë proteina të cilët kërkohen për hyrjen e qelizave 

bujtëse dhe lehtësojnë akumulimin, replikimin dhe lidhjen e SARS-CoV-2, shprehen në 

qelizat sustentakulare dhe, në një masë më të ulët, në neuronet OR të neuros nuhatëse -

epiteli, që ka një rol të mundshëm për humbjen e nuhatjes tek pacientët me COVID-19 
[26].  

2.2.1 Infeksioni viral dhe pezmatimi i epitelit të nuhatjes  

Incidenca e lartë e humbjes së nuhatjes tek individët e infektuar nga SARS-CoV-2 

sugjeron se  virusi mund të jetë në gjendje të infektojë OE. Që nga shpërthimi origjinal i 

SARS në 2003, shumë gjëra janë mësuar në lidhje me mekanizmat e hyrjes dhe replikimit 

të koronavirusëve (CoV) në qelizat pritëse. Si të tjerët CoVs, SARS-CoV-2 shpreh në 

membranën e saj proteinë spike (proteina S), e glikoziluar proteina sipërfaqësore virale 

që ankoron virusin në qelizën pritëse, kryesisht përmes Enzimës-2 konvertuese  

Angiotensinë 2 (ACE2) [27,28], Nga pikëpamja biomolekulare, viruset mund të infektojnë 

neuronet periferike, duke përdorur makinerinë qelizore të transportit aktiv për të hyrë në 

sistemin nervor qendror . Kështu, për receptorin SARS-CoV (enzima njerëzore 

konvertuese e angiotenzinës 2), është demonstruar te minjtë transgjenikë që SARS-CoV 

mund të hyjë në tru përmes llambës së nuhatjes, duke çuar në përhapje të shpejtë 

transneuronale. Autorët demonstruan se antigjeni i virusit u zbulua së pari 60-66 orë pas 

infeksionit dhe ishte më i shumti në llambën e nuhatjes.Rajonet e korteksit (kortikalet 

piriforme dhe infralimbike), ganglionet bazale (palidumi ventral dhe rajonet paraoptike 

anësore) dhe truri i mesëm (rapa dorsale) gjithashtu u infektuan fort pasi virusi ishte 

përhapur [47]; këto rajone janë të lidhura me llambën e nuhatjes. Tek njerëzit, mostrat e 

autopsisë nga tetë pacientë me SARS zbuluan praninë e SARS-CoV në mostrat e trurit 

nga imunohistokimi, mikroskopia elektronike dhe RT-PCR në kohë reale [48]. 

Sipas eksperimenteve të ndryshme të realizuara  Proteina S, e  mbledhur në një 

homotrimer, mund të ndahet në dy nën-njësi, nën-njësia S1 (koka) dhe S2 (kërcelli) 

nënnjësia. Nënnjësia S1 përmban vendin e lidhjes për receptorin e qelizës pritëse 

(receptorin) vendi i lidhjes, RBD). Nënnjësia S2 strehon një domen transmembranor dhe 

kërkohet për të bashkimi i membranave virale dhe qelizore. SARS-CoV ngjitet në 

sipërfaqen e qeliza pritëse përmes lidhjes së RBD në proteinën e saj S me ACE2.  

Hyrja në qelizë varet nga mbushja e proteinave S nga proteazat qelizore, që ndajnë 

proteinën S në kufiri i domenit S1 / S2 dhe në sitin S2 ’, në mënyrë që S1 të ndahet dhe 

S2 t’i nënshtrohet nje ndryshim strukturor dramatik duke shkaktuar bashkimin e virusit 

dhe membranave qelizore pritese [29]. Një mekanizëm alternativ për aktivizimin e 

proteinës S pasi lidhet me ACE2, është përmes endocitozës dhe copëtimit nga proteina 
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cisteinë e varur nga pH kathepsina L . Prandaj, që një qelizë të infektohet nga SARS-

CoV-2 do të duhet që të dyja, të shprehin nje  receptor  për proteinën S, dhe shprehet në 

sipërfaqen e saj (ose në një qelizë në afërsi) proteaza që janë në gjendje të aktivizojnë 

proteolitikisht proteinën S. Një nga më të njohurit SARS-CoV dhe SARS-CoV-2 

proteaze aktivizuese është proteaza sipërfaqësore e qelizës TMPRSS2 [28,11]. Të dhëna për 

sekuencën e ARN-së me një qelizë nga disa organe njerëzore kanë treguar se qelizat në 

epitelin respirator të zgavrës së hundës (qelizat me qerpikë dhe gotë) shprehin nivele më 

të larta si të ACE2 ashtu edhe të TMPRSS2 në krahasim me mushkëritë dhe bronkiolat 

qelizat. Në përputhje me këtë, një studim më i fundit demonstroi se SARS-CoV-2 shfaq 

një gradient infektiviteti në qelizat primare njerëzore nga pjesa e sipërme në atë trakti i 

poshtëm i frymëmarrjes  ACE2 në zgavrën e hundës me shprehje zvogëluese në të gjithë 

traktin e  poshtme te frymemarrjes [30]. TMPRSS2, megjithatë tregoi nivele më të ulëta të 

shprehjes së ARN-së në mukozën e hundës sesa në të gjitha rajonet e tjera të traktit 

respirator Këto rezultate tregojnë jo vetëm se zgavra e hundës është porta kryesore për 

hyrjen e SARS-CoV-2 në mushkëri, por gjithashtu, që mund të jetë e mundur shërbejnë si 

një rezervuar viral që rrit përhapjen e virusit. 

2.2.2 SARS-COV2 dhe epiteli i nuhatjes 

Eksperimentet e realizuara në minj në lidhje me humbjen e nuhatjes nga SARS CoV 2. 

Analiza e gjerë e transkriptomit tregoi se ACE2 dhe TMPRSS2 shprehen tek miu në 

pjesën më të madhe dhe nuhatjen e njeriut ne epitel, analiza e transkriptomeve nga qelizat 

e vetme tregoi se shprehja e këtyre gjene në OSN janë shumë të ulëta. Në vend të kësaj, 

ato shprehen në lloje të qelizave jo-neuronale, domethënë në qelizat mbështetëse, dhe 

gjëndrat Bowman..Eksperimentet e ngjyrosjes imunitare konfirmoi analizën 

transkriptomike, dhe tregoi se proteina ACE2 shprehet në qelizat mbështetëse të 

lokalizuara kryesisht në rajonin dorsal të OE të miut [31] Ngjyrosja imunitare e mukozës 

së hundës njerëzore tregoi ngjyrosje intesive të ACE2 në qelizat mbështetëse dhe gjëndrat 

Bowman në OE, ndërsa në epitelin respirator  ngjyrosja për ACE2 është vërejtur edhe në 

sipërfaqja apikale e epitelit, intensiteti i ngjyrosjes u zvogëlua shumë në krahasim me atë 

të OE .Rritja e shprehjes së ACE2 në OE në lidhje me epitelin e frymëmarrjes është 

vërejtur edhe në mukozën e hundës së miut . Këto rezultate sugjerojnë mundësinë që, 

brenda zgavrës së hundës, SARS-Cov-2 mund të tregojë një tropizëm më të lartë për 

qelizat në OE kur krahasohet me qelizat në epitelin e frymëmarrjes. Qelizat që shprehin 

ACE2 mund të jenë afër qelizave që shprehin proteazat aktivizuese në mënyrë që 

proteina S të mund të aktivizohet akoma. Kështu, është e mundur që ACE2 dhe proteaza 

e saj aktivizuese nuk kanë nevojë domosdoshmërisht të shprehen në të njëjtën gjë qeliza 

për të nxitur hyrjen e virusit. [32]. 

 

2.2.3 Mekanizmat e mundshëm të infeksionit SARS-CoV-2 në epitelin e nuhatjes 

 Përfundimet e përshkruara më sipër tregojnë se infeksioni dhe replikimi viral mund të 

ndodhë në rajoni apikal i OE, në vend se në shtresën që përmban OSN. Një studim i 

kohëve të fundit tregoi se futja e SARS CoV-2 në zgavrën e hundës të lloj brejtësi  

sirianë,i përdorur me sukses për studimin e infeksionit SARS-CoV dhe SARS-CoV-2, 

rezultoi në shkatërrimi kalimtar i OE .Lëndimi i indeve ishte i shoqëruar me infeksionin e 
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qelizave mbështetëse por jo i OSN-ve. E rëndësishmja,u vu re  një humbje e madhe e 

nuhatjes , duke treguar që edhe pse OSN nuk ishin në shënjestër të drejtpërdrejtë, ato u 

dëmtuan gjithashtu seriozisht. Për më tepër, autorët vëzhguan infiltrimin masiv të qelizat 

imune në OE dhe lamina propria të shoqëruara me infeksionin SARS-CoV-2 . Këto 

rezultate pajtohen me profilet e shprehjes së SARS-CoV-2 faktorët e hyrjes në sistemin e 

nuhatjes dhe mbështesin një mekanizëm për SARS-CoV-2 të induktuar anosmia ku virusi 

fillimisht do të pushtonte qelizat mbështetëse dhe qelizat e tjera jo neuronale që janë 

thelbësore për funksionin e neuroneve ndijore nuhatëse, dhe gjithashtu rekrutojnë qelizat 

inflamatore që do të kontribuojnë në dëmtimin e mëtejshëm të OE [34], duke sugjeruar 

mundësinë që OSN të infektohen drejtpërdrejt nga SARS-CoV 2.Tek miu OE, një pjesë e 

madhe e dendriteve OSNs u treguan në të vërtetë të përfshira nga qelizat mbështetëse  

megjithatë pasojat e sakta funksionale të kësaj ambalazhe ende nuk janë të qarta[20]. 

