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PARATHËNIE
Sëmundjet e transmetuara nga vektorët dhe brejtësit përfaqësojnë një grup të rëndësishëm
të sëmundjeve infektive të shfaqura dhe rishfaqura në Europë gjatë viteve të fundit. Rastet
autoktone të Chikungunjës në Itali, Malaries në Greqi, Dengue në Kroaci dhe në Francë,
Etheve të N ilit Perëndimor në Greqi, Shqipëri, Rumani, Itali dhe vende të tjera, apo të
Etheve Hemorragjike të Krime Kongos në Shqipëri, Kosovë, Bullgari, Turqi dhe mjaft të
tjerëve, janë tregues të qarkullimit apo të shkaktarëve të tyre, patogjenëve dhe ekzistencës
së vektorëve kompetentë për transmetimin në Europë.
N dryshimet klimatike e ekologjike, por edhe ato social-ekonomike, si dhe shtimi i
lëvizjes së njerëzve, rrit mundësinë e transportimit të agjentëve patogjenëve që transmetohen
nga vektorët. Hapja e vendit dhe shtimi i udhëtimeve brenda dhe jashtë vendit, migrimi i
lartë janë faktorë, që na bëjnë të rrisim shkallën e vgjilencës për sëmundje të njohura dhe të
panjohura. A ktualisht në Shqipëri ka një rritje të numrit të rasteve me Malarie të
importuar. Duke marrë në konsideratë mënyrat e transmetimit të sëmundjevedhe rëndësinë
e tyre, na qartësohet rëndësia e studimit dhe vlerësimit të bioekologjisë dhe përpunimi e
zbatimi i masave të kontrollit të vektorëve dhe brejtësve me interes për shëndetin publik.
Udhëzuesi mbi kontrollin e vektorëve dhe brejtësve, jep një informacion të plotë mbi të
gjithë vektorët me interes për shëndetin publik përfshi këtu mushkonja, flebotome, miza,
rriqna, furrtare, morra, tartabiqe, pleshta dhe akarina, si dhe brejtësve. A i është një
përmbledhje jo vetëm e njohurive të vlerësuara dhe përpiluara nga literatura ndërkombëtare
por dhe e punës së bërë në Institutin e Shëndetit Publik dhe eksperiencës së specialistëve të
mëparshëm Dr. A nton A shta, Dr. Jorgji A dhami e N azmi Murati. Sektori i kontrollit
të vektorëve pranë departamentit të epidemiologjisë dhe kontrollit të sëmundjeve infektive në
ISHP, paraqet në këtë udhëzues të gjithë ekperiencën e tij 10 vjeçare në drejtim të
evidemtimit dhe kontrollit të vektorëve dhe brejtësve.
Ky udhëzues është përpjekja e parë në këtëfushë nëvendin tonë dhe vjen në ndihmë të një
publiku të gjerë, që kanë interes apo përfshihet në drejtim të kontrollit të sëmundjeve dhe
luftës ndaj vekorëve dhe brejtësve. A i përfshin kryesisht sektorin publik dhe privat të
shërbimit të Desinsektimit dhe Deratizimit, specialistë të ndryshëm të shëndetit publik
(mjekë, epdiemiologë, biologë, veterinerë, etj.), apo të përfshirë në drejtim të sëmundjeve që
transmetohen nga vektorët dhe brejtësit si dhe publikut që përballet me probleme të
shkaktuara prej tyre në jetën e përditëshme. Informacioni i përditësuar mbi vektorët,
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brejtësit, biocidet dhe metodikat e reja të kontrollit të tyre, e bëjnë atë një dokument aktual
teorik dhe praktik. Ky informacion do të vazhdojë të përditësohet në botimet e reja të këtij
udhëzuesi apo pjesëve të caktuara të tij edhe në formë elektronike pranë faqes zyrtare të
interentit të ISHP.
Instituti i Shëndetit Publik mbështet botimin e këtij udhëzuesi me rëndësi për shëndetin
publik dhe felënderon të gjithë ata, që morën pjesë apo kontribuan në përgatitjen e tij.

Prof. As. Dr. Silva BIN O

Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive
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Prof. Dr. Enver ROSHI

Instituti Shëndetit Publik

FJALA E AUTORËVE
Udhëzuesi mbi Kontrollin e V ektorëve dhe Brejtësve është përgatitur për t u ardhur në ndihmë
sektorit publik dhe atij privat të shërbimit të Dezinsektimit dhe Deratizimit në Drejtoritë e
Shëndetit Publik dhe Bashkitë e rretheve. Për më tepër ky libër do të jetë një ndihmë për një audiencë
më të gjerë që përfshin: entomologët dhe biologët në përgjithësi; specialistët në disiplina të tjera që
kanë një interes ndaj artropodëve dhe rodentëve me rëndësi shëndetësore; mjekët dhe punonjësit e
tjerë të shëndetësisë që ndeshen me probleme të shkaktuara nga insektet, rriqnat apo rodentët;
personelin e përfshirënë programetë kontrollit të vektorëve dhe rodentëvetë bazuara në pjesëmarrjen
e komunitetit; operatorët që ofrojnë shërbimin e pest-kontrollit që kanë nevojë për një burim
informacioni të përditësuar; veterinerët dhe personelin që punon me kafshët e egra dhe shëndetin e
kafshëve, të cilët ndeshin insekte dhe rodentë gjatë eksperiencës së punës të tyre; si dhe publikut të
gjerë, që përballet me probleme të lidhura me kontrollin e vektorëve dhe brejtësve në jetën e përditshme.
Për të lehtësuar marrjen e informacionit, ky udhëzues është ndarë në 12 kapituj në pjesën e parë
Artropodët me Interes për Shëndetin Publik dhe në një kapitull në pjesën e dytë. Në kapitullin e
parë jepet historiku i kontrollit të vektorëve dhe disa aspekte të përgjithshme të entomologjisë
mjekësore. N dërsa nga kapitulli 2 deri në kapitullin 5 trajtohen dipterët me interes shëndetësor
(mushkonjat, flebotomet, mizat). Në kapitujt 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 përshkruhen artropodët e tjerë
që kanë ndikim në shëndetin e njeriut rriqnat, furrtaret, pleshtat, morrat, tartabiqet, akarinat e
zgjebjes dhe të pluhurave. Në secilin kapitull jepet informacioni bazë mbi sistematikën, biologjinë,
ciklin e zhvillimit, rëndësinë për shëndetin publik, llojet në vendin tonë dhe metodat e parandalimit
dhe kontrollit. Kapitulli 11 jep të dhëna të përgjithshme mbi organizimin e një programi të
integruar kontrolli për vektorët. N dërsa kapitulli 12 trajton biocidet, formulimet, toksikologjinë
dhe përdorimin e sigurt të tyre.
N evoja për të patur nën kontroll popullatat e brejtësve në zonat e banuara në qytete dhe në
fshatra dhe për të reduktuar dëmet e ndryshme dhe infeksionet që shkaktohen prej tyre, e rrit
rëndësinë e këtij udhëzuesi.
Metodat tradicionale dhe disa prej lëndëve biocide të përdorura më parë, në ditët tona rezultojnë
jo-efektive. N ë formulimin e këtij libri jemi përpjekur që të japim informacionet më të fundit në
lidhje me metodikat, insekticidet dhe rodenticidet që përdoren në ditët e sotme për kontrollin e
vektorëve dhe brejtësve.

