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Abstrakt  
Gjatë fundit të muajit Dhjetor të 2019, në Wuhan, Kinë, janë raportuar raste me pneumoni me 

etiologji të panjohur, të shkaktuara nga SARS-CoV-2, i cili shkaktoi epidemi të fuqishme në Kinë 

dhe më tej deklarua pandemi në muajin Mars të 2020. Përdorimi i vaksinave gjatë dekadave të 

fundit ka shpëtuar miliona jetë njerëzish, duke rritur vazhdimisht sigurinë e shëndetit të popullatës. 

Duke marrë në konsideratë emergjencën Covid 2019, me gjithë masat e marra, vaksinat antiSARS-

COV2 u cilësuan si zgjidhja e vetme për të luftuar këtë pandemi, madje zhvillimi i një vaksine 

kundër këtij virusi do të reduktonte efektet në shëndetin publik, shoqëri dhe ekonomi. Zhvillimi i 

vaksinës nisi në muajin Janar të vitit 2020 kur u gjend sekuenca gjenetike e virusit. Faza e parë e 

provave klinike nisi në Mars të 2020 dhe aktualisht janë 180 vaksina të cilat gjenden në stade të 

ndryshme të zhvillimit. Shpeshherë, pas vaksinimit, proçesi i krijimit të imunitetit mund të 

shoqërohet me simptoma apo efekte anësore. Aktualisht, meqënëse vaksinat anti COVID janë 

hyrje të reja të prezantuara me popullatën, shëndeti publik, vetë kompanitë farmaceutike, janë duke 

kryer studime mbi simptomat afatshkurtra që manifestojnë personat e vaksinuar. Aktualisht shumë 

studime janë orientuar drejt mbledhjes së informacionit rreth efekteve të mundshme anësore që 

shkakton vaksinimi. Në vendin tonë, janë kryer në total 1,485,250 doza të vaksinës ndaj COVID19, 

prej tyre 648,637 qytetarë i kanë kryer të dy dozat e vaksinës antiCOVID. Nuk janë kryer ende 

studime rreth efekteve anësore që ka shkaktuar vaksina në vendin tonë.  

Qëllimi i punimit. Bazuar në këtë tendencë dhe duke marrë shkas nga situata apo studimet aktuale, 

në këtë punim do të paraqiten të dhëna mbi simptomat që kanë shoqëruar stafin e Spitalit rajonal, 

Vlorë, post-vaksinimit antiCOVID. 

Metodologjia. Ky është një studim deskriptiv sasior, ku të dhënat janë mbledhur nëpërmjet 

pyetësorëve të vetëadministruar. Gjithcka bazohet në vetëraportimin e individëve të intervistuar. 

Të dhënat e punimit janë përpunuar statistikisht nëpërmjet SPSS, version 22. Të gjithë variablat e 

punimit janë përpunuar nëpërmjet analizës deskriptive dhe frekuencat janë paraqitur numerikisht 

dhe grafikisht. Marrëdhëniet mes variablave janë vlerësuar nëpërmjet përllogaritjes së vlerës P, e 

gjeneruar nga testet ANOVA apo korelacionet.  

Rezultate. Janë intervistuar në total N=98 staf mjekësor, kryesisht infermier, në 58% të rasteve, të 

cilët ushtrojnë profesionin e tyre në Spitalin Rajonal, Vlorë. Simptomat më frekuente në rastet e 

intervistuara janë “dhimbje në vendin e injeksionit” në 100% të rasteve, lodhje (85%), dhimbje 

muskujsh (79%), këputje (77%), temperaturë (70%), dhimbje kycesh (63%) dhe dhimbje koke 

(57%). Ka shumë pak raste që raportojnë simptoma serioze si kollë apo marrje fryme. Nuk ka asnjë 

rast reaksioni anafilaktik. Shumica e simptomave manifestohen në ditën e II-të pas vaksinimit dhe 

shumica e tyre zgjasin 3 ditë. Kohëzjatja e simptomave është më e lartë në moshat mbi 50 vjec. 

Kohëzgjatja dhe simptomat nuk ndikohen nga sëmundjet bashkë shoqëruese apo infektim i 

mëparshëm nga Covid-19.  

Rekomandime. Pavarësisht besimeve dhe qëndrimeve individuale, të gjithë personat duhet të 

vaksinohen ndaj SARS-CoV-2, pasi është e vetmja mënyrë për të mbajtur nën kontroll pandeminë 

dhe virusin. Të gjithë individët duhet të informohen rreth efekteve të mundshme anësore që 

shkakton vaksina, sikurse cdo vaksinë tjetër e kalendarit të vaksinimit. Gjithashtu ata duhet të 

informohen rreth simptomave serioze, edhe pse janë të rralla, në mënyrë që të merren masa në 

kohën e duhur. Pavarësisht vaksinimit, cdo qytetar duhet respektojë rregullat e distancimit social, 

të vendos rregullisht maskat, të ruajë higjenën e duhur dhe së fundmi të shmang grumbullimet e 

njerzve.   



 

7 
 

Evidentimi i efekteve anësore afatshkurtra të vaksinës antiCOVID në stafin mjekësor të 
Spitalit Rajonal, Vlorë. 

Abstract  
During the end of December 2019, in Wuhan, China, were reported cases of pneumonia of 

unknown etiology, caused by SARS-CoV-2, which caused powerful epidemics in China and 

further declared pandemic in March 2020. The use of vaccines in recent decades has saved millions 

of lives, constantly increasing the health security of the population. Considering the Covid 2019 

emergency, despite the measures taken, antiSARS-COV2 vaccines were considered as the only 

solution to fight this pandemic, only a vaccine against this virus would reduce his effects on public 

health, society and the economy. Vaccine development began in January 2020 when was found 

the genetic sequence of the virus. The first phase of clinical trials started in March 2020 and there 

are currently 180 vaccines which are found at different stages of development. Often, after 

vaccination, the process of building immunity can be accompanied by symptoms or side effects. 

Currently, as COVID vaccines are new introductions to the population, public health, 

pharmaceutical companies themselves, are conducting studies on the short-term symptoms 

manifested in vaccinated persons. Many studies are currently focused on gathering information 

about the possible side effects of vaccination. In our country, a total of 1,485,250 doses of 

COVID19 vaccine have been administered, of which 648,637 citizens have received both doses of 

antiCOVID vaccine. In our country no studies have yet been conducted on the side effects caused 

by the vaccine.  

Purpose of the paper. Based on this trend and taking into account the current situation or studies. 

The purpose of this study is to identify the short-term side effects of SARS-CoV-2 vaccines among 

medical staff in Regional Hospital of Vlora city.  

Methodology. This is a quantitative descriptive study, where data were collected through self-

administered questionnaires. Everything is based on the self-report of the interviewed individuals. 

The data were statistically processed through SPSS, version 22. All variables were processed 

through descriptive analysis and the frequencies were presented numerically and graphically. The 

relationships between the variables were estimated through the calculation of the P value, 

generated by the ANOVA tests or correlations. 

Results. A total of N = 98 medical staff, mainly nurses, 58%, were interviewed. The most common 

symptoms in the interviewed cases are "injection site pain" in 100% of cases, fatigue (85%), 

muscle pain (79%), tiredness (77%), fever (70%), joint pain (63 %) and headaches (57%). There 

are very few cases that report serious symptoms like cough or shortness of breath. There is no case 

of anaphylactic reaction. Most symptoms manifest on day II after vaccination and most of them 

last for 3 days. The duration of symptoms is highest in over 50 years of age. Duration and 

symptoms are not affected by co-morbidities or previous infection by Covid-19. 

Recommendations. Regardless of individual beliefs and attitudes, all persons should be 

vaccinated against SARS-CoV-2, as it is the only way to keep the pandemic and virus under 

control. All individuals should be informed about the possible side effects of vaccine, just like any 

other vaccine on the vaccination schedule. They should also be informed about serious symptoms, 

although rare, in order to take timely action. Regardless of vaccination, every citizen must respect 

the rules of social distancing, put on masks regularly, maintain proper hygiene, and finally avoid 

crowds. 

Key words: SARS-CoV-2, vaccine, side effects, medical staff. 
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Hyrje  
Gjatë fundit të muajit Dhjetor të 2019, në Wuhan, Kinë, janë raportuar raste me pneumoni me 

etiologji të panjohur. Agjenti shkaktar u identifikua të ishte betacoronavirusi SARS-CoV-2, 

ngushtësisht i lidhur me SARS-CoV, i cili shkatoi shpërthimin e SARS gjatë viteve 2002-2004. 

SARS-CoV-2 shkaktoi një epidemi në përmasa të hatashme në Kinë, duke u përhapur më tej në 

gjithë globin, derisa u deklarua pandemi në muajin Mars të 2020. 

Përdorimi i vaksinave gjatë dekadave të fundit ka shpëtuar miliona jetë njerëzish, duke rritur 

vazhdimisht sigurinë e shëndetit të popullatës. Duke marrë në konsideratë emergjencën Covid 

2019, me gjithë masat e marra, vaksinat antiSARS-COV2 u cilësuan si zgjidhja e vetme për të 

luftuar këtë pandemi, madje zhvillimi i një vaksine kundër këtij virusi do të reduktonte dhe 

minimizonte efektet në shëndetin publik, shoqëri dhe ekonomi. Zhvillimi i vaksinës nisi në muajin 

Janar të vitit 2020 kur u gjend sekuenca gjenetike e virusit. Faza e parë e provave klinike nisi në 

Mars të 2020 dhe aktualisht janë 180 vaksina të cilat gjenden në stade të ndryshme të zhvillimit.  

Sikurse ndodh me medikamentet, çdo vaksinë duhet të kalojë një rrugë të gjatë testimesh rigoroze, 

për tu bërë më tej pjesë e programeve të vaksinimit të popullatës. Një vaksine i duhet minimalisht 

15 vjet për tu konceptuar, zhvilluar, prodhuar dhe aplikuar në formë efikase dhe të sigurtë në qëniet 

njërëzore, vaksinat anti Covid-19 janë ende duke u hetuar. Të dhënat e gjeneruara nga faza e I-rë 

dhe e II-të janë tashmë në dispozicion për disa prej vaksinave të autorizuara për përdorim në kushte 

emergjence. Disa prej këtyre vaksinave janë duke mbledhur të dhëna mbi fazën e tretë të provave 

klinike. Të dhënat të cilat do të mund të tregojnë se këto vaksina janë efektive dhe të sigurta mund 

të kërkojë muaj të tërë, për mos të thënë vite.  

Shpeshherë, pas vaksinimit, proçesi i krijimit të imunitetit mund të shoqërohet me simptoma apo 

efekte anësore. Aktualisht, meqënëse vaksinat anti COVID janë hyrje të reja të prezantuara me 

popullatën, shëndeti publik, vetë kompanitë farmaceutike, janë duke kryer studime mbi simptomat 

afatshkurtra që manifestojnë personat e vaksinuar.  

Aktualisht shumë studime janë orientuar drejt mbledhjes së informacionit rreth efekteve të 

mundshme anësore që shkakton vaksinimi. Këto studime kanë një rëndësi të vecantë pasi jo vetëm 

gjenerojnë evidenca por ofrojnë informacion të matshëm rreth efekteve të këtyre vaksinave; pasi 

këto të fundit janë duke nxitur hezitimin e individëve për tu vaksinuar.  

Në vendin tonë, janë kryer në total 1,485,250 doza të vaksinës ndaj COVID19, prej tyre 648,637 

qytetarë i kanë kryer të dy dozat e vaksinës antiCOVID. Vendi ynë ka lidhur kontratë 

bashkëpunimi për plotësim të nevoja për vaksinim me Pfizer BionTech, Sinovac, AstraZeneca dhe 

Spotnik V. 

Bazuar në këtë tendencë dhe duke marrë shkas nga situata apo studimet aktuale, në këtë punim do 

të paraqiten të dhëna mbi simptomat që kanë shoqëruar stafin e Spitalit rajonal, Vlorë, post-

vaksinimit antiCOVID. 
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Kuadri teorik 
Në këtë pjesë të punimit do të bëhët një paraqitje e materialeve teorike ndaj Covid-19, nevojës për 

imunizim dhe zhvillimit të një vaksinë, llojeve të vaksinave anti-Covid në qarkullim si dhe 

mekanizmat e veprimit të tyre. 

SARS-CoV-2 dhe nevoja për vaksinë. 

Rastet e para njërëzore të Covid-19, një sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, i quajtur 

SARS-CoV-2, janë raportuar zyrtarisht për herë të parë në Wuhan, Kinë, në Dhjetor të 2019. 

Investigimet retrospective nga autoritetet kineze kanë identifikuar rastet e para humane me 

simptomat karakteristike në fillim të muajit Dhjetor të 2019. Disa nga rastet e para kanë patur 

lidhje direkte me tregun ushqimor me shumicë, psh disa prej tyre kanë qënë pronarë të stallave, të 

punësuar në këtë treg ose vizitorë të rregullt të këtij marketi. Mostrat e marra në këtë market kanë 

rezultuar pozitive për SARS-CoV-2, duke e cilësuar këtë treg si një burim fillestar të këtij virusi, 

ose një përforëcues në këtë shpërthim pandemik. Ky treg u mbyll në 01.01.2020. (1)   

Pas shpërthimit të pandemisë, u arrit në përfundimin se vaksinat antiCovid, mund të luanin një rol 

esencial në rritien e imunitetit të popullatës, parandalimin e gjendjeve të rënda dhe 

komplikacioneve të shkaktuara nga virusi, shmangien e kolapsit në sistemin shëndetsor si dhe 

minimizimin e humbjeve ekonomike (2) (3).  

Kjo krizë çoi në zhvillimin e një gare për krijimin e vaksinës, bazuar në teknikat dhe njohuritë 

ekzistuese në fushën e vaksinologjisë. (4) Zakonisht, zhvillimi i një vaksine efektive dhe e sigurtë, 

kërkon mesatarisht 10-15 vjet kërkime, zhvillim dhe testim, përpara se të fillojë përdorimi klinik i 

saj. Por, gjatë kësaj pandemie, shumë shkencëtare u vendosën përpara sfidës së krijimit të një 

vaksine efikase në një kohë rekord (5). 

Bazuar në të dhënat e WHO, në vitin 2020, në të gjithë botën nisëm punën për zhvillimin e një 

vaksine rreth 250 projekte, shumica e të cilave do ti kryenin provat paraklinike tek kafshët. Bazuar 

në raportin e ËHO, 97 vaksina janë në fazën e I-rë deri në fazën e III-të të provave klinike, nndërsa 

182 janë në stadin preklinik (6) (7). Për mbrojtjen ndaj Covid-19 nëpërmjet vaksinimit, janë 

përdorur teknologji të ndryshme, shumë prej të cilave janë risi dhe aplikohen për herë të parë në 

qëniet njerëzore (8).  

 
Grafiku 1 Numri i vaksinave në fazën preklinike dhe ne tre fazat e provave klinike, bazuar ne te dhenat e OBSH 
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Stadet e zhvillimit të një vaksine.  

Të gjitha stadet e përfshira në ciklin e zhvillimit të një vaksine përbëjnë në vetvete sfida dhe 

ndikojnë në gjithë procesin e krijimit të një vaksine. Për të kuptuar më mirë këtë cikël të ndërlikuar, 

është shumë e rëndësishme të njihen dhe të kuptohen ndikimet e faktorëve shkencor dhe ekonomik 

në gjithë këtë proçes. 

Proçeset: stadet e përgjithshme të zhvillimit të një vaksine.  Gjatë gjithë procesit të krijimit të një 

vaksine përmenden tre stade kryesore, të cilat kanë si objektiv efektivitetin, sigurinë dhe 

imunogjenicitetin e produktit final:  

1. Faza pre-klinike 

2. Faza klinike 

3. Faza e post-liçensimit 

Megjithatë, Qëndra Nacionale e Imunizimit dhe Sëmundjeve Respiratore në USA, i ndan këto tre 

faza në 6 stade specifike, të paraqitura më poshtë (9): 

1. Faza eksploruese. Quhet faza gjatë së cilës bëhën kërkime intensive të cilat identifikojnë 

antigjenet natyrale apo sintetike të cilat kanë potencialin për të trajtuar sëmundjen. Ky kërkim nis 

si fillim me parashtrimin e një ideje, ose një concept-vaksine, e cila më tej do të finacohet apo 

sponsorizohet nga shteti, fondacione apo shoqëri. Gjithashtu, ideja fillestare do të shoqërohet nga 

studime dhe kërkime preliminare në universitete, institucione kërkimore, nga kompani 

farmaceutike apo bioteknologjia. Vaksina kandidate apo e mundshme lind prej këtij stadi.  

2. Stadi preklinik. Në këtë fazë, vaksina kandidate do të testohet nëpërmjet sistemeve kulturë 

qelizore apo kulturë indesh in vitro, apo testim në kafshë, në laboratore të specializuar. Qëllimi i 

këtij stadi është përcaktimi i imunitetit të prodhuar nga vaksina. Është vënë re se shumë vaksina 

nuk e kalojnë këtë stad, pasi është parë se ato nuk krijojnë imunitet ose shkaktojnë dëme në 

subjektet e testuara, duke mos kaluar në stadet e mëtejshme.  