Studime të ndryshme  tregojnë se këto qelizat mund të shkaktojnë ngjarje të rëndësishme 

në përgjigjet e lindura imunitare antivirale.[35]Qelizat mbështetëse gjithashtu mund të 

fillojë rekrutimin e leukociteve, ose përmes aktivizimit të shprehjes së gjeneve ose nga 

duke lëshuar sinjale rreziku mbi infeksionin dhe dëmtimin viral. Në fakt, mekanizmat e 

tillë  është propozuar për qelizat epiteliale të frymëmarrjes ACE2 pozitive të infektuara 

nga SARS-CoV-2 .Makrofagët në OE gjithashtu mund të kontribuojnë në dëmtimin e 

neuroneve, pasi aktivizimi i këtyre qelizave nga SARS-CoV-2 mund të kulmojë në 

shprehjen e parregulluar dhe lëshimi i molekulave pro-inflamatore dhe sinjaleve 

kemotaktike . Vetëm disa studime deri më tani kanë analizuar përgjigjet inflamatore ndaj 

SARS-CoV-2 infeksioni në OE njerëzor. [36] Brann D et al. tregoi se e gjithë mukoza e 

nuhatjes në miun dhe speciet njerëzore ishin  dy gjene thelbësore të përfshira në hyrjen e 

SARS-CoV-2, ACE2, dhe TMPRSS2.Sidoqoftë, as shqisën e nuhatjes neuronet dhe as 

neuronet e llambës së nuhatjes shfaqin këto gjene, të cilat në vend demonstrohen në 

qelizat mbështetëse, qelizat burimore dhe qelizat perivaskulare. Ata sugjeruan që “virusi 

nuk hyjnë në neuronet shqisore të nuhatjes, por përkundrazi mund të sulmojnë qelizat 

burimore dhe mbështetëse të epitelit olfacor ”. Në mënyrë të ngjashme, neuronet në 

llambën e nuhatjes nuk arrijnë të shprehin ACE2, ndërsa pericitet vaskulare po. Ata 

propozuan që infeksioni primar i llojeve të qelizave jo-neonale mund të kontribuojë në 

anosmi në COVID-19 pacientët nga 

 “1. infeksion lokal i qelizave mbështetëse dhe pericitet vaskulare  çojnë në përgjigje dhe 

efekte të konsiderueshme inflamatore mund të ndryshojë funksionin e neuroneve të 

nuhatjes ose llambës  

2. dëmtimi i qelizave mbështetëse indirekt mund të ndikojë në sinjalizimin nga neuronet 

shqisore nuhatëse në tru 

 3. dëmtimi i qelizave të ndjeshme intraokulare dhe qelizave të gjëndrës Bowman në 

modelet e miut çon në mosfunksionime në funksionin e nuhatjes [44] 

Proteinat e tjera të sipërfaqes së qelizave janë propozuar  të punojnë si receptorë për 

SARS-CoV-2, si për shembull CD147 (i njohur gjithashtu si bagisin). Një studim i fundit 

sugjeron që SARS-CoV-2 mund të gjithashtu pushtojnë qelizat përmes një bashkëveprimi 

midis proteinës S dhe CD147 [38] CD147 është një proteinë shumë glikoziluar e 
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membranës që i përket superfamilja e imunoglobulinës dhe shprehet shumë në rajone të 

ndryshme të trurit të miut, përfshirë OB [31]. Kështu, si rezultat i infeksionit nga SARS-

CoV-2, do të ndodhte humbja e OSN, duke rezultuar në anosmia. Vëzhgimi se në 

shumicën e rasteve shqisa e nuhatjes tek individët e infektuar është i rikuperuar shpejt 

tregon se dëmtimi ndodh në sistemin e nuhatjes periferike, dhe se OE është në gjendje të 

vetë-rigjenerohet gjatë javëve që vijojnë pas infeksioni.  

Hipoteze tjetër është pushtimi i sistemit nervor qendror përmes rrugës së nuhatjes  

Eksperimentet në minj treguan se SARS-CoV mund të hyjë në sistemin nervor nga  rruga 

e hundës. Në këto eksperimente, minjtë transgjenikë që shprehin ACE2 njerëzore 

(hACE2) nën kontrollin e promovuesit njerëzor të citokeratinës 18 (minj K18-hACE2) 

ishin infektuar intranazalisht me SARS-CoV, dhe virusi më pas u gjet në tru . 

Eksperimentet më të fundit treguan se inokulimi intranazal i SARS-CoV-2 në minj që 

gjenin e tyre ACE2 e zëvendësuan me gjenin hACE2 çon në nivele të larta të virusi ARN 

në tru [40]. Megjithëse rezultatet e studimit sugjerojnë që virusi duhet së pari të replikohej 

dhe të grumbullohej në OE, ndoshta në llojet e qelizave jo neuronale, para se të ishte në 

gjendje të transportohej në OB. Kështu, aftësia e OE për të shërbyer si një rezervuar 

efikas për replikimin dhe amplifikimin e SARS-CoV-2, mund të lehtësojnë pushtimin e 

trurit nga virusi . Qelizat e mbështjelljes që rrethojnë boshtet e OSN-ve formojnë një 

kanal të vazhdueshëm përgjatë nervit të nuhatjes, nga rajoni bazal i OE në OB . Përhapja 

përmes këtyre kanaleve është konsideruar gjithashtu si një  mekanizëm i pavarur i 

neuroneve i hyrjes virale në tru [50,34]. Këto kanale qelizore që mbështjellin u treguan se 

mbijetonin , dhe vazhdimisht vazhdon dhe siguron mbështetje për rigjenerimin e akseve 

të reja . Kjo rrugë jashtëqelizore mund të përdoret për të transferuar SARS-Cov-2 në një 

mënyrë të pavarur ACE2 ndaj OB, pasi virusi kalon petëzën bazale. Deri më tani nuk ka 

asnjë provë eksperimentale që tregon se SARS-CoV-2 mund të pushtojë trurin përmes 

rrugës së nuhatjes. Në eksperimentet e përmendura më lart, ku brejtësit siriane  ishin 

infektuar intranazalisht me SARS-CoV-2, virusi nuk u zbulua në OB, as në sistemin 

nervor qendror [33].Gjetja që ACE2 është shumë e shprehur nga pericitet në enët e gjakut 

në OB ngre mundësinë alternative që virusi të mund të përdorë rrugën hematogjene për të 

infektuar OB, çfarë do të indukonte inflamacionin vaskular dhe do të shkaktonte anosmi 
[31] E rëndësishmja, jo vetëm nervi i nuhatjes, por edhe nervi trigeminal, mund të 

shërbejnë si një rruga për hyrjen e patogjenëve në tru .[41] 

  

2.2.4 Si mund të matet humbja e nuhatjes dhe shijes në COVID-19? 

 Në pacientët me COVID-19, vlerësimi i nuhatjes dhe shijes mund të kryhet nga (a) 

pyetësorë me shkrim ose në internet, këto janë cilësore, por shumica e tyre nuk kanë 

vlerësim sasior; (b) një shkallë analoge vizuale (VAS, 0–10 cm), kjo është një metodë 

sasiore e shpejtë, e lehtë për tu realizuar dhe e sigurt për t’u përdorur në praktikën e 

përditshme klinike; ose (c) një olfaktometri subjektive, e cila nuk rekomandohet të 

përdoret në një aplikim ballë për ballë në pacientët me COVID-19 për shkak të rrezikut të 

transmetimit te pacientët dhe profesionistët shëndetësorë. Me trajnimin e duhur, disa nga 

këto teste mund të kryhen duke përdorur konsulta video , kjo është e sigurt për pacientin 

dhe ekzaminuesin [42]. Testet individuale për identifikimin e erërave të tilla si UPSIT 
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mund të konsiderohen të sigurta, por duke qenë të varura nga ana kulturore, ato duhet të 

vlerësohen si duhet në popullatat e vendeve të ndryshme [43]. Gustometria kimike është 

një provë e dobishme për të bërë dallimin midis aromës (aromës përveç shijes) dhe 

çrregullimeve të shijes së pastër, por, si për testet e nuhatjes dhe për shkak të rrezikut të 

lartë të transmetimit të sëmundjes, rekomandohen vetëm mjete individuale të 

disponueshme në COVID-19.  

2.2.5 Mosfunksionimi i shijes në Covid-19  

Ndjesia e aromës përbëhet nga përbërësit që përfshijnë aromën,temperaturën dhe 

strukturën e aromës. Secili prej këto përbërje shqisore stimulohen veçmas për të krijuar 

nje aromë unike kur marrim një vakt. Aftësia për të ndarë aromat varet nga retronazalja 

rruga e stimulimit.Prandaj, kryesisht pacientët e "humbjes së shijes" zakonisht i referohen 

mosfunksionimit të nuhatjes retronasale. [45] Sidoqoftë, disa studime raportuan shprehje të 

lartë të ACE2 në zgavrën e gojës mukozën dhe qelizat epiteliale të gjuhës. Me pak fjalë, 

një mundësi tjetër është që SARS-CoV-2 të ketë një efekti në sythat e shijes ose 

receptorët drejtpërdrejt  .[46] 

2.2.6 Trajtimi i perdorur per humbjen e shijes dhe nuhatjes 

Kortikosteroidet  

Kortikosteroidet orale dhe ato lokale, si medikamentet më të përdorura të trajtimit në 

pacientët me mosfunksionim të nuhatjes, janë asociuar me post-infeksion. Një rishikim 

sistematik i kohëve të fundit sugjeron se provat janë ende të paqarta për të mbështetur 

përdorimin e këtyre trajtimeve.Sidoqoftë, disa studime argumentojnë se kortikosteroidet 

mund të përmirësojnë funksionin e nuhatjes në nuhatjen post-infektive . Trajtimi lokal i 

steroide raportohet të përmirësojë një shans për shërim ne pacientët me mosfunksionim të 

nuhatjes. Edhe pse interpretimi  dhe baza shkencore për këtë rekomandim po mungon ”. 

Përveç kësaj, ata sugjerojnë që “kortikosteroidi intranazal mund të vazhdohet në rinitit 

alergjik në dozën e rekomanduar dhe ndalimi i kortikosteroidit lokal brenda hundës nuk 

këshillohet për pacientët me infeksion COVID-19 ” Për më tepër, ENTUK(Shoqata 

Britanike e Otorinolaringologjisë-Koka dhe Qafa) Kirurgjia) rekomandon që të mos 

përshkruhen kortikosteroide (të dy  nazale dhe sistemike) te pacientët me humbje të 

menjëhershme të nuhatjes. Disa të dhëna raportojnë një përfitim të mundshëm të 

trajtimeve të tjera të tilla si caroverine, injeksione lokale të kortikosteroideve  

Trajtimi jo-farmakologjik 

Trajnimi i nuhatjes kryhet nga vetë pacientët dy herë në ditë gjatë 12 javëve, të ekspozuar 

ndaj 4 aromave të forta(alkool fenil etil: trëndafil, eukaliptol: eukalipt, citronellal: limon 

dhe eugenol: karafil). Hummel T et al.[44] hetoi pacientët e humbjes ne nuhatjes për shkak 
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të post-infektive, posttraumatike dhe shkaqet idiopatike me këtë trajtim. Rezultati në 

grupin e trajtimit kishte një përmirësim të dukshëm pas tre muajsh kursi i trajtimit. [59] 

2.2.7 Humbja e nuhatjes dhe shijes  në COVID-19:  

Çfarë provash kemi? Në Mars 2020, alarmi i parë u ngrit nga shoqëritë shkencore në 

vende të ndryshme (MB, SHBA, Itali, Francë ose Spanjë) për shkak të një serie rastesh 

sporadike, kryesisht në punonjës shëndetësorë, duke raportuar humbje të papritur, të 

rëndë dhe nganjëherë të izoluar dhe / ose shije [9]. Pas një analize fillestare të 56 

studimeve të para të botuara deri më sot në COVID-19, Oxford COVID-19 Evidence 

Service siguroi një dokument ku thuhej se “provat aktuale për të sugjeruar ndryshime në 

ndjesinë e nuhatjes janë një tipar i COVID-19”. Që nga ajo kohë, menjëherë filluan dhe u 

botuan një sërë studimesh të mundshme  mbi humbjen e nuhatjes dhe / ose shijes në 

pacientët me COVID-19.  

