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Editorial

Dita Botërore e Diabetit
14 Nëntori, përkon me ditëlindjen e
Frederik Banting, zbuluesit të Insulinës më
1921, 90 vjet më parë, dhe në nderim të këtij
Nobelisti, Federata Botërore e Diabetit, në
vitin 1991 zyrtarizoi ditëlindjen e tij si Dita
Botërore e Diabetit. Në vitin 1995, janë kryer
aktivitete me rastin e kësaj dite edhe në vendin
tonë. Organizimi i veprimtarive në këtë ditë
ka vlera të shumanshme, pasi kjo sëmundje
jo vetëm ka marrë karakter epidemik, por sa
vjen e po shpeshtësohet. Qëllimi i organizimit
të veprimtarive të ndryshme , si biseda në
radio-televizion, shpërndarja e fletëpalosjeve
dhe e postrerave, organizimi i depistimit te
diabetit, si dhe vetë botimi i kësaj reviste,
qëndron në disa drejtime:
Të njihet diabeti nga popullata e vendit
tonë, pasi mbi 70 % e njerëzve të pyetur
nuk e njohin çfarë është sëmundja e sheqerit
(diabeti). Nga ana tjetër vetëm gjysma e
njerëzve me diabet njihen gjysma tjetër
vuajnë nga diabeti, por nuk kanë dijeni, e
kanë të panjohur “të fshehtë” Në qoftë se do
të njohim shenjat e kësaj semundjeje atëhere
pa dyshim do e diagnostikojmë atë që në
fillimet e saj. Nga ana tjetër njohja e faktorëve
që mund të shperthejnë diabetin, bëjnë që kjo
sëmundje të kërkohet më shumë pikërisht tek
këta njerëz më të rrezikuar. Të njihen mënyrat
e diagnostikimit të kësaj sëmundjeje, që janë
shumë të thjeshta si:matja e sheqerit në gjak
esëll, apo edhe 2 orë pas ngrënies dhe kur
sheqeri në gjak esëll rezulton mbi 120 mg/%
dhe pas ushqimit mbi 180 mg/% mundësia për
të pasur prediabet, apo diabet është shumë e
madhe Të njihen pasojat që kjo sëmundje
shkakton kur nuk mjekohet siç duhet
Të parandalohet sëmundja e sheqerit;
Është vërtetuar shkencërisht se sëmundja
e sheqerit mund të parandalohet nëpërmjet
bërjes së një jete të shëndetshme. Kur flasim për

jetë të shendetshme
nënkuptojme
si
ushqyerjen e shëndetshme, dhe jetë
aktive. Që të dy
këta elementë të
rëndësishem kanë
për qëllim nga
njera anë të luftojnë
dhjamërinë, që është
një nga shpërthyesit
më të rëndësishëm
të diabetit dhe nga
ana tjetër të mbrojnë
nga sëmundjet e zemrës, enëve të gjakut,
nervave, hipertensionit etj.
Të mjekohet në mënyrë sa më shkencore,
sa më të saktë kjo sëmundje, pasi ka raste
që me mjekim kuptohen vetëm barnat,
medikamentet e ndryshme, kur në të vërtetë
mjekimi parësor dhe i pazëvendësueshëm
është edukimi, dija, rreth diabetit. Në se do
të përdoreshin, fillimisht vetëm medikamente
pa e paraprirë me ushqyerje të shëndetehme
dhe veprimtari fizike, të jeni të sigurt se
ky mjekim është i dështuar dhe sheqeri i
rritur në gjak do t’ju shkaktojë ndërlikime
të pakorrigjueshme. Këto ndërlikime janë të
parandalueshme nëse sheqerin në gjak dhe
Hemoglobinën e glukozuar (HbA1c) i mbajmë
brenda vlerave të norms.
Në kuadrin e Ditës Botërore të Diabetit
kryhen veprimtari në të gjithë botën nga
Shoqatat e Diabetikëve për ndërgjegjësimin
e popullatës rreth sëmundjes së sheqerit, për
edukimin në përgjithësi dhe për përmirsimin
e cilësis së jetës së diabetikeve në veçanti.
Edhe shoqata Shqiptare e Diabetit, që nga viti
1996 kryen veprimtari me rastin e kësaj dite,
për ndërgjegjësimin e njerëzve me diabet;
foto e mëposhme dëshmon për veprimtaritë


Nga e majta në të
djathtë S. Budo
(president) P. Pipero,
përfaqësues i kompanisë
farmaceutike Ely Lilly
dhe sponsorizues,
F.Agaçi (shef i klinikës së
endokrinologjisë).
e kryera në mjediset e
poliklinikës qendrore më
14 Nëntor 1996.
Veprimtaritë rreth Ditës
Botërore të Diabetit nga
viti në vit jo vetëm janë
përmirësuar në aspektin
cilësor, por edhe larminë
e tyre. Për zbulimin e
hershëm e kësaj sëmundjeje
më 13 dhe 14 Nëntor 2011
janë kryer depistime falas
për diabetin në City Park
dhe parku Rinia në Tiranë
Kjo fushatë sensibilituese
rreth diabetit edhe aspekte
të tjera të ndërmara nga
Shoqata, si p.sh. botimin
e posterave të ndryshëm,
fletë palosjeve, bisedave të
shumta ne televizionet e
ndryshme të Tiranës dhe
të rretheve. Së fundi edhe
një konferencë shkencore
do të mb ahet më dt. 19
Nëndor në bashkëpunim
edhe
me
klinikën
e
endokrinologjisë.

Përgatiti
Dr. Malo Minga


Këshilla

Këshilla rreth ushqyerjes
Shëndeti i mirë vjen edhe nga përdorimi ushqimeve me ngjyra të larmishme, pra të
ndryshme. Nëse përdorim disa herë në ditë ushqime të një ngjyre p.sh. lule lakër, lakër të
bardhë, qepë, kërpurdha, ngjyra e të cilave është e njëjtë, e bardhë, ky ushqim nuk është i plotë,
pasi mungon larmija në ngjyra. Ushqyerja me ushqime që kanë ngjyra të ndryshme është
shumë i shëndetshëm.

E kuqja, Lejlaja,dhe Bluja

Një ngjyrues, pigment, që quhet Anthocianina,
u jep ngjyrën e kuqe dhe lejla disa produkteve
ushqimore, është antioksidant i fuqishëm për
organizmin e njeriut. Ky ngjyrues është i njohur si
një mbrojtës i zemrës dhe përmirësues i memorjes,
madje ka studime që pengon hemorragjitë
(gjakderdhjet) trunore dhe zhvillimet kanceroze.
Disa produkte ushqimore me ngjyra si: panxhari,
luleshtrydhet ( manat me ngjyra të ndryshme),
fasule, qitrot me ngjyrë(të kuqeremtë) etj, janë
të pasura me fibra, acid folik, hekur, vitaminë
C, etj. Po kështu specat e kuq, janë një burim
shumë i mirë me viaminë A, ndërsa qershitë,
fiqtë dhe domatet kanë kripëra minerale të
ndryshme, veçanërisht Kalium, që ndihmon në
përmirësimin e hipertensionit. Një antioksidant
tjetër Lycopene që gjendet tek shalqiu, domatja
dhe salca e domates, është i rëndësishëm në
parandalimin e sëmundjeve kardio/vaskulare.
Duhet të përmendet se sa më shumë të gatuhen
produktet ushqimore aq më shumë i humbasin
vlerat ushqimore, por interesante është se “Me
domaten ndodh e kundërta, me gatimin e saj, vlerat ushqimore i rriten”

Portokallja dhe e verdha

Që kur ishim fëmijë na është thënë se ngrënia e karrotës përmirëson shikimin (mprehtësinë
e pamjes) pasi ajo përmban Beta-karoten, antioksidant që në organizëm transformohet në
vitaminë A, e cila përmirëson shikimin në errësirë, dhe është i domosdoshëm për një lëkurë
të shëndetshme. Në produktet
që janë me ngjyrë të verdhë, si
portokalli, etj. gjenden gjithashtu
vitamina C, acidi folik kalium etj.
Disa produkte si: pjepri, specat
e verdhë, kungujt, veç kaliumit,
kanë edhe lëndë antioksidante si
Bromelaina.