Autorët: Dr. Enkelejda VELO, MSc. Elton ROGOZI, Dr.LinditaTAFAJ,
Prof. as. dr. Silva BINO
Tiranë, 2013
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ABSTRACT
This Guide-line is primarily targeted at the staff of the Directories of Public Heath
and Municipalities A uthority, in charge of the surveillance and control of major arthropod pests and/ or vectors and rodents. In addition, this book will be of help to a much
broader audience including: entomologist and biologist in general; specialists in other disciplines who have an interest in arthropods and rodents of medical importance; physicians
and others in the medical field who encounter a problem caused by insects, ticks and other
arthropods and rodents in the course of their professional activities; personnel in the variety
of public health community-related programs (mosquitoes control); professional pest control
operators who wish to have an informative, up to date reference source of their self; veterinarians and wild life personnel, and other individuals in animal health-related fields who
encounter insects and related arthropod in their respective lines of work.
To facilitate access to information, this guide is divided into 12 chapters in the first part
(on A rthropods with Public Health Interest) and 1 in chapter the second part (Rodents
and their Control).Each chapter provides basic information on systematic, biology, the
development cycle, public health importance, species present in Albania and the methods for
prevention and control of the major systematic groups (mosquitoes, sand flies, synanthropic
flies, ticks, bedbugs, fleas, lice and cockroaches).
Mosquitoes are the subject of the second chapter the largest ones, as the most important
group of insects from a medical and public health perspective. This chapter is done in the
framework of EDEN ext project.
Chapter 12 deals with biocides, formulation, toxicology, as well as specific techniques
and equipment of application. Second part includes information on taxonomy, biology,
medical importance, and mechanical and chemical control of rodents in urban and rural
areas in Albania.
Key words: A rthropods; Rodents; Entomology; Rodentology; Medical importance, A lbania.
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FALËNDERIME
Realizimi i këtij libri do të kishte qenë i pamundur pa mbështetjen e Drejtorisë së
Institutit të Shëndetit Publik dhe Departamentit të Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, që
na kanë mundësuar studimet në terren, edhe në laborator dhe na kanë përkrahur për
paraqitjen e rezultateve dhe njohurive të fituara, në këtë udhëzues. Një kontribut i madh
është dhënë nga konsulentët Dr. Marco Genico, Dr. A ldo Gelli, Dr. Maurizio Bocchini,
kompania Italiane Colkim dhe Dr. Guglielmo Pampiglione, për hartimin e kapitujve mbi
mizat, furrtaret, tartabiqet, pleshtat dhe morrat. V eçojmë eksperiencën e madhe të ofruar
nga Dr. A ldo Gelli për hartimin e kapitullit të Biocideve. Hartat e paraqitura në këtë
udhëzues janë realizuar në bashkëpunim me Kujtim Mersini ISUV , i cili gjithashtu ka
riparë të gjithë materialin gjatë hartimit të tij.
N jë falënderim i veçantë shkon për Prof. Paul Reiter, Instituti Paster, për inkurajimin
dhe konsulencën që na ka ofruar në hartimin e kapitullit më të madh të këtij udhëzuesi,
mbi survejancën dhe kontrollin e mushkonjave.
Falënderojmë gjithashtu stafin e Sektorit të Kontrollit të V ektorëve Përparim Kadriaj,
Erion Muhaxhiri, V iola Jani për ndihmën që na kanë dhënë për përgatitjen e këtij
udhëzuesi dhe ish-teknikët e laboratorit Et hem Llabani, Ina Loçi dhe Bajram Kastrati
për punën e bërë në vite.
Botimi i këtij udhëzuesi ështëmbështetur financiarisht nga projekti: Forcimi i kapaciteteve
për zbatimin e Qasjes N dërkombëtare Strategjike për Menaxhimin e Kimikateve
(SA ICM) në Shqipëri .
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PJESA E PARË
ARTROPODËT ME INTERES PËR
SHËNDETIN PUBLIK NË SHQIPËRI
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KAPITULLI 1

KONTROLLI I VEKTORËVE
Enkelejda Velo
Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP

1.1 Historiku i kontrollit të vektorëve
Në fund të shekullit XIX, u zbulua se disa insekte dhe artropodë ishin
përgjegjës për transmetimin e disa sëmundjeve të rëndësishme. Për arsye se
vaksinat apo medikamentet në atë periudhë kohore nuk ishin gjithmonë të
disponueshme, kontrolli i këtyre sëmundjeve lidhej me kontrollin e vektorëve
për të ndërprerë zinxhirin e transmetimit. Programet e hershme të kontrollit
përfshinin depistimin e banesave, përdorimin e rrjetave të mushkonjave,
drenazhimin apo mbushjen e gropave dhe pellgjeve ujëmbajtëse që shërbenin
si vende për zhvillimin e larvave të mushkonjave dhe aplikimi i vajrave apo
«Paris green» në vend-rritjen e tyre.
Zbulimi i insekticidit diklor-difenil-trikloretan (DDT) në 1940 (Paul Muller)
ishte arritja më e madhe në kontrollin e sëmundjeve që transmetoheshin nga
artropodet. Insekticidi ishte shumë efektiv për të shkaktuar ngordhjen e
mushkonjave që gjendeshin brenda banesave, kur ai aplikohej në muret e
brendshmetëtyre. Për mëtepër kishtekosto tëlirë, ndaj prodhimi dheefektiviteti
i tij zgjaste për disa muaj. DDT-ja u pa se ishte efektive jo vetëm ndaj
mushkonjave, por edhe ndaj pleshtave, morrave, tartabiqeve, mizave etj.
Tek kloroderivatet, në fillim u vlerësua qëndrueshmëria e jashtëzakonshme
e molekulës, por shumë shpejt u vunë re efektet negative si rezultat pikërisht
i mosdegradimit të DDT, rezistenca e insekteve ndaj këtij insekticidi, si dhe
ndotja e mjedisit. Shfaqja e rezistencës është vënë re te miza e shtëpisë nga
Sacca që në vitin 1947. Në vitet 1950-1960 DDT-ja pati një përdorim mjaft
të gjerë dhe efektiv për reduktimin e vektorëve dhe çrrënjosjen e malaries.
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Megjithatë u vunë re një sërë problemesh:
zhvillimi i rezistencës nga insektet target si ndaj DDT-së edhe ndaj
insekticideve të tjerë në përdorim;
pickimi jashtë banesave të trajtuara;
spërkatja e pamjaftueshme në disa banesa;
mospranimi i zbatimit të kësaj metode nga komuniteti;
era e rëndë që mbanin banesat e trajtuara me insekticid;
efektet negative në mjedis dhe gjallesat ujore.
Efektet negative ishin vënë re në drejtim të njeriut dhe të llojeve të dobishme
edhe në vende të ndryshme, si p.sh. përqendrimi në nivele të larta i DDT-së
në dhjamin e fokave.
Në vitet 1970 u ndërpre përdorimi i DDT-së dhe insekticideve të tjera, si
lindani në vendin tonë, për arsye të ndikimit që kishte në gjallesat e tjera jo
target dhe për shkak të problemeve që krijonte në mjedis.
Aktualisht, Cloroderivatet janë hequr nga përdorimi për arsye të mungesës
së efektivitetit dhe të rrezikshmërisë që paraqesin. Në vitet 50 të shekullit të
kaluar zbulohet një klasë e re e përfaqësuar nga Organofosfatet Parationi.
Zhvillimi i formulave të reja kimike ka vazhduar deri në ditët e sotme.
Kështu pas organofosfateve u prodhuan Carbamatet, Piretroidet e sintezës,
Rregullatorët e Rritjes (IGR) dhe, së fundi bioinsekticidet, duke punuar në
drejtim të aspekteve pozitive: kapacitet i lartë biocid (fuqi neutralizuese nockdown) dhe efekt mbetës të ulët. Efekti mbetës ka ardhur duke u reduktuar
nga Cloroderivatet deri te piretroidet dhe bioinsekticidet nga disa muaj në
disa ditë.
Sot programet e kontrollit të vektorëve synojnë zvogëlimin e dendësisë së
vektorëve, duke çuar në uljen e transmetimit të sëmundjes, në nivel të tillë që
nuk paraqet rrezik për shëndetin publik.