Studimi i parë për të vlerësuar objektivisht këto simptoma u zhvillua gjerësisht nga Vaira 

et al në 72 pacientë pozitivë COVID-19në Spitalin Universitar të Sassari, Itali.Rreth 

73.6% e pacientëve raportuan mosfunksionime kimiosensore gjatë kursit të infeksionit. 

Funksioni gustator vlerësohej nga aftësia për të identifikuar shijet e ëmbla, kripë, të thartë 

dhe të hidhur.Çrregullime të izoluara të shijes dhe nuhatjes u raportuan në 12.5% dhe 

14.4% të pacientëve, përkatësisht, dhe të dy në 41.7% të pacientët. Shërimi i plotë i 

simptomave kimosensitive ishte raportuar në 66% të pacientëve, në të cilin 54.3% u 

rikuperuan në <5 ditë dhe 45.7% në> 5 ditë, ndërkohë 34% kishin qëndrueshmëri të 

nuhatjes dhe ndryshimet e shijes. Në të vërtetë, 18.1% e paraqitën si manifestimi i parë 

klinik i sëmundjes.Kjo nënkupton që klinicistët duhet të dyshojnë për infeksion të SARS-

CoV-2 në diagnozën diferenciale të kimiosensorit të tillë jospecifik mosfunksionim..[57] 

Një studim cross-seksional i realizuar në Itali në një spital universitar  të Novares në 2020 

nga Valeria Dell’era raportoi një prevalencë të humbjes së nuhatjes dhe shijes gati 

70%.Ku kjo simptome ishte ndër sipmtomat e para ne 31 (8.7%) te pacientëve .Shumica e 

pacientëve raportuan një humbje të plotë që në gjysmën e rasteve (49.5%) u rikuperua 

plotësisht pas 14 ditësh ,me një kohë mesatare të shërimit prej 10 ditësh [49] 

Gjithshtu Sondazhi i OLFACAT (OLFAction në Katalonjë) raportoi një prevalencë të 

humbjes së nuhatjes, qoftë e pjesshme (hiposmi, 1 nga 5) ose e tërësishme (anosmi, 1 nga 

300), e gati 20% të popullatës së përgjithshme evropiane (82 milion Qytetarë të BE-së). 

Një studim i fundit epidemiologjik i kryer ne SHBA raportoi një mbizotërim prej 13.5% 

për dëmtimin e nuhatjes, 17.3% për dëmtimin e shijes dhe 2.2% për shijen dhe dëmtimin 

e nuhatjes në popullatën e rritur në SHBA [5]. 

Një studim multicenter nga Evropa zbuloi të dhëna interesante duke demonstruar se 

85.6% e pacientëve me COVID-19 raportuan humbje të shqises se nuhatjes dhe shijes . 
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Për më tepër, ky është studimi i parë që  identifikoi "humbjen e shijes" si një simptomë 

klinike e rëndësishëm(88.0%) te pacientët me COVID-19. Ky punim gjithashtu raportoi 

se pacientët e infektuar mund të paraqesin nuhatje të izoluar ose humbje të  shijes pa 

simptoma të tjera të rëndësishme [50]ENTUK (Shoqata Britanike e Otorinolaringologjisë-

Shef dhe Kirurgjia e Qafës) 11 paralajmëroi mjekët se prova nga shumë njerëz vendet 

p.sh. Italia, Koreja e Jugut dhe Kina treguan se një numër i konsiderueshëm i njerëzve me 

pozitiv për COVID-19 humbën aftësine për të nuhatur (anosmi ose hiposmi. Sipas një 

studim i botuar nga Irani, Baghari S. et al.24 raportuan një rritje të paritur në numrin e 

mosfunksionimit të nuhatjes gjatë kjo pandemi [51]. 

Një nga studimet fillestare nga Kina nga Mao et al, analizoi simptomat klinike të humbjes 

së shijes dhe nuhatjes  në 214 pacientë të infektuar me SARS-CoV-2 dhe raportoi humbje 

te shijes  në 5.6% të pacientëve.[55] Nje tjeter studim evropianë tregoi një frekuencë të 

lartë të çrregullimeve të ndjeshme të shijes e nuhatjes që varion midis 19.4% dhe 88%. 

Ata gjithashtu zbuloi se ndryshimet shijuese ishin të shpeshta në fazat fillestare të 

infeksionit dhe te pacientët asimptomatik.[54] Giacomelli et al mblodhi të dhëna për 

mosfunksionimin e nuhatjes dhe shijes,  llojin dhe kohën e fillimit, përkatësisht nga 59 

pacientë të hospitaluar nga një pyetësor . Nga këto, 33.9% e pacientëve raportuan ose një 

shije ose çrregullim të erërave dhe 18.6% i kishin të dyja. Simptomat para shtrimit në 

spital ishin të pranishme në 20.3% pacientë dhe 13.5% pacientë që përjetuan gjatë 

qëndrimit në spital. Çrregullimet e shijes ishin të pranishme në 91% para shtrimit në 

spital, ndërsa pas shtrimit në spital simptomat u shfaqën me të njëjtën frekuencë. Femrat 

(52.6%) raportuan simptomat më shpesh sesa meshkujt (25%) [56] 

Një studim multicentrik u krye nga Vaira et al në Itali në 300 ku u raportua 15.3% 

pacientët manifestuan vetëm ndryshime të aromës së përkohshme dhe / ose shijes. Në 

67.5% e pacientëve, ka regresion spontan të këtyre simptomave brenda pak ditësh. 

Spinato et al anketuan pacientë të jashtëm SARS CoV-2 pozitiv dhe klinikë të butë në 

Itali dhe zbuluan se 64.4% kishin një shkallë të ndryshimet e shijes ose nuhatjes. Gratë 

(72.4%)paraqiteshin më shpesh me një nuhatje /shije të ndryshuar sesa burrat (55.7%) [58] 

Një studim evropian multicentrik u krye nga Lechien et al në spitale nga Belgjika, 

Franca, Spanja dhe Italia.Të dhënat u mblodhën përmes një pyetësori nga 417 pacientë  të 

vërtetuar me test COVID-19. Çrregullimet e shijes u gjetën në 88.0% të pacientëve.Në 

këtë studim  femrat ishin më shumë të prekur nga këto simptoma sesa meshkujt.[50] 
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                                                             Kapitulli  lll 

3.1 Qëllimi i studimit :  

Ky studim ka si qëllim kryesor të investigojë prevalencën  e humbjes  së nuhatjes  dhe 

shijes si dhe të investigoje kohën e fillimit dhe rikuperimit të kësaj gjëndje në individët  e 

infektuar me Covid-19. 

3.2 Objektivat specifike të studimit: 

 Të  përcaktohet koha e fillimit të  humbjes së  nuhatjes dhe shijes tek pacientët e 

infektuar me Covid-19 

 Të  vlerësohet lidhja mes humbjes së  nuhatjes dhe shijes tek pacientët e infektuar 

me Covid-19 dhe moshës së  pacientëve 

 Të   vlerësohet lidhja mes humbjes së  nuhatjes dhe shijes tek pacientët e infektuar 

me Covid-19 dhe gjinisë  së  pacientëve 

 Të  vlerësohet lidhja midis humbjes se nuhatjes dhe shijes me sëmundshmërine e 

pacientëve  

 Të vlerësohet lidhja  midis perdorimit të medikamenteve dhe rikuperimit të 

nuhatjes dhe shijes 

3.3 Hipotezat e studimit: 

Hipoteza 1-A ekziston një  lidhje midis sëmundjeve shoqëruese të pacientëve me 

kohëzgjatjen e  simptomave të  nuhatjes dhe shijes ? 

Hipoteza 2-Humbja e nuhatjes dhe shijes është  simptoma e parë e pacientëve të  prekur 

me Covid-19 

Hipoteza 3- Ekziston një lidhje midis moshës së pacientit dhe shfaqjes së çrregullimeve  

Hipoteza 4:Humbja e nuhatjes dhe shijes është simptoma nga e cila femrat janë më të 

prekuara  
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                                                Metodologjia e studimit 

 

3.4 Përshkrimi i studimit  

Ky është një  studim cross-seksional  i realizuar gjatë periudhës Prill-Qershor 2021 në 

spitalin Rajonal Fier . Ky studim  perfshiu të  gjithë  pacientët e infektuar me Covid-19 në 

Spitalin Rajonal Fier  . 

 

3.5 Popullata e përfshirë  në  studim:  

Popullata e përfshirë  në  këtë  studim janë  pacientët e Spitalit Rajonal Fier.Në  studim 

kam përfshirë  edhe familjarë  të  pacientëve që  kanë qenë  të  infektuar me Covid.Në 

studim u përfshinë pacientë të cilët pranuan në mënyrë vullnetare të jenë  

pjesëmarrës.Pjesëmarrësve të studimit u sigurua për anonimitetin e pjesëmarrjes në  

studim  

Për popullatë u vendosën disa kritere të  përfshirjes dhe përjashtimit . 

Kriteret e përfshirjes janë: 

Te gjithë  pacientët që  ishin mbi moshen 18 vjec  

Pacientë të cilët ishin konfirmuar  me Covid-19 përmes RT-PCR 

 Pacientë të aftë te flisnin dhe plotësonin pyetesorin  

Kriteret e përjashtimit  

Pacientë me mosfunksionim të nuhatjes dhe shijes para pandemisë 

Pacientët pa një diagnozë infeksioni të vërtetuar nga laboratori 

3.6 Instrumenti i mbledhjes së  të  dhënave [Aneks 1] 

Instrumenti i përdorur është një  pyetësor i  bazuar në literaturë  i përdorur në  një  studim 

të  kryer në një spital universitar në Novara  Itali nga Valeria Dell’era et al. në vitin 2020 

me titull “Smell and taste disorders during COVID-19 outbreak : Cross – sectional study 

on 355 patients”{49} .Ky pyetësor është përkthyer nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe 

është përshtatur.Cdo e dhënë e mbledhur nga ky pyetësor është vetë-raportim i pacientëve  



Fillimi dhe kohëzgjatja e humbjes së  nuhatjes dhe shijes 

në individë  të infektuar me Covid-19 
2021 

 

   28 
 

Ky pyetësor është i përbërë  nga 23 pyetje të  cilat përfshijnë  të  dhënat demografike si 

mosha,gjinia ,historia mjekësore (sëmundjet bashkëshoqëruese). 

Pyetjet lidhur me SARS-CoV-2  kanë  të  bëjnë  me infektimin e tyre me Covid-

19,kohëzgjatja e infeksionit ,simptomat –ethe, kolle, dispne, lodhje, dhimbje muskulare, 

diarre, te perziera) dhe në se kanë  pasur ndryshime të  nuhatjes dhe shijes ,a ka qenë  

simptoma e parë  dhe në se jo pas sa ditësh është  shfaqur  dhe cilat simptoma te tjera ka 

shfaqur. 