Jeshilja

Jeshillëqet si: spinaqi, lakrat
e ndryshme, brokoli, kivi,
molla, dardha, kungulli, preshi,
bishtajat etj. duhet të jenë pjesë
e rëndësishme e dietës suaj.
Ushqimet me ngjyrë të errët
dhe jeshile, janë jo vetëm të
pasura me vitaminë A, por në to
gjenden sasira të konsiderueshme
Kalciumi , vitamine K, si dhe
vitaminë C. Shumë nga produktet
me ngjyrë jeshile dhe të errët
janë të pasura me vitamina dhe
ushqyes të ndryshëm dhe të
rëndësishëm, prandaj edhe ato duhet të jenë pjesë përbërëse e çdo vakti ushqimor.

E Bardha

Përdorimi i qepës, patates, lulelakrës,
bananes, apo kërpurdhat, kanë vlera në
vitamina, kripëra minerale dhe lëndë
antioksidante (kërpurdhat p.sh. janë të
pasura me vit B 2 ). Duhet bërë kujdes
që të mos përdoren në një vakt ushqimor
vetëm ushqime të bardha (një ngjyrëshe)
si p.sh. pure patate, pulë e skuqur dhe
bukë e bardhë, pavarësisht nga vlerat që
bartin.
				

Ëmbëlsuesit ( Sheqernat)

Sheqeri është përfaqësuesi më kryesor i ëmbëlsueve. Në gjuhën mjekësore Sheqeri,
quhet SUKROSE dhe nxirret nga panxhari apo kallami i sheqerit. Sheqernat përfshihen
kryesisht në grupin e madh ushqimor
të karbohidrateve dhe ndahen në
karbohidrate të thjeshta dhe të përbëra;
karbohidratet e thjeshta përbëhen
vetëm nga një molekulë, ndërsa ato
të përbërat nga 2 apo më shumë
molekula karbohidratesh. Pra sheqeri
i zakonshëm (sukroza) përbëhet nga 2
karbohidrate të thjeshta në raporte të
barabartë, që janë Glukoza dhe Fruktoza
(këto dy të fundit quhen monosaharide).
Karbohidratet e përbëra gjenden në
drithra, oriz, patate, fruta etj.
Ëmbëlsuesit, si një grup shumpërfshirës, ndahen në dy nëngrupe:


A= Të ushqyeshëm, pra që çlirojnë energji
( kanë kalori) kur digjen në organizëm , pra
grupi i karbohidrateve.
B= Jo të ushqyeshëm, që do të thotë se as
nuk digjen dhe as çlirojnë energji (kalori)
dhe ky grup quhet thjesht ëmbëlsues, jo
karbohidrate.
Në grupin e ëmbëlsuesve të ushqyeshëm
përfshihen sheqeri i zakonshëm (sukroza), ai
i mjaltit (maltoza), sheqeri i qumështit dhe i
nënprodukteve të tij (laktoza), sheqeri nga frutat
(fruktoza) etj. E përbashkëta e këtyre llojeve të
sheqernave është se ato pasi përvetësohen nga
organizmi, çlirojnë në mënyrë të barabartë 4
kalori për çdo gram të tyre. Ëmbëlsuesit jo të
ushqyeshëm, kur përvetësohen në organizëm
veç shijes shumë të ëmbël në gojë, nuk digjen
dhe nuk çlirojne energji, nuk rrisin nivelin e

sheqerit në gjak dhe nuk ndikojnë në peshën
trupore. E rëndësishme është të përmendet
se këta ëmbëlsues artificial mund të përdoren
në sasira të pakta në kafe, çaj, limonatë ose
edhe në gatimin e ëmbëlsirave si kek etj.
Përdorimi i tyre veçanërisht nga diabetikët,
thuhet se nuk ka ndikime të padëshirueshme.
Ëmbëlsues të tillë pa kalori janë të shumtë në
treg si p.sh. Sakarina, Aspartam, Acelfame
etj. Që diabetiku të njihet për përdorimin e
tyre le të bëjmë një krahasim: 1 lugë kafeje me
sheqer është e barabartë me 5 gram, që do të
thotë 20 kalori (1 gr. sheqer = 4 kal.)
1 kokërr, tablet, Aspartam që është me
të njejtin intesitet ëmbëlsie si 5 gr,sheqer ka
vetem 0.3 kal.
Përgatiti Dr. Sulejman Budo



Në ndihmë të mjekut të familjes

Ç’është Sindroma Metabolike
Redaksia e Revistës në ndihmë të qartësimit të termave që përdoren shpesh gjatë
konsultave me personat diabetikë e sheh
me vend t’ju japë shpjegime për Sindromën
Metabolike.
Së pari Ç’kuptojmë me sindromë dhe pse
ajo përmendet edhe nga mjekë të tjerë veç
mjekëve diabetologë si: ata të sëmundjeve
të brëndshme (zemrës, hiper tensionit,
stomakut, mëlçisë, veshkave etj). Fjala
sindromë duhet kuptuar si grumbulli i disa
shenjave (shqetësime) që shfaqen në trupin
e personit, ndërsa fjala metabolike ka të
bëjë me shkëmbimin e lëndëve po në trupin
tonë, pra shkurt sindroma metabolike duhet
kuptuar si bashkimi i disa shenjave klinike
të shkaktuara nga çrregullime në këmbimin e
lëndëve ushqimore në organizmin tonë.
Tek
personat
diabetikë
sindroma
metabolike nënkupton edhe problemin e
“rezistencës” ndaj veprimit të insulinës
(Insulino Rezistenca).
Shumë sëmundje të ndryshme e kanë të
përbashkët këtë sindromë metabolike dhe

Prof. Feçor Agaçi
prandaj disa elementë të mjekimit të saj janë
të njëjtë.
Sindromën metabolike mund ta gjejmë te
Diabeti tip 2, sëmundje të mëlçisë, të zemrës
hipertensionit (tensioni i lartë i gjakut),etj.
Cilët janë treguesit te
një person, pavarësisht
nga sëmundja bazë që ka,
në se është me sindromë
metabolike,
pra
me
rezistencë ndaj Insulinës?
Në vitin 2001 u përcaktuan
5 tregues, apo kritere
diagnostike, nëpërmjet të
cilëve mbështetet diagnoza
e kesaj sindrome:
1- Dhjamëria e lokalizuar
kryesisht në pjesën e
barkut (në pjesën e mullës,
të mesit). Kjo përcaktohet
nëpërmjet matjes së rrethit
të mesit, me një metër të
thjeshtë: Tek femrat mbi 40
vjeç mbi 90 cm. ( 35 inch)
10

dhe tek meshkujt mbi 102
cm ( mbi 40 inch)
2- Rritja e sheqerit esëll
mbi 100-110 mg/%
3- Hipertensioni arterial
mbi shifrat 135/85 mm/
Hg. (Hipertonia, Tensioni i
lartë i gjakut, H.T.A.)
4- Hipertrigliceridemia ,
shtimi i një tipi të yndyrnave
në gjak ( pjesë përbërëse
e Hiperlipidemisë, apo
dislipidemisë)
5- Hiperlipidemia ku
H.D.L. (quhet ndryshe
kolesteroli i mirë) nën 40
për meshkujt dhe nën 50
për femrat. Në qoftë se një
individ, mashkull apo femër, në çdo lloj
moshe, përmbush 3 nga keto 5 kritere, ai
ose ajo vuan nga sindroma metabolike, apo
rezistenca insulinike. Marrim disa shembuj
me qëllim që të saktësojmë praninë ose jo të
kësaj sindrome:
Mashkull, me mbi peshë, pra i dhjamosur
në përgjithësi, me B.M.I mbi 40
1-perimetri në pjesën e mesit 110 cm.
2-Presioni arterial 120/80 mm/Hg.
3-Sheqeri esëll 94 mg/% 4-trigliceridet