3. Zhvillimi klinik. Ky stad përfshin shumë prova klinike në qëniet njërëzore, të cilat si fillim 

duhet të aprovohen nga një oragn rregullues për aplikimin e vaksinave.  

4. Rishikimi dhe miratimi. Faza e katërt e zhvillimit të vaksinave ka disa mbivendosje me 

fazën e zhvillimit klinik. Një prodhues, përpara fillimit të provave klinike, si fillim duhet të 

sigurojë liçencën për vaksinën që do të testojë. Faza e katërt e zhvillimit të vaksinave ka disa 

mbivendosje me fazën e zhvillimit klinik. Mos harroni se një prodhues duhet të sigurojë një licencë 

së pari para se të fillojë provat klinike. Si prodhuesi ashtu edhe rregullatorët punojnë në 

bashkëpunim të ngushtë për të vlerësuar dhe kontrolluar vazhdimisht rezultatet e provave gjatë 

fazës së zhvillimit klinik dhe madje edhe përtej fazës III ose provave klinike. Organi rregullator i 

jep prodhuesit një licencë për të prodhuar dhe tregtuar vaksinën, e cila përmbush kriteret e 

detyrueshme si fuqia, siguria apo pastërtia e saj.  

5. Prodhimi. Pas aprovimit, vaksina do të kalojë në prodhim masiv, proçes i cili do të 

mbikqyret nga rregullatorët nëse përmbushen kushtet e duhura dhe janë në përdorim strukturat dhe 

mjetet e nevojshme. Në konsideratë duhet të merren gjithashtu etiketimet si dhe modelet e 

shpërndarjes.  

6. Kontrolli i cilësisë. Një vaksinë, edhe pse e liçensuar, i nënshtrohet kontrolleve të 

vazhdueshme të cilësisë, sikurse ndodh gjatë prodhimit të saj. Për mbikqyrjen e potencialit dhe 

sigurisë së vaksinës, ngihet një grup kontrolli i cili heton në mënyrë profesionale kriteret e 

vaksinës, në periudhën e postmerketingut. Duke patur parasyh që provat klinike përfshijnë një 

grup të vogël individësh, krahasuar me mbarë popullatën, ekziston nevoja për të studiuar 
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vazhdimisht vaksinën e prodhuar, për të konfirmuar apo përjashtuar dyshimet, apo për të përsosur 

konceptimin.  

Provat klinike: Fazat specifike të zhvillimit klinik të vaksinës 

Në kërkimet biomjekësore apo apo të sjelljes, provat klinike janë studime eksperimentale apo 

observuese ku përfshihen qënie njërëzore dhe janë të hartuara enkas për përcaktimin e një strategjie 

mjekësore, mundësie të re trajtimi, nëse një aparaturë e re është e sigurtë për përdorim apo 

konsumim ose për tju përgjigjur pyetjeve specifike rreth ndërhyrjeve të cilat kërkojnë hetim apo 

studim të mëtejshëm. Edhe në rastin e provave klinike të zhvillimit të vaksinave, qëllimi është 

përcaktimi i sigurisë dhe efektivitetit të vaksinës kandidate. Në zhvillimin klinik të vaksinës 

përmenden tre faza kryesore (10):  

1. Faza e I-rë. Në këtë fazë përfshihet një mostër shumë e vogël e popullatës, për të 

përcaktuar nëse vaksina është e sigurtë në qëniet njerëzore si dhe nëse ajo prodhon përgjigje imune 

ose jo. Pjesëmarrësit në këtë fazë varjojnë nga 20-100 persona. Qëllimet kryesore të kësaj faze 

janë përcaktimi i sigurisë, dozimi si dhe identifikimi i efekteve anësore.  

2. Faza e II-të. Në këtë fazë, pjesëmarrësit nuk janë më pak se 100 individë. Qëllimi, sikurse 

gjatë fazës së parë është vlerësimi i mëtejshëm i sigurisë dhe efektivitetit të vaksinës, duke marrë 

në konsideratë karakteristikës e mostrës së marrë për prova klinike. Kjo fazë përbëhet nga dy 

nënfaza. Faza IIA vlerëson dozimin e vaksinës, ndërsa nënfaza IIB vlerëson efikasitetin e dozës së 

përcaktuar të vaksinës.  

3. Faza e III-të. Kjo fazë përfshin në mostërn e saj qindar dhe mijëra persona, brenda një 

zonë gjeografikisht të përcaktuar, me qëllim vlerësimin e sigurisë dhe efikasitetit të vaksinës nën 

ndikimin e kushteve natyrore të sëmundjes. Qëllimi kryesor i kësaj faze është konfirmimi final i 

efikasitetit dhe sigurisë së vaksinës. Nëse vaksina siguron efikasitet dhe siguri të vazhdueshme, 

gjatë një periudhe të caktuar, atëherë, prodhuesi mund të aplikojë për tu pajisur me liçencë nga 

autoritetet rregullatore, në mënyrë që të proçedojë më tej me prodhimin masivv, marketingun si 

dhe konsumimin human.  

Shumë prodhues përfshijnë dhe një stad të 4-të, ose stadi i post-marketingut, i cili heton apo 

mbikqyr efikasitetin apo sigurinë afatgjatë, evidenton efektet e rralla anësore si dhe adreson 

çështjet që lindin në këtë periudhë. 

 
Figura 1 Zhvillimi i nje vaksine, marre nga Mycollegehoj 

Zhvillimi i 
nje 

vaksine

Testimi pre-klinik: 
testohet vaksina ne 

kafshe per te pare nese 
prodhon imunitet

Faza I: Provat e sigurisë. testohet 
vaksina ne nje numer te vogel 

personash per dozimin dhe 
sigurine.

Faza e II: Zgjerimi i provave 
klnike në një grup me  100 

persona, të kategorizuar sipas 
moshës.

Faza III: Provat klinike 
zgjerone ne nje grup prej 
1000 personash, per te 
vlerësuar efikasitetin e 

vaksines

Aprovimi. organi rregullator  
aprovon ose jo aplikimin e 

vaksinës në popullatë, 
bazuar në të dhenat e 
hetimeve në fazat e 

mëparshme.
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Informacion mbi vaksinat kundër SARS-CoV-2. 

Vaksinat kundër SARS-CoV-2 mund të klasifikohen në 7 klasa kryesore, të cilat paraqiten në 

figurën më poshtë.  

Në klasën e parë të vaksinave antiCovid përfshihen vaksinat e acidit nukleik, ADN ose ARN, të 

cilat përbëhën nga copëza të matërialit gjenetik të virusit dhe injektohen direct në qelizat njerëzore.  

Në klasën e dytë përfshihen vaksina me virus të inaktivizuar ose të dobësuar.  

Në klasën e tretë përfshihen vaksinat me viruse vektoriale, të cilat përdorin vektorë të cilët nuk 

përsëriten, ose vektorë të cilët replikohen shumë pak, për të prezantuar një pjesë të ADN së 

transkriptuar nga SARS-CoV-2 në një tjetër virus, si psh një adenovirus i modifikuar. Vektorët e 

injektuar udhëzojnë qelizat e njeriut të prodhojnë proteina coronavirus dhe të nxisin përgjigjen 

imunitare. 

Në klasën e katërt përfshihen vaksina me nënnjësi proteinike rekombinante, të cilat nuk përdorin 

material gjenetik, por një fragment të tërë ose një pjesëz të proteinës virale, të paketuar në pjesëza 

nanometrike, në mënyrë që të shpërhapen dhe të përthithen lehtësisht nga trupi i njeriut. 

SARS-CoV-2

Virus i 
zbutur

m-ARN

Virus i 
vektorizuar

ADN

Virus i 
inaktivizuar

Grimca te 
ngjashme 
me virusin

Nennjesi 
proteinike

 

Figura 2 Klasifikimi i vaksinave SARS-CoV-2 
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Klasa e pestë përfshin vaksina të nënnjësive të proteinave coronavirus, të cilat mund të sintetizohen 

dhe të grupohen në njësi të ngjashme me virusin, njësoj si pjesëzat natyrale të SARS-CoV-2.  

Klasa e gjashtë ka vaksinat e tipit ADN, të cilat prodhohen nga ARN virale nëpërmjet 

transkriptimit revers, ose të kundërt. 

Klasa e fundit e vaksinave, ajo e shtatë, përfshin vaksinat të dobësuara ose të ripërdorura, të 

bazuara në teknologjinë aktuale të prodhimit të vaksinave (12). 

 

Proteina virale spike S 

Proteina S konsiderohet si objektivi kryesor i antigjenit për vaksinat kundër SARS-CoV-2, pasi 

gjenomi i këtij virusi kodon një proteinë të madhë S, e cila luan një rol të rëndësishëm gjatë ngjitjes 

virale dhe hyrjes në qelizat pritëse. Proteina Spike ndahet në njësi, atë S1 dhe S2, bazuar në 

protezat e qelizës strehuese ose pritëse, ku secila prej tyre ka një strukturë trimerike (11). Njësia 

S1 gjendet e lokalizuar në pjesën distale të proteinës S dhe përmban një receptor lidhës RBD, i cili 

ka afinitet të lartë ndaj receptorit cellular ACE2. Njësia S2 gjendet në pjesën proksimale dhe ka 

aftësi të ndryshojë strukturën e vetë duke mundësuar që mbështjellësi viral të shkrihet me 

membranën qelizore të një qelize të infektuar. I gjithë ky process paraqitet në figurën e mëposhtme. 

Antitrupat neutralizues veprojnë në të dyja njësitë e proteinës S.  Antikorpet kundër S1 RBD 

përpiqen të bllokojnë ndërveprimin me receptorët ACE2, ndërsa ata kundër S2 përpiqen të 

bllokojnë shkrirjen e membranës. (12) 

 
 

 
Figura 3 Veprimi i proteines S Spike me qelizen pritese 
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Vaksinat e aprovuara për aplikim kundër SARS- CoV-2 dhe mekanizmi i tyre i veprimit. 

 Aktualisht vetëm 14 vaksina kanë arritur të aplikimin klinik dhe/ose janë autorizuar për përdorim 

kundër SARS-CoV-2, të paraqitura në tabelën nr.1. 

 

 

Vaksina                                                                                                                            Tipi 

Pfizer–BioNTech                                                                                                     mRNA (13) 

 Moderna                                                                                                                mRNA (14) 

CVnCoV (or CureVac)                                                                                          mRNA (15)  

Oxford–AstraZeneca                                                                             Vector-ChAdOx1 (16) 

 Sputnik V by Gamaleya                                                                Vector-Ad5 and Ad26 (17) 

 Johnson and Johnson                                                                                   Vector-Ad26 (18) 

Ad5-nCoV (or Convidecia)                                                                            Vector-Ad5  

 Sinopharm                                                                                           Virus i caktivizuar (19) 

 Sinopharm Wuhan                                                                              Virus i caktivizuar (20) 

 CoronaVac                                                                                          Virus i caktivizuar  

 Covaxin (or BBV 152) by Bharat Biotech                                           Virus i caktivizuar (21) 

 Novavax COVID-19                                                                          Nennjesi proteinike 

 EpiVacCorona by Vector Institute                                                        Proteine sintetike (22) 

 ZF 2001                                                                                              Protein–RBD dimer (23) 

Tabela 1 Vaksina te autorizuara per aplikim ose janë në fazën e tretë të provave klinike 

Vaksinat e tipit m-ARN. Këto vaksina karakterizohen nga një imunogjenicitet i fuqishëm, kosto 

të ulët prodhimi dhë përgatitjeje, profil të sigurtë, prodhim i shpejtë, ruajtje speciale dhe sisteme 

të vecanta shpërndarjeje (24). Teknologjia e përgatitjes së kësaj vaksine është shumë e sofistikuar 

dhe po përdoret për herë të parë në qëniet njërëzore. Vaksinat e tipit m-ARN janë studiuar gjatë 

20 viteve të fundit për ndryshme si rabia, gripi apo Zika (25), megjithatë vaksinat mARN kundër 

Covid 19 janë të parat vaksina të aprovuara dhe të përdorura në qëniet njërëzore. Avantazhi kryesor 

i kësaj teknologjie është nxitja e trupit për të prodhuar proteinën S, pa patur nevojën e injektimit 

të saj në vaksinë, duke reduktuar kështu kohën e ndërtimit të një vaksine, duke vepruar në një kohë 

më të shkurtër krahasuar me vaksinat klasike (26).  

Vaksinat e tipit mARN përdorin nukleozide të modifikuara, ARN të tipit m për të shpërndarë 

instruksione gjenetike në organizmin e njeriut, duke e detyruar këtë të fundit të prodhojë proteinën 

coronavirus, e njohur ndryshe si proteina Spike S.  

            m-ARn hyn në qelizat humane e kapsuluar nga pjesëza nanometrike lipidike LNP, të cilat 

e mbrojnë atë nga shkatërrimi, duke qënë se është një molekulë shumë e brishtë. mARN nuk jeton 

më më gjatë se 48 orë në qelizat e njeriut, pasi ajo ka dhënë udhëzimet për formimin e proteinës 

në citoplazmën e qelizave të trupit shkatërrohet nga enzima ribonukleazë, të cilat degradojnë 

mARN (27). Është tërësisht e pamundur të mARn të zhvendoset në bërthamat e qelizave njerëzore, 

pasi asaj i mungon sinjali gjenetik, i cili e lejon atë të hyjë në këtë strukturë të ndaluar, si rrjedhim 

ARN nuk mund të integrohet me ADN e qelizave të vaksinuara, duke mos shfaqur asnjë risk për 

modifikim gjenetik (27).  
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Pas prodhimit të proteinës S fillon përgjigjia imunitare e realizuar nga përgjigjia humorale 

nëpërmjet antikorpeve dhe imuniteti i nxitur nga qelizat T. Antikorpet neutralizues ndalojnë 

proteinës S ose fragmentet e saj për tu lidhur me qelizat, ndërsa qelizat vrasëse T, në personat e 

vaksinuar, njohin dhe vrain cdo qelize të infektuar nga coronavirusi dhe që shfaqin fragmente të 

proteinës S në sipërfaqen e tyre (27).   

 

 

Për të kuptuar vaksinat e tipit mARN është e rëndësishme të njihen ndryshimet thelbësore midis 

ADN dhe ARN.  

                                                           ADN vs ARN  

 

 ADN është e përbërë nga dy zinxhirë, ndërsa ARN nga një I tillë. 

 ADN ka për funksion 

kodimin, ruajtjen dhe 

replikimin e informacionit 

gjenetik, ndërsa ARN 

konverton informacionin e 

gjendur në kodin gjenetik të 

ADN-së, në proteina. 

 Në zinxhirin e ARN-së 

gjendet uracili në vend të 

timinës, sikurse ndodh në 

zinxhirat e ADN-së. 

 

 

 

 

 
Figura 4 ADN vs ARN 

Drejtimi I informacionit gjenetik per prodhimin e proteinave 

 

 Në qelizat humane fluksi I lëvizjes së informacionit gjenetik në prodhimin e proteinave është 

ADN               ARN              Proteinë, e paraqitur si në figurën e mëposhtme. 

 

 

             replikim        ADN                               ARN                           Proteinë  
                                                            transkriptim                             perkthim  
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Gjatë replikimit të ADN krijohen kopje identike të origjinalit, proçes I cili realizohet në 

bërthamën e qelizës.  

 Procesi I transkriptimit ndodh në 

bërthamën e qelizës dhe është hapi I 

parë I sintezës së proteinës: Një 

kopje e ARN e krijuar nga ADN 

zhvendoset drejt citoplazmës së 

qelizës mikpritëse. 

 Përkthimi është procesi I 

dekodimit të mARN për 

sintetizimin e proteinës, process I 

cili ndodh në citoplazmën e qelizës.  

 

 

Struktura e ribozomeve dhe funksioni I tyre 

 

 Ribozomet janë të përbëra prej 2/3 rARN dhe 1/3 proteina. Secili prej tyre ka dy pjesë ose 

nënnjësi, atë të madhe dhe nënnjësinë e vogël.  

 Nën-njësitë e vogla ribosomale lexojnë ARN-informative, nën-njësitë e mëdha bashkojnë 

aminoacidet për të formuar 

një zinxhir polipeptidesh. 

Ato shërbejnë si një enzimë 

e cila katalizon reaksionin e 

nevojshëm për ti lidhur këto 

aminoacide me njëri tjetrin.  

 Çdo nën-njësi 

përmban një ose më shumë 

molekula të ARN-së 

ribosomale (ARNr) dhe një 

shumëllojshmëri të 

proteinave ribosomale (r-

proteina ose rProteina). 

Ribozomet së bashku me 

proteinat përcjellëse 

gjithashtu njihen si "aparati 

përkthyes". 

 

 

 

Figura 5  Drejtimi I informacionit gjenetik per prodhimin e proteinave dhe struktura e ribozomeve 
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Tre vaksinat më të rëndësishme të tipit mARN të cilat janë aprovuar dhe janë aktualisht në 

përdorim janë Phizer BioNTech, Moderna, CVnCoV.  

 Phizer BioNTech, e prodhuar nga Phizer, një korporatë farmaceutike amerikane 

multinacionale me bazë në Neë York, me bashkëpunim të kompanisë gjermane BioNTech. 