Grupi i tjetër i pyetjeve ka të  bëjë me informacion specifik në lidhje me shqisën e 

nuhatjes dhe shijes  vlerësimin e nuhatjes nëpermjet nje shkallë  nga 0 ne 10 pra nga 

humbje totale e nuhatjes në  nuhatje e plote  para infektimit,gjatë  infektimit dhe pas 

infektimit ,gjithashtu vlerësimin e shijes nga 0 dhe 10 nga humbje totale e shijes në  shije 

e plotë  para  infektimit,gjate infektimit dhe pas infektimit. 

Dhe ne fund janë  pyetjet për rikuperimin e nuhatjes dhe shijes nëse pacientët e kanë   

rikuperuar nuhatjen dhe pas sa ditësh.   

3.7 Studimi pilot   

Përpara shpërndarjes së  pyetësorit në  popullatën që  do të  studiohej u shpernda 

pyetësori në  30 pacientë  të  spitalit Rajonal Fier  për të  kuptuar nëse pyetësori kuptohej 

lehtë dhe sa do të  ishte plotësimi i tyre . Me ta u veprua njësoj si të ishin pjesëmarrës të 

studimit .Pasi u sqarua mënyra e plotësimit të pyetësorit , iu shpërnda ky pyetësor dhe me 

pas verifikua nëse pacientët hasnin probleme në plotësim apo vështiresi në të kuptuarit e 

pyetjeve. 

3.8 Metoda e mbledhjes së të dhënave  

Në këtë studim u përfshinë të dhëna parësore dhe dytësore.Në kuadrin teorik te dhënat e 

përdorur janë të natyrës dytësore dhe cilësore ,këto të dhëna u mblodhën nga rishikimi i 

literaturës.Pas shpërndarjes së pyetësorit të dhënat e mbledhura janë të natyrës parësore të 

cilat pasi analizimit do të kenë karakter sasior. 

3.9 Analiza statistikore e të  dhënave  

Të  dhënat e studimit janë  përpunuar me programin statistikor SPSS 23.Për të gjitha 

variablat u realizua një analizë descriptive .U llogaritën mesatarja,,frekuencat, përqindjet 

dhe përqindjet kumulative .Të gjitha të dhënat janë paraqitur në tabela dhe grafikë .Për 

vlerësimin e marrëdhënieve midis variablave është përdorur regresioni ordinal duke qenë 

se pjesën më të madhe të variablave janë të llojit ordinal.Për të parë ndikimet dhe lidhjet 

midis 2 ose më shumë variablave është përdorur teknika e analizimit One Way Anova 

.Vlera e p<0.05 u kosiderua statistikisht e rëndësishme. 
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3.10 Konsideratat etike 

Për realizimin e këtij studimi ,fillimisht kam bërë  një  kërkesë  për leje etike pranë  

Dekanatit të  Fakultetit të  Shëndetit që  më  pas iu dërgua zyrtarisht Drejtorisë  së  

Spitalit Rajonal të  rrethit të  Fierit.Kam informuar kryeinfermieret për realizimin e këtij 

studimi dhe kam kërkuar bashkëpunimin e tyre për mbledhjen e të  dhënave. Të gjitha 

aspektet e këtij studimi janë  realizuar në  përputhje me Deklaratë në Helsinkit për 

standartet etike. 

Bazuar ne konsideratat etike,ne informuam pjesëmarrësit për qëllimin e 

studimit,privatësinë  dhe konfidencialitetin duke i siguruar që  pyetësori ishte anonim dhe 

të  dhënat nuk do të  jenë të  identifikueshme.Një  konsent(pëlqim)i informuar oral (me 

gojë ) u sigurua prej të gjithë pjesëmarrësve 

3.11 Limitet e Studimit  

Së  pari rezultatet nuk mund të përgjithësohen për të gjithë popullatën e qytetit të  Fierit 

për shkak të numrit të mostrës së përfshirë në studim 

Se dyti mungesa e ndjekjes së vazhdueshme të pacientëve tanë na kufizon të hetojmë 

kohën e rikuperimit të funksioneve të nuhatjes dhe shijes dhe për këtë arsye shkallën e 

përhershme të këtyre çrregullimeve 

Së treti pacientët nuk iu nënshtruan ekazminimeve të domosdoshme për të përcaktuar 

gjëndjen  

Së katërti mjeti i vlerësimit ishte një rezultat i vetë-raportuar  

 

Kapitulli IV 

4.1Analiza statistikore e të  dhënave  

Në këtë pjesë të pyetësorit janë analizuar të dhëna të përgjithshme të pacientit të cilat i 

shohim më konkretisht në tabelat e mëposhtme: 

1.Mosha e individëve të intervistuar .Nëse shohim tabelën e mëposhtme  , mosha 

mesatare e pacientëve të intervistuar është x=40,36 , mosha më e vogel është 18 vjec dhe 

më e madhe  e marrë pjesë në studim është 78 vjec. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Mosha 300 18 78 40,36 14,858 

Valid N (listwise) 300     
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Tabela 1 .Mosha e pacientëve të intervistuar 

  

2. Gjinia e pacientëve të intervistuar shohim  se shumica e pacientëve  të intervistuar  

janë femra ,në 58.7% dhe 41.3% janë meshkuj.Këto të dhëna janë paraqitur në grafikun e 

tipit bar .Ku shohim se kemi një numer të lartë të femrave të infektuara me Covid-19.  

Gjinia 

 Frekuenca % Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Femer 176 58,7 58,7 58,7 

Mashkull 124 41,3 41,3 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Tabela 2 Shpërndarja e pacientëve në bazë të gjinisë tyre

 

Grafiku 1 Shpërndarja e pacientëve në bazë të gjinisë tyre 

   

3. Përsa i përket faktorëve nga të cilët pacientët ishin infektuar shohim se 

- 5 % e pacientëve të intervistuar mendojnë se janë infektuar nga personel shëndetësor 

 -19.7% janë infektuar nga një kontakt me një rast të sëmurë  

-29,3 % janë infektuar nga familja dhe  
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- 46 % nuk e dinë se nga se janë infektuar . Këto të dhëna janë paraqitur edhe në grafikun 

e mëposhtëm.  

Faktoret nga te cilet mendoni se u infektuat 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Personel 

shendetesor 

15 5,0 5,0 5,0 

Kontakt me nje rast 

te semure 

59 19,7 19,7 24,7 

Familja 88 29,3 29,3 54,0 

Nuk e di 138 46,0 46,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Tabela 3. Faktorët nga të cilët pacientët  janë infektuar  

  

 

Grafiku 2  Faktorët nga të cilët pacientët janë infektuar 

  

4. Në këtë pikë të pyetësorit pacientët janë pyetur në lidhje me sëmundjet nga  të cilët ata 

vuanin.Në tabelën 4 shohim se : 

- 2.7 % e pacientëve  vuanin nga Asthma Bronkiale  

-3 % vuanin nga sëmundjet e zemrës  
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-5.7% e pacientëve vuanin nga diabeti , 

-3.3% vuanin nga hipertensioni Arterial , 

- 1.3% vuanin nga hyperthyroidism/hypothyroidism , 

- 16.3% e pacientëve vuanin nga sëmundje të tjera dhe  

-një përqindje prej 68 % e pacientëve  nuk vuanin nga asnjë sëmundje. 

A vuani nga ndonje semundje? 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Astma bronkiale 8 2,7 2,7 2,7 

Semundje te zemres 9 3,0 3,0 5,7 

Diabet 17 5,7 5,7 11,3 

Hipertension Arterial 10 3,3 3,3 14,7 

Hypertiroidisem\Hypotir

oidizem 

4 1,3 1,3 16,0 

Tjeter 48 16,0 16,0 32,0 

Nuk vuaj nga asnje 

semundje 

204 68,0 68,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 Tabela .4 Sëmundjet nga të cilat pacientët vuajnë 
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Grafiku 3. Sëmundjet nga të cilat pacientët vuajnë.  

  

5. Tabela 5 jep të dhënat për kohëzgjatjen e simptomave të Covid-19 nga të cilat shohim 

se maksimmumi i kohëzgjatjes  së Covid-19 është 69 ditë ,periudha mesatare është 14 

ditë .  

 

 

Statistics 

Sa kohe keni qene simptomatik per covid-

19?   

N 
Valid 300 

Missing 0 

Mean 17,85 

Median 14,00 

Std. Deviation 11,228 

Minimum 2 

Maximum 69 

Percentiles 

25 14,00 

50 14,00 

75 21,00 

  

Tabela 5. Paraqitja e kohës që pacientët kanë qenë simptomatik për Covid-19 

 

Grafiku nr.4 Paraqitja e kohës qe pacientët kanë qenë simptomatik për Covid-19  
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6. Qëllimi kryesor i këtij studimi është  të vlerësohet humbja e nuhatjes dhe shijes tek 

pacientët e diagnostikuar me Covid-19. Nga të dhënat e mbledhura shohim se 72% e 

pacientëve kanë përjetuar humbje të nuhatjes dhe shijes ndersa 28% nuk kanë përjetuar 

humbje të shqisave të nuhatjes dhe shijes 

 

 

A keni perjetuar ndryshim te nuhatjes dhe shijes? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Po 216 72,0 72,0 72,0 

Jo 84 28,0 28,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

Tabela 6 Paraqitja e ndryshimit të nuhatjes dhe shijes  

 

 

Grafiku nr 5.Paraqitja e ndryshimit të nuhatjes dhe shijes 

 

7. Nëse çrregullimi i nuhatjes dhe shijes ishte simptoma e parë pacientët u shprehën se : 

- 56.9% e pacientëve e përjetuan humbjen e nuhatjes dhe të shijes simptomë të 

parë 

 -ndërsa 43.1 % nuk ishte simptomë e parë. 

28% 

72% 
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Tabela 7.Paraqitja  e 

humbjes së nuhatjes 

dhe shijes si simptomë 

e parë  

   

 

Grafiku 6.Paraqitja e humbjes së nuhatjes dhe shijes si simptomë e parë 

 

8.Pyetjes pas sa ditesh kanë shfaqur humbje të shqisave ? në bazë të përgjigjeve të 

pacientëve  koha mesatare e shfaqjes së çrregullimit të nuhatjes dhe shijes është 4,58  dhe 

ka një minimum të shfaqjes në ditën e 2 ndersa maksimumi në ditën e 20  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nese jo pas sa ditesh 

pas  u shfaq? 