130 mg.% 5-H.D.L. kolesterol 55 mg/%
Ky person ka vetëm 1 tregues dignostik
për sindromë metabolike, pra perimetrin
e mesit, që do të thotë se nuk përfshihet
në sindromën metabolike. Nga të dhënat
klinike ky person paraqiste një B.M.I (Indeksi
bazal metabolik) mbi 40 që tregon se është
shumë i dhjamosur, pasi B.M.I konsiderohet
normal nën 27 dhe duhet të dini se kriteri i
përcaktimit të dhjamërisë është pikërisht
B.M.I. Si përfundim një person i
tillë i dhjamosur, por që i mungojnë
4 kriteret e tjera, pra ai quhet i
dhjamosur i “shëndetshëm”. Në
këtë grup personash të dhjamosur
përfshihen p.sh. disa sportistë të
mundjes japoneze që vërtet janë
shumë të dhjamosur, por janë të
shëndetshëm.
Në qoftë se e shohim problemin
nga një këndvështrim tjetër, p.sh.
një person është me B.M.I normal
(nën 26), ndërsa ka grumbullim
dhjami në bark dhe perimetri
mesit është 135 cm, dëshmon se ka
një tregues të fortë për sindromë
metabolike. Është vendi për të
përmendur se në përputhje me
kriteret e mësipërme rreth 40% e
njerëzve mbi 50 vjeç vuajnë nga
kjo sindromë!! Gjithashtu duhet
11
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që u përmendën më sipër
kanë të përbashkët sindromën
metabolike,
që
gjithmonë
shoqërohet
me
rezistencë
ndaj veprimit të insulinës në
indin dhjamor dhe muskular
(Insulino Rezistencë). Shkurt
Insulino Rezistenca do të thotë
se organizmi ynë bllokon
Insulinën “të bëjë detyrat e saj”.
Nga ana tjetër kjo do të thotë se
trupi i njerëzve me sindromë
metabolike lufton hormonin
e Insulinës, i cili është shumë
i rëndësishëm për futjen e
sheqerit nga gjaku në qeliza për
të furnizuar organizmin tonë
me energji, karburant. Arsya
se përse në trupin e personave
me dhjamëri, prediabet, diabet
tip 2, madje në disa raste edhe
diabet tip 1, ndodh dukuria e
Insulino Rezistencës nuk njihet
plotësisht, por dihen mënyrat e përmirësimit
të saj. Shumica e shkencëtarëve sot janë
të mendimit se sindroma metabolike me

theksuar se është pikërisht ky kontigjent
prej 40%, që si rregull preken dhe duhen
kontrolluar për: hipertoni, diabet, sëmundje
ishemike të zemrës, dhjamosje të mëlçisë,
etj. Këta persona preken me shpesh nga
ateroskleroza në përgjithësi, duke dëmtuar
enët e gjakut të këmbëve, trurit, zemrës
e kudo. Duhet përmendur gjithashtu se
kjo sindromë ndodh edhe te disa femra
që vuajnë nga prania e cisteve në vezoret
e tyre ( Sindroma e ovarit policistik). E
përmendëm këtë sëmundje, se duhet të
terhiqet vëmendja për ekzistencen e saj
tek vajzat, apo femrat në pergjithësi. Këto
femra që vuajnë nga sindroma e ovarit
polikistik, si rregull mund kenë mbipeshe
trupore (dhjameri), mund të kenë shfaqjen
e puçrave në fytyrë (akne) me shtim të
bimesisë (qimeve) në fytyrë dhe në trup,
turbullime të ciklit menstrual, si dhe
mungese të pjellshmërisë. Shpeshtësia e
sëmundjes së sheqerit dhe hipertonisë te
këto femra është më e madhe se sa tek
femrat e tjera. I përmendëm këto , pasi
ato mund të mjekohen për sëmundjet
shoqëruese duke mos vlerësuar dhe
anash kaluar dëmtimin e vezoreve të
tyre. Si përfundim të gjitha sëmundjet
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Insulino Rezistencën janë shkaktarë
të
sëmundjeve
aterosklerotike
kardiovaskulare, të shpërthimit të
diabetit, si dhe të ndërlikimeve që
ndodhin te diabetikët, kohët e fundit
vihet re shfaqja e SM tek fëmijët. Si t’i
kundërvihemi sindromës metabolike?
Nga të dhënat studimore rezulton se
insulino-rezistenca nuk mënjanohet
plotësisht, por ka disa mënyra që e
bëjnë qelizën më të ndjeshme ndaj
veprimit të insulinës: Rruga më e
mirë e përmirësimit të ndjeshmërisë
së qelizave dhjamore dhe
muskulare,dhe, nga ana
tjetër
e
pakësimit
të
rezistencës insulinike, është
VEPRIMTARIA FIZIKE. Çdo
person
me
sindromë
metabolike,
ku përfshihen edhe
diabetikët, së pari
duhet të kuptojnë që
me veprimtari fizike
nuk duhet të mendohet
detyrimisht ushtrimi i
sportit, por bërja e një
jete aktive, jo sedentare.
Aktiviteti fizik mund
të realizohet qoftë me
mjete rrethanore ( në
kushte shtëpie) ashtu edhe
nëpërmjet të ushtruarit në
palestra, pishina etj. Unë do t’u
këshilloja mjetet
rrethanore,
pasi kanë disa përparësi; janë të
pakushtueshme, të thjeshta dhe
të manovrueshme në lidhje me
kohën e kryerjes. P.sh vrapi i
lehtë, ecjet e shpejta, apo edhe
të ngadalta, nëse ka probleme
të tjera shëndetësore të paktën
30 minuta çdo ditë. Shumë
diabetikë thonë që ecin dhe
lëvizin për më shumë se kaq kohe,
por këtu është fjala për 30 minuta
mbi atë që ju kryeni në jetën tuaj
të zakonshme. Sëbashku me ecjen,
apo vrapin duhet të bëni edhe 10-15
minuta ushtrime që quhen rezistente,

që forcojneë (tonizojnë) muskujt e ndryshëm
p.sh ulja e ngritja disa herë, me ndërprerje,
nga karrigia, për muskujt e këmbëve; ngritja
e këmbëve nga pozicioni shtrirë në divan,
për muskujt e barkut; ngritja me krah dhe
parakrah disa herë e 2 bidonave 1.5 litërsh,
për muskujt e krahëve etj. Si vrapimet dhe
ushtrimet rezistente kanë ndikim të madh në
përmirësimin e sheqerit në gjak, të profilit të
yndyrnave dhe të shpenzimit t energjisë me
qëllim pakësimin e peshës trupore. Pakësimi i
peshës trupore, si mjeti kryesor për mposhtjen
e sindromës metabolike dhe të rezistenzës
insulinike, duhet realizuar e kombinuar
edhe me ushqyerjen e shëndetshme dhe me
kalorazh të pakët. Ushqimi juaj duhet të jetë
i tillë që kalorazhi i tij të jetë më i pakët se
kalorazhi që do të konsumoni gjatë ditës (lexo
dietën e ekuilibruar f.xx). Së fundi njihen disa
medikamente që përmirësojnë rezistencën
insulinike, por medikament specifik për
të nuk ka. Metformina është një ndër
medikamentet që ndikon në përmirësimin e
sindromës metabolike, prandaj ai perdoret
edhe në dhjamosjet e mëlçisë, apo edhe ne
sindromën e vezores me ciste. Një grup
tjetër medikamentesh janë ato to T.Z,D, por
mbani mend, medikamentet janë ndihmesë,
sepse çudibërëse janë veprimtaria fizike dhe
ushqyerja me kalorazh të pakët.
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Të reja shkencore dhe kuriozitete

Sportet që djegin më shumë kalori
Të mënjanojmë toksina dhe harxhojmë kalori, do të thotë në radhë të parë të kryejmë
aktivitet fizik, një lloj sporti.Gjatë tij ne djersisim dhe humbasim kripëra dhe ujë, për këtë
arsye këshillohet që të përdorim ujë përpara, gjatë dhe pas aktivitetit fizik për të mos rrezikuar
dehidrimin (tharjen e organizmit), pasi ne dëshirojmë të humbasim në peshë, pra dhjamë dhe
jo ujë apo muskuj. Më poshtë po renditim disa sporte me anë të të cilave mund të digjen
(harxhohet) një numër i madh kalorish, pra të humbasim në peshë më lehtë dhe më shpejt.