Alternativat në përdorimin e insekticideve
Interesi mbi alternativat për përdorimin e insekticideve, si administrimi i
mjedisit dhe kontrolli biologjik, rilindi për shkak të rritjes së rezistencës së
vektorëve ndaj insekticideve të zakonshëm dhe për arsye të efekteve që krijonte
në mjedis DDT-ja dhe insekticidet e tjerë.
Administrimi i mjedisit përfshin eliminimin e vendeve të rritjes së vektorëve
me anë të drenazhimeve, pastrimeve, si dhe duke eliminuar pellgjet me ujë
nëpërmjet mbushjes me dhé.
Kontrolli biologjik përfshin përdorimin e gjallesave të tjera për luftimin e
11

vektorëve. Këto organizma mund të jenë viruse, baktere, protozoarë,
kërpudha, bimë, krimba parazitarë dhe peshq. Qëllimi është të eliminohen
larvat pa ndotur mjedisin. Kontrolli biologjik funksionon më mirë kur ai
kombinohet me administrimin e mjedisit.

1.2 Informacion i përgjithshëm mbi ARTROPODËT ME INTERES
PËR SHËNDETIN PUBLIK dhe disa aspekte të
ENTOMOLOGJISË MJEKËSORE.
Shumë agjentë patogjenë si (viruse, baktere, protozoarë dhe metazoarë)
shkaktarë të shumë sëmundjeve infektive për të kaluar nga njëri bujtës te tjetri
kanë nevojë për transportues biologjikë, të cilët në shumicën e rasteve
përfaqësohen nga Artropodë.
Artropodët me interes për shëndetin publik, përveç klasifikimit nga ana
sistematike, ndahen edhe në bazë të:
Aftësisë për t u ushqyer me gjak mbi një bujtës vertebror
(hematofag) dhe në bazë të bujtësit të parapëlqyer që mund të jetë
njeriu (antropofilia) ose një kafshë (zoofilia).
Midis Artropodëve hematofagë mund të dallojmë ata që ushqehen për
një kohë të shkurtër ose shumë të shkurtër (fast feeders) si mushkonjat, ose për
një kohë shumë të gjatë (slow feeders) si rriqnat. Artropodët hematofagë që
pickojnë në ambientet e jashtme janë quajtur ezofagë, ndërsa ata që pickojnë
në mjediset e brendshme quhen endofagë.
Janë quajtur endofilë atropodët që qëndrojnë për një kohë të gjatë brenda
banesave (p.sh. për të tretur sasinë e ushqimit, ose për të kaluar dimrin).
Ndërsa ezofilë janë ata që kalojnë pjesën më të madhe të jetës në mjediset e
jashtme. Por nuk ka një raport të detyrueshëm midis këtyre kategorive p.sh.
një insekt endofag mund të jetë ezofil dhe anasjelltas, megjithëse është shumë
e zakonshme aftësia për t u ushqyer si në mjedise të jashtme edhe të brendshme,
pavarësisht se ku shkon për të tretur më vonë ushqimin.
Femrat e artropodëve hematofagë përdorin gjakun e bujtësve të ndryshëm
jo si burim i zakonshëm ushqimor, por për të realizuar maturimin e vezëve
(ciklin gonotrofik). Në përgjithësi midis dipterëve të pranishëm në vendin
tonë (mushkonja, flebotome, simulide) vetëm femrat e tyre ushqehen me
gjak, ndërsa meshkujt ushqehen me lëngjet e bimëve.
Përsa u përket artropodëve të tjerë hematofagë (rriqnave, pleshtave,
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morrave, tartabiqeve etj.), edhe meshkujt adultë dhe disa forma të parritura
që përfshijnë nimfat, që janë të ngjashme me adutët, por të pamaturuar
seksualisht, ushqehen me gjak thjesht për të kryer funksionet jetësore p.sh. për
të kaluar nga njëra fazë e zhvillimit te tjetra.
Llojit të shqetësimit që shkaktojnë dhe në bazë të lokalizimit
te bujtësit:
Shqetësues: që japin shqetësim të konsiderueshëm, bezdisje me anë të
pickimit, ose me prezencën e tyre (mushkonjat jo transmetuese, chironomidet).
Sa më i madh numri i artropodëve aq më i madh është shqetësimi që ata
japin. Për shembull mund të përmendim pleshtat e maces, grerëzat në plazh
ose piknik.
Këta artropodë nuk transmetojnë infeksione, por mund të japin reaksion
alergjik, shkaktojnë entomofobi dhe psikoza.
Në këtë kategori bëjnë pjesë dhe artropodët helmues që me pickimin e
tyre te njerëzit shkaktojnë helmime me anë të toksinave që ato prodhojnë.
Përmendim grerëzat, akrepat, merimangat etj.
Ektoparazitë: mund të shkaktojnë ektoparazitozat, jetojnë vazhdimisht
mbi sipërfaqen e bujtësit duke shkaktuar me praninë e tyre një infestim të
vazhdueshëm, si p.sh. morri i kokës apo akarinat që shkaktojnë zgjebjen.
Aftësisë për të transmetuar te njeriu dhe kafshët, agjentë
patogjenë përgjegjës për të shkaktuar sëmundje të rënda.
Aktorë (transportuesë mekanikë): kategorizohen si aktorë artropodet
që bëjnë transportin mekanik të agjentit patogjen (si mizat e shtëpisë dhe
blatat), ato infektohen mbi feçe apo mbeturina biologjike dhe kontaminojnë
ushqimet e njerëzve duke shkaktuar infeksione që merren nga konsumimi i
këtyre ushqimeve.
Vektorë: (mushkonjat, flebotomet, rriqnat, pleshat, morrat). Në
epidemiologji, vektor është një agjent, me anë të të cilit një patogjen transmetohet
nga njëri bujtës te tjetri.
Patogjeni shumohet ose realizon një cikël zhvillimi te vektori. Me anë të
pickimit vektori transmeton patogjenin te bujtësi. Shumë nga atropodët e
kategorizuar më lart janë hematofagë dhe ushqehen me gjak direkt mbi njeriun
ose mbi kafshët. Ata përdorin sasinë e gjakut, si për ushqim të vazhdueshëm,
ashtu edhe për të pjekur dhe zhvilluar vezët (pra për të realizuar ciklin gonotrofik).
Në përgjithësi te dipterët si mushkonjat, flebotomet, simulidet etj., vetëm femrat
adulte ushqehen me gjak, që e përdorin si ushqim për të jetuar.
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Artropodët i gjejmë në të gjithë ambientet ku jetojnë njerëzit dhe ata mund
të japin infestim si në ambiente shtëpiake (endofilia) dhe në ambientet e jashtme
(ezofilia) në zona urbane, ato periurbane dhe rurale.

Një artropod përcaktohet si vektor i provuar i një infeksioni vetëm, kur
verifikohen kushtet e mëposhtme:
shpërndarja e vektorit përkon me atë të sëmundjes së
transmetuar;
vektori gjendet i infektuar në natyrë me të njëjtin parazit që
shkakton sëmundjen te njeriu dhe te kafshët;
provohet eksperimentalisht që vektori është në gjendje të
transmetojë parazitin;
provohet antropofilia dhe zoofilia e tij.