90 2 20 4,58 2,760 

Valid N (listwise) 90     

Nese po, a ishte ndryshimi i nuhatjes dhe shijes simptoma e pare? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Po 120 40.0 56.9 56.9 

Jo 91 30.3 43.1 100.0 

Total 211 70.3 100.0  

Missing System 89 29.7   

Total 300 100.0   
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Tabela 8. Paraqitja e kohës së shfaqjes së simptomave të nuhatjes  

  

 

Nese jo, pas sa ditesh pasi u infektuat u shfaq simptoma e nuhatjes dhe 

shijes? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 17 5.7 18.9 18.9 

3 21 7.0 23.3 42.2 

4 17 5.7 18.9 61.1 

5 10 3.3 11.1 72.2 

6 5 1.7 5.6 77.8 

7 16 5.3 17.8 95.6 

9 1 .3 1.1 96.7 

12 1 .3 1.1 97.8 

14 1 .3 1.1 98.9 

20 1 .3 1.1 100.0 

Total 90 30.0 100.0 
 

Missing System 210 70.0 
  

Total 300 100.0 
  

Tabela 9 .Paraqitja e humbjes së nuhatjes dhe shijes sipas ditëve 
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Grafiku 7.Paraqitja pas sa kohësh pas infektimit me Covid-19 është shfaqur humbja e nuhatjes dhe shijes  

 

9.Në lidhje me medikamentet që pacientët marrin gjatë simptomave të ndryshme që 

paraqesin .Pyetjes a kanë marrë ndonjë terapi specifike për humbjen e shijes dhe nuhatjes 

? pacientët u shprehën se : 

-15.4 %  kishin marrë medikamente 

- ndërsa 84.6% nuk kishin marrë medikamente për këtë simptomë. 

A keni marre ndonje terapi specifike per crregullimin e 

nuhatjes dhe shijes? 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Po 37 12.3 15.4 15.4 

Jo 203 67.7 84.6 100.0 

Total 240 80.0 100.0 
 

Missing System 60 20.0 
  

Total 300 100.0 
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Tabela  10.Shperndarja e pacienteve ne bazë të marrjes se medikamenteve 

  

  

Grafiku 8.Paraqitja e pacientëve nëse kanë marrë medikamenteve apo jo 

 

10.  Krahas humbjes së shqisave të nuhatjes dhe shijes pacientët e infektuar me Covid-19 kishin 

përjetuar dhe simptoma të tjera te cilat paraqiten në tabelat e mëposhtme. 

 

Tabela 11.Paraqitja e simptomave të tjera qe pacientët kanë përjetuar 

 

A keni shfaqur simptoma te tjera? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Po 300 100.0 100.0 100.0 
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Tabela 12.Paraqitja e simptomave që  kanë  shfaqur pacientët 

   

11.Përsa I përket simptomave të shfaqura nga pacientët , në bazë të përgjigjeve të tyre nxjerrim 

që: 

- 14% e pacientëve kanë shfaqur ethe,  

-11,9% kanë shfaqur kollë,  

-12,3% lodhje,  

-11% dhimbje muskulare, 

- 17.8% kanë shfaqur temperature , 

- 6.1% kanë shfaqur diarre,  

-5.4% të perziera ,  

-11.4% shprehën se shfaqën simptoma të tjera  dhe  

-10.2% shfaqën dispne. 

 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

simptomat qe 

kane shfaqur 

pacientet 

 A keni shfaqur ethe? 190 14,0% 63,3% 

A keni shfaqur  kolle? 162 11,9% 54,0% 

A keni shfaqur lodhje? 167 12,3% 55,7% 

A keni shfaqur dhimbje 

muskulare? 

149 11,0% 49,7% 

A keni shfaqur 

temperature? 

242 17,8% 80,7% 

A keni shfaqur diarre? 83 6,1% 27,7% 

A keni shfaqur nauzea? 73 5,4% 24,3% 

simptoma te tjera. 155 11,4% 51,7% 

Akeni shfaqur dispne? 139 10,2% 46,3% 

Total 1360 100,0% 453,3% 

a. Dichotomy group tabulated at value 0. 
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12 .Në këtë pyetje është marrë një informacion mbi vlerësimin e nuhatjes para infektimit 

me Covid-19 ,gjatë dhe pas infektimit me Covid-19 ,si dhe rezultati më i keq që pacientët 

mendojnë se ka qenë ,   kjo është vlerësuar nëpërmjet një shkalle Linkert nga 0 në 10  

,perkatësisht”humbje totale e nuhatjes “ dhe “ nuhatje e pandryshuar “ ,pacientët iu janë 

përgjigjur sipas tabelës së mëposhtme ku : 

-Para infektimit me Covid-19 ,88.3% e pacienteve e kanë vlerësuar nuhatjen e tyre me 

10 që do të thotë nuk kanë pasur probleme me nuhatjen e tyre , 

-Gjatë Covid-19  57.6 % kanë përjetuar humbje totale të nuhatjes . 

-Pas Covid-19 në bazë të përgjigjeve të pacientëve pjesa më e madhe e tyre kanë 

përjetuar rikuperim të shqisave rreth 66.3% e pacientëve e kanë vlerësuar me 10 pra që 

nuk kanë probleme me shqisat 

Përsëri edhe rezultati më i keq është humbje totale e shqisës që përkon me numrin 2 e 

vlerësuar nga 19.3% 

 
Si e vleresoni 

nuhatjen tuaj para 

Covid-!9 

   Si e vleresoni 

nuhatjen tusj gjate 

Covid-19 

Si e vleresoni 

nuhatjen tuaj pas 

Covid-19 

Cili ka qene 

rezultati me I keq 

I nuhatjes nga 

Covid-19 

 
Frequen

cy 

Perqindj

a 

Frequenc

y 

Percent Freque

ncy 

Percen

t 

Freque

ncy  

Percen

t 

   V nuhatje totalisht e 

humbur 0 

1 .3 49 16.3 2 .7 49 16.3 

nuhatje e humbur 

totalisht 1 

1 .3 34 11.3 4 1.3 34 11.3 

nuhatje  e humbur total 

2 

- - 58 19.3 1 .3 58 19.3 

nuhatje e humbur totale 

3 

- - 41 13.7 1 .3 41 13.7 

nuhatje e humbur 4 - - 13 4.3 2 .7 13 4.3 

nuhatje mesatare 5 - - 12 4.0 3 1.0 12 4.0 

nuhatje jo e plote 6 3 1.0 8 2.7 6 2.0 8 2.7 

nuhatje jo  e mire 7 3 1.0 3 1.0               

14 

4.7 3 1.0 

nuhatje e plote 8 5 1.7 3 1.0 21 7.0 3 1.0 

nuhatje e pandryshuar 9 22 7.3 11 3.7 47 15.7 11 3.7 

nuhatje e plote e 265 88.3 68 22.7            66.3 68 22.7 
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pandryshuar 10 199 

Total 300 100.0 300 100.0 300 100.0 300 100.0 

Tabela 13 Paraqitja e vlerësimit që pacientët i kanë bërë shqisës  së nuhatjes para Covid-19,gjatë Covid-

19,pas Covid-19 dhe rezultati më i keq i shqisës së nuhatjes 
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Grafiku 9,10,11.12  paraqesin vlerësimin që pacientët i kanë bërë shqisës së nuhatjes para,gjatë,pas 

Covid-19 dhe rezultti më i keq i shqisës  

  

13. Gjithshtu edhe në këtë pyetje është marrë një informacion mbi  vlerësimin e shijes  

para infektimit me Covid-19 ,gjatë dhe pas infektimit me Covid-19 ,si dhe rezultati më i 

keq që pacientët mendojnë se ka qenë,  kjo është vlerësuar nëpërmjet një shkalle linkert 

nga 0 në 10  ,përkatësisht”humbje totale e shijes “ dhe “ shije e pandryshuar “     

,pacientët iu janë përgjigjur sipas tabelës së mëposhtme. 

 -88.7% e pacientëve e kanë vlerësuar nuhatjen e tyre me 10 që do të thotë nuk kanë 

pasur probleme me shijen e tyre . 

-Gjatë Covid-19  67.1% kanë përjetuar humbje totale të shijes . 
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-Pas Covid-19 në bazë të përgjigjeve të pacientëve pjesa më e madhe e tyre kanë 

përjetuar rikuperim të shqisave rreth 66.7% e pacientëve e kanë vlerësuar me 10 pra që 

nuk kanë probleme me shqisat. 

Përsëri edhe rezultati më i keq është humbje totale e shqisës që përkon me numrin 2 e 

vlerësuar nga 67.1%. 

 
Si e vleresoni shqisen 

e shijes tuaj para 

Covid-!9 

Si e vleresoni 

shqisen e shijes tusj 

gjate Covid-19 

Si e vleresoni 

shqisen e shijes 

tuaj pas Covid-19 

Cili ka qene 

rezultati me I keq 

I shqises se shijes 

nga Covid-19 

 
Frequec

y 

Perqindj

a 

Frequenc

y 

Percent Freque

ncy 

Percen

t 

Freque

ncy  

Percen

t 

   V Shije totalisht e humbur 1 .3 48 16.0 1 .3 48 16.0 

shije e humbur totalisht - .- 33 11.0 2 .7 33 11.0 

Shije  e humbur total - - 63 21.0 - - 63 21.0 

Shije  e humbur totale - - 35 11.7 2 .7 35 11.7 

Shije  e humbur - - 14 4.7 1 .3 14 4.7 

Shije  mesatare 1 .3 8 2.7 3 1.0 8 2.7 

Shije  jo e plote 2 .7 8 2.7 3 1.0 8 2.7 

shije jo  e ndryshuar 3 1.0 7 2.3              

14 

4.7 7 2.3 

Shije  e plote 3 1.0 3 1.0 27 9.0 3 1.0 

Shije  e pandryshuar 24 8.0 13 4.3 47 15.7 13 4.3 

shije e plote e 

pandryshuar 

266 88.7 68 22.7            

200 

66.7 68 22.7 

Total 300 100.0 300     100.0 300 100.0 300 100.0 

Tabela 14 Paraqitja e vlerësimit që pacientët i kanë bërë shqisës së shijes para,gjatë,pas Covid-19 dhe 

rezultati më i keq i shqisës 
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Grafiket 13,14,15,16 Paraqitja e vlerësimit që pacientët i kanë bërë shqisës së shijes para,gjatë,pas 

Covid-19 dhe rezultati më i keq i shijes  

 

14.Nga tabela e mëposhtme marrim informacion në lidhje me shërimin e nuhatjes  në të 

cilën pacientët e përfshirë në studim u shprehën se : 

-82.7 % e pacientëve   shqisa e nuhatjes ishte  shëruar plotësisht ndërsa  

- 17.3% nuk ishin shëruar akoma .  

Tabela 15 . Shërimi i nuhatjes tek pacientët 

A keni pasur sherim te plote te nuhatjes? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PO 182 60.7 82.7 82.7 

JO 38 12.7 17.3 100.0 

Total 220 73.3 100.0 
 

Missing System 80 26.7 
  

Total 300 100.0 
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Grafiku 17  Shërimi i nuhatjes tek pacientët 

 

15.Shërimi i shqisës së nuhatjes u përjetua pas disa ditësh ,në tabelën e mëposhtme 

shohim koha mesatare e shërimit të nuhatjes është pas 10 ditësh.Në grafikun e 

mëposhtëm janë paraqitur ditët e shërimit të nuhatjes  

 

Statistics 

Nese po, pas sa ditesh?   