Biçikleta

Është një nga aktivitetet që
bëjnë pjesë në sportet kardio
fitnes (e thënë më thjesht
aktivitet që bën të stërvitet
zemra),dhe biçikleta është një
sport që mund të përdoret nga
të gjithë. Përveç kënaqësisë,
një shëtitje prej një ore me
biçikletë të lejon të humbësh
deri në 1/3 litra djersë, si
dhe afërsisht 350 kcal për një
person që peshon 60 kg. Nuk
është e nevojshme të pedalosh
shumë shpejt, e rëndësishme
është që secili të gjejë ritmin
e tij dhe një shpejtësi pak a
shumë të njëjtë.
Shëtitja me biçikletë ndihmon në forcimin e muskujve të kofshëve, pulpat dhe muskujt e të ndenjurave, por pa lënë
pas dore muskujt e shpinës dhe të barkut. Është një sport i pëlqyeshëm dhe jo shumë agresiv,
ideal për të lëvizur në qytet dhe për të organizuar ekskursione në fund javë me familjen, apo
miqtë.
Nuk duhet harruar që në rast se do të kryejmë këtë lloj sporti, injeksioni i isnulinës përpara
aktivitetit nuk duhet bërë në kofshë, por në bark, ose krah, pasi sporti bën që insulina në rast
se do të injektohet në kofshë, do të përthithet më shpejt dhe rreziku për hipoglicemi është më i
lartë.

Vrapi

Ky është sporti që ndihmon më shumë në harxhimin (humbjen) e kalorive. Një aktivitet
fizik në formën e vrapit në mëngjes, ndihmon në uljen e stresit, tonifikon muskulaturën dhe rrit
kapacitetin respirator dhe kardiak. Megjithëse në fillim mund të jetë pak e vështirë, sidomos
për ata që nuk kanë përvojë me këtë lloj sporti, shumë shpejt do të filloni të ndieni një kënaqësi
të veçantë. Këshillohet që të fillohet me vetëm gjysëm ore ecje me hap të shpejtë, ose vrap të
lehtë në fillim. Gradualisht mund të rritet koha e vrapit dhe intensiteti i tij, (çdo 3-4 javë) deri sa
15
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të arrihet në një kohëzgjatje të vrapit prej 45-60
minutash dhe një distancë nga 6-10 kilometra.
Mirë është që 5 minutat e para, të jetë nxehja,
dhe 5-10 minutat e fundit të bëhet një aktivitet
sportiv në formën e streçing (ushtrime elastike,
terheqje), për të ruajtur formën e muskujve
dhe për mos t’i sforcuar ata.
Për personat që janë me moshë mbi 45
vjeç dhe që nuk kanë kryer asnjëherë më
parë aktivitet fizik në këtë formë, këshillohet
që të kryejnë një vizitë kardiologjike dhe një
EKG përpara se të fillojnë këtë lloj aktiviteti.
Duke qenë se gjatë vrapit humbet një sasi e
madhe kalorish, pra edhe glicemia mund të
ulet, mos harroni të merrni me vete një sasi
karbohidratesh, në formën e frute (banane,
mollë), ose më mirë lëng frutash ( të paktën
250 ml).

Kërcimi me litar

Fillimisht i njohur si lojë për
fëmijë, por edhe i përdorur
rregullisht si mjet stërvitjeje nga
boksierët, kërcimi me litar sot po
përdoret gjithnjë e më shumë si
ushtrim fizik dhe sport me anë të
të cilit mund të ndihmohet rënia
në peshë. Të kërcesh me litar për
gjysëm ore kërkon pak sforcim dhe
ka të njëjtën vlerë si një orë vrap.
Është edhe më i këndshëm se stepi (ushtrim aerobie me një shkallë
15-20 cm), ky sport ndihmon në
forcimin e muskujve të kofshës,
pulpave dhe të të ndenjurave. Ai
ndihmon në djersitjen e shpejtë
dhe në humbjen e peshës. Për një periudhë ushtrimesh prej 30 minutash mund të humbasim
deri në 400 kcal. Në fillim duhet të bëhen disa ushtrime pa litar, pastaj duhet vazhduar me një
ritëm prej një kërcimi në sekondë, duke kërcyer lehtë, pa lëvizur shpatullat. Më pas mund të
vështirësohet ushtrimi, duke ngritur gjunjët lart, për të vënë në lëvizje edhe muskujt e barkut.
Është një ushtrim i lehtë dhe që mund të bëhet edhe në kushtet e shtëpisë, duke mos e bërë të
nevojshme daljen jashtë, apo varësinë nga koha që bën, ftohtë, vapë, shi apo borë.
Nuk duhet harruar që me anë të aktivitetit fizik jo vetëm humbasim në peshë, pra pakësojmë
dhjamin, por edhe përmirësojmë punën e zemrës dhe qarkullimin e gjakut, përmirësojmë
gjendjen tonë emocionale (sporti rrit nivelin e endorfinave- hormone që ndihmojnë në
përmirësimin e humorit), përmirësion glicemitë, pasi gjatë aktivitetit fizik ne djegim glukozë
edhe disa orë pas aktivitetit, pra përfitimet janë të shumëfishta. Atëherë, a nuk është koha për
pak aktivitet fizik ?
Përgatitën Dr. Gjinal Gjonçaj & Dr. Adriana Lapardhaja
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Cili faktor ndikon më shumë në rrezikun për diabet
të stilit të jetesës, kishin një efekt përforcues
(negativ) ndaj njëri-tjetrit.
Përshembull, gratë në kategorinë me
rrezik të ulët për diabet, bazuar në faktorët
dietë dhe aktivitet fizik, kishin një ulje të
rrezikut për diabet prej 0.71, dhe nëse këto
gra ishin dhe në kategorinë me rrezik të ulët
për duhan, rreziku i tyre për diabet zbriste
në 0.67. Në rast se ato ishin në kategorinë me
rrezik të ulët bazuar në marrjen e alkoolit
dhe të BMI-së, rreziku i tyre për të zhvilluar
diabet zbriste në 0.43 dhe 0.16 respektivisht.
Një dietë me rrezik të ulët për të zhvilluar
diabet, karakterizohet nga konsumimi i
ushqimeve me indeks të ulët glicemik dhe një
raport me i lartë i yndyrnave të pangopura
në raport me ato të ngopura, si dhe një dietë
e pasur me fibra dhe pak yndyrna.

Ashtu siç pritej, faktori më i rëndësishëm
ishte BMI (indeksi i masës trupore) së rritur.
Faktorët e stilit të jetesës ndikojnë në
rrezikun për shfaqje të diabetit. Për të vlerësuar
efektin e këtyre faktorëve në rrezikun për
Diabet Mellitus, studiues në SHBA, analizuan
të dhënat e një grupi studimi, që përfshinte
më shumë se 200 000 pjesëmarrës (mosha 5071 vjeç) dhe që nuk njiheshin për diabet në
fillimin e studimit (1995- 1996). Pyetësorët
e plotësuar përfshinin periudhën ndërmjet
viteve 2004- 2006. Nga personat e përfshirë
në studim, 8.6% e tyre raportuan diabet të
diagnostikuar nga mjeku. Individët në grupin
me rrezik të ulët për faktorët vetjakë të stilit të
jetesës, (aktivitet fizik i shtuar, pa duhanpirje
dhe përdorim alkooli, me BMI më pak se 25
dhe me dietë të ekuilibruar) kishin rrezik më
të ulët për diabet, se sa individët në grupin me
rrezik të lartë për secilin nga faktorët e stilit
të jetesës. Për më tepër, faktorët e ndryshëm