Artropodet janë kafshët më dominuese në botë dhe përbëjnë 80% të
gjithë llojeve makroskopike. Ndër ta më të rëndësishmit i përkasin dy klasave
të tipit A rtropoda: Klasa Araknide dhe Klasa Insekta. Nga Araknidet përmendim
Rendin e Akarinave (rriqnat dhe pleshtat) janë vektorë, ndërsa nga Klasa Insekte
5 janë rendet me rëndësi shëndetësore: R. Diptera, R. Hemiptera, R. Anoplura,
Afaniptera dhe R. Blatoidea. Rendi Diptera është më i rëndësishmi që përfshin
vektorë të parazitozave më të rënda, akoma të pranishme në botë si malaria,
leishmanioza, tripasonomiaza amerikane (miza Tsetse), filarioza dhe shumë
infeksione nga arbovirozat si ethet e verdha, ethet Dengue, Chikungunja,
ethet e Nilit Perendimor (WN) etj.
Insektet mund të dallohen lehtësisht nga araknided sipas karakteristikave të
përshkruara në Tabelën nr. 1.1.
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Tabela 1.1 Karakteristikat e insekteve dhe araknideve.

Ndryshimi i formës së insektit gjatë zhvillimit të tij është quajtur
metamorfozë. Insektet që pësojnë metamorfozë të plotë (p.sh. mizat,
mushkonjat) kalojnë katër faza zhvillimi: vezë, larva, pupe dhe adult. Insektet
që pësojnë metamorfozë jo të plotë kalojnë në tri faza zhvillimi (p.sh. çimkat) :
vezë, nimfë dhe adult. Nimfa është shumë e ngjashme me adutin, por është
më e vogël, përmasa e saj është afërsisht proporcionale me moshën e saj.
Në Tabelën nr. 1.2 janë të listuara artropodet me rëndësi për shëndetin
publik dhe në Tabelën nr.1.3 jepen karakteristikat morfologjike identifikuese
të secilit grup artropodësh.
Tabela 1.2 Disa artropodë me rëndësi për shëndetin publik
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Tabela 1.3 Karakteristikat morfologjike të disa artropodëve me
rëndësi për shëndetin publik
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KAPI TULLI 2

2.1 SISTEMATIKA DHE BIOLOGJIA.
MUSHKONJAT
Enkelejda Velo & Silva Bino
Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP.

Mushkonjat bëjnë pjesë në familjen Culicidae të rendit Diptera. Familja Culicidae ndahet në tri nënfamilje Toxorhynchitinae, Anophelinae (mushkonjat
anofeles) dhe Culicinae (mushkonjat culicine).
Njihen më shumë se 3500 lloje mushkonjash, tri të katërtat e të cilave
jetojnë në zonat tropikale dhe subtropikale. Ato kanë krahë të gjatë dhe të
hollë dhe dallohen për larminë e degëzimeve të venave të krahëve. Trupi
është i ngushtë. Antenat e gjata kanë kreshta me qime (të emërtuara mustaqe),
të cilat te femrat janë të shkurtra, të holla, ndërsa te meshkujt janë të plota dhe
të gjata.
Mushkonjat kanë një shpërndarje në të gjithë botën dhe njihen edhe si lloje
kozmopolite. Ato hasen përgjatë gjithë rajoneve tropikale dhe të buta deri në
veri brenda rrethit Arktik. Të vetmet Zona, në të cilat ato mungojnë janë disa
ishuj të Paqësorit dhe Antarktidës. Në lartësi janë gjetur deri në 5500 m mbi
nivelin e detit dhe në thellësinë poshtë në miniera në 1250 m nën nivelin e
detit.
Mushkonjat janë grupi më i rëndësishëm nga pikëpamja e rëndësisë për
shëndetin publik.
Rreth 100 prej tyre shërbejnë si vektorë të sëmundjeve infektive për njeriun.
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Cikli i zhvillimit:
Cikli i zhvillimit të mushkonjave kalon në 4 faza: vezë, larvë, pupë dhe
adult, ku tri të parat janë ujore. Ndërsa faza adulte është tërësisht tokësore.

Fig. 2.1: Cikli jetësor i mushkonjave. Burimi: mosquitolifecycle.
Në varësi të llojit, vezët lihen në sipërfaqen e ujit, ose depozitohen në tokë
të lagur, ose në objekte të tjera, të cilat përmbyten, ose mbulohen shpesh nga
uji. Mushkonjat e gjinisë Anopheles dhe Aedes i lëshojnë vezët në mënyrë
individuale (të veçuara njëra nga tjetra) në toka me lagështirë, në toka që
përmbyten ose direkt në sipërfaqen e ujit; ndërsa ato të gjinisë Culex i lëshojnë
vezët të grupuara në sipërfaqen e ujit në formë rafti. Vezët e lëshuara në ujë
çelin për 2 ose 3 ditë, ndërsa vezët e lëshuara në tokë çelin, pasi ato toka të
përmbyten me ujë. Vezët e disa llojeve janë rezistente ndaj thatësirës dhe
temperaturave të ulëta. Një numër i madh vezësh dhe larvash mund të
shkatërrohen prej peshqve të vegjël që ushqehen me to si Gambuzia. Eliminimi
i vendeve të depozitimit të vezëve dhe zhvillimit të larvave është një mënyrë
mjaft e mirë për të kontrolluar mushkonjat.
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Larvat kalojnë në katër faza, në secilën prej tyre ndodh një zhveshje larvare
dhe rritja e përmasave të trupit. Në varësi të llojit, një femër lë 30 deri në 300
vezë vetëm me një lëshim.
(Service, 1993ab; mosquitoes LifeCycle).

Vezët
Tipari i përbashkët për të gjithë llojet e mushkonjave është se ato i lënë
vezët në kontakt me ujin e rrjedhshëm, ose në një sipërfaqe të lagur. Në
momentin e depozitimit vezët kanë ngjyrë të bardhë dhe brenda 12-24 orëve
ato errësohen deri në të zezë. Veza ka përmasa sa 1/ 20 e centimetrit (0.5
mm). Vezët e shumë llojeve kanë pamje të njëjtë kur shihen me sy të lirë,
përjashtim bëjnë ato të gjinisë Anopheles, vezët e të cilave kanë galexhante
(fshikëza) notimi të ngjitura në të dyja anët e saj.

a. Aedes albopictus

b.Anopheles m. maculipennis.

Fig. 2.3: Vezët e gjinisë a. Aedes albopictus, b. Culex pipiens në formë rafti, c.
Anopheles sacharovi. (Foto a.,b., E. Velo, P. Kadriaj, E. Rogozi).
Në disa lloje si tek Aedes albopictus (Skuse, 1984), vezët lëshohen të veçuara
njëra nga tjetra. (Fig. 2.3.c), lloje të tjera i lëshojnë vezët të grupuara së bashku
duke formuar grumbuj të quajtura rafte, si tek gjinia Culex (Fig. 2.3.a). Periudha
e inkubimit (koha nga lëshimi i vezëve deri në çeljen e tyre) varion në mënyrë
të konsiderueshme midis llojeve. Ato çelin duke filluar nga 1 ditë deri në disa
javë, ose muaj pas lëshimit, në varësi të llojit, habitatit, temperaturës dhe
lagështirës relative të mjedisit.
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Larvat
Larvat e mushkonjave jetojnë në ujë dhe kalojnë në katër faza zhvillimi: faza
e parë larvore, faza e dytë, faza e tretë dhe faza e katërt. Në fund të çdo faze
larva ka trup më të madh, sesa faza paraardhëse dhe zhvesh lëkurën e saj
nëpërmjet një procesi që quhet zhveshje larvore. Larva është aktive dhe ushqehet
me pjesëza ose me materialin organik që gjendet në ujë (Figura 2.4.).

Figura 2.4.Larvat e Aedes, Anopheles dhe Culex

Larvat për të kryer frymëmarrjen duhet që herë pas here të dalin në sipërfaqe
të ujit për të thithur oksigjenin, duke u pozicionuar tërthorazi (Culex dhe
Aedes) ose paralel (Anopheles) me sipërfaqen. Zhvillimi i larvave është në varësi
të llojit, materialit të disponueshëm për ushqim dhe kushteve klimatike.
Zhvillimi mund të përfundojë brenda 5, ose 6 ditësh. Pas rritjes së larvës,
faza e katërt ndërron veshjen për të kaluar në stadin e pupës.