Emri gjenerik i kësaj vaksine është tozinameran (Comirnaty) (28). Vaksina PBV jepet në 

dy doza, me distancë prej tre javësh nga njëra tjetra, madje rekomandohet që personat mund 

të marrin një dozë të tretë brenda 12 muajsh për të qënë plotësisht të vaksinuar, duke 

vazhduar më tej me vaksinimin çdo vit (29). Bazuar në të dhënat e lëshuara nga prodhuesit, 

kjo vaksinë mund të krijojë 95% mbrojtje efikase (30). Efikasiteti i kësaj vaksinë në 

personat e moshuar (94%) është pothuajse i njëjtë me individët nën 65 vjec (31). Kjo 

vaksinë ofron mbrojtje të fortë që prej 10-14 ditë pas vaksinimit të parë, në varësi të racës, 

peshës apo moshës (32). Kjo vaksinë prodhon përgjigje të fortë antikorpesh dhe t-qelizore. 

Bazuar në të dhënat e shumë studimeve, kjo vaksinë nuk shkakton efekte serioze anësore, 

por vetëm simptoma afatshkurtra si dhimbje në krahun e injektimit, temperaturë subfebrile, 

lodhje apo dhimbje muskulare (33). Rruajtja dhe rezervimi i kësaj vaksine kërkon një 

temperaturë shumë të ulët, prej -70◦C, duke shfaqur shumë vështirësi për përdorimin e saj 

në disa vende të caktuara. Megjithatë raportet e fundit tregojnë se kjo vaksinë mund të 

rruhet edhe në temperaturë më të lartë, në -20◦C (34). Personi i pare i vaksinuar me 

vaksinën Corminaty ishte Ëilliam Shakespeare, ne moshen 81 vjecare, ne 8 Dhjetor të 

2020. Mosha e rekomanduar për këtë vaksinë është ajo më e madhe se 16 vjec, ndërsa grup-

moshat e tjera janë ende nën investigim. Sipas FDA, mosha e vaksinimit është ulur, pra në 

USA mund të vaksinohen me Pfizer Covid-19 edhe fëmijët e grupmoshës 12-15 vjec, duke 

rritur kështu me miliona numrin e vaksinimeve në popullatën amerikane (35).  

 Moderna. Vaksina e Modernam është një vaksinë e prodhuar nga kompania e 

Massachusetts, në bashkëpunim më Institutin Kombëtar të Shëndetsisë në USA. Kjo 

vaksinë përdor teknologjinë e mARN (mARN1273) të kapsuluar në lipidet LNP. Krahasuar 

me vaksinën Pfizer, vaksina Moderna ka një avantazh pasi ajo mund të rruhet në kushtet e 

një frigoriferi standart, në -20°C, duke e bërë këtë vaksinë lehtësisht të transportueshme në 

zonat rurale. Bazuar në të dhënat e raportuara nga FDA, USA, vaksina Moderna ka një 

efikasitet prej 94.1% dhe mund të përdoret në individët më të mëdhënj se 18 vjec dhe 

kërkon dy doza në distancë 4 javë nga njëra-tjetra (36). Përdorimi i kësaj vaksine tek 

fëmijët, personat me kancer apo gratë shtatëzanë, është hetuar nëpërmjet shumë provave 

klinike, prej të cilave ka rezultuar se fëmijët dhe adoleshentët e moshës 12-17 vjec, kanë 

shfaqur përgjigje të fortë imunitare, e për pasojë efektet anësore kanë qënë më intense, pra 

temperaturë të lartë ose dhimbje të fortë trupi (37). Pas aplikimit të miliona dozave në 

mbarë botën të vaksinës Moderna, është parë se aplikimi i saj nuk ka asnjë lidhje me 

trombozën venoze cerebrale CVST, apo ndodhitë trombotike (38). 

 Vaksina CVnCoV e CureVac, shkurtimisht CVV. Kjo vaksinë është prodhuar nga firma 

Tubingen CureVac biotech në bashkëpunim më gjigandin farmaceutik Bayer dhe aktualisht 

janë në fazën 2b/3 në provave klinike. Kjo vaksinë cilësohet si një prej vaksinave rivale të 

Modernës dhe Pfizer (39). Kjo vaksinë aplikohet në dy doza, me gdiferencë kohe prej 4 

javësh, e injektuar në rrugë intramuskulare. Kjo vaksinë kërkon një dozë prej 12 µg, 

krahasuar me PBV që aplikon 30µg apo Moderna 100µg. sipas prodhuesve, kjo vaksinë 

arrin efikasitet prej 95% dhe mund të rruhet në një temperaturë prej 5°C dhe qëndron stabël 
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në një frigorifer të thjeshtë për një periudhë tremujore, duke e bërë këtë vaksinë si të 

preferuarën dhe më të përshtatshmen për vendet e varfra (39). 

Vaksinat vektoriale Human adenovirus replikues dhe joreplikues. Këto lloj vaksinash përdorin 

vektorë viral të pareplikueshëm (u është largëuar një pjesë e gjenomit që i aftëson të replikohen 

ose u është dobësuar kjo aftësi). Vektorët viral të përdorur më gjerësisht, të cilët janë të paaftë apo 

kanë defect në replikim, janë adenoviruset, të cilët mund të mbartin dhe të shpërndajnë zinxhirin 

e ADN së ARN SARS-CoV-2, për të koduar antigjenin e proteinës S (40). Aktualisht vektorët 

adenovirus në përdorim janë Ad5 dhe Ad26, si dhe një version i modifukuar i adenoviruseve të 

shimpazesë ShAdOx1. Pas injektimit, vektorët hyjnë në qelizat e trupit por nuk mund të replikohen 

brenda tyre, pasi u mungon pjesa e gjenit për replikim, ose janë modifikuar në kushte 

bioinxhinierike për ta zbutur këtë aftësi. Materiali gjenetik i këtyre vektorëve kalon përmes qelizës 

deri në bërthamën e saj, ku depozitohet ADN, edhe pse ky material nuk ndërvepron asnjherë me 

ADN e trupit. Pas këtij procesi, ky informacion transkriptohet në mARN, e cila largohet nga 

bërthama për në citoplazmë dhe përkthehet në protein Spike S. Këto proteina fillojnë të bashkohen 

dhe të mblidhen në sipërfaqen e qelizës së infektuar dhe fillojnë të njihen nga sistemi imun, i cili 

dërgon sinjale alarmi dhe gjeneron antikorpe specifike, qelizat imune aktive T si dhe qelizat kujtese 

B dhe T. Mbrojtja e fituar nga këto lloj vaksinash varjon nga 62% në 90%. Këto lloj vaksinash nuk 

knaë nevojë të mbahen në ngrirje, por mund të ruhen në frigorifer në temperaturë 2-8°C, për rreth 

6 muaj, pasi materiali gjenetik reziston në këto kushte sepse është i veshur me një shtresë të trashë 

proteinike që siguron mbrojtje të madhe (41). Vektorë viral me aftësi të zbutur replikuese janë dhe 

viruset e gripit, të stomatitit vesicular apo fruthit, të cilët mund të mbartin gjene për proteinën S 

SARS-CoV2. Gjithashtu modifikimi i virusit Ankara (MVA-MERS), i cili është një ortoprovirus 

i dobësuar, me aftësi të infektojë qelizat e shpendëve dhe jo gjitarët, mund të përdoret si një vector 

për përgatitjen e vaksinës, por gjithmonë nëse modifikohet për mbrojtje të sipërfaqeve mukosale, 

si psh ato të traktit respirator (42). Vaksinat të cilat përdorin këtë lloj teknologjie dhe janë 

aktualisht të autorizuara për përdorim në qëniet njerëzore janë si më poshtë: 

 Oxford-AstraZeneca, shkurtimisht OAV, AZD 1222. Kjo lloj vaksine ëstë prodhuar nga 

Universiteti i Oksfordit në bashkëpunim me kompaninë anglo-suedeze AstraZaneca. 

OAV është një vaksinë vector, e cila përdor një vector të bazuar në rekombinimin e 

adenovirusit të shimpazesë ChAdOx1. Kjo vaksinë aplikohet në personat më të 

mëdhenj se 18 vjec, e ndarë në dy doza standarte “SD/SD” (secila përmban 5x1010 

pjesëza virale). Prodhuesit kanë tentuar dhe me versione të tjera të dozimit, psh doza e 

parë të jetë e ulët dhe e dyta standarte, pra LD/SD (43). Vaksina AstraZeneka 1222 ka 

një profil mbrojtës të kënaqshëm në fuftimin e simptomave ndaj Covid-19, madje ajo 

është vlerësuar të jetë efektive kundër variantit anglez B.1.1.17, U.K, SARS-CoV-2 

dhe pjesërisht efektiv, rreth 10%, ndaj variantit afrikanojugor B.1.351. Vaksina mund 

të mbahet në një frigorifer standart, në temperaturë 2-8°C, për rreth 6 muaj, duke lejuar 

që kjo vaksinë të ruhet, të transportohet dhe të shpërndahet lehtësisht nëpër botë. 

Vaksina OAV shkakton një përgjigje të fortë imunitare humorale dhe qelizore dhe 

efekte anësore minore si dhimbje koke apo keputje. Në raportimet e fundit thuhet se 

individët e diagnostikuar me trombocitopenia brenda 3 javësh nga periudha e 

vaksinimit, duhet të hetohen në mënyrë active të kujdesshme për thrombosis. 

Gjithashtu, përsonat me thrombosis brenda 3 javësh nga vaksinimi duhet të vlerësohen 

për thrombocitopenia (44). Në shumë shtete vaksinimi me AstraZeneca është një 
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kundërindikacion në personat me probleme trombocitare. Analiza të tjera kanë gjetur 

lidhje midis gjendjes së quajtur trombocitopenia nga induktimi heparinës HIT në 

personat të cilët marrin anticoagulant heparin. Kjo gjendje mendohet se shkaktohet nga 

lidhja e heparinës me një protein e cila quhet faktorë trombocitar, duke stimuluar 

përgjigjen imunitare përmes prodhimit të antikorpeve luftues ndaj faktorit të 4-të të 

koagulimit, duke cuar në shkatërrimin e trombociteve dhe clirimin e materialit 

koagulues. Prania e dhimbjes së këmbëve, konvulzioneve si dhe ndryshimet në statusin 

mendor mund të konsiderohen si simptomat e mundshme të TTS (thrombocytopenia 

syndrome)). Personat e vaksinuar të cilët kanë dhimbje koke të fortë dhe të 

vazhdueshme, shikim të veshur, skuqje në vendin e injektimit edhe pas disa ditësh nga 

vaksinimi, problem në frymëmarrje, dhimbje kraharori, enjtje të këmbëve apo dhimbje 

të vazhdueshme abdominale, duhet të konsultohen me profesionistët mjekësor apo 

hematolog, për të hetuar, diagnostikuar apo trajtuar një TTS të mundshme, pasi kjo 

gjendje kërkon trajtim të menjëhershëm. Trombocitopenia e lehtë është një efekt anësor 

i zakonshëm i shprehur të paktën në 1 nga 10 persona të vaksinuar. Risku për TTs është 

më i ulët në dozën e dytë të vaksinimit, me një frekuencë prej 1.7 raste në 1 milion 

raste. Së fundmi, sindroma Guillain-Barre, një sëmundje autoimmune e rrallë, është 

nën hetim e sipër për një lidhje të mundshme midis saj dhe efekteve anësore të vaksinës 

Astra Zeneca (44). 

 Sputnik-V ose SVV. Kjo vaksinë, e cila emrin e ka marrë në kujtim të programit satelitor 

sovietik, është prodhuar nga Qëndra e Virologjisë dhe Bioteknologjisë, Instituti 

Gamaleya. SVV përdor një kombinim të dy adenoviruseve Ad5 dhe Ad26, të cilët janë 

të prezantuar me trupin e njeriut dhe si rrjedhim nuk shkatërrohen (45). Zhvilluesit e 

vaksinës raportojnë se kjo vaksinë siguron mbrojtje në 91.6%, e ndarë në 2 doza, me 

një distancë prej 3 javësh, e aplikuar në rrugë intramuskulare. Në dozën e parë aplikohet 

Ad26, ndërsa në dozën e dytëvektor Ad5. Prodhuesit e vaksinës kanë provuar edhe 

versionin Sputnik-light, e cila përmban vetëm një dozë dhe mund të sigurojë imunitet 

për 3-4 muaj, duke u ardhur kështu në ndihmë shtetve të cilat kanë nivele të larta të 

infektimeve (46). Vaksina SVV mund të mbahet në një frigorifer normal, në 

temperaturë -20°C. Aktualisht, AstraZeneca dhe Sputnik janë duke bashkëpunuar për 

një kombinim të mundshëm mes aplikimit të të dyja vaksinave, për të rritur efikasitetin 

(47). Raportet nga Instituti Gamaleya hedhin poshtë lidhjen e mundshme midis SVV 

dhe formimit të trombeve (47). 

 Vaksina Johnson and Johnson ose JJV. Kjo vaksinë është prodhuar nga kompania 

farmaceutike Janssen, e cila zotërohet nga Johnson and Johnson, një korporatë 

multinacionale. Vaksina JJV përdor vektorin adenovirus Ad26, i cili është përdorur për 

vaksinën Ebola nga e njëjta kompani. Kjo kompani aplikoi për autorizim për përdorim 

emergjence nga U.S FDA në shkurt të 2021. JJV ëshë vaksinë e cila prodhon antikorpe 

neutralizuese në nivel 90%, e ndarë vetëm në një dozë. Gjatë fazës së tretë të provave 

klinike, prodhuesit arritën në vendosjen e një doze të dytë për të rritur kohezgjatjen e 

mbrojtjes dhe nivelin e antikorpeve. Bazuar në të dhënat e raporteve, JJV ka dhënë 

mbrojtje në 66% mbarë botën dhe 72% në USA (48). Vaksina mund të mbahet në një 

frigorifer në temperaturë 2-8°C, për rreth 3 muaj dhe në -20°C për një periudhë dy 

vjecare. Vaksina tregoi efektivitet 66% në parandalimin e infektimit pas një doze dhe 

ishte e aftë të parandalonte 85% rastet e rënda të Covid-19 rreth 28 ditë pas vaksinimit. 
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Gjithashtu, kjo vaksinë mund të mbrojë nga varianti B.I.351 i parë në Afrikën Jugore. 

Kjo vaksinë është toleruar mirë nga popullata dhe nuk ka paraqitur problem serioze 

anësore, edhe pse ka raporte të cilat bëjnë lidhjen midis kësaj vaksine dhe formimit të 

trombeve. Trombet e formuara në pacientët e vaksinuar me AstraZeneca apo JJV, janë 

karakteristikë, pasi formohen në pjesë jo të zakonshme të trupit, si tru apo abdomen, 

shoqëruar me nivele të ulta të trombociteve, fragmente qelizore që nxisin koagulimin e 

gjakut (49). 

 AD5-nCoV ose Convidecia. Kjo vaksinë është përgatitur nga Kompania kineze CanSino në 

bashkëpunim me Akademinë Mjekësore Militare të Shkencave. Convidecia përdor 

vektorin adenovirus Ad5, e reflektuar edhe në emrin e vaksinës. Aktualisht kjo vaksinë 

gjendet në fazën e tretë të provave klinike dhe aktualisht qeveria kineze e ka aprovuar 

këtë vaksinë për përdorim ushtarak, për një periudhë 1 vjecare. Kjo vaksinë ka arritur 

të marr aprovimin dhe të përdoret në disa vende të botës. Efikasiteti i saj pas dozës së 

parë është përafërsisht 65.7% (e krahasuar me vaksinën JJV). Është lehtësisht e 

magazinueshme në një frigorifer standart në temperaturë 2-8°C. deri më tani nuk ka 

patur raportime për reaksione serioze pas vaksinimit (50). 

Vaksinat coronavirus i caktivizuar. Kërkuesit kanë arritur të kapin një prej tre varianteve virale që 

mund të shumohen në veshken e majmunit dhe të rriten në rezervuarët e bioreaktorëve. Dozimi i 

këtij varianti me një kimikat të quajtur beta-propiolactone mund të caktivizojë virusin, duke u 

lidhur me gjenet e tij dhe të parandalojë replikimin; megjithatë proteinat e tij, përfshirë këtu dhe 

atë Spike, qëndrojnë të paprekura. Më pas përgatitja përzihet me një ndihmës me bazë alumini, i 

cili ka për qëllim rritjen e përgjigjes imunitare ndaj vaksinës. Aktualisht janë autorizuar vetëm 4 

vaksina të cilat përdorin teknologjinë e viruseve të inaktivizuara, ndërsa vaksinat e tjera të këtij 

tipi janë ende në fazën 1-2 të provave klinike ose ende në provat preklinike. Vaksinat me virus të 

caktivizuar shprehin një shkallë të lartë të antigjeneve. Këto antigjene mund të nxisin përgjigjen 

TH2 ose eosinofilinë e pulmoneve, të cilat mund të jenë shumë të rënda në personat e moshuar. 

