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TULAREMIA 

Tularemia është sëmundje akute infektive e shkaktuar nga bakteri, nga i cili sëmuren edhe 

njerëzit edhe kafshët. Kjo sëmundje bën pjesë në grupin e zoonozave – sëmundje që përcillen 

nga kafshët te njeriu, gjegjësisht infeksione  me vatër natyrore – kur shkaktari është gjithnjë i 

pranishëm te kafshët në një rajon të caktuar në natyrë.  Sëmundja nuk përcillet nga një njeri 

tek një njeri tjetër.  

Kush e shkakton sëmundjen?  

Sëmundjen e shkakton bakteri, i cili është i rezistueshëm në ambientin e jashtëm dhe mbetet 

gjatë kohë në: kufomat e kafshëve të ngordhura, në lëkurat e papërpunuara, në tokë, në ujërat 

sipërfaqësor dhe prodhimet ushqimore. Është rezistent dhe mbijeton për një kohë të gjatë në 

temperatura të ulëta, përderisa në  temperatura të larta shkatërrohet shpejt. Nga preparatet për 

dezinfektim, bakteri është më e ndjeshëm ndaj preparateve të klorit, të cilat e shkatërrojnë atë 

më shpejtë, por gjithashtu edhe ndaj formalinës, si edhe tretjes 50% të alkoolit, që e 

shkatërron për 5 minuta.  

Si përcillet sëmundja?  

Tularemia është sëmundje primare e kafshëve, para së gjithash e një numri të madh të 

brejtësve të egër, të cilët janë rezervuar dhe burim i sëmundjes. Më të rëndësishëm janë miu i 

shtëpisë dhe ai i fushës, lepuri, ketri si edhe ujku, dhelpra, derri i egër, dreri, iriqi dhe shumë 

kafshë tjera. Kafshët shtëpiake sëmuren më rrallë, ndërsa infeksion natyror është vërtetuar te 

dhentë, macet, qentë dhe derrat. Në natyrë, sëmundja përhapet në mesin e brejtësve dhe 

kafshëve të egra, më shpesh përmes rriqrave dhe morrave që parazitojnë te kafshët, por mund 

të përcillet edhe përmes mushkonjave, mizave të kalit, si dhe përmes ujit të ndotur dhe baltës 

ku brejtësit e infektuar i hedhin bakteret në ambientin e jashtëm përmes urinës dhe 

jashtëqitjes.  

Njeriu mund të infektohet nga tularemia në të gjitha mënyrat e mundshme, gjegjësisht përmes 

të gjitha rrugëve të mundshme epidemiologjike të njohura të përcjelljes së sëmundjes, edhe 

atë me: 

 Kontakt – direkt apo indirekt  

Mjafton kontakt direkt i lëkurës ose mukozave të njeriut, sidomos  nëse është e dëmtuar, me 

inde, gjak, urinë, jashtëqitje të kafshëve të infektuara: gjatë rrjepjes, prerjes së mishit, 

përgatitjes së ushqimeve nga mishi i ndotur ose vetëm me prekjen e tij. 



 Përmes vektorëve  - insekteve  

Njeriu infektohet gjatë kafshimit nga rriqrat, morrat, mushkonjat, mizat dhe insekte tjera të 

infektuara me këtë bakter.   

 Përmes ujit dhe ushqimit të ndotur ( me rrugë alimentare) 

 Infeksioni shkaktohet pas pirjes së ujit të ndotur me jashtëqitjen dhe urinën e brejtësve, nga 

brejtës të ngordhur në puse e bunarë, ose pas përdorimit të ushqimit të ndotur   (i papjekur 

mjaftueshëm/mish i pa zier mirë i lepurit ose kafshëve tjera). Mendohet se mishi i lepurit 

mund të mbetet infektiv edhe pas ngrirjes së thellë që zgjat me muaj, por edhe me vite, por 

temperatura prej  60°C e shkatërron bakterin për 10 minuta, ndërsa në 100°C shkatërrohet për 

disa sekonda.  