Pupat
Në dallim nga insektet e tjera, pupat e mushkonjave janë shumë aktive
dhe, ashtu si edhe larvat, jetojnë në ujë. Ato dallojnë dukshëm nga larva në
formë dhe pamje. Trupi i pupës ka formë si presje dhe ndahet në dy zona:
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zona frontale dhe abdomeni. Zona frontale përbëhet nga koka dhe toraksi
(cefalotoraksi) dhe është shumë e madhe. Në anën e sipërme të saj gjendet
trompa respiratore (Figura 2.5.a, 2.5.b), e cila del në mënyrë periodike në
sipërfaqe të ujit për të thithur oksigjenin. Zona e dytë e trupit të pupës është
abdomeni, i cili është i përbërë nga segmentet dhe apendikset në formë
lopatash që lëvizin lirshëm në fund të tij. Gjatë kësaj faze mushkonjat nuk
ushqehen. Stadi i pupës zakonisht zgjat nga 2-3 ditë dhe është faza ku indet
larvore ndryshojnë në inde të rriturish. Adulti del drejtpërdrejt nga këllëfi i
pupës në sipërfaqen e ujit.

a. Culex pipiens b. Pupa Aedes albopitus

c. Anopheles spp.

Figura 2.5. Pupa: a. Culex pipiens, (Linnaeus, 1758), b. Aedes albopictus dhe
c. Anopheles spp. Burimi: mosquitopupa.

Adultët
Faza adulte është plotësisht tokësore. Meshkujt përgjithësisht jetojnë vetëm
një javë. Adultët e mushkonjave janë në gjendje të çiftëzohen, sapo ato dalin
në fluturim ku edhe realizojnë çiftëzimin, i cili kryhet vetëm një herë. Si femrat
ashtu edhe meshkujt ushqehen me lëngun e bimëve, por femrat kërkojnë në
mënyrë periodike të ushqehen edhe me gjak për të realizuar pjekjen e vezëve.
Në kërkim të bujtësit, mushkonjat janë në gjendje të fluturojnë deri në 3
kilometra, ose më shumë nga vendi i zhvillimit të larvave të tyre. Gjallesa e
parë me gjak të ngrohtë (kafshë apo njeri) që u del përpara, shërben si target
për ushqim. Sa më shumë burim ushqimi të kenë mushkonjat, aq më i madh
do të jetë infestimi prej tyre në atë vend.
Shumë lloje mushkonjash ushqehen në bujtës gjitarë me gjak të ngrohtë
(p.sh. llojet ornitofilike ushqehen te shpendët), por ka dhe disa lloje që ushqehen
te kafshët me gjak të ftohtë. Pas ushqyerjes femra strehohet në vende të
freskëta me hije në pritje të pjekjes së vezëve.
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a. Culex pipiens (Linnaeus, 1758)

b. Aedes albopictus (Skuse, 1894)

Figura 2.6 Adultët e a. Cx. pipiens (Linnaeus, 1758), b. Ae. albopictus (Skuse,
1894).

Kur vezët janë plotësisht të zhvilluara, femra kërkon një vend të përshtatshëm
për t i lëshuar ato. Nëse një femër mbijeton gjatë lënies së vezëve, ajo shumë
shpejt do të përpiqet të marrë një tjetër vakt me gjak, pas të cilit do të lëshojë
një tjetër grumbull vezësh, pa nevojën për t u çiftëzuar për herë të dytë.
Përgjithësisht, një femër kryen deri në 3 cikle gonotrofike. Shumë lloje
mushkonjash kërkojnë aktivisht për një bujtës në orët e mbrëmjes, pak para
perëndimit të diellit deri 2-3 orë pas tij dhe ngandonjëherë më gjatë. Në
varësi të llojit, aktiviteti pickues zgjat deri në orët e para të mëngjesit. Gjatë
ditës femrat normalisht qëndrojnë në zona të freskëta, në hije dhe me bimësi
të dendur ku lagështira është relativisht e lartë. Megjithatë, femrat e gjinisë
Aedes, përmendim në vendin tonë A e. albopictus (Skuse, 1894), janë aktive
gjatë ditës duke shkaktuar bezdi të madhe me pickimet e tyre agresive, si në
zonat urbane edhe në ato rurale.
Gjinitë më të rëndësishme të nënfamiljes Culicinae janë Culex (më i zakonshmi
lloji Cx. pipiens), Anopheles (llojet që transmetojnë malarien) dhe Aedes (Oclerotatus)
ku mund të përmendim mushkonjën tigër A e. albopictus.
Mushkonjat Anopheles dallohen nga gjinitë e tjera, pasi ato e pozicionojnë
trupin në këndin 45º me sipërfaqen mbështetëse gjatë qëndrimit, ndërsa ato
llojet Culex e pozicionojnë trupin paralel me sipërfaqen.
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2.2 RËNDËSIA PËR SHËNDETIN PUBLIK
Mushkonjat kanë rëndësi për shëndetin e popullatës, jo vetëm për faktin
se ato shërbejnë si vektorë të sëmundjeve të ndryshme, por edhe për bezdisjen
dhe shqetësimin që ato shkaktojnë me anë të pickimeve, veçanërisht gjatë
sezonit të verës.

Sëmundjet e transmetuara nga mushkonjat.
Mushkonjat kur pickojnë injektojnë pak nga lëngu i gjëndrave të pështymës
në plagën që hapin. Disa prej tyre janë në gjendje të injektojnë mikroorganizma
infektues dhe duke transmetuar kështu sëmundje të ndryshme si malaria,
ethet e verdha, ethet dengue, filariozen, ethet e Nilit Perëndimor, Chikungunjën
etj. Në kontrast me malarien, në të cilën një pickim i vetëm mund të shkaktojë
sëmundjen, filarioza mund të shkaktohet vetëm pas disa pickimeve.
Midis 520 viruseve që janë të lidhura me artropodet, pothuajse gjysma e
tyre janë të lidhura me mushkonjat dhe, prej tyre, rreth 100 infektojnë njeriun.
Viruset më sinjifikative të lidhura me mushkonjën që infektojnë njeriun u
përkasin 4 gjinive të tri familjeve: Fam. Togaviridae, gjinia Alphavirus, Fam.
Flaviviridae gjinia Flavivirus, dhe Fam. Bunyaviridae gjinitë Bunyavirus dhe Phlebovirus.
Disa arboviruse infektojnë dhe shkaktojnë sëmundje si te njerëzit, ashtu
edhe te kafshët.
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2.3 LLOJET E PRANISHME NË VENDIN TONË ME
INTERES PËR SHËNDETIN PUBLIK.
Në bazë të studimeve të kryera deri në vitin 2012, në vendin tonë janë të
pranishme 43 lloje mushkonjash, të listuara në Tabelën 2.1:
Burimi:
Mushkonjat (Diptera: Culicidae) të Shqipërisë, tribu culicini (+) Familja Culicinae .
J. Adhami. Revista Mjekësore, 1997, N o. 1-2, 82-95
Introduction, establishment and some data on actual situation of Aedes albopictus
in Albania . E. Velo & S.Bino, 2002. Velo E, Rogozi E,
Mersini K, Bino S. Raporti teknik mbi Vektorët dhe rodentët në Shqipëri. 2009.