N Valid 182 

Missing 118 

Mean 10.18 

Std. Error of Mean .479 

Median 7.00 

Mode 7 

Std. Deviation 6.467 

Variance 41.825 

Range 30 

Minimum 1 
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Maximum 31 

Sum 1852 

 

 

Tabela 16. Paraqitja e ditëve të sherimit të shqisës së nuhatjes 

 

 

Grafiku 18. Paraqitja e ditëve të sherimit të shqisës së nuhatjes 

 

16.Në lidhje me shërimin e shijes  83.8% % e pacientëve u shprehën se shqisa e nuhatjes 

ishte shëruar ndërsa 16.2% nuk ishin shëruar ku shohim se pjesa më e madhe e të 

intervistuarve janë shëruar. 

A keni pasur sherim te plote te shijes? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PO 181 60.3 83.8 83.8 

JO 35 11.7 16.2 100.0 

Total 216 72.0 100.0 
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Missing System 84 28.0 
  

Total 300 100.0 
  

Tabela 17 . Shërimi i shijes tek pacientët 

 

 

Grafiku 19 . Shërimi i shijes tek pacientët 

17. Shërimi i shqisës së shijes u përjetua pas disa ditësh ,në tabelën e mëposhtme shohim 

se koha mesatare e shërimit të shijes është 10 ditë ,kemi ditët maksimale të shërimit të 

shijes që është pas  31 ditësh .Në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur ditët e shërimit të 

shijes . 

Statistics 

Nese po, pas sa ditesh?   

N Valid 182 

Missing 118 

Mean 10.18 

Std. Error of Mean .479 

Median 7.00 

Mode 7 

Std. Deviation 6.467 
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Variance 41.825 

Range 30 

Minimum 1 

Maximum 31 

Sum 1852 

 

Tabela 18. Paraqitja e ditëve të sherimit të shqisës së shijes 

 

   

 

Grafiku 20.Paraqitja e ditëve të sherimit të shqisës së shijes 

23. Marrëdhënia midis variablave  

Për të vlerësuar ndikimin e sëmundjeve shoqëruese dhe moshës në shfaqjen e 

çrregullimeve të nuhatjes dhe shijes,është vlerësuar marrëdhënia mes këtyre variablave 

duke përdorur regresionin ordinal ,ku shihet se sëmundjet  shoqëruese nuk ndikojnë në 

shfaqjen e humbjes së shijes dhe nuhatje( p=0.258 ) ndërsa midis moshës së pacientëve 

dhe shfaqjes së kësaj simptome ka një marrëdhënie statistikisht domethënëse që tregon se 

me rritjen e moshës rritet rreziku i shfaqjes së kësaj simptome 

Marrëdhënia midis moshës së pacientëve dhe shfaqjes së humbjes së simptomave   
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Model  Chi-square Sig. 

Final  3.949 .047 

Marrëdhënia midis sëmundjeve shoqëruese dhe humbjes së nuhatjes dhe shijes 

 

 

Tabela 19. Marrëdhëniet midis moshës,sëmundjeve shoqëruese me humbjen e shqisës së nuhatjes dhe 

shijes 

  

-Për të vlerësuar marrëdhënien midis gjinisë dhe humbjes së nuhatjes dhe shijes është përdorur 

testi ANOVA 

Me anë të testit ANOVA nuk  vërejmë një ndryshim të rëndësishëm statistikor në lidhje midis 

humbjes së shijes dhe nuhatjes dhe gjinisë së pacientëve ku  vlera e p në këtë rast është 0.942  por 

shohim se kemi një lidhje që  rezulton sinjifikative me ndryshim e shiijes si simptomë e parë  dhe 

gjinia femër ka pasur si shenjë të parë ndryshimin e nuhatjes dhe shijes. Në këtë rast vlera e p na 

ka dalë  0.018 më e vogel se 0.05. 

 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares Df Mean Square F 

Sig. 

A keni perjetuar 

ndryshim te nuhatjes 

dhe shijes? 

Between Groups .001 1 .001 .005 
.942 

Within Groups 60.479 298 .203  

Total 60.480 299   

Nese po, a ishte 

ndryshimi i nuhatjes dhe 

shijes simptoma e pare? 

Between Groups 1.366 1 1.366 5.666 
.018 

Within Groups 50.388 209 .241  

Total 51.754 210   

 

 

Model  Chi-

square  

Sig. 

Final  7.732 .258 
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Tabela 20  Testi Anova per gjininë me humbjen  e shijes dhe nuhatjes    

 

Një ndër objektivat e studimit ishte të përcaktohej nëse ekzistonte një lidhje midis 

terapisë së përdorur dhe shërimit të shqisave dhe në bazë të tabelës shohim se nuk ka një 

lidhje statistikore midis këtyre dy variablave ku shohim se (p=0.140 dhe p=0.189) 

Marredhenia midis terapise dhe sherimit te nuhatjes 

 

 Nuhatja  Shija  

Model Chi-square Sig. Chi-Sqaure Sig. 

Final 2.173 .140 1.726 .189 

 

  

Tabela  21 Marrëdhënia midis terpisë së përdorur dhe shërimit të shqisave  

 

Përsa i përket tabelës së mëposhtme shohim marrëdhëniet që ekzistojnë midis këtyre variablave 

ku shohim se : 

Ekziston nje lidhje statistikore midis  sëmundjeve shoqëruese  dhe  ditëve të shërimit të nuhatjes 

ku shohim p=0.020 <0.05 

Ekziston gjithashtu një lidhje statistikore midis sëmundjeve shoqëruese dhe  ditëve të shërimit të 

shijes ku p=0.019 

Nuk ekziston një marrëdhënie statistikore midis sëmundjeve shoqëruese dhe shërimit të nuhatjes 

pasi p=0.143 

Nuk ekziston një lidhje statistikore midis sëmundjeve shoqëruese dhe shërimit të shijes pasi 

p=0.205 

Nuk ekziston një lidhje statistikore mes simptomave të shfaqura tek pacientët me shërimin e 

shijes dhe nuhatjes që janë perkatësisht p=0.843 dhe p=0.781 >0.05 

Ekziston një lidhje statistikore mes simptomave të shfaqura tek pacientët me vlerësimin e  

nuhatjes gjatë dhe pas covid-19 si dhe në lidhje me rezultatin më të keq .Gjithashtu ka një lidhje 

statistikore midis shijes gjate ,pas dhe rezultatit më të keq me simptomat e shfaqura nga këta 

pacientë. 
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Marrëdhënia midis variablave Chi-Square Sig. 

Marrëdhënia midis sëmundjeve 

shoqëruese dhe shërimit të 

nuhatjes 

9.597 .143 

Marrëdhënia midis sëmundjeve 

shoqëruese dhe shërimit të shijes 

8.486 .205 

Marrëdhënia midis  sëmundjeve 

shoqëruese dhe ditëve të shërimit 

të nuhatjes 

15.067 .020 

Marrëdhënia midis sëmundjeve 

shoqëruese dhe ditëve të shërimit 

të shijes 

15.215  .019 

Marrëdhënia midis simptomave 

të shfaqura  dhe shërimit të 

nuhatjes 

4.156 .843 

Marrëdhënia midis simptomave 

të shfaqura dhe shërimit të shijes 

4.774 .781 

Marrëdhënia midis  simptomave 

të shfaqura dhe rezultatit  të 

nuhatjes gjatë covid-19 

21.750 .005 

Marrëdhënia midis simptomave 

të shfaqura dhe rezultatit të 

nuhatjes pas Covid-19 

32.933 .000 

Marrëdhënia midis simptomave 

të shfaqura dhe rezultatit të keq 

të nuhatjes  

32.933 .001 

Marrëdhënia midis simptomave 

të shfaqura dhe shijes gjatë covid-

19 

27.323 .001 

Marrëdhënia midis simptomave 

të shfaqura dhe shijes pas covid-

19 

23.791 .002 

Marrëdhënia midis simptomave 

të shfaqura dhe rezultatit më të 

keq të shijes 

27.323 .001 

 

Tabela  22 Marrëdhëniet midis sëmundjet shoqëruese ,simptomave të shfaqura me shërimin dhe 

nuhatjen e shijes gjatë ,pas dhe rezultatit më të keq nga covid-19 

  
Në këtë pikë të pyetësorit kjo është tabela që tregon rezultatet e analizës ANOVA dhe nëse 

ekziston një ndryshim i rëndësishëm statistikor midis faktorëve të riskut ,kohës gjatë së cilës 

individët kanë qenë simptomatik për Covid-19 me humbjen e shijes dhe nuhatjes . Ne mund të 

shohim se vlera e sinjifikancës është p= 0,084 e cila është mbi 0,05. dhe, për këtë arsye, nuk 

ekziston një ndryshim  statistikisht në faktorët e rriskut  për të shfaqur  humbjen e shijes dhe 

nuhatjes  gjithashtu nga tabela e mëposhtme shohim që ekziston një lidhje midis kohës gjatë së 

cilës paciëntët kanë qenë simptomatik për Covid-19 me humbjen e shijes dhe nuhatjes pasi vlera 

e p=0.003 pra është nën 0.05 
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                           ANOVA 
 

 
  

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 2,493 1 2,493 3,014 ,084 

Faktoret nga te 

cilet mendoni se u 

infektuat  

Within Groups 

246,503 298 ,827 
  

 Total 248,997 299 
   

    
   

 
  

    

 

 
  

Koha gjate se cilet 

keni qene 

simptomatik per 

Covid-19 

Between Groups 

Within Groups 

Total  

1067,741 

36627,206 

37694,947 

1 

298 

299 

          1067,741 

122,910 

      8,687        ,003 

  

Tabela 23. Testi Anova për faktorët nga të cilët janë infektuar dhe koha gjatë së cilës kanë qenë 

simptomatik për covid-19 me humbjen e shijes dhe nuhatjes 

  

-Me anë të testit anova  në tabelën e mëposhtme nuk shohim ndonjë lidhje  sinjifikative 

mes moshës dhe shërimit të nuhatjes dhe shijes pasi vlera e sinjifikancës është(p= 0.642 

dhe p= 0.349) të cilat janë mbi vlerën 0.05 cka do të thotë që nuk ka rëndësi mosha e 

pacientit në shërimin e tij  

Nuk ekziston një lidhje sinjifikative midis faktorëve nga të cilët u infektuan pacientët pasi 

dhe në këtë rast vlerat e p janë mbi 0.05 përkatësisht (p=0.323 dhe p=0.289) 

Gjithashtu nuk ekziston një lidhje sinjifikative mes kohës që pacientët kanë qenë 

simptomatik me Covid-19 me shërimin e shqisave pasi edhe në këtë rast vlerat e p janë 

më të mëdha se 0.05 

  

ANOVA 
 

 Sum of Squares Df 

Mean 

Square F 

Sig. 
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Mosha  

A keni pasur sherim te plote 

te shijes? 

Between 

Groups 
6.821 47 .145 1.083 

.349 

Within 

Groups 
22.508 168 .134 

 

 

Total 29.329 215 
   

A keni pasur sherim te plote 

te nuhatjes? 

Between 

Groups 
6.250 47 .133 .908 

.642 

 
Within 

Groups 
25.186 172 .146 

 

 

Total 31.436 219 
   

 

Faktoret nga te 

cilet mendoni  

Se  jeni infektuar 

 

 

A keni pasur sherim te plote 

te shijes? 