Zakonisht ky stimulim imun me spektër të gjerë shkakton një gjendje në periudhën e 

postvaksinimit të quajtur sëmundje e nxitur nga vaksina VRED (vaccine related enhancement of 

disease) (51). Kjo gjendje mund të shkaktohet edhe prej ndihmësit alumin të përdorur në vaksinë, 

i cili njihet edhe si nxitës i përgjigjes imunitare TH2. Prandaj, në këto kushte rekomandohet 

përdorimi i ndimësve me bazë alumini të modifikuar ose CpG (molekula sintetike ADN të përbëra 

vetëm nga një zinxhir), në mënyrë që të shmanget VRED. Vaksinat të cilat prodhohen me 

teknologjinë e viruseve të caktivizuar kanë shumë mundësi të nxisin një përgjigje më të madhe 

imunitare krahasuar me vaksinat të cilat tentojnë të nxisin prodhimin e proteinës Spike, madje 

mendohet që këto lloj vaksinash të jenë efektive për të gjitha variantet virale në qarkullim (51). 

 Vaksina Sinopharm ose SV. Kjo vaksinë është prodhuar nga Sinopharm Group, e cila është 

një shoqëri kineze dhe tregtohet duke bashkëpunuar me Emiratet e Bashkuara Arabe 

(UAE). Vaksina është e ndarë në dy doza, të cilat aplikohen me distancë 3 jave prej njëra-

tjetrës dhe injektohen në rrugë intramuskulare. SV ka një efikasitet prej 79,34% në Kinë 

dhe 86% në UAE dhe 100% në parandalimin e rasteve të rënda apo të komplikuara të 

Covid-19 (52). Prodhuesit nuk kanë evidentuar asnjë efekt anësor gjatë fazës së tretë të 
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provave klinike apo pas marrjes së autorizimit për përdorim. Përsa i përket përdorimit të 

kësaj vaksine në rastet e shtatëzanisë, nuk ka ende informacion apo hetime për të arritur në 

përfundimin nëse vaksina mund të përdoret apo paraqet rrezikshmëri në këto raste. Vlen të 

theksohet se kjo është një vaksinë e cila përdor ndihmës dhe kjo teknologji është përdorur 

në vaksina të tjera dhe ka provuar sigurinë e saj edhe në gra shtatëzanë (52). 

 Vaksina Sinopharm-Wuhan ose SWV. Kjo vaksinë është e prodhuar nga Instituti kinez Ëuhan 

i produkteve biologjike dhe nuk është gjë tjetër vetëm një version i ndryshuar i vaksinës 

Sinopharm. Efektiviteti i kësaj vaksine është 72,5%, shfaq të njëjtat efekte si vaksina SV 

dhe aktualisht është në fazën e tretë të provave klinike. Kjo vaksinë jepet e ndarë në dy 

doza, me distancë kohore 3-4 javë dhe në personat të cilët kanë përgjigje të dobët imunitare 

rekomandohet dhe një dozë e tretë (52). 

 Vaksina CoronaVac ose PiCoVacc. Kjo vaksinë është prodhuar nga një kompani 

biofarmaceutike SinoVac Biotech, në bashkëpunim me qëndrën kërkimore braziliane 

Batantan. Vaksina është e ndarë në dy doza, e injektuar në rrugë intramuskulare dhe me 

diferencë kohore prej 2 javësh. Kompania prodhuese ka raportuar se kjo vaksinë është 

50,38% efikase në provat braziliane në rastin e përfshirjes “të rasteve të lehta” dhe 78 dhe 

100% të parandalimit rasteve mesatare dhe të rënda, respektivisht. Në provat klinike në 

vendet e tjera kanë raportuar efikasitet 83,5% në Turqi dhe 65,3% në Indonezi. Gjithashtu 

raportohet se vaksina gjeneron një përgjigje imunitare me të moderuar të niveleve të 

antikorpeve krahasuar me nivelet e pacientëve të cilët kanë kaluar Covid-19 (53). 

Meqënëse përdoren ndihmës si alum, për të përforcuar përgjigjen imunitare, kjo vaksinë 

nuk është e përshtatshme për administrim respirator. Siguria dhe efektiviteti i kësaj vaksine 

në moshat 3-17 vjec është duke u testuar klinikisht dhe ka rezultate premtuese positive. 

Sipas të dhënave të hetimeve të provave klinike është vënë re se CoronoVac nuk jep efekte 

anësore serioze. Ajo mund të ruhet në temperaturë frigoriferike prej 2-8°C, duke e bërë 

këtë vaksinë lehtësisht të transportueshme në shumë vende të botës (53). 

 Covaxin ose COV, Bharat Biotech, BBV152. Covaxin është prodhuar nga Kompania 

bioteknologjike indiane Bharat, në bashkëpunim me Këshillin indian të Kërkimeve 

Shkencore dhe Institutin Kombëtar të Virologjisë po në Indi. Aktualisht është marrë 

autorizimi në Indi për përdorim emergjence, pavarësisht faktit që kjo vaksinë është ende 

në fazën e 3-të të provave klinike (54). Kjo kompani ka nënshkruar bashkëpunimin me 

kompaninë Ocugen për ta tregtuar këtë vaksinë në USA. Efikasiteti i saj raportohet të jetë 

81%, e administruar në dy doza, në diferencë prej 4 javësh nga njëra-tjetra, madje rreth 

82,8%-91,9% e personave të vaksinuar kanë gjeneruar antikorpe me përgjigje të fortë 

imunitare. Kjo vaksinë mund të ruhet në temperaturë dhome për rreth 1 javë, duke e bërë 

këtë të përshtatshme për përdorim në vendet tropikale dhe subtropikale (54). 

Vaksinat me nënnjësi proteinike rekombinante. Këto lloj vaksinash nuk përdorin material gjenetik 

por një pjesëz ose gjithë fragmentin e proteinës virale, të paketuar në pjesëza nanometrike (55). 

Kjo vaksinë cilësohet shumë e sigurtë dhe e paaftë të shkaktojë sëmundje. Aktualisht janë 5 lloj 

vaksinash të cilat përdorin këtë teknologji, me nënnjësi proteinike të ndryshme (peptide) dhe janë 

ende në fazën e provave preklinike. Përderisa këto nënnjësi janë të dobëta për të shkaktuar 

përgjigje imunitare, ato kërkojnë substance ndihmëse ose përsëritje të adminitrimit. Si fillom këto 
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vaksina shkaktojnë aktivizim të qelizave CD4 dhe T dhe reagim të antikorpeve neutralizuese, por 

shfaqin një stimulim shumë të dobët të CD8 dhe T. Vaksinat të cilat përdorin këto njësi proteinike 

janë në total 3; janë aktualisht në fazën e tretë të provave klinike dhe në disa shtete kanë marrë 

autorizimin për përdorim në popullatë.  

 Novavax ose NVX-CoV2373. Kjo vaksinë është prodhuar në kompaninë Novavax në 

Maryland, në bashkëpunim me GSK dhe Sanofi, kompani të cilat gjenden në UK dhe 

Francë. Në këtë vaksinë proteinat virale janë ngjitur në një nanombartës për të lehtësuar 

shpërndarjen dhe përthithjen nga trupi i njeriut. Kjo vaksinë injektohet në rrugë 

intramuskulare, është e ndarë në dy doza të cilat administrohen në diferencë prej 3 javësh 

nga njëra-tjetra. Është hetuar se kjo vaksinë mund të nxis aktivizim të qelizave T si dhe një 

përgjigje të fortë antikorpesh, në nivel më të lartë se personat të cilët kanë kaluar Covid-19 

(56). Gjatë provave klinike në Uk është parë se Novavax ka një efikasitet prej 89,3% duke 

arritur edhe në vlerat 96%. Kjo vaksinë është nën hetim e sipër për të parë nëse mund të 

administrohet sëbashku me vaksinën e gripit (56).  

 Vaksina EpiVacCorona ose EVCV. Kjo vaksinë është prodhuar nga një qëndër ruse për kërkimet 

biologjike, institute Vector. Prodhimi i kësaj vaksine është bazuar në përdorimin e 

fragmenteve të peptideve sintetike virale të cilat reflektojnë antigjenet SARS-CoV-2. 

EVCV mund të aplikohet në persona me të medhenj se 18 vjec, po ashtu dhe në rastet më 

të mëdhaja se 60 vjec; e ndarë në dy doza, me distancë prej 3 javësh dhe e aplikuar në rrugë 

intramuskulare. Kërkuesit thonë se kjo vaksinë mund të mbahet në frigorifer për më shumë 

se dy vjet. Efikasiteti i kësaj vaksine nuk është zyrtarisht i panjohur edhe pse në personat 

vullnetar që kanë marrë këtë vaksinë janë vënë re antikorpe ndaj antigjeneve të injektuar.  

 Vaksina ZF2001 ose RBD Dimer. Zhvilluesi i kësaj vaksine është kinezi Anhui Zhifei Longcom 

në bashkëpunim me Akademinë Mjekësore Militare Shkencore. Vaksina përdor një 

seksion të proteinës spike, i quajtur receptori RBD, duke e kombinuar me një lëndë 

ndihmëse, e cila gjithashtu konsiderohet e sigurtë. Vaksina ZF2001 administrohet në tre 

doza, të cilat injektohen intramuscular, në distancë kohore prej 4 javësh. Sikurse dhe 

vaksina më sipër, ajo EVCV, efikasiteti i vaksinës ZF2001 nuk është ende i njohur. 

Aktualisht vaksina gjendet në fazën e tretë të provave klinike dhe është autorizuar  për 

përdorim emergjence në Kinë dhe Uzbekistan (57).  
 

Vaksinat me pjesëza të ngjashme me virusin ose VLP- viruslike vaccine. Këto pjesëza, S, M ose 

E, janë të ngjashme me virusin por u mungon gjenomi viral (58). Pjesëza S mund të lidhet dhe të 

hyjë përmes receptorit ACE2 dhe të kryqëzohet me receptorët në qelizat B duke stimuluar 

prodhimin e antikorpeve. Këto lloj vaksinash kërkojnë lëndë ndihmëse dhe përsëritje të 

aplikimeve. Duke qënë se prodhimi i tyre bazohet në pjesëza joinfeksioze të virusit, të cilat kanë 

morfologjinë dhe strukturën e SARS-CoV-2, i bën këto vaksina shumë të sigurta për tu prodhuar 

dhe administruar. Asnjë prej këtyre lloj vaksinash nuk ka marrë ende autorizimin për përdorim, 

por mund të thuhet se tre prej tyre janë premtuese dhe nën zhvillim. Së pari, kompania kanadeze 

Medicago është duke zhvilluar një vaksinë me këtë teknologji dhe gjendet në fazën e 2/3 të provave 

klinike, aktualisht prej aprovimin nga FDA. Së dyti, kompania gjermane Max Planck Institute ka 

disenjuar dhe është duke prodhuar një vaksinë të tillë dhe së fundmi, GeoVax Atlanta, është duke 

përdorur vektorët viral MVA për të gjeneruar pjesëzat VLP për prodhimin e vaksinës. Vaksinat e 

fundit janë ende në provat preklinike (59). 
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Vaksinat e gjalla ose të zbutura. Në këtë lloj vaksinash mund të përmendim vaksinën BCG ose 

Bacillus Calmette Guerin, e cila është një vaksinë e prodhuar nga një bakter i gjallë por i zbutur 

dhe ndihmon në parandalimin e turbekulozit. Së fundmi, Instituti i kërkimeve mbi fëmijët 

Murdoch, Australi, në bashkëpunim me Universitetin e Melbourne, kanë hetuar në provat e 

quajtura BRACE se BCG mund të mbrojë pjesërisht ndaj SARS-CoV-2. Evidencat nuk janë ende 

të zyrtarizuara dhe rekomandimet nga OBSH janë ende pezull. Vaksina të cilat po perdorin këtë 

teknologji janë vetëm 3, konkretisht duke u zhvilluar në Turqi dhe Indi, të cilat gjenden në fazën 

e provave preklinike. Përdorimi i kësaj teknologjie mund të ndihmojë në krijimin e një vaksine e 

cila do të njoh të gjithë virusin në tërësi dhe që do të mund të aplikohet në rrugë intranasale, fakt i 

cili përbën një avantazh në administrimin e vaksinave kundër SARS-CoV-2.  

Përgjigjia imunitare pas vaksinimit.  

Qëllimi kryesor i vaksinimit është gjenerimi i imunitetit mbrojtës në formën e antikorpeve dhe 

qelizave specifike T, kundër SARS-C0V-2. Në figurën më poshtë është përcaktuar i gjithë ky 

proces. Proteinat Spike S janë molekula të cilat gjenerojnë prej sipërfaqes së virusit dhe copëtimi 

i tyre në dy pjesë është një hap shumë i rëndësishëm për infektimin. Sikurse e kemi sqaruar dhe 

më sipër, kur kemi folur për proteinën Spike, njëra prej pjesëve të saj, S1, është një receptor, i 

quajtuar RBD, i cili ka për qëllim lidhjen me receptorin ACE2 në qelizën pritëse. Ndërsa pjesa e 

dytë e proteinës, njësia S2 ndërmjetëson shkrirjen me membranën qelizore, duke mundësuar 

kështu infektimin e qelizës nga SARS-CoV-2. Antikorpet specifike ndaj proteinës S1 dhe S2 mund 

të neutralizojnë dhe të bllokojnë lidhjen dhe shpërhapjen ose shkrirjen e virusit me qelizën pritëse. 

Mund të thuhet gjithashtu që antikorpet neutralizuese luajnë një rol shumë të rëndësishëm në 

pastrimin viral, madje prodhimi i këtyre antikorpeve ndihmon për mbrojtje në të ardhmen ndaj 

infektimit me Covid-19. Prodhimi i këtyre antikorpeve kalon përmes IgM, IgG (kryesisht IgG1 

dhe IgG3) si dhe klasa e IgA. Niveli i këtyre antikorpeve arrin pikun në ditën e 14 dhe të 28 pas 

vaksinimit, përkatësisht për IgM dhe IgG/IgA. Reagimi i qelizave CD4+T ose Th1 pas vaksinimit 

mund të prodhojë interferon-γ, tumornecrosis factor alfa si dhe interleukin-2. Vaksina gjithashtu 

aktivizon CD8+T. Fatkeqësisht reagimi i qelizave T mund të matet vetëm në një numër të limituar 

laboratorësh të specializuar (54).  
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Figura 6  Pergjigjia imunitare pas vaksinimit 

Efektet e mundshme postvaksinimi.  

Nga hetimet e deritanishme nuk janë raportuar efekte anësore serioze nga përdorimi i vaksinave të 

autorizuara. Në tabelën më poshtë janë paraqitur efektet anësore të vaksinimit bazuar në të dhënat 

e fundit të raportuara nga NHS (National health Services, UK) dhe EMA (Europian Medicine 

Agency). Këto simptoma janë vënë re në të paktën 1 nga 10 persona të vaksinuar me një prej tre 

vaksinave të autorizuara për përdorim në UK dhe EU. Sikurse shihet dhe në tabelën më posjtë, 

këto janë Pfizer, Moderna dhe AstraZeneca. Në Europë është autorizuar tashmë dhe Johnson and 

Johnson (52).  
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 Pfizer/Biontech Moderna  AstraZeneca  Johnson 

and 

Johnson 

Dhimbje në krahun e injektimit X X X X 

Skuqje në vendin e injektimit X X X X 

Enjtje të gjendrave të krahut  X   

Problem në frymëmarrje  X   

Kollë  X  X 

Ethe X X X X 

Dhimbje koke X X X X 

Nausea X X X X 

Lodhje X X X  

Rash  X   

Temperature X X X X 

Te vjella  X X  

Diarrhea X  X  

Dhimbje muskujsh X X X X 

Dhimbje kycesh X X X X 

Gjendje e pergjithshme jo e mire   X  

Gjendje e ngjashme me gripin   X  

Tabela 2 Efektet anesore te mundshme sipas vaksinave (EMA, NHS) 

Shumica e efekteve të raportuara kanë zgjatur një deri në dy ditë pas administrimit të vaksinës. 

Aktualisht NHS ka hedhur një program ku e gjithë popullata mund të raportojë efektet e vaksinës, 

ose ka nxjerr në përdorim kite testuese, me qëllim mbledhjen e një informacioni sa më të gjerë dhe 

të sigurtë. Si NHS ashtu dhe AMA nëpërmjet hetimeve të vazhdueshme ofrojnë të dhëna koherente 

mbi efektet e vaksinave. Këto dy organe marrin gjithashtu informacion mbi reagimin e individëve 

të vaksinuar të cilët janë aktualisht duke marrë mjekim për një sëmundje tjetër, për të parë 

ndërveprimin e vaksinës me medikamente të tjera.  

Efektet e rralla anësore të vaksinës anti Covid. Ndërsa skuqja e vendit të injektimit apo rritja e 

temperaturës janë efekte të cilat cilësohen si frekuente, janë prezentë efekte të tjera anësore, të cilat 

edhe pse janë të rralla, përbëjnë një shqetësim për prodhuesit apo organet autorizuese. Pikërisht 

këto raste të rralla janë ato të cilat mund të vërtetojnë lidhjen mes vaksinës dhe krijimit të trombeve, 

miokarditit apo sëmundjeve të tjera serioze. 