 Përmes rrugëve të frymëmarrjes     

Infeksioni shkaktohet me thithjen e pluhurit, i cili është i ndotur me bacilin e tularemisë, (në 

laboratorë, fushë, gjatë punës me sanë, drithë, etj.)     

Kush dhe kur mund të sëmuremi, a lë sëmundja imunitet?  

Më shpesh sëmuren njerëzit të cilët janë të ekspozuar kontaktit më të afërt me brejtësit dhe 

kafshët e egra  dhe prodhimeve të tyre (ekspozimi profesional), si p.sh: blegtorët, bujqit, 

punëtorët në thertore, mish- shitësit, pylltarët, punëtorët e fushave, veterinerët, gjuetarët, 

kuzhinierët të cilët përgatisin ushqime nga kafshë të egra dhe amviset. Sëmundja te njerëzit 

paraqitet me raste të veçanta, por mund të jetë edhe në formë të epidemisë. Çdo kush mund të 

sëmuret nga tularemia, pa marrë parasysh gjininë, moshën, rasën, përkatësinë fetare. Raste të 

tularemisë mund të paraqiten gjatë gjithë vitit, por më shpesh paraqiten në pranverën e vonshme 

dhe verë. Pas kalimit të sëmundjes mbetet imunitet solid, por kohëzgjatja e tij nuk është e njohur 

dhe ekziston mundësia për t’u sëmurë përsëri (reinfeksion). 

Në cilat vende gjendet tularemia? 

Tularemia është sëmundje e cila shtrihet në gjysmë sferën veriore të Tokës si dhe në një pjesë të 

vogël të kontinentit jugor amerikan (Meksikë dhe Venezuelë). Rastet e para të sëmundjes nga 

tularemia te njerëzit në Maqedoni kanë qenë të regjistruara në epideminë e tularemisë në fshatin 

Mitrashinci, Berovë, në vitin  1995. Në vitin 2010, është regjistruar epidemi e tularemisë në 

fshatin Vrapçisht, Gostivar. Në vitin 2011 është paraqitur një rast sporadik i personit të sëmurë 

në Shkup. 

Cilat janë simptomat e sëmundjes? 

Varësisht nga vendi i depërtimit të bakterit në organizmin e njeriut, tularemia mund të 

manifestohet në disa forma të ndryshme. Te të gjithë, pas periudhës së inkubacionit,  mesatarisht 

nga 3-7 ditë, fillimi i sëmundjes karakterizohet me: temperaturë të lartë, ethe, djersitje, dhimbje 

të forta të kokës, dhimbje në tërë trupin dhe lodhje e plogështi e përgjithshme, fyt të skuqur e që 

dhemb. Sëmundja zakonisht zgjat prej 2 deri në 4 javë. 



 - Forma gjëndërore – më shpesh preken gjëndrat limfatike nën nofullore dhe të qafës, të cilat 

ënjten,   por nuk ka lezione të lëkurës. Ënjtja mund të zgjasë për një kohë më të gjatë (me javë 

ose muaj). Gjëndrat mund të zbuten, të mbushen me qelb dhe të depërtojnë lëkurën dhe të 

hedhin qelbin jashtë për një kohë të gjatë.    

- Forma ulçero – gjëndërore – karakterizohet me paraqitjen e ndezjes së lëkurës ose mukozës 

në formë të një flluske e cila pëlcet dhe hapet varrë e cila vështirë shërohet, me ënjtje të 

gjëndrave limfatike regjionale. Gjëndrat limfatike nekrotizojnë, që në fund të formohet vrraga, 

por shpesh munden edhe të qelbësojnë, si te forma gjëndërore.   

- Tularemia e syrit – paraqitet ndezje mukozës së syrit (Skuqje dhe lotim) dhe grupe të 

flluskave  të imta, si dhe ënjtje e gjëndrave limfatike regjionale.    