Annals of Internal Medicine Shtator
2011

Tri pyetje që mund të zbulojnë shumë raste me diabet tip 2
Një pyetësor i thjeshtë me vetëm tri pyetje
mund të mjaftojë për të zbuluar një numër
të madh personash që kanë rrezik të lartë
për diabet tip 2 në pesë vitet e ardhshme.
Personat me moshë mbi 55 vjeç, që janë obezë
(të dhjamosur), me BMI mbi 30 dhe që kanë
një të afërm të tyre me Diabet, kishin një rrezik
prej 19.9% për të patur Diabet gjatë 5 viteve të
ndjekjes, bazuar në një studim të realizuar nga
Bays dhe bashkëpunëtorët e tij në Lousville,
Kentaki-SHBA. Individët me moshë më të
re se 55 vjeç, me një BMI prej 25 ose më pak
dhe pa të afërm me diabet, kishin një rrrezik
prej vetëm 0.3%, pra pothuajse zero. Ky
studim u raportua në Kongresin Amerikan të
Obezitetit, që u mbajt në Orlando, Florida.
Sot ka shumë modele pyetësorësh që
vlerësojnë rrezikun e një personi për diabet,
por shumica e tyre kanë 5-10 pyetje dhe janë

pak të vështira për t’u përdorur. Prandaj ky
pyetësor i ri duket më i favorshëm. Bays dhe
kolegët e tij e përdorën këtë pyetësor në një
popullatë prej 22000 adultësh amerikanë, të
ndjekur për një periudhë pesë vjeçare.
Ajo që është interesante në këtë studim,
ishte se 90% e pjesëmarrësve ishin të racës
evropiane, pra këto të dhëna mund të
përdoren lehtësisht edhe në vende të tjera si
Shqipëria. Nga ana tjetër, fakti se obeziteti, i
shprehur si një BMI mbi 30 ishte një faktor
i rëndësishëm për të zhvilluar diabet, mund
të motivojë njerëzit që të bien në peshë, duke
pakësuar kështu rrezikun e tyre për diabet
tip 2.
Kongresi i Shoqatës Amerikane të
Obezitetit, Studimi SHIELD, Orlando
Shtator 2011
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15 Minuta aktivitet fizik në ditë ulin ndjeshëm vdekshmërinë
personash të shëndetshëm, mbi 400 000 vetë,
për më tepër se 13 vjet. Në fillim të studimit
personat u ndanë në 5 grupe, duke filluar nga
sedentarë (jo aktivë) e deri në shumë aktivë.
54% e personave të përfshirë në studim ishin
sedentarë, pra që bënin më pak se 60 minuta
aktivitet fizik në javë dhe 22% kryenin vetëm
92 minuta aktivitet fizik në javë, gjithsesi më
pak se rekomandimet.
Pas një ndjekjeje mesatare prej 8 vjetësh,
personat e grupit që kryenin 92 minuta në
javë, pra afërsisht 15 minuta në ditë aktivitet
fizik kishin rrezik më të ulët për vdekshmëri
krahasuar me grupin sedentar. Rrezku ishte i
ulur jo vetëm për vdekshmërinë në total, por
edhe për të gjitha llojet e kancerit, sëmundjet
kardiovaskulare dhe sëmundjen iskemike të
trurit. Shumica e përfitimeve shëndetësore
rritej paralelisht me shtimin e aktivitetit fizik.
15 minuta aktivitet fizik në ditë janë vetëm
gjysma e aktivtetit të këshilluar, por shumë
persona mund të gjejnë më të mundshëm
realizimin e këtij synimi minimal, me një
përfitim jo të pakët në drejtim të shëndetit.
Mbetet për t’u vlerësuar nëse ky nivel
aktiviteti fizik ndihmon edhe në parandalimin
e Diabetit tip 2 apo duhet më shumë se kaq.
Lancet Gusht 2011

15 minuta aktivitet fizik në ditë ulin
ndjeshëm vdekshmërinë dhe rastet me kancer
në 8 vjet ndjekje.
Rekomandimet aktuale këshillojnë 150
minuta në javë aktivitet fizik për të patur një
përfitim të ndjeshëm në drejtim të shëndetit.
Por deri më sot nuk është përcaktuar se
sa ndihmon më pak se kaq aktivitet fizik.
Studies në Taivan ndoqën një numër të madh

365 Milionë diabetikë në botë, ju bëjnë apel ekspertëve dhe
qeverive për ndërhyrje të menjëhershme
Janë 365 milionë diabetikë sot në botë,dhe
4.6 milionë vdekjet e shkaktuara nga kjo
epidemi e cila do t’ju kushtojë sistemeve
shëndetësore 465 miliardë dollarë
për
vitin 2011. Shfaqja e një alarmi me prirje
në rritje dramatike, u paraqit nga Federata
Ndërkombëtare e Diabetit (IDF) në kongresin
e XXXXVII-të të Shoqatës Evropiane për
Studimin e Diabetit (EASD), e cila u zhvillua
në Lisbonë nga data 12-16 Shtator 2011. IDF
dhe EASD ju drejtojnë apelin e tyre qeverive,
duke ju vënë në dukje se duhet të vënë në

veprim ndërhyrje konkrete dhe të përcaktojnë
objektiva lehtësisht të matshme. Në krye të
listës me kërkesa, është rritja e fondeve të
nevojshme për kërkimin shkencor.
Me anë të këtyre të dhënave ekspertët
deshën të tërhiqnin vëmendjen e komunitetit
ndërkombëtar një javë përpara Samitit
të Organizatës së Kombeve të Bashkuara
kushtuar sëmundjeve jo-infektive: tumoret,
patologjitë kardiovaskulare, respiratore, si dhe
diabeti. Mbledhja që u zhvillua në New York,
më 19 dhe 20 shtator, ishte Samiti i dytë i OKB19

së me një temë mbi shëndetin si pika kryesore
në program si dhe kërkesa e specialistëve për
liderët politikë internacionalë për të patur të
njëjtin përkushtim si dhe për luftën kundër
HIV-AIDS në mbledhjen e vitit 2001.
“Përparimi i njohurive aktuale – pohojnë
presidentët e IDF Jean Claude Mbanya dhe
zëvendës presidenti i EASD-së Andrew
Boulton – do të na sjellë disa përmirësime
në kurën dhe parandalimin e sëmundjeve jo
të trasmetueshme, por një shpejtim i këtyre
kërkimeve është thelbesor nëse vërtet duam t’i

mposhtim këto patologji. ”Të dhënat aktuale
për diabetin - paralajmërojnë dy ekspertët nënkuptojnë pa asnjë dyshim se diabeti eshtë
një sfidë globale, të cilën qeveritë nuk mund të
lejojnë të vazhdojë të injorohet”. Prirja është
ajo e një epidemie në rritje. ”Në vitin 2011 vazhdon Mbanya - vdes nga diabeti një person
çdo 8 sekonda. Për liderët internacionalë
alarmi tashmë është i pranishëm, presim
veprime konkrete që mund të ndalojnë rritjen
e deritanishme të sëmundjes”.
Univadis Shtator 2011

Në Itali - 1 në 3 fëmijë - obez, më shumë peshk dhe sport kundër
epidemisë së kileve të tepërta
Kilet e tepërta dhe problemet e mëlçisë
mund të rrisin rrezikun për zhvillimin
e diabetit dhe sëmundjeve të zemrës që
në moshë të hershme. Alarmin e lëshojnë
ekspertët e spitalit pediatrik “Fëmija Jezus”
në Romë.
“Obeziteti , paralajmërojnë
studiuesit , përfaqëson një kërcënim serioz
dhe nëse bashkangjitet me ndërlikime të
tjera si: dhjamosja e mëlçisë, hipertensioni,
hiperglicemia ose abuzimi me alkoolin që
në moshë shumë të re , mund të çojë në një
shkurtim të jetës deri në 15vjet”. Obeziteti në
fakt godet në Itali një në tri fëmijë. Ndërsa
dhjamosja e mëlçisë prek rreth një milion
fëmijë. “Një fëmijë obez – shpjegon Valerio
Nobili, përgjegjës për sëmundjet e mëlçisë
në spitalin “Fëmija Jezus” – ka një përqindje
të madhe mundësie që të ketë një mëlçi të
dhjamosur dhe probleme të tjera kronike të
cilat kompromentojnë strukturën e organit”.
Ndër zgjidhjet e propozuara nga spitali
pediatrik në Romë bëjnë pjesë ndryshimi
i ushqyerjes së fëmijëve duke filluar nga
peshku, që është mbrojtësi natyror i mëlçisë
dhe më tepër aktivitet fizik, për të mënjanuar
akumulimin e kileve të tepërta. “Në Itali –
paralajmëron Nobili, ka afërsisht një milion
fëmijë me dhjamosje të mëlçisë, të cilëve
duhet t’ju shtohen edhe ata me sindromën
metabolike dhe fëmijët obezë. Nëse nuk
ndërhyhet menjëherë, për këta fëmijë do të

këtë një pakësim të ndjeshëm të jetgjatësisë”
Për ta parandaluar këtë: “ Duhet të
promovojmë stile jetese të shëndetshëm, ecje
në këmbë, dhe aktivitete fizike duke krijuar
hapësira që nxisin kryerjen e aktivitetit fizik”
sugjeron Nobili.
Univadis Shtator 2011
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Një numër i madh të rriturish dhe fëmijësh me probleme me
peshën edhe në Francë
Nё Francё 15% e adultёve dhe 3,5% e
fёmijёve shfaqin obezitet, 32% e adultёve dhe
14,5% e fёmijёve janё mbipeshё. Dhe pasojat
e mbipeshёs dhe obezitetit janё tё shumta,
madje disa herё tё rёnda: rritja e rrezikut
për diabet tip 2, sёmundje kardio-vaskulare,
pasoja morfologjike dhe estetike, efekte
psikologjike, rritje të sëmundshmërisë dhe
paaftësisë për punë. ”Për këtë qëllim - sipas
HAS (Autoritetit të Lartë Shëndetësor) - para
sё gjithash duhet tё shpjegojmё, risigurojmё,
zhdramatizojmё dhe shfajёsojmё. Pёr mё tepёr
asnjё ushqim nuk duhet ndaluar dhe regjimet
pёr rёnie nё peshё janё tё pakёshillueshme”.