Pfizer Biontech. Një prej efektetve më të rralla por jo të parëndësishme të raportuara nga personat 

e vaksinuar me këtë vaksinë është inflamimi i zemrës ose ndryshe miokarditi, kryesisht në 

meshkujt e rinj. Ka shumë pak të dhëna për të arritur në përfundimin që kjo vaksinë ka lidhje 

sinjifikante me miokarditin. Aktualisht këto efekte edhe pse të rralla janë ende duke u hetuar dhe 

studiuar nga kërkuesit e fushës. Kërkimet paraprake pranojnë se miokarditi ka një mundësi 6 herë 

më të madhe të shfaqet në personat të cilët kanë qënë të infektuar me koronavirus se sa personat 

të cilët janë vaksinuar ndaj coronavirusit. Përvec miokarditit janë raportuar pak raste të 

inflamacionit renal, crregullime renale me humbje të mëdha të proteinave në urinë si dhe reaksione 

alergjike të lëkurës në personat e vaksinuar me Moderna dhe Pfizer (52).  

Moderna. Gjatë hetimit të realizuar nga EU nën udhëzimet e EMA vaksina Moderna ka paraqitur 

efekte anësore të rralla të ndryshme nga vaksina më sipër. Për rreth 1 në 1000 persona ka 

potencialin të zhvillojë paralizën Bell ose enjtje faciale, kryesisht në personat të cilët kanë kryer 
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injeksione kozmetike. Efekte të tjera të kësaj vaksine janë ulja e ndjesisë së prekjes ose 

marramendja. Gjithashtu, miokardi është raportuar si efekt anësor i kësaj vaksine, por në raste 

akoma më të rralla se raportimet e Pfizer. Të dhënat nuk janë ende të mjaftueshme për të përftuar 

përfundime të cilat të gjejnë lidhjen midis këto gjendjeve shëndetsore dhe vaksinës.  

AstraZeneca/Oxford. Duke ndjekur raportet e publikuara në prill të 2021, të cilat lidhnin vaksinën 

AstraZeneca me formimin e trombeve, vaksina u ndalua në shumë shtete të EU. Studimet tregojnë 

se risku për formim trombesh në personat e vaksinuar me AstraZeneca është i njëjtë me ata të 

vaksinuar me Moderna apo Pfizer. Frekuenca e trombozës së venave të thella, si në duar, këmbë 

apo ije, është e njëjtë me vaksinën Pfizer dhe sipas NHS prek 1 nga 10’000 persona të vaksinuar. 

Johnson and Johnson. Në muajin Korrik, organi FDA, raportoi një numër rastesh lidhur me një 

efekt të mundshëm anësor të vaksinës, i quajtur sindroma Guillain-Barre. Rreth 100 persona, pas 

vaksinimit paraqitën këtë crregullim imun, i cili dobëson muskujt, duke cuar deri në paralizë. 

Organet hetuese e përshkruan këtë efekt anësor si një “risk të vogël të mundshëm” nga 

administrimi i vaksinës. Të gjitha rastet që shqafën këtë sindromë u rikuperuan plotësisht dhe nga 

100 raste të raportuara me këtë efekt, pati vetëm 1 vdekje. Bazuar në të dhënat e përftuara nga 

NHS, pas vaksinimit me JJV, rastet ekstreme me krijim trombesh dhe ulje të trombociteve janë 1 

në 10’000 persona.  

Coronavac. Të dhënat e fazës së parë dhe të dytë të provave klinike të kësaj vaksine, të publikuara 

nga Lancet në Shkurt të 2021, paraqesin disa efekte anësore të personave që kanë administruar 

këtë vaksinë. Bazuar në këto të dhëna, efekti anësor më i shpështëi paportuar brenda 28 ditësh nga 

aplikimi ishte dhimbje në vendin e injektimit, 13-21%. Ky efekt anësor ishte një reaksion normal 

i shfaqur edhe në rastet të cilat kishin aplikuar dy vaksinat e tjera të Sinopharm. Si efektë të tjera 

anësore mund të përmenden lodhja, diarrhea dhe dhimbja e muskujve, të cilat ishin me intesitet të 

lehtë dhe zgjasnin vetëm dy ditë. Të dhënat tregojnë se personat të cilët kishin aplikuar këtë 

vaksinë kishin temepraturë më të ulët se individët të cilët kishin aplikuar vaksinat e tjera, si 

Moderna, AstraZeneca apo CanSino.  

Vaksinat Sinopharm. Të dhënat e paraqitura nga Lancet shprehin se efektet anësore më të 

shpeshta në personat të cilët kanë aplikuar këtë vaksinë janë ngritja e temperaturës dhe dhimbja në 

vendin e injektimit. OBSH ka raportuar të dhënat e tre provave klinike, të cilat kanë përfshirë 

16’671 pjesëmarrës që janë vaksinuar me Sinopharm, kryesisht meshkuj të moshës 18-59 vjec. 

Bazuar në këto të dhëna, efektet anësore më të shpeshta janë dhimbja e kokës, lodhje dhe reaksion 

në vendin e injektimit. Intesiteti i këtyre simptomave ishte i lehtë në të moderuar.  

Këto efekte janë vënë re në 1453 persona nga 5.9 milion të vaksinuar në total në Kinë, deri në 

periudhën 30 Dhjetor 2020. Këtu përfshiheshin reaksion ose skuqje të vendit të injektimit, 202 

raste me temperaturë ku 86 prej të cilëve kishin hipertermi serioze dhe 11 raste me simptoma të 

nervit facial edhe pse u arit në përfundimin që nuk kishin lidhje me vaksinën.  

 Efektet serioze anësore. Sipas OBSH janë evidentuar dy efekte anësore serioze të 

vaksinave të fundit të përmendura; nausea serioze dhe një crregullim i rrallë neurologjik i 

njohur si enecefalomielitis akut i diseminuar.   
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Metodologjia e punimit  
Në këtë pjesë të punimit do të përshkruhen dhe specifikohen të gjithë elementët e një punimi 

shkencor, që nga metoda e zgjedhur për të realizuar studimin, popullatën e marrë në konsideratë 

deri tek hipotezat e studimit, me anë të të cilave do të arrijmë në përfundimet e këtij punimi për të 

ofruar të dhëna sasiore ose evidenca rreth efekteve anësore apo të mundshme të vaksinimit ndaj 

Covid-19 në rradhët e personelit shëndetsor të Spitalit Rajonal, Vlorë. Metoda e zgjedhur në këtë 

studim bazohet në studimet e ngjashme në këtë fushë.  

Qëllimi i punimit  
Qëllimi i këtij punimi është evidentimi i efekteve anësore afatshkurtra të vaksinës antiCOVID-19, 

në stafin mjekësor të Spitalit Rajonal, Vlorë.  

Objektivat specifike të punimit  
Objektivi i përgjithshëm i këtij punimi është përcaktimi i efekteve anësore të shfaqura 

postvaksinimit ndaj SARS-CoV-2, më frekuente mes stafit mjeksor të Spitalit Rajonal, Vlorë, i 

cili do të arrihet nëpërmjet objektivave specific të mëposhtëm:  

- Shqyrtimi i literaturës bashkëkohore rreth vaksinave SARS-CoV-2 me qëllim hartimin e 

kuadrit teorik të këtij punimi, i cili do të bëjë një paraqitje teorike të llojeve të vaksinave, 

mekanizmit të veprimit të tyre si dhe efektet e mundshme anësore të shkaktuara pas 

vaksinimit.  

- Mbledhja e të dhënave sasiore të punimit, nëpërmjet pyetësorëve të vetëadministruar 

- Përpunimi i këtyre të dhënave për të përftuar rezultate sasiore të matshme.  

- Vlerësimi i frekuencave të efekteve anësore dhe krahasimi i tyre në kapitullin e Dikutimit, 

me të dhëna nga punime të tjera të ngjashme.  

- Analizimi i hipotezave të përpunimit  

- Ofrimi i konkluzioneve bazuar në përfundimet e përftuara nga përpunimi statistikor it ë 

dhënave.  

Popullata e marrë në studim  
Në këtë punim, fokusi I kërkimit janë efektet anësore të manifestuara pas vaksinimit ndaj COVID-

19 mes stafit mjekësor në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorë, rrjedhimisht të gjithë pyetsorët janë 

zhvilluar me këtë staf, përfshirë të gjithë profesionistët në këtë spital.  

Në total janë plotësuar tërësisht 98 pyetësor, pra N=98 dhe Responding rate RR=98/122=80%, pra 

u kontaktuan rreth 122 profesionistë, prej të cilëve vetëm 98 persona plotesuan pyetësorit e 

servirur.  

Mostra e marrë në studim është një mostër e vogël, por përfaqësuese. Rezultatet dhe përfundimet 

e studimit do të ishin më gjithëpërfshirëse nëse do të intervistoheshin një numër më i madh 

profesionistësh, përfshirë këtu dhe ata të Shërbimit Shëndetsor Parësor apo ata të cilët ushtrojnë 

profesionin e tyre në Klinikat private të qytetit. Megjithatë kjo lë vend për studime të mëtejshme 

në këtë fushë.  

Instrumenti i përdorur si mjet matës 
Për të marrë informacion rreth efekteve anësore të mundshme të manifestuara pas vaksinimit ndaj 

Covid-19 është përdorur një pyetsor i vetëadministruar, i cili përbëët nga dy pjesë kryesore, atë të 

të dhënave demografike si dhe pjesën e cila merr informacion rreth simptomave të pranishme pas 
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vaksinimit. Pyetësorë të ngjashëm janë përdorur në shumë studime rreth vaksinave SARS-CoV-2. 

Njëri prej tyre është studimi i realizuar në Indonezi, “Survey data of COVID-19 vaccine side 

effects among hospital staff in a national referral hospital in Indonesia”, realizuar nga Djanas et al, 

publikuar në Qershor 2021.  

Organizimi i pyetësorit 

Në pjesën e parë merreth informacion rreth të dhënave demografike të individëve të intervistuar, 

si mosha, gjinia, arsimimi, profesioni, eksperienca e punës, infektim i mëparshëm me Covid-19, 

prania e sëmundjeve bashkëshoqëruese si dhe së fundmi, qëndrimi i mbajtur ndaj vaksinimit.  

Në pjesën e dytë janë renditur simptomat e mundshme që mund të manifestohen pas vaksinimit. 

Në total janë parashtruar 20 simptoma. Krahas simptomave, do të merret informacion dhe për 

kohën e shfaqjes së këtyre efekteve, konkretisht nëse ato janë shfaqur brenda 24h të parë apo janë 

manifestuar në ditën e dytë pas vaksinimit.  

Përpos këtyre të dhënave do të merret informacion dhe rreth kohëzgjatjes së këtyre simptomave. 

Përgjigjet janë të kategorizuara në 1 ditë, 3 ditë, 5 ditë, 1 javë dhe 1 muaj.  

Pyetsori është një formë e shkurtër që mundëson marrjen e informacionit të nevojshëm në këtë 

fushë. Pyetjet janë të shkurtra dhe precise, për të mos lënë vend për informacion jo të saktë.  

Limitimet e studimit 
Sikurse u përmend edhe tek pjesa e popullatës së përzgjedhur, një prej limitimeve të këtij punimi 

është mospërfshirja e të gjithë profesionistëve shëndetsor në plotësimin e pyetësorit. Për shkak të 

kushteve të pandemisë u intervistuan disa prej profesionistëve të Spitalit rajonal, por për të patur 

një gjithëpërfshirje në këtë punim do të ishte ideale të përfshiheshin edhe profesionistët e Shërbimit 

Shëndetsor Parësor, fakt i cili mbetet të realizohet në studime të mëtejshme.  

Një tjetër limitim i këtij punimi është koha e plotësimit të pyestësorit. Konkretisht të dhënat janë 

marrë gjatë periudhës Maj-Qershor, ndërkohë që shumica e stafit të intervistuar është vasinuar 

gjatë muajit Mars, duke ndikuar në cilësinë e të dhënave të raportuara nga personi i intervistuar. 

Pra, duke qënë se këto të dhëna bazohen në vetëraportim dhe ka një distancë kohore mes 

intervistimit dhe vaksinimit, shumë persona të intervistuar mund të kenë harruar detaje apo 

simptoma prezente postvaksinimi. Shumë studime të ngjashme janë bazuar në vetëraportimin e 

efekteve anësore nëpërmjet programeve të posatshme në rrjetet sociale, përvec rasteve të rënda të 

dokumentuara tek mjeku specialist. Raportimi është i vazhdueshëm me qëllim ofrimin e të dhënave 

sa më reale. 

Një tjetër limitim i këtij punimi është mosmarrja e informacionit rreth efekteve të secilës prej 

dozave të vaksinës së realizuar. Në këtë mënyrë do të jepet një paraqitje më e saktë dhe do të mund 

të bëhëshin krahasime mes efektit të secilës prej dozave të vaksinës.  

Limitimi i fundit i këtij punimi, i cili është vënë re pas mbledhjes së të dhënave që fakti që i gjithë 

stafi shëndetsor është vaksinuar me Vaksinën Pfizer BionTech, gjatë fushëatës së parë të 

vaksinimit të personelit shëndetsor. Duke marrë informacion vetëm mbi efektet e kësaj vaksine, 

ne nuk do të mund të ofrojmë krahasime apo lidhje mes efekteve dhe vaksinave, vlerësim i cili 

mund të realizohet në studimet pasardhëse.  
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Etika e punimit 
Pjesëmarrja në pyetësor ka qënë e vullnetshme. Gjatë realizimit të intervistave, apo ndërveprimit 

me stafin mjekësor të intervistuar janë ruajtur dhe respektuar rregullat e etikës profesionale. Është 

ruajtur privatësia e të anketuarit dhe është realizuar intervista në mënyrë individuale. Gjatë dhënies 

së përgjigjeve nuk është mbajtur asnjë lloj qëndrimi apo gjykimi ndaj të intervistuarit, madje nuk 

është interpretuar asnjë pikë e pyetësorit, në mënyrë që të shmangeshin ndikimet mbi përgjigjet e 

dhëna.  

Analizimi i të dhënave 
Të dhënat në këtë punim janë analizuar nërpmjet programit SPSS, version 22. Pas kodimit ato janë 

hedhur në system dhe fillimisht është përpunuar pjesa demografike e personave të intevriëstuar. 

Në shumicën e rasteve variablat janë analizuar nëpërmjet analizës deskriptive, të dhënat e së cilës 

janë paraqitur numerikisht në tabelat statistikore si dhe grafikisht në grafikët e tipit Bar ose Pie. 

Simptomat e mundshme të parashtruara në pyetsor janë analizuar nëpërmjet analizës deskriptive 

për të paraqitur frekuencat e shpërndarjes së këtyre efekteve anësore. Për të përcaktuar 

kohëzgjatjen e simptomave është bërë një analizë e frekuencave të variablave multiple. Po ashtu, 

për përcaktimin e kohës së shfaqjes së këtyre të simptomave është përdor e njëjta procedurë si më 

sipër, në rastin e kohëzgjatjes së efekteve. Marrëdhëniet mes variablave janë vlerësuar nëpërmjet 

testit Anova apo korrelacioneve, për të përllogaritur vlerën e sinjifikancës P.  

Hipotezat e punimit  
Hipoteza e I-rë 

“Efekti anësor më i shprehur pas vaksinimit ndaj Covid-19 në rastet e intervistuara është 

dhimbja në vendin e injeksionit” 

Hipoteza e II-të 

“Personat më të mëdhenj se 51 vjec kanë simptoma më të shprehura.” 

Hipoteza e III-të 

“Kohëzgjatja e simptomave varet nga moshat e të vaksinuarit” 

Hipoteza IV-të 

“Personat të cilët kanë kaluar Covid-19 paraqesin simptoma më të lehta pas vaksinimit ndaj 

SARS-CoV-2” 

Procedura e mbledhjes së të dhënave 
Si fillim janë grumbulluar të dhënat e paraqitura në kuadrit teorik të këtij punimi. Këto të dhëna 

janë të tipit cilësor dytësor. Pas hartimit të pyestësorit ka vijuar mbledhja e të dhënave më të 

rëndësishme të punimit, ato parësore. Këto të dhëna pas përpunimit statistikor marrin një natyrë 

sasiore, për tu dhënë një karakter të matshëm konkluzioneve të këtij punimi.    

Besueshmëria e të dhënave dhe shkalla e përgjigjes 
I gjithë stafi mjekësor i cili ka plotësuar pyetësorin janë shprehur shumë të gatshëm për të marrë 

pjesë në punim. Të gjithë të intervistuarit kanë plotësuar qartë pyetësorin, pra nuk ka humbje të 
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dhënash apo të dhëna të pavlefshme. Nga ana tjetër pyetësori është i shkurtër, i qartë, me pyetje 

konkrete, i përdorur gjerësisht në këtë fushë, duke vërtetuar vlefshmërinë dhe vërtetësinë e tij.   
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Analizimi i të dhënave të punimit 
Të dhënat e grumbulluara nga pyetësorët e vetëadministruar, pas kodimit janë përpunuar 

statistikisht dhe paraqiten si më poshtë në formë numerike në tabelat deskriptive si dhe grafike, në 

grafikët e tipit Bar apo Pie.  