- Forma anginoze  - manifestohet në formë ndezjes së mukozës së gojës, fytit ose bajameve, të 

cilat mund të nekrotizojnë dhe të lënë defekte të thella, si dhe ënjtje të gjëndrave limfatike të 

qafës.  

- Forma mushkërore – është sëmundje primare mushkërore, e cila shkaktohet me thithjen e 

shkaktarit (gjatë punëve laboratorike, punës me kashtë ose sanë në stalla, hambarë, në fushë). 

Manifestohet si bronkit ose bronkopneumoni.  

- Forma zorrore – karakterizohet me simptome nga ana e traktit zorror - dhembje e barkut, 

vjellje, barkqitje.  

 - Forma tifoide ose e gjeneralizuar – temperaturë e lartë, intoksikim i përgjithshëm i rëndë me 

gjendje tifoide, ënjtje të shpretkës dhe ndryshime në lëkurë.   

Si diagnostikohet dhe si mjekohet?  

Diagnoza e sëmundjes caktohet në bazë të testeve mikrobiologjike me metoda të ndryshme.  

Sëmundja mjekohet me sukses me përdorimin e antibiotikëve, si dhe me terapi simptomatike. 

Prognoza është e mirë dhe sëmundja përfundon me shërim.    

Si të mbroheni nga tularemia?  

1. Të evitohet çdo kontakt me brejtësit dhe me ekskretet e tyre.   

2. Të mos preken kafshët e egra në natyrë që tregojnë shenja të sëmundjes - nuk ikin nga njeriu, 

as trupat e atyre të ngordhurave.       

3. Mbrojtja nga kafshimi i rriqrave dhe insekteve tjera gjatë qëndrimit në natyrë, me përdorimin 

e mjeteve kimike dhe repelentëve, ose lloj tjetër i mbrojtjes (mbajtja e dorëzave, çizmeve, 

maskave dhe rrobave mbrojtëse, rrobave të impregnuara me insekticid). Kjo sidomos u 

dedikohet personave të cilët për shkak të natyrës së punës së tyre ose për shkak të rekreimit 

qëndrojnë më shpesh në natyrë ose merren me kafshë ose prodhime të tyre. 

4. Ruajtja e drejtë e ushqimit dhe mbrojtja e tij nga kontakti me brejtës dhe insekte.   



5. Të mos përdoret për ushqim mishi i kafshëve të egra (sidomos mishi i lepurit), nëse është me 

prejardhje të dyshimtë ose nëse dihet se në momentin ka sëmundje në mesin e kafshëve. 

 6. Përpunimi termik i obligueshëm i mishit sidomos i kafshëve të egra (pjekje, zierje në 

temperature të larta – mbi  70°C, më së paku gjysmë ore). 

 7. Përdorimi i rrobave mbrojtëse (dorëza, maska, përparëse) nga personat të cilët punojnë me 

mish dhe prodhime tjera të kafshëve të egra, por edhe të kafshëve shtëpiake (punëtorë në 

thertore, në shitore të mishit, kuzhinierë, amvise). 

 8. Mbajtja e higjienës personale dhe higjienës së banesës, larja e shpeshtë e duarve me sapun 

dhe ujë të ngrohtë, sidomos pas kontaktit të mundshëm me brejtës/materiet që i tajitin ata ose 

pas punës me prodhime të tyre 

9. Shfrytëzimi i ujit të pijshëm të sigurt dhe të mirë në aspekt shëndetësor nga burim i sigurt. 

Nëse nuk jeni të sigurt për kualitetin e ujit, përdorni ujë të ambalazhuar (në shishe) ose ujë të 

vluar! 

 10. Të evitohet larja në ujëra për të cilat ekziston dyshimi se janë të ndotur. 

11. Edukimi shëndetësor dhe informimi për sëmundjen dhe mënyrat e përcjelljes dhe prevenimit 

në Qendrat e shëndetit publik.    

12. Nëse keni simptoma të sëmundjes dhe dyshoni se bëhet fjalë për tulareminë, kërkoni 

menjëherë ndihmë mjekësore! 

 