Revista thekson qё pёr HAS “Pёrmirёsimi i
pёrfshirjes nё kujdesin mjekёsor tё kёtyre
personave ёshtё thelbёsore” dhe shprehet se
“krahas depistimit, HAS u kёrkon mjekёve
tё llogaritin sistematikisht indeksin e masёs
trupore-BMI- cilado qoftё mosha, pamja
fizike apo motivi i konsultёs sё pacientit”.
“Qёllimi ёshtё tё veprohet sa mё shpejt nёse
kjo kurbё fillon t’i largohet normales, me qёllim
parandalimin e njё mbipeshe, apo kalimin
nё obezitet “ saktёson Le Point, specialist i
problemeve të metabolizmit në HAS.
Le Figaro Shtator 2011

Më të lumtur dhe më të dobët duke u zgjuar herët në mëngjes
Mënyra më e thjeshtë për të qënë më të
dobët dhe më të lumtur ? Të zgjohemi herët
në mëngjes. Sipas një studimi të Universitetit
të Roehmpton (Britani e Madhe), u arrit në
përfundimin se njerëzit që zgjohen herët në
mëngjes në përgjithësi janë më të dobët , më të
lumtur dhe madje edhe më të shëndetshëm se
sa gjumashët, ndërsa personat që ndihen më
keq si përsa i përket peshës trupore, shëndetit
dhe humorit, janë ata persona që janë mësuar të
rrinë zgjuar në orët e vona çdo natë.
Studiuesit kanë marrë në pyetje të paktën
1100 meshkuj dhe femra, rreth shëndetit dhe
zakoneve që kishin gjatë natës. 13% ishte
rezultati për ata që zgjoheshin herët. Për këta
persona zilja binte para orës 7 gjatë javës dhe nuk

përtonin të zgjoheshin herët edhe në fundjavë.
Ndërsa “bufat” (gjumashët) nuk çohen nga
krevati para orës 9, nga e hëna në të enjte dhe
madje i lejojnë vetes edhe një dremitje shtesë
gjatë fundjavës. Këta përbëjne 6% në total. Pjesa
tjetër 815 ndodhet mes këtyre dy ekstremeve.
Sipas studimit të paraqitur në Konferencën
e “British Psychologjical Society “, personat
që zgjohen herët në mëngjes kanë më pak
shenja depresioni dhe ankthi, gjithashtu janë
persona që nuk e kanë zakon të hanë mëngjes
dhe janë më të dobët ( me peshë trupore më të
vogël). “Efektet janë të vogla, por statitikisht
kuptimplota” na siguron Jorge Huber, autor i
këtij studimi.
Daily Mail Tetor 2011

Përgatitën Prof. Luljeta Çakërri, Dr. Ermir Nelaj
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Mjekimi i Diabetit: Ju pyesni dhe redaksia e revistës ju pergjigjet
Siç e keni vënë re edhe në
numrat e tjera të kësaj reviste,
nëpërmjet kësaj rubrike jepet
mesazh jo vetëm për diabetikët,
por edhe për mjekët e familjes,
madje edhe për disa specialiste
te rinj në profesion, ne fushën
e diabetit, që shërbejnë në
disa rrethe. Qëlimi i kesaj
rubrike është që të shkëmbejmë
eksperiencë dhe të mësojmë të
gjithë nga njëri tjetri.
Jam diabetik tip 1, jam i martuar dhe
kam 2 djem të shëndetshëm, te cilet jane si
të thuash familjarizuar me sëmundjen time,
madje janë edhe bashkëpuntor në lidhje me
të. Ka raste që ata më kuptojnë kur unë kam
sheqer të ulët në gjak, nujk kam ngrënë
vaktet e vogla, nuk kam ndryshuar vendet
e bërjes së insulinës etj. Djali i madh i cili
është 12 vjeç, para disa ditësh pyet gruan në
se do të ndodhë qe edhe ai me të vëllanë të
preken në të ardhmen nga diabeti, pra të më
ngjajnë mua, babait. As gruaja dhe as unë
nuk dimë si tju përgjigjemi.
Përgjigje Shqetësimi juaj është shumë me
vend dhe përgjigjja lshtë vërtet delikate. Do ju
përgjigjem sikur fëmijët e mi gtë më kishin bërë
te njëjtën pyetje, siç ka ndodhur në familjen
tuaj. Qoftë diabeti tip 1, që ju keni, ashtu
edhe ai tip 2 kanë një bazë të fortë gjenetike,
të trashgimisë, çka do të thotë që edhe fëmijët
tuaj mund të shfaqin diabet në të ardhmen.
Që të kuptohet më mirë mundësia e shfaqjes
së diabetit unë do t’i referohem të dhënave
statistikore për këtë problem;pra nëse njëri

nga prindërit ka diabet tip 1 mundësia që
pasardhësit të bëjnë diabet është rreth 4-6%.
Kjo do të thotë që në 100 fëmijë, 4-6 nga ata
mund të preken nga diabeti. Në rastin kur të
dy prindërit janë me diabet tip1 mundësia që
pasardhësit të bëjnë diabet rritet në 10-25%.
Në rastin kur vetëm një nga prindërit ka
diabet tip2 mundësia që pasardhësit të bëjnë
diabet është 14%,ndërsa nëse të dy prindërit
janë me diabet tip 2 mundësia rritet deri në
50%. Pra mundësia e shfaqjes së diabetit tek
djemtë tuaj ekziston,por jo e sigurtë.
Shtrohet pyetja a duhet folur hapur me
fëmijët në se do të preken nga diabeti apo
është më mirë të anashkalohet ky problem.
Mendoj që kjo nuk është e drejtë,por duhet
t’u shpjegoni fëmijëve që ju e njihni tashmë
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diabetin dhe dini se si të merrni masa
parandaluese, dini se si ta diagnostikoni sa
më herët dhe së fundi dimë si ta mjekojmë
atë dhe më e rëndësishmja t’i ndërgjegjësoni
që personi me diabet jeton njësoj si personat
pa diabet.
Duke marrë shkas nga pyetja juaj po
zgjerojmë njohuritë në drejtim të diabetit tip
2 që është edhe forma më e shpeshtë e tij. Siç
e përmendëm edhe më parë, nga të dhënat
statistikore prania e diabetit tip 2 tek të dy
prindërit rrit deri në 50% mundësinë e shfaqjes
së tij te pasardhësit. Kjo mundësi rritet deri në
90% ,kur njëri nga binjakët e nje veze (ata që
ngjajnë shumë) ka diabet, gjë që dëshmon se
trashëgimia është më e fuqishme në diabetin
tip 2. I përmendëm këto dukuri te trashëgimisë,
që personat me të dy prindërit diabetikë, apo
me vëllanë ose motrën binjake me diabet
duhet të disa masa në mënyrë serioze: të bëjnë
përpjekje të vazhdueshme për një jetesë sa më të
shëndetshme që do të thotë; veprimtari fizike,
mundësisht 30 minuta çdo ditë. Të ushqehet
në mënyrë të shëndetshme, me ushqim me
kalorazh të ekuilibruar, me qëllim të mos
shtojë në peshë, të konsumojë gjithçka, por në
sasi të tillë që të parandalojë dhjamërinë dhe
veçanërisht të kufizojë yndyrnat dhe brumrat
e tepërta. Tëkufizojë konsumin e alkoolit dhe
të mos përdorë duhanin,nëse e përdor atë
duhet ta ndërpresë.