Tabela N r. 2.1 Llojet e mushkonjave të pranishme në Shqipëri.
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Llojet që paraqesin interes për shëndetin publik dhe që luajnë rol në
transmetimin e sëmundjeve në vendin tonë i përkasin 4 gjinive: Anopheles,
Aedes, Culex e Ochlerotatus, ndërsa llojet e gjinisë Culiseta konsiderohen vetëm
si shqetësuese. Llojet që i përkasin gjinive Coquillettidia, Orthopodomyia e
Uranotaenia nuk paraqesin asnjë interes nga pikëpamja e shëndetit publik.
Pickimi i mushkonjave i shoqëruar me inokulimin e substancave irrituese të
pranishme në gjëndrat e pështymës shkakton një inflamacion kutanoz me
natyrë alergjike që shpesh shoqërohet me puçrra të dhimbshme në varësi të
ndjeshmërisë së personave. Pavarësisht bezdisjes që shkaktojnë me pickimet
e tyre, interesi shëndetësor i mushkonjave lidhet me aftësinë që kanë ato për
të transmetuar agjentë të ndryshëm patogjenë. Në vendin tonë disa lloje
Anophelesh kanë qenë përgjegjëse për transmetimin e sëmundjes së malaries
të shkaktuar nga parazitët e gjinisë Plazmodium. Si rezultat i masave të marra
duke filluar që nga viti 1957, në bazë të rekomandimeve të OBSH-së u arrit
që, në vitin 1967, kjo sëmundje të çrrënjosej plotësisht në vendin tonë. Këto
masa përfshinin: kontrollin e vektorëve; ekzaminimin aktiv të rasteve të reja;
ekzaminimin e banesave të prekura dhe trajtimin e tyre për një kohë të gjatë
(deri në dy vite rresht), identifikimin dhe survejancën e rasteve të importuara
si dhe drenazhimin dhe bonifikimin e rrjetit kullues. Hartimi dhe zbatimi i një
plani të mirë agrokulturor dhe ekonomik çoi në eliminimin me sukses të
sëmundjes së malaries në vitin 1967. Në bazë të raportimeve të studiuesve të
huaj dhe vendas Hacket, Dr. Ashta and Dr. Adhami rolin kryesor në
transmetimin e malaries e kanë luajtur llojet: A nopheles maculipennis (typicus)
Maigen (nga lumi i Bunës në veri deri në Konispol në jug të vendit), A .
Sacharovi Faver (në zonën bregdetare) dhe A . superpictus Grassi (në zonat
kodrinore, malore dhe rrjedhjet e lumenjve). Rasti i parë me malarie të
importuar ka qenë në vitin 1962 dhe ky numër ka arritur në 42 raste të
importuara në vitin 2009, ndërmjet të cilëve vetëm 4 shtetas shqiptarë. Pjesa
më e madhe 57.15% janë infektuar në Azi, Kinë, Indi dhe 35.71 % në Afrikë;
vetëm një rast ka qenë i importuar nga Amerika e Jugut. Rastet e importuara
kanë qenë më të shumta në periudhën 1964-1971, që përkon me kohën e
bashkëpunimit me Kinën. Rastet kanë qenë kryesisht në meshkuj të moshës
20 vjeçare. Infektimet më të shumta kanë rezultuar nga Plasmodium vivax
(66.67%) të ndjekur nga Pl. falciparum (30.95%). Vetëm një rast ka qenë një
infeksion miks (Pl. falciparum dhe Pl. vivax). Rastet kanë qenë shfaqur kryesisht
në periudhën maj-korrik. Diagnoza ka qenë përcaktuar brenda tri ditëve në
52.63% të rasteve dhe, brenda 6 ditëve në 84% të rasteve. Vetëm një rast me
Pl. vivax është diagnostikuar pas 7 muajsh. Duke filluar nga viti 2010 me
shfaqen e rasteve autoktone në Greqi, numri i rasteve të importuara në vendin
tonë ka ardhur duke u rritur. Për herë të parë në vendin tonë është importuar
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P. ovale nga Guinea Ekuatoriale në shkurt të vitit 2012. Gjatë periudhës 20102012 numri i rasteve të importuara ka arritur në 11. Megjithatë, e rëndësishme
është që deri tani (shkurt 2013) në Shqipëri nuk kemi transmetim lokal të
Plazmodiumeve të malaries, pavarësisht se vektorët e transmetimit janë të
pranishëm në vend. Shfaqja e rasteve të importuara të sëmundjeve të
transmetuara nga mushkonjat, ka nxitur interesin e medies.

Fig 2.7 Pasqyrimi i problematikës nga media.
Midis llojeve të Anofeleve të pranishme në vendin tonë që i përkasin
nënfamiljes Anophelinae, më të rëndësishmet, nga pikëpamja shëndetësore,
janë llojet që i përkasin kompleksit maculipennis
Anopheles maculipennis sensu lato (s.l.) që përfshijnë vektorë potencialë
të malaries. Aktualisht në vendin tonë janë të pranishme 3 prej tyre,
morfologjikisht të padallueshëm në stadin adult. Përcaktimet janë bërë në
stadin e vezës Fig 2.8 dhe janë konfirmuar në laboratorë të referencës (ISS
Rome) dhe (Universiteti i Zyrihut F. Schaffner).

a.

An. melanoon

b. An. m. maculipennis

c. An. sacharovi
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Figura nr.2.8 Foto të vezëve të të tre llojeve të Anopheleve të kompleksit maculipennis
të pranishme në Shqipëri. (E. Velo, E. Rogozi dhe P. Kadriaj). Të tria llojet
kanë pësuar një rënie në dendësinë e popullatave të tyre për shkak të të gjitha
masave të ndërmarra për çrrënjosjen e malaries. Në Hartën 2.1 paraqitet
përhapja e llojeve të Anofeleve në vendin tonë për periudhën 2010-2012.

H arta nr 2.1 Llojet e Anopheleve të pranishme në Shqiperi për
periudhën 2002-2012. E. Vlo, E. Rogozi, P. Kadriaj.
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Përveç llojeve të kompleksit maculipennis një lloj tjetër me interes për
shëndetin publik është