Analizimi i të dhënave demografike.  

Mosha. Sikurse shihet në tabelën e mëposjtme, shumica e rasteve të intervistuara në stafin mjeksor 

të Spitalit Rajonal të Vlorës i përkasin grupmoshës 51-60 vjec, konkretisht 29%, ndjekur nga 

grupmosha 41-50 vjec me 24%, 30-40 vjec janë 20% e rasteve të intervistuara, 14% janë staf më i 

madh se 60 vjec dhe 12% janë personel më i vogël se 30 vjec. Të dhënat paraqiten gjithashtu 

grafikisht, ne grafikun e tipit bar si më poshtë vijon.  

 

 Frekuenca  Perqindja  % vlefshme 
 % kumulative  

Vlefshme <30 vjec 12 12.2 12.2 12.2 

30-40 vjec 20 20.4 20.4 32.7 

41-50 vjec 24 24.5 24.5 57.1 

51-60 vjec 28 28.6 28.6 85.7 

>60 vjec 14 14.3 14.3 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

Tabela 3 Mosha e rasteve te intervistuara 

 
Grafiku 2 Mosha e te intervistuarve 
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Gjinia. Përsa i përket gjinisë së rasteve të intervistuara, shohim se shumica e të intervistuarve janë 

femra, në 53% të rasteve dhe 47% janë mëshkuj. Kjo e dhënë demografike paraqitet numerikisht 

në tabelën më poshtë si dhe grafikisht në grafikun e tipit Pie.  

 

 Frekuenca  Perqindja  
Perqindja e 
vlefshme 

Perqindja 
kumulative  

Vlefshme  Femer 52 53.1 53.1 53.1 

Meshkuj 46 46.9 46.9 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
Tabela 4 Gjinia e rasteve te nintervistuara 

 
Grafiku 3 Gjinia e stafit te intervistuar 

Formimi akademik. Përsa i përket formimit akademik të stafit të intervistuar, mund të thuhet se 

shumica e personelit të intervstuar, rreth 46% kanë formim akademik “Master shkencor”, ndjekur 

nga 30% “Master profesional”, duke vazhduar me “Arsim të lartë” në 14% të rasteve dhe vetëm 

10% kanë Arsim të mesëm. Të dhënat janë të paraqitura në tabelën nr,5 dhe në grafikun vijues.  

 

 Frekuenca Perqindja % vlefshme 
Perqindja 

kumulative 

Vlefshme Arsim i mesëm 10 10.2 10.2 10.2 

Arsim i lartë 14 14.3 14.3 24.5 

Master profesional 29 29.6 29.6 54.1 

Master Shkencor 45 45.9 45.9 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
Tabela 5 Arsimimi i personave te intervistuar 
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Grafiku 4 Edukimi i rasteve te intervistuara 

Profesioni i punës. Në tabelën më poshtë janë paraqitur profesionet e personelit të intervistuar. 

Sikurse shihet dhe në këtë tabelë deskriptive, në këtë punim shumica e profesionistve të 

intervistuar janë infermierë, në 58% të rasteve, duke vazhduar me 22% profesionistë shëndetsor 

në pozicionin mjek, 10% e të intervistuarve janë sanitarë, 4% janë teknik laborantë dhe vetëm 3% 

e të intervistuarve janë imazherist.  

 Frekuenca Perqindja % vlefshme % kumulative 

Vlefshme Mjek 22 22.4 22.4 22.4 

Infermier 57 58.2 58.2 80.6 

Teknik laboratory 4 4.1 4.1 84.7 

Sanitar 10 10.2 10.2 94.9 

Imaxheri 3 3.1 3.1 98.0 

Tjeter 2 2.0 2.0 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
Tabela 6 profesioni i rasteve te intervistuara 

Ndarja e profesioneve të personave të intervistuar është e paraqitur në grafikun e mëposhtëm.  

Eksperienca në vite punë. Sikurse shihet në tabelën nr 7, shumica e stafit të intervistuar kanë më 

shumë se 20 vite punë, në 47% të rasteve, ndjekur nga 27% e stafit që kanë 11-20 vite punë, 14% 
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kanë 1-5 vite punë eksperiencë dhe 12% kanë 6-10 vite eksperiencë pune. Të dhënat janë të 

paraqitura grafikisht dhe numerikisht si më poshtë vijon.  

 Frekuenca  Perqindja % vlefshme % kumulative 

Vlefshme 1-5 vjet 14 14.3 14.3 14.3 

6-10 vjet 12 12.2 12.2 26.5 

11-20 vjet 26 26.5 26.5 53.1 

>20 vjet 46 46.9 46.9 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
Tabela 7 Eksperienca ne vite pune 

  
Grafiku 5 Eksperienca ne vite pune                                                                                                

A janë infektuar nga COVID-19? Gjysma e stafit të intevistuar në këtë punim, raporton se ka 

kaluar Covid-19, ndërsa 8% nuk janë të sigurtë por mendojnë se kanë qënë të infekstuar me këtë 

coronavirus. Rreth 34% shprehen se nuk kanë qënë të infektuar dhe po 8% raportojnë se nuk e 

dinë nëse e kanë kaluar apo jo Covid-19.  

 Frekuenca Perqindja % vlefshme % kumulative 

Vlefshme Po 49 50.0 50.0 50.0 

Mendoj se e kam kaluar 8 8.2 8.2 58.2 

Jo 33 33.7 33.7 91.8 

Nuk e di 8 8.2 8.2 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
Tabela 8 Sa prej te intervistuarve kane kaluar Covid? 
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Grafiku 6A e keni kaluar COvid-19? 

Sëmundje bashkëshoqëruese. Në këtë pikë të pyetësorit është marrë informacion rreth sëmundjeve 

bashkëshoqëruese, të cilat mund të kenë ndikim në efektet anësore të manifestuara pas vaksinimit. 

Bazuar në rasportimin e të intervistuarve janë marrë rezultatet e mëposhtme, ku 83% nga 98 raste 

në total shprehen se nuk kanë asnjë problem shëndetsor, 9% raportojnë se vuajnë prej diabetit, 4% 

vuajnë prej hipertensionit, 1% kanë astma bronkiale dhe 3% kanë probleme me tyroidet.  

 Frekuenca Perqindja % vlefshme % kumulative 

Vlefshme Jo nuk kam probleme 
shendetsore 

81 82.7 82.7 82.7 

Diabet mellitus 9 9.2 9.2 91.8 

Hipertension 4 4.1 4.1 95.9 

Astma bronkiale 1 1.0 1.0 96.9 

Probleme me tyroidet 3 3.1 3.1 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
Tabela 9 Prania e semundjeve bashkeshoqeruese 
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Grafiku 7 Prania e semundjeve bashkeshoqeruese 

Lloji i vaksinës së injektuar. Sikurse shihet dhe më poshtë, shumica e stafit mjekësor të intervistuar 

janë vaksinuar me Pfizer BioTech, në 91% të rasteve të anketuara, duke vazhduar 7% të vaksinuar 

me Sinovac dhe 2% të vaksinuar me Sputnik V. Të dhënat janë të paraqitura numerikisht në tabelën 

më poshtë si dhe grafikisht në grafikun në vijim.  

 Frekuenca  Perqindja  % vlefshme % kumulative  

Vlefshme Phizer 89 90.8 90.8 90.8 

SInovac 7 7.1 7.1 98.0 

Sputnik V 2 2.0 2.0 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
Tabela 10 Lloji i vaksines se aplikuar 
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Grafiku 8 Lloji i vaksines se aplikuar 

Qëndrimi ndaj vaksinimit. Duke patur parasysh që shumë persona kanë patur dyshimet e tyre ndaj 

vaksinave Sars-CoV-2, duke mbajtur një qëndrim skeptik dhe hezitues ndaj vaksinimit, është 

marrë informacion rreth qëndrimit të të intervistuarve tanë ndaj vaksinimit. Rreth 82% personel 

mjeksor janë vaksinuar pa patur asnjë hezitim apo dyshim, ndërsa 18% e tyre shprehen se fillimisht 

kanë hezituar ndaj kësaj vaksine, sikurse shihet dhe në tabelën e mëposhtme deskriptive apo në 

grafikun pasues.  

 Frekuenca  Perqindja % vlefshme % kumulative 

Vlefshme Kam hezituar 18 18.4 18.4 18.4 

Jam vaksinuar pa hezitim 80 81.6 81.6 100.0 

Total 98 100.0 100.0  

Tabela 11 Qendrimi ndaj vaksinimit 
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Grafiku 9 Qendrimi ndaj vaksinimit 

Efektet anësore të manifestuara pas vaksinimit.  

Në pyetësorit e paraqitur janë parashtruar efektet e mundshme anësore të manifestuara pas 

vaksinimit ndaj Covid-19. Në tabelën e mëposhtme është bërë një renditje në rend zbritës nga 

simptoma më frekuente në atë më pak të shfaqur në rastet e intervistuara. Sikurse shihet në këtë 

tabelë deskriptive simptoma më frekuente është “dhimbje në vendin e injeksionit” e manifestuar 

në 100% të rasteve të intervistuara, e ndjekur më pas nga “lodhja” në 85% të rasteve. “Dhimbja e 

muskujve” manifestohet në 79% të rasteve, ndërsa “këputja” në 77%. Një simptomë tjetër 

frekuente është dhe rritja e temperaturës trupore, e shprehur në 70% të rasteve dhe dimbja e 

kyceve në 63% të të intervistuarve. Rreth 58% e të anketuarve raportojnë se kanë patur një gjendje 

jo të mirë të përgjithshme, ndërsa 57% vetëdeklarojnë se kanë patur dhimbje koke pas vaksinimit 

ndaj Covid-19. Simptomat e tjera të renditura më poshtë janë të manifestuara në më pak se gjysma 

e rasteve të intervistuara, si psh simptoma gastrointestinale me nausea apo të vjella në 48% të 

rasteve dhe diarrhea në 28% të rasteve. Simptomat locale në vendin e injeksionit si skuqje apo 

kruarje janë shfaqur përkatësisht në 8% dhe 33%. Prania e kollës apo e vëstirësisë në frymëmarrje, 

të konsideruara si simptoma serioze pas vaksinimit, kanë qënë prezente vetëm në 16% dhe 8% të 

rasteve të intervistuara. Lymfadenopatia dhe lipotimia kanë një frekuencë të ulët prej 2% dhe 1%, 

përkatësisht. Nuk ka patur asnjë rast që të ketë manifestuar reaksion anafilaktik ndaj vaksinës.  

Këto të dhëna janë të paraqitura numerikisht si dhe grafikisht sipas rendit zbritës në tabelën dhe 

grafikun në vijim.  
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Statistike deskriptive  

 N Max Numri i rasteve % e rasteve 

Dhimbje në vendin e injeksionit 98 1 98 100% 

Lodhje  98 1 83 85% 

Dhimbje muskujsh 98 1 78 79% 

Keputje  98 1 76 77% 

Rritje e temperatures trupore 98 1 69 70% 

Dhimbje kycesh 98 1 62 63% 

Gjendje e pergjithshme jo e mire 98 1 57 58% 

Dhimbje koke 98 1 56 57% 

Nausea dhe te vjella 98 1 47 48% 

Kruarje ne vendin e injeksionit 98 1 32 33% 

Ethe  98 1 32 33% 

Enjtje ne vendin e injeksionit 98 1 29 30% 

Diarrhea  98 1 27 28% 

Ndjesi si shpim gjilperash neper trup 98 1 27 28% 

Kolle  98 1 16 16% 

Veshtiresi ne frymemarrje 90 1 8 8% 

Skuqje ne vendin e injeksionit 98 1 8 8% 

Lymfoadenopati  98 1 2 2% 

Lipotimia  98 1 1 1% 

Reaksion anafilaktik 98 0 0 0 

Tabela 12 renditja e efekteve te vaksines sipas frekuences se paraqitjes ne personat e intervistuar 
Në tabelën më poshtë bëhët një shpërndarje e numrit të simptomave që manifestojnë rastet e 

intervistuara. 15,3% manifestojnë vetëm 1 simptomë, ndërkohë që po 15% e rasteve të 

intervistuara raportojnë se kanë manifestuar 9 nga simptomat e parashtruara në pyetsor.  

 Frekuenca  % % vlefshme % kumulative 

Vlefshme 1 simptome 15 15.3 15.3 15.3 

2 5 5.1 5.1 20.4 

3 2 2.0 2.0 22.4 

4 7 7.1 7.1 29.6 

5 7 7.1 7.1 36.7 

6 5 5.1 5.1 41.8 

7 1 1.0 1.0 42.9 

8 9 9.2 9.2 52.0 

9 15 15.3 15.3 67.3 

11 3 3.1 3.1 70.4 

12 2 2.0 2.0 72.4 

14 11 11.2 11.2 83.7 

15 8 8.2 8.2 91.8 

16 6 6.1 6.1 98.0 

17 1 1.0 1.0 99.0 

18 1 1.0 1.0 100.0 

Total 98 100.0 100.0  
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Tabela 13 Numri i Simptomave te manifestuara nga nje  person 

 
Grafiku 10 Renditja e efekteve anesore sipas frekuences se shfaqjes se tyre. 

Koha e shfaqjes së efekteve anësore dhe kohëzgjatja e tyre. Në tabelën më poshtë bëhet një 

paraqitje e përgjithshme e kohës së shfaqjes së simptomave si dhe kohëzgjatja e tyre. Nëse do të 

shohim këtë tabelë mund të themi se shumica e simptomave shfaqen ditën e dytë pas vaksinimit.  

Në ditën e parë të vaksinimit është e shprehur dhimbja në vendin e injektimit, e manifestuar në 

84% të rasteve dhe dhimbja e muskujve në 56% të rasteve, ndërsa simptomat e tjera shfaqen në 

ditën e dytë pas vaksinimit.  
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Përsa i përket kohëzgjatjes së simptomave, vihet re se “lodhja”, “dhimbja e kyceve” dhe “dhimbja 

e muskujve” kanë kohëzgjatje më të madhe krahasuar me simptomat e tjera. Të dhënat paraqiten 

në tabelën nr.14 dhe në grafikun nr.12.  

 
 

Efektet anësore 
 

Numri i 
rasteve 

qe 
raportojn
e efektin 

 

Koha e 
shfaqjes së 
simptomave 

 
Kohëzgjatja e simptomës 

<24h >24h 1 ditë 3 ditë  5 ditë  >1javë >1 muaj 

Dhimbje në vendin e injeksionit 100%  
 

84% 16% 47% 47% 6% 0% 0% 

Lodhje 85% 19% 65% 2% 5% 13% 31% 35% 

Dhimbje koke 57% 43% 14% 15% 37% 5% 0% 0% 

Dhimbje muskujsh 79% 56% 24% 7% 11% 29% 29% 5% 

Ethe  33% 13% 19% 15% 15% 2% 0 0 

Dhimbje kyçesh 63% 7% 56% 7% 22% 19% 14% 0% 

Enjtje e vendit të injeksionit 30% 0 29% 4% 9% 6% 10% 0 

Skuqje e vendit të injeksionit 8% 0 8% 0 3% 4% 1% 0 

Kruarje të vendit të injeksionit 33% 13% 19% 17% 15% 0% 0% 0% 

Gjendje e përgjithshme jo e mirë 58% 2% 56% 14% 35% 9% 0% 0% 

Temperaturë  70% 2% 68% 66% 4% 0% 0% 0% 

Lymphadenopathy  2% 0 2% 0 0 0 2% 0 

Nausea dhe të vjella 48% 10% 38% 20% 25% 3% 0% 0% 

Kollë  16% 0 16% 0 0 16% 0 0 

Diarrhea  28% 7% 20% 28% 0 0 0 0 

Këputje 77% 5% 72% 0% 12% 21% 42% 2% 

Lipotimia ose gjendje të fikti 1% 0 1% 1% 0 0 0 0 

Vështirësi në frymëmarrje 8% 3% 5% 4% 3% 1% 0 0 

Ndjesi si shpim gjilpërash në trup 28% 20% 7% 18% 9% 0 0 0 

Reaksion anafilaktik 0% 0 0 0 0 0 0 0 

Tabela 14 Efektet anesore te pranishme tek te vaksinuarit, koha e shfaqjes dhe kohezgjatja e tyre 
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Grafiku 11 Kohezgjatja e seciles prej simptomave te raportuara 

Në tabelën nr,15 bëhet një shpërndarje e kohës së shfaqjes së simptomave, ku shofim se pjesa më 

e madhe e tyre raportohet se është manifestuar ditën e dytë. Nëpërmjet një analize statistikore që 

përfshin përllogaritjen e frekuencës totale të variablave multiple rezultoi se efektet anësore të 

vaksinës u shfaqën më së tepërmi në ditën e dytë pas vaksinimit, rreth 28% të rasteve raportojnë 

se simptomat janë shfaqur më shumë se 24 h pas vaksinimit.  