që në organizëm çlirojnë energji dhe marrin
pjesë në ndërtimin e indeve të ndryshme
të trupit tonë. Përbërës ushqimorë janë:
Sheqernat (karbohidratet) që janë edhe
burimi kryesor i energjisë. Yndyrnat (lipidet),
janë burim energjije, por edhe rezerve, pra
kur organizmi nuk furnizohet me sheqerna.
Proteinat që ndryshe quhen edhe materiali
plastik, apo ndërtimor, pasi ripërtërinë
qelizat e ndryshme të organizmit, por në
raste të rralla shfrytëzohen edhe për çlirim
energjie. Disa elementë të tjerë, që sigurohen
nëpërmjet ushqyerjes si: Uji, Vitaminat,
Lëndët antioksidante, fibrat siç i thotë populli
silazhi) janë të domosdoshëm për kryerjen
e shumë proçeseve në organizëm, por nuk
quhen përbërës ushqimorë. Si përfundim:
Ushqyerja e balancuar është ajo ushqyerje
që siguron një raport të drejtë të përbërseve
ushqimorë si karbohidrate, proteina,
yndyrna, antioksidantë dhe vitamina.
Organizmi ynë nëpërmjet 20 aminoacideve
të ndryshëm prodhon (sintetizon) rreth
20000-25000 lloje proteinash që shërbejne
për ripërtëritjen e qelizave dhe të indeve.
Duhet theksuar se organizmi ynë nuk
është në gjendje të prodhojë 9 aminoacide,
që quhen të pazëvendësueshëm, kjo do të
thotë se organizmi duhet t’i pervetësojë këto
aminoacide nëpërmjet ushqimeve, por disa
ushqime kanë mungesë në një apo më shumë
aminoacidesh esencialë. Kështu mishit,
peshkut, vezës u mungon një aminoacid
që quhet Metioninë, ndërsa të tjerët i

Ç’është dieta e “balancuar” ?
Mjekët specialistë në fushën e diabetit
në Fier, ku unë banoj, më këshillojnë të
ushqehem me dietë të balancuar,
të ekuilibruar. Të jem i sinqertë e
kuptoj ushqyerjen e shëndetshme,
por nuk kuptoj domethënien
“ekuilibruar, apo e balancuar”.
Përgjigje. Keni shumë të drejtë
për pyetjen që bëni, pasi edhe vetë
personeli mjekësor e ngatërron
ushqyerjen e shëndetshme me
atë të ekuilibruar, të cilat vërtet
kanë disa elementë të përbashkët,
por nuk janë të njëllojta. Së pari
duhet të shpjegojmë se përbërës
ushqimorë, quhen ato elementë
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permban. Në planin praktik nëse nuk do të
konsumojmë mish dhe produktet e tij, vlerat
e aminoacideve plotësohen duke ngrënë vezë
dhe produkte të qumështit. Ose nëse nuk
përdorim ushqime me proteina shtazore,
atëhere duhen kosumuar në sasi të mëdha
drithëra, patate, fasule, oriz, arra, bajame etj.;
sepse kanë sasira më të pakta të aminoacidve
të pazëvendësueshëm, por që i plotësojnë
nevojat e organizmit.Gjithashtu po në planin
praktik në se ti gjëndesh në një darkë ose
drekë të pasur me kalorazh, kjo nuk do të
thotë që duhet të kufizohesh edhe në këtë

rast. Kuptohet që padashur do ta teprosh,por
në vaktin tjetër duhet patjetër të kufizohesh
më shumë për të kompensuar kalorazhin
e tepërt që more. Pra nëpërmjet ushqyerjes
së ekuilibruar organizmit i sigurojmë të
gjithë elementët e domosdoshëm, duke
bërë kompensim dhe zëvendësimin e njërit
produkt me një tjetër; si përfundim për
dijet e mia ushqyerja e ekuilibruar, edhe
për diabetikun është konsumo GJITHÇKA,
pa dallim, por me masë. Zbato thënien e
popullit:
Gjella me kripë dhe kripa me karar.
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Persona të njohur me diabet
Ashtu siç jeni në dijeni nga numri i kaluar
i revistës suaj, më poshtë po ju shkruajmë rreth
bashkëbisedimit me Doug Burns
Pyetje. Zoti Dug Burns në moshën 7
vjeçare ju u diagnostikuat me diabet. Si e
keni përjetuar?
Përgjigje D.B. Shumë keq! Në atë kohë
unë vuaja edhe nga asthma, pra kisha një dhe
u bëra me dy sëmundje, madje sëmundje që
vazhdojnë gjatë gjithë jetës. Mjekët pediatër
të diabetit më këshillonin mua dhe prindërit
e mi rreth kësaj sëmundjeje dhe nëse do të
beja kujdesin e duhur do të jetoja normalisht.
T’ju them të drejtën jo vetëm nuk më bindnin,
por edhe nuk i besoja. Mbaj mend se një
mjek psikolog për fëmijë më kushtoi shumë
vëmendje dhe kohë. Ai më bindi se kryerja
ushtrimeve të përditshme kishte të bënte me
vetëkontrollin e diabetit. Mjeku, çdo ushtrim,
që nga matja e sheqerit në gjak , ushqyerja e
shëndetshme dhe deri te veprimtaria fizike
i kryente nëpërmjet organizimit të lojrave të
ndryshme, apo filmave në T.V.
Pyetje: Kur filluat të ishit “mjeku i
vetëvetes”?
Përgjigje:D.B. Mbaj mend që shtrohesha
shpesh në spital herë me sheqer të ulët
dhe herë tjetër me sheqer shumë të lartë,
gjithashtu ndihesha shumë i këputur, madje
isha edhe nën peshë. Shokët e shkollës i
dëgjoja të thoshin se unë isha “një thes me
kocka” gjë që më bënte pashoqërueshëm
. Psikologu në një nga seancat, me anë të
filmave vizatimorë më bindi se organizmi im
i kishte të gjitha mundësitë të ishte i barabartë
me shokët, si në drejtim të ushqyerjes, ashtu
edhe në veprimtaritë e tjera jashtëshkollore, u
binda se nuk isha ndryshe nga ata, por duhej
ndryshuar mënyra e jetesës. Së pari fillova të
merrem me aktivitet fizik, duke përshtatur
një mjedis fiskulturor prapa shtëpisë dhe
shfrytëzuar fillimisht mjetet rrethanore. Së
dyti kontrolloja sheqerin në gjak disa herë në
ditë dhe mundohesha të gjeja shkaqet përse
sheqeri ishte shumë i ulët, apo shumë i lartë,
me gjetjen e shkaqeve bëja edhe korrigjimin
e sasisë së ushqimit, intensitetin e fizkulturës