Foto. 2.9 Vende të përshtatshme për zhvillimin e larvave të An
superpictus.
Anopheles superpictus. Është një lloj endofilik (qëndron brenda
banesave) me antropofili të theksuar (pëlqen të ushqehet te njeriu). Ky lloj ka
qenë vektori kryesor i malaries në vendin tonë në zonat kodrinore dhe rrjedhjet
e lumenjve. Vatra e zhvillimit të këtij lloji janë kryesisht gropa të izoluara që
formohen gjatë stinës së nxehtë në shtatin e lumenjve apo rrëkeve të ujit në
terrenet e thata. Ky lloj është ndikuar shumë nga ndryshimet klimatike dhe
ndotja e mjedisit. Gjatë studimeve, në vitet e fundit është gjetur i pranishëm
në Tiranë (Çekrez, Zallher), (E. Velo P. Kadriaj) dhe në Petran të Përmetit (E.
Rogozi).Llojet që i përkasin gjinive Culex, Aedes dhe Ochlerotatus mund të
transmetojnë arboviruse shkaktare të etheve hemorragjike dhe të encefaliteve
të rënda. Disa nga këto arboviroza transmetohen me anë të mushkonjave
nga kafshët, që shërbejnë si rezervuarë, tek njerëzit. Mushkonjat janë në gjendje
të transmetojnë edhe nematode që i përkasin familjes Filarioidea, agjenti
etiologjik shkaktar i filariozës te kafshët dhe te njerëzit.
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Nënfamilja Culicinae
Culex pipiens
Është lloji më i përhapur në vendin tonë, në të gjitha rrethet, në të gjithë
vendin, nga bregu i detit deri në 1350m lartësi (në Qafë Bordolec, MM) e
kryen aktivitetin e tij gjatë natës dhe ka një plasticitet të lartë ekologjik. Ekzistojnë
dy forma të llojit Cx. pipiens me karakteristika ekologjike dhe sjellje të ndryshme.
Forma Cx. pipiens pipiens ornitofile, (pëlqen të ushqehet te zogjtë) kryesisht
rurale, riprodhohet në ujëra mesatarisht të ftohta, si grumbullime të vogla të
ujërave të ëmbla si të përkohshëm dhe të përhershëm (moçale e këneta, ujëra
në gropa buzë rrugëve, kanalet ujitës dhe kullues, në grumbullimet e ujërave
të shiut etj.). Në mjedisin urban kjo formë do të zinte kryesisht nishe ekologjike
të lidhur me praninë e një bimësie të dendur si parqet, kopshtet, varrezat.
Forma Cx. pipiens molestus dallohet nga forma rurale nga disa
karakteristika biologjike: i) antropofilia, pëlqen të ushqehet te njerëzit dhe
gjendet në mjediset pranë njerëzve, ii) përshtatet në mjediset e mbyllura (shpesh
nëntokësore), iii) stenogamia (ka aftësi të çiftëzohet në hapësira të ngushta, të
vogla, iv) autogenia (rigjenerimi spontan i organizmit), v) endofilia (kryerja e
aktivitetit në mjediset e brendshme) dhe homodinamia (mungesa e diapauzës
gjatë dimrit). Urbanizimi dhe ndërtimet e shumta kanë krijuar mjedise të
shumta të përshtatshme për zhvillimin e këtij lloji. Cx. pipiens molestus është
në gjendje të riprodhohet në mjedise me ujë të pasur në ngarkesë organike
(puseta të mbyllura jo hermetikisht, gropa septike me fekale që hollohen nga
ujërat e përdorura, cisterna, kanalizime, vaska, bodrume të përmbytura dhe
me hidrolizime të prishura) që përbëjnë vatra të vogla zhvillimi që i ndan me
lloje të tjera. Zhvillohet edhe në errësirë të plotë, mjafton të gjejë ndonjë
mundësi të vogël për të komunikuar me ambientin e jashtëm. Është lloji
kryesor në brendësi të qyteteve bregdetare, si dhe në plazhin e Durrësit dhe
të Vlorës. Në zonat rurale Cx. pipiens molestus shfrytëzon grumbullimet e ujërave
nga aktiviteti zooteknik dhe industrial i fabrikave të qumështit, sheqerit, kanalet
e shkarkimit të ujërave të zeza (jo të mbuluara). Në lartësi të mëdha, duke
qenë antropofil, bëhet i padurueshëm. Duke mos pasur diapauzë dimërore,
në kushte ngrohtësie të përshtatshme zhvillohet edhe gjatë dimrit në bodrumet
e pallateve.
Cx. pipiens është përfshirë shpesh në transmetimin e viruseve si WN, një
flavivirus endemik në Afrikë, që është agjenti i një encefaliti te kuajt dhe që
transmetohet rastësisht edhe te njeriu. Zogjtë përbëjnë rezervuarët kryesore
të virusit në natyrë dhe Cx. pipiens, duke pickuar zogjtë, kuajt dhe njeriun
mund të transmetojë infeksionin nga zogjtë te njeriu. Testimet e kampioneve
të Culex sp. (rreth 9000 ekzemplarë) të kapura në vendin tonë gjatë periudhës
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2011-2012, për praninë e flaviviruseve (si WN), të kryera në Institutin
profilaktik të Brescia 2012, kanë rezultuar negative. Cx. pipiens është gjithashtu
një nga vektorët potencialë të Dirofilaria spp.

Aedes albopictus
Një nga llojet invazive më të rëndësishme, e pranishme në vendin tonë
është mushkonja tigër Aedes albopictus.
Aedes albopictus është një mushkonjë me origjinë nga pyjet e Azisë
Juglindore, gjendet përgjatë Rajonit lindor, në juglindje të Guinesë së Re dhe
në një pjesë të madhe të ishujve në Oqeanin Indian, si dhe në perëndim të
Madagaskarit. Përgjatë këtij shekulli ajo e ka zgjeruar shtrirjen e saj në Ishujt
Hawaii dhe në ishujt e Paqësorit Jugor. Më vonë, ky lloj është futur dhe
stabilizuar në Europë, në Amerikën e Veriut dhe të Jugut, në Afrikë dhe
Australi. Valenca e lartë ekologjike, plasticiteti i saj biologjik dhe aftësia e
vezëve për të mbijetuar gjatë sezonit të dimrit në vendet me klimë mesatare
kanë mundësuar të kolonizojë me shpejtësi edhe ambiente që janë shumë të
ndryshme, si ato urbane dhe rurale, fushore dhe kodrinore, që karakterizohen
nga prania e një sasie të vogël uji. Ae.albopictus mbijeton dimrin nëpërmjet
vezëve diapauzike. Çelësi që mund të shpjegojë arsyet e përhapjes së saj,
përveçse aftësisë që kanë vezët për t i mbijetuar stinës së thatë është pikërisht
aftësia e saj për të kolonizuar mjediset urbane. Në vendin e saj të origjinës kjo
mushkonjë gjendet në zgavrat e pemëve, gjethet e mbuluara ose në gropat e
shkëmbinjve, ndërsa në zonat urbane të qyteteve tona mund të zhvillohet në
çdo vend grumbullimi uji, në pjatat e vazove të luleve, në shishe të hedhura,
në kanoçet e hapura të mbushura me ujë, në kazanët e grumbullimit të
plehrave, rezervuarë të hapur dhe kontenitorë të tjerë.

a

b
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Fig. 2.10 Vende të përshtatshme për zhvillimin e vezëve të Ae.
albopictus. a. Lulet dekorative që mbajnë ujë midis gjetheve të tyre, b. Zgavrat
e krijuara në trungjet e drurëve dhe mbushen me ujë gjatë reshjeve; c. Pjatat e
vazove të luleve ku uji qëndron për më shumë se 7 ditë, d. Puset dekorative,
e. Lulet dekorative në bare dhe restorante (e.begonja). f. Vezë e Ae. albopictus.
Në Amerikën e Veriut mikrohabitati karakteristik i Ae. albopictus janë gomat
e përdorura, të cilat kanë shërbyer si mjet për transportin e saj në vende të
tjera.
Në vendin tonë është identifikuar, për herë të parë, në vitin 1979. Kjo e
dhënë referon praninë për herë të parë të kësaj specie jashtë zonës së saj
endemike, Azisë jug-lindore. Mendohet se ka mbërritur me anë të mallrave
të vaporëve që vinin nga Kina, pasi Kina ka qenë partneri kryesor në tregti në
atë kohë (Adhami and Murati 1987), (Adhami & Reiter, 1998). Porti i Durrësit
ka qenë i vetmi port i infestuar në vitin 1979. Larvat e saj sot janë gjetur të
pranishme në kontenitorë të ndryshëm si kanoçe, vazo, gota, bidonë me ujë,
goma etj.
Në Hartën 2.2 paraqitet historiku i hyrjes së Ae.albopictus në vendin tonë
dhe përhapja e saj deri në vitin 2012.
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Harta 2.2 Prania e mushkonjës tigër Ae.albopictus në vendin tonë 2012 (K.
Mersini & E. Velo)
Që prej vitit 2010 ka filluar survejanca e mushkonjës tigër në qytetin e
Tiranës dhe është konstatuar prania e saj, si në zonat urbane, ashtu edhe në
ato suburbane, me një dendësi të konsiderueshme.
Rezultatet e monitorimit të vitit 2010 paraqiten në Hartën 2.3:
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Harta 2.3. Prania e vezëve të mushkonjës Aedes albopictus në Tiranë, 2010.
(Kujtim Merisini).

Rëndësia për shëndetin publik.
A edes albopictus përbën një shqetësim për shëndetin publik si vektor i
rëndësishëm në transmetimin e patogjenëve të shumtë viralë. Mushkonja tigër
është provuar në laborator si transmetuese e Virusit të Nilit Perëndimor,
Virusit të Etheve të Verdha, Encefalitit të St. Louise, Etheve Tropikale,
Chikungunjës, Virusit La Crosse etj. A edes albopictus preferon të jetojë afër
zonave të banuara dhe pickon njeriun gjatë ditës, shpesh herë edhe duke
krijuar shqetësime nga pickimet agresive.