 

 
Responses 

Percent 

  Nuk kane paraqitur simptoma 56.6% 
15.5% 
27.9% 

100.0% 

Simptomat jane shfaqur me pak se 24 h 

Simptomat jane shfaqur me shume se 24 h 

Total 

Tabela 15 Koha e shfaqjes se simptomave, duke perfshire te gjitha rastet 
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Në tabelën nr.16 bëhet një shpërndarje e frekuencës së përgjithshme të kohëzgjatjes së simptomave 

duke përfshirë të gjitha këto efekte anësore dhe duke përdorur analizën e përgjigjeve multiple dhe 

përcaktimin e frekuencës së këtij grup-përgjigjesh. Sikurse vihet re në këtë tabelë, raportohet se 

27% e simptomave kanë zgjatur 1 ditë, ndjekur nga 31% të cilat kanë zgjatur 3 ditë, 21% kanë 

vazhduar për 5 ditë, 16% për 1 javë dhe vetëm 5% e simptomave raportohet se kanë zgjatur më 

shumë se një muaj. Pra mund të themi se shumica e simptomave kanë zgjatur 1-3 ditë. 

 
Responses 

Percent 

  
1 dite 

 
                                          26.7% 

                                           30.6% 
21.4% 
16.3% 

5.1% 
 

100.0% 

3 dite 

5 dite 

1 jave 

Nje muaj 

Total 

Tabela 16 Kohezgjatja e pergjithshme e simptomave te raportuara nga te intervistuarit 

Vlerësimi i marrëdhënieve midis ndryshorëve të punimit.  
Për të vlerësuar marrëdhëniet midis variablave të punimit janë realizuar testet statistikore, në varësi 

të natyrës së tyre. Bazuar në studimet në këtë fushë është bërë një shpërndarje e simptomave të 

shfaqura sipas moshës së personit të intervistuar, duke marrë në konsideratë faktin që shprehja e 

simptomave ndryshon me grupmoshën.  

Sikurse vihet re në tabelën më poshtë mund të thuhet se ka diferenca të theksuara midis 

grupmoshave në disa simptoma të vecanta, konkretisht: 

- Frekuenca e dhimbjes në vendin e injektimit rritet me rritjen e moshës. Pas vlerësimit të 

diferencës mes këtyre gropmoshave, u vu re se diferenca nuk ishte rastësore, por kishte një 

shpërndarje statistikisht sinjifikante, ku P=0,002, e cila tregon se kjo simptomë është më e shprehur 

me rritjen e moshës së personave të intervistuar.  

- E njëjta marrëdhënie vihet re dhe në manifestimin e simptomës “lodhje”, e cila shprehet 

më tepër me rritjen e moshës së personit të intervistuar. Diferenca mes grupeve është sinjifikante, 

pasi P=0,014.  

- Dhimbja e muskujve është një simptomë që shprehet më tepër në grupmoshat më të mëdha, 

pasi P=0,006, duke treguar se diferenca ne frekuencën e kësaj simptome mes grupmoshave të 

kategorizuara në pyetsor është statistikisht domethënëse.  

- Dimbja e kyceve, sikurse simptomat e mësipërme ka një shpërndarje sinjifikante më 

frekuente në grupmoshat me të mëdha, pasi P=0,009. 

- Simptoma e këputjes është më e shprehur në moshat e mëdha. Me rritjen e moshës vihet re 

një rritje e frekuencës së manifestimit të kësaj simptome, pasi P=0,003. 

- Mund të themi se mosha nuk ndikon në manifestimin e simptomave të tjera, pasi 

shpërndarja nuk ka karakter sinjifikant. Manifestimi i këtyre simptomave nuk është më frekuent 

në grupmoshat e mëdha, por ka një shprehje individuale sipas rastit të intervistuar. Vlera P në këto 

shpërndarje është >0,05.  
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Efektet anësore 

 

Numri i 
rasteve qe 
raportojne 

efektin 

 
 

p-value 

Grupmosha  
( e shprehur ne numer rastesh) 

  <30 30-40 41-50 51-60 >60 vjec 

Dhimbje në vendin e injeksionit 100%  .002**  5 11 22 29 32 

Lodhje 85% .014*  7 9 16 23 28 

Dhimbje koke 57% .102  11 13 9 12 11 

Dhimbje muskujsh 79% .006**  3 7 10 27 31 

Ethe  33% .063  9 8 7 4 4 

Dhimbje kyçesh 63% .009**  4 5 10 19 24 

Enjtje e vendit të injeksionit 30% .081  7 2 9 3 8 

Skuqje e vendit të injeksionit 8% .062  2 5 1 0 0 

Kruarje të vendit të injeksionit 33% .094  8 6 10 8 0 

Gjendje e përgjithshme jo e mirë 58% .074  13 12 18 4 10 

Temperaturë  70% .060  23 21 8 9 8 

Lymphadenopathy  2% .103  0 1 1 0 0 

Nausea dhe të vjella 48% .097  18 6 9 7 7 

Kollë  16% .085  2 5 3 4 2 

Diarrhea  28% .079  5 2 9 8 3 

Këputje 77% .003**  9 14 16 17 20 

Lipotimia ose gjendje të fikti 1% .140  1 0 0 0 0 

Vështirësi në frymëmarrje 8% .082  2 3 0 1 2 

Ndjesi si shpim gjilpërash në trup 28% .094  7 2 12 0 8 

Reaksion anafilaktik 0% -  0 0 0 0 0 

Tabela 17 Shperndarja e simptomave sipas grupmoshes 

- Më poshtë është vlerësuar marrëdhënia midis kohëzgjatjes së simptomave dhe moshës së 

individit të intervistuar, për të parë nëse kjo e fundit ndikon në kohëzgjatjen e efekteve anësore. 

Sikurse shihet në tabelën e mëposhtme, në të cilën është realizuar Testi ANOVA, shihet se 

sinjifikanca mes këtyre dy variablave është P=0.023. Pra mund të thuhet se me rritjen e moshës 

kemi një rritje të kohezgjatjes së simptomave, pasi marrëdhënia mes këtyre dy variablave nuk është 

rastësore, por është statistikisht sinjifikante, pasi P<0,05. 
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ANOVA 

 Sum of Squares 
Shkallet e 

lirise Mean Square F Sig. 

Mes grupeve 120.407 19 6.337 16.409 .023 
Brenda grupeve 30.124 79 .386   
Total 150.531 98    

Tabela 18 Marredhenia midis moshes dhe Kohezgjatjes se simptomave. 

Është vlerësuar gjithashtu marrëdhënia mes simptomave të manifestuara, kohëzgjatjes së tyre dhe 

pranisë së sëmundjeve bashkëshoqëruese. Nëse shohim tabelën e mëposhtme statistikore mund të 

themi se sëmundjet bashkëshoqëruese nuk kanë ndonjë ndikim në simptomat e manifestuara dhe 

në kohëzgjatjen e tyre, pasi P>0,05. 

 
Numri i simptomave te 

manifestuara Kohezgjatja e simptomave 

Semundjet 
bashkeshoqeruese 

Pearson Correlation .084 .128 

Sig. (2-tailed) .410 .209 

N 0 0 

Tabela 19 marredhenia midis semundjeve bashkeshoqeruese dhe simptomave te manifestuara dhe kohezgjatjes se tyre 

Vlerësimi i marrëdhënies midis infektimit të mëparshëm me Covid dhe pranisë apo kohëzgjatjes 

së simptomave. Nëse shohim në tabelën e mëposhtme statistikore, në të cilën është vlerësuar 

marrëdhënia mes këtyre variablave, duke përdorur korrelacionet. Sikurse shihet nuk ka asnjë 

ndikim sinjifikant mes pranisë apo kohëzgjatjes së simptomave dhe infektimit të mëparshëm me 

Covid-19, pasi P>0,05. Gjithashtu  

 Prania e simptomave Kohezgjatja e simptomave 

Infektim i mëparshëm 

me Covid-19 

Pearson 

Correlation 

 

.187 

 

.098 

.337 

98 

Sig. (2-tailed) .065 

N 98 

Tabela 20 Marredhenia mes Infektimit te meparshem me Covid-19 dhe pranise apo kohezgjatjes se simptomave 
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Diskutim  
Në vendin tonë rastet e para me Covid-19 janë konfirmuar zyrtarisht në dt.08.03.2020. bazuar në 

të dhënat e Ministrisë së Shëndetsisë, deri në 7 Janar 2021 janë konfirmuar në total 61.705 raste të 

infektuara me coronavirus dhe 1223 raste të shkaktuara nga ky virus. Bazuar në të njëjtin burim 

incidence e këtij virusi deri në këtë datë është 2155 raste /100’000 banorë ndërsa vdekshmëria 

arrin vlerat 42,7 vdekje për 100’000 persona. Vdekshmëria më e lartë paraqitet në grupmoshën 

mbi 75 vjec, ndërsa pesha më e madhe e infeksionit është e dukshme në moshat 55-64 vjec (57).  

Përsa i përket gjendjes së vaksinimit ndaj SARS-CoV-2 në vendin tonë prej fillimit të vaksinimit 

janë kryer në total 1,485,250 doza të vaksinës ndaj COVID19. Prej tyre 648,637 qytetarë i kanë 

kryer të dy dozat e vaksinës anti-COVID. Deri më datë 01 Shtator janë kryer 12,934 vaksinime në 

të gjithë vendin (58). Shqipëria që prej fillimeve të fushatave të vaksinimit ka arritur të lidh 

kontratë bashkëpunimi për furnizim dhe mbulim të nevojave të popullatës me Pfizer BionTech, 

Sinovac, AstraZeneca dhe SputnikV (58).  

Vaksinat Sars-CoV-2 arrijnë të sigurojnë mbrojtje nga infektimi si dhe të reduktojnë rastet e 

agravimit të simptomave, duke shmangur hospitalizimin e rasteve të cilat mund të jenë infektuar 

nga varientet e tjera të Covid-19. Por, këto vaksina mund të shkaktojnë efekte anësore, të cilat 

mund të cilësohen si simptoma normale të reagimit të trupit përgjatë krijimit të imunitetit. Këto 

efekte anësore mund të ndikojnë në aktivitetet ditore, por largohen për pak ditë (59). Efektet 

serioze, të cilat shkaktojnë problem shëndetsore të zgjatura ose kronike nuk mund të ndodhin aspak 

pas vaksinimit, përfshirë këtu dhe vaksinat ndaj Covid-19. Monitorimi i vaksinave ka treguar gjatë 

të gjitha kohërave se efektet anësore zakonisht ndodhin brenda 6 javesh nga marrja e dozës. Për 

këtë arsye, oragani FDA, ka kërkuar për secilën prej vaksinave të autorizuara ndaj Covid-19, të 

studiohen deri në 2 muaj ose 8 javë pas administrimit të dozës finale (59).  

Meqënëse krijimi i një vaksine normale kërkon minimum 15 vjet kërkime dhe zhvillime, vaksinat 

SARS-CoV-2 të cilat janë autorizuar për përdorim emergjence, janë zhvilluar në një kohë record 

për të mbajtur nën kontroll situatën e pandemisë. Në këto kushte efektet e mundshme afatshkurtra 

apo afatgjata janë ende nën hetim e sipër, të realizuara nga organet e autorizimit të vaksinave. Këto 

kohë, studimet të cilat po marrin prioritet janë ato të evidentimit të efekteve të mundshme anësore 

të imunizimit ndaj Covid-19. Si rrjedhojë e gjithë situatës, është vendosur të realizohet ky punim 

i cili do të ketë në fokus evidentimin e efekteve anësore afatshkurtra të vaksinës anti Covid-19, 

në mesin e stafit mjeksor.  
 

Nga hetimet e deritanishme nuk janë raportuar efekte anësore serioze nga aplikimi i vaksinave të 

cilat janë autorizuar për përdorim emergjence (60). 

Megjithatë janë vënë re simptoma të lehta në të moderuara pas vaksinimit, si dhimbje, enjtje dhe 

skuqje e vendit të injeksionit, rritje e temperaturës trupore, ethe, lodhje, këputje, dhimbje muskujsh 

apo lymfadenopati aksilare. Bazuar në shumë studime është vënë re se simptomat locale ndodhin 

në 80-90% të rasteve ndërsa simptomat sistemike shfaqen në 55-85% të individëve të vaksinuar 

(61). 

Këto simptoma janë më të dukshme pas dozës së dytë të vaksinës, të cilat mund të letësohen me 

përdorimin e acetaminophenit dhe nuk zgjasin më shumë se 2-3 ditë.  
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Edhe pse raportimet janë shumë të rralla, janë dokumentuar raste me tromboza cerebrale venoze 

sinusale në rastet e vaksinuara nga AstraZeneca (62). Ose persona të vaksinuar me Johnson and 

Johnson janë ndier papritur të sëmurë pa patur një shkak të evidentueshëm (63). Një tjetër burim 

raporton se efekte anësore të natyrës gastrointestinale si të vjella, nausea apo diarrhea, janë shfaqur 

dhe në personat e vaksinuar me CanSinoBio (64). Hetime të realizuara mbi këto manifestime 

klinike tregojnë se këto simptoma mund të jenë rastësore dhe mund të mos kenë lidhje me 

administrimin e vaksinës. Efektet anësore gjatë shtatëzanisë janë të ngjashme me simptomat e 

shfaqura në gratë joshtatëzanë, pra nuk ka evidence të cilat të tregojnë se femrat e vaksinuara duhet 

të shmangin shtatëzaninë. Gjithashtu femrat në laktacion nuk kanë arsye për të shmangur 

vaksinimin (65). Gjithashtu është raportuar se personat me hiperndjeshmëri si anafilaxis, duhet të 

shmangin vaksinat e tipit mARN, ndërsa personat me urtikarie locale, reaksione alergjike të lehta 

apo alergji nga latex nuk kanë kundërindikim të vaksinave ndaj Covid-19. Bazuar në disa studime 

lidhur me efektet anësore të personat e vaksinuar, raportohet se hiperndjeshmëria, apo reaksionet 

e forta ndaj antigjenit apo antitrupit, është dokumentuar në 0.63% të personave të vaksinuar me 

Pfizer dhe 1,5% të personave të vaksinuar me Moderna (66). Sipas udhëzimeve të fundit nga EUA 

Emergency Use Authorisation, një person i cili ka paraqitur reaksion në dozën e parë të vaksinës, 

nuk duhet të kryejë dozën e dytë të saj. Madje, personat alergjik duhet të presin minimum 30 min 

në njësinë e vaksinimit, për të siguruar gjendjen e tyre shëndetsore dhe shmangur ndonjë 

komplikacion të natyrës alergjike. Ndërsa përsonat e tjerë, jo të riskuar nga këto reaksione, mund 

të presin në këto njësi vetëm 15 min (35).  

Një individ me probleme të imunitetit mund të vaksinohet ndaj Covid-19, pasi statusi i tij nuk 

përbën kundërindikim, ndërsa personat me sëmundje autoimmune, si psh sindroma Guillain Barre, 

mund të vaksinohen nëse nuk ka kundërindikacion (67). Përsa i përket personave të infektuar me 

Covid-19, është e këshillueshme që këta individë të vaksinohen pas 90 ditësh nga infektimi, pasi 

riinfektimi gjatë kësaj periudhe është i pamundur (67).  Bazuar në rekomandimet e OBSH, FDA 

apo EMA, vaksinimi ndaj Covid-19 duhet të ofrohet individëve, pavarësisht infeksionit të 

mëparshëm SARS-CoV-2 simptomatik apo asimptomatik. Testet serologjike nuk rekomandohen 

të zhvillohen per qëllim vaksinimi; presupozohet që një individ i vaksinuar plotësisht arrin 

përgjigjen imune maksimale pas dy javësh nga doza e dytë e vaksinës (68). Personat të cilët kanë 

marrë antikorpe monoclonale apo polyclonale (plasma konvaleshente) duhet të shmangin 

vaksinimin për 90 ditë si një masë parandaluese (68).  

Në këtë punim janë intervistuar në total N=98 persona, të cilët ushtrojnë profesionin e tyre në 

Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës. U vrejt se shumica e të intervistuarve ishin të vaksinuar me 

Pfizer, pasi fushata e parë vaksinuese në vendin tonë filloi me personelin shëndetsor dhe vaksina 

në dispozicion ishte Pfizer BionTech. Në këtë punim ishin pjesëmarrës infermierë në 58% të 

rasteve, 22% mjek dhe pjesa tjetër ishin profesionistë të tjerë në Spitalin Rajonal të Vlorës. Në 

personat e intervistuar, 91% e tyre ishin vaksinuar me Pfizer, 7% me SinoVac dhe 2% me 

SputnikV. Në simptomat më frekuente, e shfaqur në 100% të raste ishte dhimbja në vendin e 

injeksionit. Bazuar në të gjitha burimet e marra në konsideratë në këtë punim, reaksionet locale 

pas vaksinimit janë efekte shumë të zakonshme të vaksinës SARS-CoV-2. Në raportin e publikuar 

nga Yale University, pas aplikimit të vaksinës Pfizer, personat kanë shumë gjasa të shfaqin ethe, 

dhimbje koke, lodhje, dhimbje trupi dhe/ose skuqje apo enjtje të vendit të injeksionit. Të gjitha 

këto simptoma mund të zgjidhen brenda 1-2 ditësh dhe kanë nevojë për pushim, hidrim apo 

acetaminophen (69).  
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Ndër simptomat e tjera të manifestuara në rastet e marra në studim, përmendim “lodhjen” e 

manifestuar në 85% të rasteve. E ndjekur nga dhimbja e muskujve (79%), këputja (77%), rritja e 

temperatures trupore (70%), dhimbje kycesh (63%) dhe dhimbje koke (57%).  