 

Between 

Groups 

 

.514 

 

           3 .171 1.261 

.289 

Within 

Groups 
              28.814         212            .136 

 

 

Total                29.329         215 
   

A keni pasur sherim te plote 

te nuhatjes? 

Between 

Groups 
                .502 3 .167 1.167 

.323 

Within 

Groups 
30.935 216 .143 

 

 

Total 31.436 219 
   

 Koha qe kemi 

qene 

simptomatik per 

Covid-19 

A keni pasur sherim te plote 

te shijes? 

Between 

Groups 
                5.635     32 .176 1.360 

.108 

Within 

Groups 
23.694 183 129 

 

 

Total 29.329 215 
   



Fillimi dhe kohëzgjatja e humbjes së  nuhatjes dhe shijes 

në individë  të infektuar me Covid-19 
2021 

 

   55 
 

A keni pasur sherim te plote 

te nuhatjes? 

Between 

Groups 
5.997 32 .187 

            

1.377 

.099 

Within 

Groups 
25.440 187 .136 

 

 

Total 31.436 219 
   

 

Tabela 24.Testi Anova per moshën,faktorët e rriskut,koha që pacientët kanë qenë simptomatik  me 

shërimin e shijes dhe nuhatjes  

 

 

 

 

4.2 Diskutime:  

 

Përgjatë këtij viti janë botuar shumë studime në lidhje me çrregullimet e shijes dhe 

nuhatjes .Studimi i parë për të vlerësuar objektivisht këto simptoma u zhvillua gjerësisht 

nga Vaira et al në 72 pacientë pozitivë COVID-19 në Spitalin Universitar të Sassari, Itali  

në 2020. Qëllimet kryesore ishin të sigurojë afatin kohor të fillimit, kohëzgjatjes dhe 

regresioni i simptomave kemosensitive. Rreth 73.6% e pacientët raportuan 

mosfunksionime kimiosensore gjatë kursit të infeksionit. Funksioni gustator vlerësohej 

nga aftësia për të identifikuar shijet e ëmbla, kripë, të thartë dhe të hidhur.[57] 

 Shumica e studimeve të botuara në lidhje me mosfunksionimin e nuhatjes dhe shijes në 

pacientët me infeksion COVID-19 kanë përdorur pyetësorë të sondazheve të ndryshme , 

kanë përdorur intervistat telefonike ndërsa studime të tjera vlerësuan simptomën e 

raportuar të nuhatjes së bashku me pacientët  për masat e rezultatit (PROMS), të tilla si 

VAS (shkalla analoge vizuale) ose SNOT 22 (testi i rezultatit sinonasal-22),si në 

studimin e kryer nga Yan et al.[68] në 2020 ku u studiuan 59 pacientë me COVID-19 dhe u 

kërkuan atyre të plotësonin një VAS për erë dhe shije. SNOT-22 është përdorur 

gjithashtu për të studiuar simptomat rinologjike në shumë studime të tjera. Në studimin 

aktual është përdorur një pyetësor i cili është marrë në një studim të Valeria Dell’era[49]  

në 2020 Novara University Hospital. 

Rezultatet e studimit aktual treguan se më shumë së gjysma e pacientëve pozitivë në 

COVID-19 (72%) përjetuan ndryshim në ndjesitë e nuhatjes dhe shijes, ndërsa një 
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përqindje më e vogël 28 % nuk ndjente ndonjë ndryshim në erë ose shije . Studime të 

tjera demonstruan ndryshime në shijen dhe ndjesinë e nuhatjes gjatë infeksionit COVID-

19 ,përqindja dhe madhësia e këtyre ndryshimeve u raportuan ndryshe  në studimin e 

Vaira et al (2020) u raportua se 41.7% e pacientëve kishin ndryshime si në erë ashtu edhe 

në shije, 12.5% kishin ndryshime të izoluara të shijes dhe 14.4% kishin ndryshime të 

izoluara të nuhatjes [66]., një vlerë kjo më e vogël se e studimit aktual ,ndërsa studimi i 

Valeria et al(2020) kishte një prevalencë e përgjithshme e popullsisë si për nuhatjen dhe 

për shijen ishte 70% nga 249 nga 355 pacientë [49] 

 Midis të gjithë pacientëve që përjetuan  ndryshim të shijes dhe  nuhatjes në studimin tonë 

56.9% përmendën  ndryshimin e shijes dhe nuhatjes si simptomë e parë  vlerë  kjo që në 

studime të tjera si në studimin e Jerome et al(2020) [62 ] ka rezultuar  që 11 % të rasteve e 

kanë paraqitur si simptomë të parë gjë e cila ndihmonte në diagnostikimin më të shpejtë  

ndërsa në studimin e Valeria et al(2020)[49] humbja e nuhatjes  u shfaq  si simptoma e 

parë në 13% të rasteve këto vlera janë të ulta në krahasim me studimin aktual . 

Përsa i përket simptomave më të shfaqura nga pacientët  në studimin e Huang et 

al(2020)[60] ,simptomat më të përhapura ishin ethet (98%),kolla(76%) dhe dispnea (55%) 

në këtë rast  janë perfshirë vetëm pacientë të shtruar në spital.Në studimin e Zou et 

al(2020)[61]  simptomt kryesore të përhapura të pacientëve ishin ethet (94%)dhe kolla 

(79%) në studimin e Jerome R et a(2020)l[62] simptomat e përgjithshme të pacientëve 

gjatë infeksionit ishin kollitja, mialgjia,ethet,dhimbja e kokës,këto përbënin 45% të 

pacientëve vlera këto që në studimin aktual paraqiten 14% e pacientëve kanë shfaqur 

ethe, 11,9% kanë shfaqur kollë, 12,3% lodhje, 11% dhimbje muskulare, 17.8% kanë 

shfaqur temperaturë , 6.1% kanë shfaqur diarre, 5.4% të perziera , 11.4% shprehën se 

shfaqën simptoma të tjera  dhe 10.2% shfaqën dispne . 

Një pjesë e rëndësishme e studimit janë  sëmundjet shoqëruese  ku në studimin e Jerome 

R. et al(2020)[62] sëmundjet shoqëruese ishte asthma,presion i lartë i gjakut dhe 

hypothyroidism ,koha mesatare midis filimit te infeksionit dhe vlerësimit ishte 9.2 +_6.2 

ditë ,në studimin aktual sëmundjet shoqëruese në pjesën më të madhe pacientët nuk 

vuanin nga ndonjë sëmundje ndërsa një pjesë e tyre vuante nga Asthma Bronkiale, 

sëmundjet e zemrës,diabeti ,hipertensioni Arterial ,hyperthyroidism/hypothyroidism 

,koha mesatare e infeksionit ishte 17.68 ditë 

Disa studime kanë treguar se meshkujt janë më të prirur për humbjen e shijes dhe 

ndjesisë së nuhatjes sesa femrat.Ky studim nuk zbuloi ndonjë ndryshim të rëndësishëm  

midis gjinive,gjë që pajtohet me studimin e Moein et al.(2020) [63]. Nga ana tjetër, Lee et 

al.(2020) zbuloi se ndryshimet në ndjesinë e shijes dhe nuhatjes ishin më dominuese tek 

femrat sesa tek meshkujt. [64] Në përputhje me mbizotërimin e femrave, Meng et al.(2020) 
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gjithashtu raportoi se disa studime të sëmundjes së sipërme të frymëmarrjes kanë zbuluar 

se mungesa e nuhatjes është më mbizotëruese në mesin e femrave. [65]  

Lidhja midis moshës së pacientëve me shfaqjen e çrregullimeve të këtyre shqisave ky 

studim tregoi se të rriturit e rinj paraqitën ndryshim  në ndjesitë e nuhatjes dhe shijes, me 

deklinim më domethënës të treguar në individë me moshë të madhe kjo sepse në studim 

janë përfshirë individë mbi 18 vjec.Rezultati i cili ndryshon nga studimi Lee et al.(2020), 

I cili zbuloi se ndryshime më të rëndësishme ishin regjistruar në mesin e popullatës së re. 
[64] 

Një nga pyetjet më të rëndësishme nga otolaringologët kishte të bënte me rikuperimin e 

funksioneve të nuhatjes dhe shijes.Në analizën aktuale, shumica e pacientëve regjistruan 

përmirësimin e plotë të nuhatjes dhe shijes 2 javë pas shërimit nga simptomat e COVID-

19. Sidoqoftë, vetëm  një përqindje e vogël e pacientëve nuk u shëruan nga simptomat e 

COVID-19 . Ditët mesatare të rimëkëmbjes së shijes dhe nuhatjes  u regjistruan nga Al 

Ani dhe Acharya si pothuajse një javë,(2020) [67] në një tjeter studim nga Jerome et 

al(2020) [62] nga rezultatet e këtij studimi nxjerrin se 25.5% e pacientëve e rikuperuan 

funksionet e nuhatjes dhe shijes përgjatë 2 javëve. Në studimin e Valeria et al 

(2020)49.5% e pacientëve raportuan një rifitim të plotë të të dy shqisave pas 14 ditësh 

nga fillimi i simptomave [49] . 

 

 

Analizim i hipotezave të studimit  

Hipoteza 1. 

“A ekziston një lidhje midis sëmundjeve shoqëruese të pacientëve me kohëzgjatjen e 

çrregullimeve  të nuhatjes dhe shijes?” 

 shohim se midis sëmundjeve shoqëruese dhe kohëzgjatjes së çrregullimeve të 

këtyre simptomave nuk ekziston asnjë lidhje  statistikore pasi vlerat e p  jane  me 

te medha se 0.05 

Hipoteza 2.  

“ Humbja e nuhatjes dhe shijes është simptoma e parë që pacientët me Covid-19 

paraqesin” 

 shohim se në bazë të analizes së të dhënave  56.9 % e pacientëve  e shfaqën si 

simptomë të parë pra hipoteza e mësipërme pranohet 
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Hipoteza 3.  

“Ekziston një lidhje midis moshës së pacientit me zhvillimin e çrregullimeve të shijes 

dhe nuhatjes “ 

 Nga analiza statistikore shohim se mosha e pacientëve me zhvillim e ketyre 

simptomave ka një lidhje statistikore p=0,046 .Hipoteza pranohet  

  

Hipoteza 4. 

“ Humbja e nuhatjes dhe shijes është simptoma nga e cila femrat janë më të prekura “ 

 Sërisht duke parë analizën statistikore shohim se nuk ekziston një lidhje mes 

gjinisë se pacientëve dhe zhvilimit të këtyre çrregullimeve p= 0.942 

Pra hipoteza  e mësipërme refuzohet pasi nuk kishte asnjë lidhje të konsiderushme 

midis gjinisë  dhe zhvillimit të çrregullimeve të nuhatjes ose shijes.  