dhe ndryshimin e dozave të insulines. Mbaj
mend që zbulimi i parë qe se: kur bëja shumë
aktivitet fizik , bëja hipoglicemi,(ulje sheqeri);
Prandaj mbaja me vete pije të ëmbla për të
mjekuar hipogliceminë , ose tableta glukoze,
(mos harroni se tek sportistët kjo ndodh
shpesh). Fizkultura m’u bë pasion dhe jo
vetëm që punoja disa herë në ditë, por edhe
gjatë pushimeve të vogla ndërmjet orareve të
mesimeve. Shpeshtësinë e fizkulturës fillova
ta rris çdo 2-3 javë deri sa vura re që muskujt
e mi po rriteshin dita ditës. Nga ana tjeter
ndihesha më i fuqishem, më i qetë, me oreks
të mirë dhe me shifra të kënaqshme të sheqerit
në gjak. Vetëkontrolli diabetit,aktiviteti fizik
dhe ushqyerja e shëndetshme pas pak vitesh
u bënë pjesë të rëndësishme të jetës sime, si
t’ju them ashtu siç lajmë duart dhe dhëmbët
gjatë ditës. Me vullnet dhe përkushtim arrita
të bëhem kampion në peshëngritje dhe Mister
Amerika dhe Mister Universi, falë diabetit
kalova nga një thes me kocka në kampion.
Dua të shtoj për lexuesit tuaj që jo vetëm nuk
më pengoi diabeti të arri këto rezultate, por ai
më detyroi të bëhem i aftë për tri fëmijët e mi
dhe sot jam gjithashtu këshilltar shëndeti për
shumë kompani farmaceutike.
Pyetje: Në lidhje me ekuilibrin e diabetit
cila është gjendja e juaj?
Përgjigje:B.D.Eshkëlqyeshme,hemoglobina
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e glukozuar (HbA1c) më luhatet nga 5-7.%,
nuk kam ndërlikime të diabetit në asnjë organ.
Më lejoni të ripërsëris se ky ekuilibrim i diabetit
është arritur vetëm nëpërmjet dijeve rreth tij në
përgjithësi dhe vetëkontrollit në veçanti. Kjo do
të thotë se unë bëj 2-5 herë matje të sheqerit në
gjak; por thjesht matja e sheqerit nuk ka kuptim,
pa gjetur shkaqet përse kjo shifer ndryshoi; 1kam ngrënë shumë = pakëso ushqimin. 2- kam
lëvizur pak =shto lëvizjet. 3- kam dozë të
insulinës jo të përshtatshme= ndrysho dozën (
e rrit, apo e pakëson atë sipas vlerave të sheqerit
në gjak). Unë ndryshoj dozat e insulinës si
rregull çdo 2-3 ditë, por ka raste që i ndryshoj
ato edhe brenda ditës.
Pyetje: Z. Doug Burns me këtë trup
muskuloz dhe të fuqishëm që keni, duhet të
keni me siguri një dietë të veçantë?
Përgjigje: D.B. Po ju përgjigjem me gjysëm
shaka se “me siguri që unë nuk kam dietë
diabetike të veçantë”! Unë jam një njeri si çdo
kush tjetër, dhe në konceptin tim fjala diete
nuk duhet të ekzistojë; Unë ushqehem me
gjithçka që nga mjalti deri tek të gjitha frutat,
që nga mishi deri tek buka, por gjithçka e
llogaritur që të jetë në përputhje me nevojat
e organizmit. Kalorazhi që përdor është për
mua më i rëndësishëm,pra ai të jetë i barabartë
me sasinë që unë do të harxhoj. Nëse shpenzoj
më shumë, p.sh. pas një aktiviteti të madh, unë
shtoj kalorazhin dhe e kundeërta, për mua ka

rëndësi që të llogaris kalorazhin dhe të mos
ketë teprime dhe as mangësi në ushqyerjen
time. Ajo që bëj kujdes është që ushqimi të jetë i
larmishëm si me zarzavate, fruta të ndryshme,
proteina dhe brumra.
Pyetje: A mendoni ju zoti Doug Burns që
ngritja e peshave dhe trupformimi (body
building) e ndihmojnë një diabetik.
Pergjigje: D.B Absolutisht po, pasi ngritja
e peshave përmirëson cilësinë e kockave,
qarkullimin e gjakut dhe shton masën e
muskujve duke krijuar një raport të drejtë
dhjam – muskul. Madje edhe femrat diabetike
nuk duhet t’i shmangen ngritjes së peshave,
pasi i bën ato të forta, pa u prishur bukurinë
dhe feminitetin e tyre. Do dëshiroja të theksoja
edhe dy gjëra të rëndësishme; sa më i fuqishëm
muskuli, aq më i ndjeshëm është ndaj insulinës
dhe aq më shumë konsumon sheqer. Është
vërtetuar shkencërisht se shpenzimi i sheqerit,
glukozës, nuk ndodh vetëm gjatë veprimtarisë
fizike, por edhe pas tyre, në qetësi dhe thuhet
se vazhdon edhe pas 24 orëve të kryerjes së
veprimtarisë fizike. Së fundi do dëshiroja të
theksoja se ngritja e peshave dhe ushrimet
rezistente në përgjithësi (anearobia) kanë efekte
të njejta në drejtim të përmirësimit krahasuar
me vrapin, notin, biçikletën (aerobia) etj. Si
përfundim do të thoja që kombinimi i të dyja
formave të veprimtarisë fizike, aerobisë edhe
anaerobisë është më i përshtatshëm.

Në numrin e ardhshëm: Elita sportive e së ardhmes; tri sportistë të rrinj me diabet. Të jesh yll sportiv nuk
mjafton të jesh i pajisur me dhunti natyrore (talent). Të jesh yll sportiv nevojitet stërvitje e fortë, përkushtim
dhe pasion për shfrytëzimin e kohës së lirë me stërvitje dhe pjesëmarje në gara sportive, si edhe për
të ndjekur shkollimin e domosdoshëm. Problemi te këta yje sportiv ndërlikohet kur janë edhe me diabet.
Sportisteve të rinj me diabet u duhet të përshtasin stërvitjen me normalizimin e sheqerit në gjak, u duhet një
vetëkontroll më intensiv se diabetikët e tjerë. Kjo është praktikisht e vështirë, por jo e pamundur: Shiko këta
tri diabetikë tip 1, që janë në majën e listës së sportit të llojit të tyre.

Tony Maiolatesi,
15 vjeç, Akrobat

Chris Gorham vjeç 12, kickboxing
një lloj boksi me duar dhe këmbë)
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Emily LeBert
vjeç 13, gjimnaste

Historik i shkurtër i kujdesit
për diabetin në Shqipëri
Viti 2011 shënon 90 vjetorin e zbulimit dhe futjes në përdorim të insulinës. Me zbulimin e
insulinës u shpëtuan mijëra jetë fëmijësh diabetikë te cilët ishin të destinuar të vdisnin.
Tomson, personi tek i cili u perdor për herë të parë insulina, e bëri atë të mbijetonte
mbi 60 vjet. Nuk ka veprimtari me përmasa të karakterit botëror rreth diabetit, ku të mos
përmendet emri i këtij fëmije.
i dehidruar, i paushqyer dhe i përgjumur, i cili
binte erë acetone. Doktor Agalliu i filloi mjekim
me 10 UI insulin të shoqëruar me 10% tretësirë
glukoze. Më pas këtë fëmijë e mjekoi doktor Sabri
Tofiku, i cili ishte shefi i patologjisë së spitalit.
Deri në vitet 70 në vendin tonë nuk ka pasur
strukturë të veçantë organizative për ndjekien
e diabetikëve. Njerëzit me diabet në atë kohë
ndiqeshin nga mjekët patologë. Në vitin 1966 u
specializuan dy mjekë në Kinë për endokrinologji
dhe diabetologji, Dr.Hektor Peçi dhe Dr. Isuf
Kalo. Pas viteve 1970 me iniciativën e profesor
Fejzi Hoxhës që konsiderohet
babai i Endokrinologjisë dhe
Diabetologjisë Shqiptare filloi
ndarja e specialiteteve të
ndryshme të patologjisë. Shefi i
parë i Klinikës së Endokrinologjisë
dhe Diabetologjisë
ka qenë
mjeku i talentuar Sejfulla Doçi,
ai u nda nga jeta në moshë të
re 38 vjeçare. Në vitin 1974 nga
mjekët e talentuar të klinikës së
endokrionologjisë u specializuan
mjekët e parë endokrinologë
dhe diabetologë për rrethet
kryesore të vendit tonë dhe për
qytetin e Tiranës. Në poliklinikën
qëndrore çdo ditë bëheshin vizita
endokrinologjike të të sëmurëve
me diabet, të cilët dërgoheshin
nga mjekët patologë të lagjeve,
por aty nuk kishte kartelizime
të veçanta për ta. Në vitin 1972
filloi të bëhej kartelizimi i të
sëmurëve endokrinë nga Dr.
Besnik Petrela, që ishte edhe
mjeku i parë në shërbimin
ambulator. Sot në shërbimin
ambulator shërbejnë 15 mjekë
endokrinologë.

Po në Shqipëri kur është bërë Insulina për
herë të parë ?
Nga sa kemi arritur të mësojmë , për herë të parë
insulin në Shqipëri është përdorur nga doktor
Shezai Agalliu në vitin 1937. Doktor Shezai
Agalliu ka lindur në vitin 1910 dhe në vitin 1936
mbaroi në Itali studimet për mjekësi dhe kirurgji.
Në shtator të vitit 1936 fillon punën në spitalin
civil “Ahmet Zogu”. Në prill 1937 duke qënë mjek
roje paraqitet një fëmijë në moshën 12 – 13 vjeç
i shoqëruar nga i jati në gjendje shumë të rëndë,
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