Sipas FDA raportohen të njëjta simptoma frekuente pas vaksinës Pfizer, ndërsa studimi i realizuar 

në UK raporton se efektet më frekuente ishin dhimbje në vendin e injeksionit (70-81%), lodhje 

(34-47) dhe dhimbje koke (25-42%). (70) 

Në studimin e realizuar në Indonezi, i cili ka marrë në studim një numër të gjerë stafi mjekësor për 

të evidentuar efektet anësore të vaksinës, raporton se mes 840 individësh të intervistuar, 36% 

kishin lodhje, 22% kishin manifestuar dhimbje koke dhe 40% kishin dhimbje muskujsh (71). Në 

këtë punim nuk ka patur raste të reaksioneve anafilaktive, gjithashtu në stduimet e marra në 

konsideratë, këto raste kanë qënë shumë të rralla, psh studimi i mësipërm i realizuar në Indonezi 

mes stafit mjekësor, raporton 3 raste reaksioni anafilaktik nga 840 të intervistuar në total (71).  

Në këtë punim është vënë re se disa simptoma janë më të shprehura në disa grupmosha. 

Konkretisht dhimbja në vendin e injeksionit (P=0,002), këputja (P=0,003), dhimbja e kyceve 

(P=0,009), dhimbja e muskujve (P=0,006) dhe lodhje (P=0,014) janë më frekuente në grup moshat 

51-60 dhe >60 vjec. Ndryshe nga shumë studime të tjera në këtë fushë personat mbi 50 vjec 

paraqesin më shumë simptomave se individët më të rinj.  

Efektet anësore të vaksinës, të cilat zakonisht janë reaksione inflamatore, ndryshojnë në bazë të 

gjinisë, moshës dhe tipit të vaksinës (72). Pra mund të thuhet se personat e rinj përjetojnë intesitet 

të lartë të efekteve anësore të vaksinave, krahasuar me ata më të vjetër në moshë. Bazuar në të 

dhënat e ofruara nga UMPC, Heath Beat, rreth 88.7% e personave të vaksinuar me Pfizer, të 

grupmoshës 18-55 raportojnë reaksione locale dhe 82,8% raportojnë reaksione sistemike. Ndërsa 

personat mbi 55 vjec raportojnë 79,7% reaksione dhe lokale dhe 70,6% reaksione sitemike (73). 

Bazuar në të njëjtin burim, simptomat e dozës së dytë të Pfizer nuk parqesnin ndryshime midis 

moshës së të vaksinuarve. Në këtë punim nuk është marrë informacion mbi efektet e dozës së parë 

dhe asaj të dytë, por është marrë raportimi i rasteve rreth të dyja dozave të vaksinës. Në studimin 

e realizuar në Indonezia mes stafit mjekësor nuk janë vënë re ndryshime të manifestimit të 

simptomave mids grupmoshave të intervistuara. Ndërsa në studimin e realizuar në UK, simptomat 

ishin më të shprehura në personat nën 55 vjec (70). 

 

Përsa i përket kohës së shfaqjes së simptomave, në këtë punim u vu re se shumica e simptomave 

manifestoheshin në ditën e dytë pas vaksinimit, konkretisht 27,9% e rasteve nga 98 raste në total 

raportojnë se kanë manifestuar simptomat në ditën e dytë pas vaksinimit, ndërsa 15,5% që në ditën 

e parë. Sipas Lancet, në studimin e kryer mbi vaksinimin me Pfizer, rezultoi se simptomat janë 

manifestuar ditën e dytë pas vaksinimit (70).  

 

Rreth kohëzgjatjes së simptomave, në këtë punim u vrejt se 26.7% e të anketuarve raportonin 

kohëzgjatje prej 1 dite të simptomave, 30,6% kishin manifestuar simptoma për 3 ditë, 21,4% 

raportojnë kohëzgjatje prej 5 ditësh të efekteve anësore, 16% kanë patur simptoma për më shumë 

se një javë dhe 5% raportojnë që kanë patur probleme për më shumë se një muaj. Simptomat me 

kohëzgjatje më të madhe kanë qënë lodhja, këputja, dhimbja në vendin e injeksionit, dhimbja e 

muskujve dhe dhimbja e kyceve. Sipas Lancet, 89% personat të cilët janë vaksinuar me Pfizer nuk 

kanë manifestuar simptoma sistemike pas tre ditësh nga vaksinimi dhe 98,3% nuk kanë raportuar 

asnjë simptomë pas një jave (70). Në këtë punim ëhstë vënë re se kohëzgjatja e simptomave varet 

nga mosha e të vaksinuarit, pasi është vënë re një diferencë mes grupmoshave, e cila ka karakter 
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sinjifikant, P=0,023, që tregon se me rritjen e moshës kemi një kohëzgjatje më të madhe të 

simptomave të manifestuara pas vaksinimit ndaj Covid-19. Kohëzgjatja e simptomave nuk ka 

ndikim domethënës nga sëmundjet bashkëshoqëruese, pasi P>0,05, gjithashtu nuk ndikohet nga 

infektimi i mëparshëm me Covid-19, P>0,05. Individët të cilët kanë kaluar më parë Covid kanë 

shumë gjasa të zhvillojnë efekte frenuese ndaj vaksinës, pra nuk manifestojnë shumë efekte 

anësore, krahasuar me personat të cilët nuk kanë qënë më parë të infektuar. Edhe pse mbetet për 

tu testuar ky fakt, mendohet se rritja e reaksionit apo reagimit të trupit ndaj vaksinës con në rritjen 

e përgjigjes imunitare. Është treguar se vaksina rrit imunitetin në përsonat të cilët kanë kaluar 

Covid, madje këta persona kanë titër të lartë antikorpesh se sa personat të cilët nuk kanë qënë më 

parë të infektuar (74).  

 

Vlerësimi i hipotezave të punimit  

Hipoteza e I-rë 

“Efekti anësor më i shprehur pas vaksinimit ndaj Covid-19 në rastet e intervistuara është 

dhimbja në vendin e injeksionit” 

Pas analizimit deskriptiv të të dhënave të punimit rezultoi se 100% e rasteve të intervistuara 

raportojnë dhimbje në vendin e injeksionit duke e bërë këtë simptomë si një nga efektet më 

frekuente postvaksinimi. Hipoteza e mësipërme pranohet. 

Hipoteza e II-të 

“Personat më të mëdhenj se 51 vjec kanë disa simptoma më të shprehura.” 

Për të vlerësuar këtë hipotezë është bërë diferenca e simptomave të manifestuara mes grup-

moshave të individëve të intervistuar. Rezultoi se kishte diferenca mes këtyre grupeve, e cila u 

vlerësua nëpërmjet testit ANOVA. Konkretisht dhimbja në vendin e injeksionit pësonte një rritje 

të frekuencës me rritjen e moshës, P=0,002, këputja po ashtu, pasi P=0,003, dhimbja e kyceve 

theksohej me rritjen e moshës, P=0,009, dhimbja e muskujve P=0.006 dhe lodhja manifestohej më 

tepër në grupmoshat më të mëdha, P=0,014. Diferenca mes grupmoshave duket që ka një karakter 

sinjifikant, duke treguar që simptomat manifestohen më tepër me rritjen e moshës së individëve të 

intervistuar. Pra hipoteza e mësipërme pranohet. 

Hipoteza e III-të 

“Kohëzgjatja e simptomave varet nga moshat e të vaksinuarit” 

Është vlerësuar marrëdhënia midis grupmoshave të stafit të intervistuar dhe kohëzgjatjes që ata 

kanë raportuar mbi simptomat që kanë manifestuar. Pas përpunimit statistikor rezultoi se P=0,023, 

pra me rritjen e moshës kemi një rritje të kohëzgjatjes së simptomave postvaksinimi. Kjo 

marrëdhënie është sinjifikante pasi P<0,05. Hipoteza e mësipërme pranohet.  

Hipoteza IV-të 

“Personat të cilët kanë kaluar Covid-19 paraqesin simptoma më të lehta pas vaksinimit ndaj 

SARS-CoV-2” 

Edhe pse në shumë studime është vënë re se personat të cilët kanë kaluar Covid kanë reagim më 

të dobët ndaj vaksinave për shkak të imunitetit të formuar më parë ndaj këtij virusi, në këtë ounim 
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është vënë re se nuk ka asnjë marrëdhënie sinjifikante mes infektimit të mëparshëm me Covid-19 

dhe manifestimit të simptomave, pasi P>0,05. Rrjedhimisht, hipoteza e mësipërme nuk pranohet.  
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Konkluzione  
 Shumica e rasteve të intervistuara i përkasin grup-moshës 51-60 vjec, në 29% të rasteve, 

ndjekur nga 41-50 vjec, në një përqindje prej 25%. Staf me i ri se 30 vjec janë 12% dhe më 

i madh se 60 vjec janë 14%.  

 Në këtë punim morën pjesë femra në 53% dhe staf mjekësor meshkuj në 47% të rasteve. 

 Shumica e rasteve të intervistuara kanë formim akademik “Master Shkencor” në 46%, 

ndjekur nga personeli shëndetsor i cili ka përfunduar “Master Profesional” në 30% të 

rasteve. Rreth14% e stafit të intervistuar kanë “Arsim të lartë” dhe vetëm 10% e tyre kanë 

vetëm arsim të mesëm.  

 Ndër personat e anketuar, 22% janë mjek, 58% janë infermier, 4% janë teknik laboratori, 

10% janë sanitarë dhe 3% janë imazheristë. 

 Simptomat më të manifestuar pas vaksinimit ndaj SARS-CoV-2 janë si më poshtë: 

- Dhimbje në vendin e injeksionit, 100% e rasteve 

- Lodhje 85% 

- Dhimbje muskujsh, 78% 

- Këputje, 77% 

- Rritje e temperaturës trupore, 70% 

- Dhimbje kycesh, 63% 

- Gjendje e përgjithshme jo e mirë, 58% 

- Dhimbje koke 57% 

- Simptomat e tjera janë më pak se 50% e rasteve. 

- Nuk ka asnjë rast reaksioni anafilaktik ndaj vaksinës. 

 Shumica e simptomave manifestohen ditën e dytë pas vaksinimit (28%) ndërsa ditën e parë 

raportohet të manifestohen 15,5% e tyre.  

 Kohëzgjatja e efekteve anësore është sipas frekuencave të mëposhtme: 

- 1 ditë, 26,7% 

- 3 ditë, 30,6% 

- 5 ditë, 21,4% 

- 1 javë, 16% 

- 1 muaj, 5% 

 Simptomat me kohëzgjatje më të madhe janë dhimbja në vendin e injeksionit, keputja, 

dhimbja e kyceve, dhimbja e muskujve dhe lodhja.  

 Frekuenca e simptomave ndikohet nga mosha e të vaksinuarit, P<0,05, me rritjen e moshës 

kemi rritje të disa simptomave si dhimbje në vendin e injeksionit, këputje, dhimbje kycesh 

dhe muskujsh, lodhje.  

 Kohëzgjatja e simptomave të manifestuara ndikohet nga mosha e të vaksinuarit, P=0,023. 

Me rritjen e moshës simptomat e shfaqura zgjasin më shumë.  

 Sëmundjet bashkëshoqëruese nuk ndikojnë në frekuencën e simptomave dhe në 

kohëzgjatjen e tyre.  

 Infektimi i mëparshëm me Covi-19 nuk ndikon në simptomat e manifestuara 

postvaksinimi. 
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Rekomandime  

 Vaksinat të cilat po përpiqen të parandalojnë sindromën akute të rëndë respiratore, SARS-

CoV-2, konsiderohen si mënyra më e mirë për mbajtjen nën kontroll të pandemisë. Nisur 

nga ky fakt, pavarësisht mendimeve apo besimeve individuale, rekomandohet vaksinimi 

ndaj Covid-19, si e vetmja mënyrë për të reduktuar infektimet dhe rastet serioze që 

agravojnë dhe përfundojnë në shërbime intensive spitalore. 

 Marrësit e vaksinës duhet të këshillohen rreth efekteve anësore të mundshme që shkakton 

vaksina. Duhet të informohet pacienti se manifestimi i këtyre simptomave është i 

zakonshëm, sikurse në cdo vaksinë, ku synohet nxitja dhe reagimi i përgjigjes imunitare. 

Ndër simptomat më të zakonshme pas vaksinimit përmenden reaksionet locale dhe 

sistemike, përfshirë këtu dhimbjen në vendin e injeksionit, temperaturë, lodhje dhe dhimbje 

koke.  

 Të këshillohet marrja e analgjezikëve dhe antipiretikëve në rast shfaqje simptome. 

Përdorimi i tyre me qëllim profilaksie, përpara vaksinimit, nuk është e këshillueshme.  

 Secili pacient duhet të qëndrojë në njësinë e vaksinimit minimalisht për 15 min deri në 30 

min për rastet e dyshuara për reaksion anafilaktik. 

 Të monitorohen vazhdimisht dhe rregullisht simptomat. Në rast se pacienti ka reaksion 

alergjik, kollë apo vështirësi në frymëmarrje, atëherë duhet të kërkojë ndihmë tek mjeku 

specialist.  

 Reagimi dhe përgjigjia imunitare është individuale.  

 Duke marrë në konsideratë faktin që ka informacion shumë të limituar mbi efektin e 

vaksinimit në reduktimin e transmetimit dhe kohëzgjatjen e imunitetit, të gjithë personat e 

vaksinuar duhet të plotësojnë kushtet e mbrojtjes si vendosja e maskave, distancimi social, 

larja e duarve dhe shmangia e grumbullimeve. Në kushtet e lindjes së mutacioneve të reja 

të këtij virusi, përpos vaksinimit, duhet të zbatohen masat parandaluese në mënyrë 

rigoroze. 

 Në shumë vende të botës, fillimisht në UK, janë hartuar dhe vendosur në përdorim 

programe të cilat monitorojnë simptomat e pacientit. Nëpërmjet këtyre programeve mund 

të përftohet të dhëna statistikore në kohë reale, të sigurta, të vazhdueshme dhe të 

besueshme.  
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Anekse  
 

 

 

 

 

Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlorë; 

Fakulteti I Shëndetit Publik; 
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___________________________________________________________________________ 

 

PYETËSOR 

Tema:  Evidentimi i efekteve anësore afatshkurtra të vaksinës antiCOVID-19, në stafin 

mjekësor të Spitalit Rajonal, Vlorë” 

___________________________________________________________________________ 

I. Të dhënat demografike  

1. Mosha  

a. 30-40 vjeç 

b. 41-50 vjeç 

c. 51-60 vjeç 

d. >60 vjec  

 

2. Gjinia  Femër          Mashkull 

 

3. Niveli i edukimit  

a. Arsim i mesëm 

b. Arsim i lartë 

c. Master profesional 

d. Master shkencor  

e. Tituj të tjerë shkencor 

 

4. Profesioni ose pozicioni i punës____________________ 

 

5. Eksperienca në vite punë: 
a. 1-5 vjet 

b. 6-10 vjet 

c. 11-20 vjt 

d. >20 vite punë 
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6. A e keni kaluar Covid -19?  
a. Po 

b. Mendoj se e kam kaluar 

c. Jo  

d. Nuk e di  

7. A keni sëmundje bashkëshoqëruese? 

a. Po  

b. Jo  

7.1 Nëse “Po”, specifikoni _______________________ 

 

 

II. Efektet e mundshme afatshkurtra të vaksinimit ndaj Covid-19. 

 

1. Jeni imunizuar ndaj covid-19 me: 

a. Phizer 

b. Astra Zeneca 

c. Sinovac  

d. Sputnik V Covid-19 

 

2. Si ka qënë qëndrimi juaj ndaj dozës së parë të vaksinimit:  

a. Fillimisht kam hezituar 

b. Jam vaksinuar pa hezitim 

 

3. Më poshtë janë paraqitur efektet e mundshme pas imunizimit ndaj Covid-19. Bazuar 

në memorjen tuaj, shënoni simptomat e mundshme që ju keni manifestuar pas vaksinimit si 

dhe periudhën e shfaqjes së tyre.  
 

Efektet anësore 

 

 

Po 

 

 

Jo 

Koha e 

shfaqjes së 

simptomave 

 

Kohëzgjatja e simptomës 

<24h >24h 1 ditë 3 ditë  5 ditë  >1javë >1 muaj 

Dhimbje në vendin e injeksionit          

Lodhje          

Dhimbje koke          

Dhimbje muskujsh          

Ethe           

Dhimbje kyçesh          

Enjtje e vendit të injeksionit          

Skuqje e vendit të injeksionit          
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Kruarje të vendit të injeksionit          

Gjendje e përgjithshme jo e 

mirë 
         

Temperaturë           

Lymphadenopathy           

Nausea dhe të vjella          

Kollë           

Diarrhea           

Këputje          

Lipotimia ose gjendje të fikti          

Vështirësi në frymëmarrje          

Ndjesi si shpim gjilpërash në 

trup 
         

Reaksion anafilaktik          

 

 

Ju faleminderit! 
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