   

 

4.3Konkluzionet 

Pas përfundimit të përpunimit të të dhënave ,u përfituan rezultatet si më  poshtë:   

 Qëllimi kryesor i këtij studimi është të vlerësohej humbja e nuhatjes dhe shijes ku 

nga pacientët e përfshirë në studim, 72% kishin përjetuar çrregullim të shijes dhe 

nuhatjes ndërsa një pjesë e vogël 28% nuk kishin perjetuar çrregullim 

 Nga pacientët të cilët kishin përjetuar ndryshim të këtyre simptomave  56.9% e 

pacientëve e përjetuan humbjen e nuhatjes dhe të shijes simptomë të parë ndërsa 

43.1 % nuk ishte simptomë e pare  

 Pyetjes pas sa ditësh  është  shfaqur si simptomë në bazë të analizës, koha 

mesatare e shfaqjes së çrregullimit është 4.58 ditë  ka një minimum të ditëve 2 

dhe një maksimum  në  ditën e 20. 

 Nga të dhënat e marra nga pacientët 15.4 % e pacientëve kishin marrë 

medikamente për shërimin e nuhatjes dhe shijes  ndërsa 84.6% nuk kishin marrë 

medikamente për këtë simptomë 

 Përsa i përket simptomave të shfaqura nga pacientët 14% prej tyre kanë shfaqur 

ethe,11,9% kollë ,12,3% lodhje,11% dhimbje muskulare,17,8% kanë shfaqur 

temperaturë ,6,1% diarre,5.4% të përziera ,10.2% dispne dhe 11.4% shfaqën 

simptoma të tjera që nuk ishin përfshirë në pyetësor  
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 Në këtë pyetje është marrë një informacion mbi vlerësimin e nuhatjes para 

infektimit me covid-19 ,gjatë dhe pas infektimit me Covid-19 ,si dhe rezultati më 

i keq që pacientët mendojnë se ka qenë ,ku pacientët e kanë vlerësuar nëpërmjet 

një shkalle linkert nga 0 në 10 ,perkatësisht”humbje totale e nuhatjes “ dhe “ 

nuhatje e pandryshuar “ ku 88.3% e pacienteve e kanë vlerësuar nuhatjen e tyre 

me 10 që do të thotë nuk kanë pasur probleme me nuhatjen e tyre ,gjatë covid-19  

57.6 % kanë perjetuar humbje totale të nuhatjes .Pas covid-19 në bazë të 

përgjigjeve të pacientëve pjesa më e madhe e tyre kanë përjetuar rikuperim të 

shqisave rreth 66.3% e pacientëve e kanë vlerësuar me 10 pra që nuk kanë 

probleme me shqisat.Përsëri edhe rezultati më i keq është humbje totale e shqisës 

që përkon me numrin 2 e vlerësuar nga 56.7% 

 Është marrë një informacion mbi  vlerësimin e shijes  para infektimit me covid-19 

,gjatë dhe pas infektimit me Covid-19 ,si dhe rezultati më i keq qe pacientët 

mendojnë se ka qenë ,pacientët e kanë vlerësuar nëpërmjet një shkalle linkert nga 

0 në 10  ,perkatësisht”humbje totale e shijes “ dhe “ shije e pandryshuar “ .88.7% 

e pacienteve e kanë vlerësuar nuhatjen e tyre me 10 që do të thotë nuk kanë pasur 

probleme me shijen e tyre ,gjatë covid-19  67.1% kanë perjetuar humbje totale të 

shijes .Pas covid-19 në bazë të përgjigjeve të pacientëve pjesa më e madhe e tyre 

kanë përjetuar rikuperim të shqisave rreth 66.7% e pacientëve e kanë vlerësuar me 

10 pra që nuk kanë probleme me shqisat’Përsëri edhe rezultati më i keq është 

humbje totale e shqisës që përkon me numrin 2 e vlerësuar nga 67.1% 

 Në  lidhje me shërimin e shqisës së nuhatjes vetëm 82.7% e pacientëve ishin 

shëruar ndërsa 17.3% nuk ishin shëruar akoma. 

 Në  lidhje me shërimin e shqisës së shijes   83.7% e pacientëve ishin shëruar 

ndërsa 16.2% jo  

 Nga analiza statistikore e të dhënave pas vlerësimit të marrëdhënieve midis 

variablave u pa se mosha kishte një ndikim në shfaqjen e çrregullimeve të shijes 

dhe nuhatjes.  

 Me anë të testit ANOVA nuk  vërejmë një ndryshim të rëndësishëm statistikor në 

lidhje midis humbjes së shijes dhe nuhatjes dhe gjinisë së pacientëve ku  vlera e p 

në këtë rast është 0.942  por shohim se kemi një lidhje që  rezulton sinjifikative 

dhe gjinia femër ka pasur si shenjë të parë ndryshimin e nuhatjes dhe shijes.në 

këtë rast vlera e p na ka dalë  0.018 më e vogel se 0.05 

 Një ndër objektivat e studimit ishte të përcaktohej nëse ekzistonte një lidhje midis 

terapisë së përdorur dhe shërimit të shqisave shohim se nuk ka një lidhje 

statistikore midis këtyre dy variablave ku shohim se (p=0.140 dhe p=0.189) 

 Nga analiza statistikore gjithashtu u pa se  ekziston nje lidhje statistikore midis 

simptomave të shfaqura dhe nuhatjes gjatë dhe pas covid-19 si dhe në lidhje me 
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rezultatin më të keq .Gjithashtu ka një lidhje statistikore midis shijes gjate ,pas 

dhe rezultatit më të keq me simptomat e shfaqura nga këta pacientë. 

 Nga analiza statistikore me anë të testit ANOVA nuk kishte  ndonjë lidhje  

sinjifikative mes moshës dhe shërimit të nuhatjes dhe shijes pasi vlera e 

sinjifikancës ishte ( 0.642 dhe 0.349) të cilat janë mbi vlerën 0.05 cka do të thotë 

që nuk ka rëndësi mosha e pacientit në shërimin e tij .Nuk ekzistonte një lidhje 

sinjifikative midis faktorëve nga të cilët ishin infektuan pacientët pasi vlerat e p 

ishte mbi 0.05 përkatësisht (0.323 dhe 0.289).Gjithashtu nuk ekzistonte nje lidhje 

sinjifikative mes kohës që pacientët kanë qenë simptomatik me Covid-19 më 

shërimin e shqisave pasi edhe në këtë rast vlerat e P ishte mbi se 0.05 

  

 4.4  Rekomandime  

Bazuar në  rezultatet e përftuara nga analizimi i të dhënave të punimit si dhe në  

literaturat bashkëkohore të cilat lidhen me çrregulimet e nuhatjes dhe shijes ,mund 

të  ofrohen rekomandimet e mëposhtme : 

  Rezultatet dhe përfundimet e studimit do të ishin më gjithëpërfshirë se në se do të 

intervistoheshin një  numër më  i madh  pacientësh në  vende të  ndryshme .Kjo lë  

vend për studime të  mëtejshme në  këtë  fushë.   
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 5.Anekse  
 

Aneks 1. 

Pyetësor 

Përshendetje!Ju kerkoj disa minuta kohë për të plotësuar këtë pyetësor në lidhje me një 

studim që po realizoj për humbjen e nuhatjes dhe shijes tek individët e prekur me Covid-

19.Jetojmë me një pandemi e cila ka disa simptoma ndër të cilat është humbja  e 

nuhatjes dhe shijes ndaj qëllimi kryesor i këtij studimi është identifikimi i kohëzgjatjes së 

humbjes së këtyre shqisave. 

1-Mosha e juaj :_______________ 

2.Gjinia: 

 Femer 

 Mashkull  

3.Faktorët specific te rriskut: 

 Personel Shendëstesor 

 Kontakt me një rast të sëmurë 

 Familja  

 Nuk e di 

4.Sëmundjet shoqëruese: 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Vaira%2C+Luigi+Angelo
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Deiana%2C+Giovanna
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 Asthma Bronkiale  

 Sëmundje të zemrës 

 Hipertension Arterial 

 Diabet 

 Hyperthyroidisem/hypothyroidisem 

 Tjetër 

 Nuk vuaj nga asnje semundje 

 

5.SA kohë keni qenë simptomatik për Covid-19? (shënoni numrin e ditëve ose N/A nëse 

nuk zbatohet si pyetje ) 

____________________________________________________________________ 

6.A keni përjetuar ndryshime të nuhatjes dhe shijes ? 

 Po 

 jo 

7.Nëse po ,a ishte ndryshimi I nuhatjes dhe shijes simptoma e parë? 

 Po 

 Jo 

8.Pas sa ditësh pasi u infektuat u shfaq simptoma e nuhatjes dhe shijes?(shënoni numrin e 

ditëve ose N/A nëse nuk zbatohet si pyetje) 

_____________________________________________________________________ 

9.A keni marrë  ndonjë  terapi specifike per çrregullimin e nuhatjes dhe shijes? 

 Po 

 Jo 

 N/A   

10.A keni shfaqur simptoma te tjera ? 

 Po 

 jo 

11.Cilat  simptoma  keni shfaqur ? 

 Ethe 
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 Kollë 

 Lodhje 

 Dhimbje muskulare  

 Temperaturë 

 Diarre 

 Të përziera 

 Dispne  

 Tjetër 

  

12..Vlerësoni nuhatjes tuaj para infektimit me Covid-19 nga 0-10? 

0-humbje totale e nuhatjes 

10-nuhatje e plotë 

_____________________________________________________________________ 

13.Vlerësoni nuhatjen tuaj gjatë Covid-19 nga 0 ne 10? 

0-humbje totale e nuhatjes 

10-nuhatje e plotë 

____________________________________________________________________ 

14.Vleresoni nuhatjen tuaj pas Covid-19? 

0-humbje totale e nuhatjes 

10-nuhatje e plote 

__________________________________________________________________ 

15.Cili ka qenë  rezultati më I keq I nuhatjes suaj ? 

0-humbje totale e nuhatjes 

10-nuhatje e plotë 

_________________________________________________________________ 

16.Vlerësoni shijen tuaj para infektimit me Covid-19 nga 0 ne 10? 

0-humbje totale e shijes 
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10-shije  e plotë 

_________________________________________________________________ 

17 Vlerësoni shijen tuaj gjatë Covid-19 nga 0 ne 10? 

0-humbje totale e shijes 

10-shije  e plotë 

____________________________________________________________ 

18,Vlerësoni shijen tuaj pas Covid-19 ? 

0-humbje totale e shijes 

10-shije  e plotë 

___________________________________________________________ 

19.Cili ka qenë rezultati me I keq I shijes? 

0-humbje totale e shijes 

10-shije  e plotë 

___________________________________________________________ 

20.A keni pasur shërim te plote të shqisës së nuhatjes? 

 Po 

 Jo  

 N/A 

21.Nëse po pas sa ditesh?(shënoni numrin e ditëve ose N/A nëse nuk zbatohet si pyetje ) 

_____________________________________________________________ 

22.A keni pasur shërim të plotë të shqisës së shijes? 

 Po  

 Jo  

 N/A 

23.Nëse po pas sa ditesh?(shënoni numrin e ditëve ose N/A nëse nuk zbatohet si pyetje) 
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