Fig. 2.11 a., b. Lezione të shkaktuara nga pickimet e Ae. albopictus.
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Mushkonja tigër ka rezultuar e implikuar në transmetimin në natyrë të
viruseve të ndryshme:
Flavivirus (Dengue, WN, dhe Encefalitit Japonez);
Bunyaviruseve (Jamestwon Canyon, Keystone, LaCrosse, Potosi,
Chache Valley, Tensaw);
Alfavirus (Chikungunja, Encefalomieliti i Kalit të Lindjes).

Ochlerotatus caspius
Ky lloj është mjaft i përhapur në të gjithë rajonin palearktik (Europë, Afrikë,
Lindjen e Mesme, dhe Azinë Qendrore), sidomos në rajonin bregdetar. Në
vendin tonë gjetjet e para kanë qenë në Ishull-Shëngjin, Shtyllas të Fierit dhe
Butrint. Oc. caspius është një nga përbërësit kryesor të faunës së mushkonjave në
zonën bregdetare të vendit tonë (Velipojë, Shëngjin, Patok, Divjakë), madje
edhe në rrafshnaltën e Korçës. Dendësia e popullatave të Oc. caspius është e
konsiderueshme në muajt korrik dhe gusht dhe është bezdisësi kryesor. Larva
pëlqen pellgje të përkohshme në toka të kripura, me apo pa bimësi të rrahura
nga dielli, por zhvillohet edhe në pyjet bregdetare. Vendrritjet kryesore të larvave
janë hendeqet, kanalet, gropat, moçalishtet dhe ultësirat në afërsi të lagunave që
ushqehen nga reshjet atmosferike, ose nga ujitja në disa laguna. Toleron shumë
kripshmërinë (41.2 o/ oo, por larva e saj zhvillohet edhe në ujëra të ëmbla e të
freskëta. Në 50% të rasteve është gjetur i shoqëruar me A . maculipennis, Ae.
detritus, Cx. pipiens, Cx. tritaeniorhyncus, Cx. theileri etj. Adultët strehohen në bimësi
afër vendeve të zhvillimit të larvave dhe ngrihen në fluturim, pasi ngacmohen.
Janë në gjendje të zhvendosen me disa kilometra larg vendit të zhvillimit të
larvave në kërkim të ushqimit. Sulmojnë njeriun dhe kafshët shtëpiake në muzg
dhe rreth 2,5 orë pas perëndimit të diellit. Por në pyjet bregdetare sulmon edhe
gjatë ditës. Kështu në kënetën e Orikumit një person gjatë perëndimit të diellit
mund të marrë deri në 80 pickime në 15 minuta (gusht 2012).

Fig.2.12 a. Vende të përshtatshme për strehimin e adultëve e Oc.
caspius, këneta e Orikumit, Vlorë.
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Fig. 2.12 b. Vende të përshtatshme për rritjen e larvave te Oc. caspius.
Pellgje të përkohshëm në Shtyllas, Fier.
Pickon edhe mbi rroba. Është mushkonjë termofile dhe aktivitetin e saj në
vendin tonë e ka nga fillimi i majit deri në tetor, me disa gjenerata. Dimrin e
kalon në stadin e vezës. Oc. caspius, konsiderohet vektor potencial i arboviruseve
jo endemik në vendin tonë. Në Itali është provuar si vektor i Dirofilaria spp.
Lloje të tjera shqetësuese që i përkasin gjinive Aedes e Culex dhe përbëjnë
shqetësuesit kryesorë në stinën e nxehtë në zonat rurale janë: A edes vexans,
Ochlerotatus detritus, Culex modestus.

2.4 SURVEJANCA E MUSHKONJAVE
Monitorimi dhe kampionimi.
Monitorimi i Culicideve me interes për shëndetin publik në terren është
një mjet i domosdoshëm për planifikimin e ndërhyrjeve dhe për të vlerësuar
efikasitetin e metodave të zbatuara për kontrollin e tyre.
Metodat e përdorura për kampionimin e vezëve, larvave dhe adultëve përshtaten
në varësi të llojit të mushkonjave dhe habitatit. Për kampionimin e vezëve të
mushkonjës tigër A edes albopictus përdoren kurthet për lëshimin e vezëve të
quajtura ovitrap që janë gota të zeza plastike me vëllim deri në ½ litër,
brenda të cilave mund të vendoset si substrat: letër filtri, ristelë maroniti, ose
polisterol. Përdorimi i atraktantëve të përfituar nga fermentimi i barërave
apo gjetheve të bimëve të ndryshme rrit efikasitetin e tyre. Kjo është një nga
metodat më ekonomike dhe më të thjeshta për monitorimin e kësaj mushkonje
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Figura N r. 2.13 Kurthe ovitrap për monitorimin e mushkonjës tigër.
Për mbledhjen dhe vlerësimin e densitetit të larvave metodika e kampionimit
në thelb është e njëjtë për të gjithë llojet e mushkonjave.
Pajisjet për marrjen e kampioneve të larvave:
dipper me fund të mbyllur, ose me sitë;
tabaka laboratorike të bardha;
pipetë ujore me diametër të madh;
shishe me alkool 70%.

a.
b.
Fig. 2.14 a., b. Dipper me fund të mbyllur i mbushur me larva
mushkonjash
Procedura e kampionimit të larvave.
filtrohet uji me diper me sitë, ose merren kampione uji me dipper
me fund të mbyllur;
hedh materialin e mbledhur në tabaka;
përdor pipetën ujore për të transferuar larvat në epruvetat, ose shishet
me alkool 70%;
dërgon ekzemplarët e mbledhur për identifikim në laborator në ISHP.
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Figura 2.15 Vende të përshtatshme për zhvillimin e larvave të
mushkonjave Breeding site në zonat rurale.

a

b

Figura 2.16 a., b.Kampionimi i larvave të mushkonjave në terren
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Numri i stacioneve që kontrollohen për çdo zonë dhe numri i kampioneve
që merren me dipper janë në varësi të madhësisë dhe sipërfaqes së vatrës ku
zhvillohen larvat. Në rastet e pishinave, të pellgjeve apo rezervuarëve mund
të bëhen nga 3,5 deri në 10 kampionime/ m2. Në raste të depozitave të vogla,
bidonë, kanoçe, kavitetet e pemëve mund të merret nga një kampion me
vëllim 250 ml, ose mund të zbrazet e gjithë ena dhe të llogaritet numri i
larvave/ litër.
Për kampionimin e adulteve dhe për llogaritjen e dendësisë së popullatës
së tyre një nga teknikat më efektive është përdorimi i kurtheve me akull të
thatë Figura 2.17. Për llojet që janë aktive gjatë ditës, si atraktante përveç
akullit të thatë mund të përdoren oktenoli, Lure etj., në kurthet Fay Prince,
BG sentinel, kurthet ngjitëse Sticky trap ; ndërsa për llojet që janë aktive
gjatë natës përdoren kurthe tërheqëse me dritë CDC. Teknika të tjera
përmendim kapjen e adultëve në qëndrim në trupin e njeriut (HLC), ose në
brendësi të banesave (RC) Figura 2.19.

Figura 2.17 Kurth me akull të thatë (CO2) dhe me ndriçim
për kapjen e adultëve të mushkonjave gjatë ditës dhe natës.
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Kurth CDC pa dhe me fotoelement

Kurth BG-sentinel

Kurth Fay Prince

Kurth ngjitës (sticky trap)

Fig. 2.18 Kurthe dhe teknika për kapjen e adultëve të mushkonjave
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Kurthet mund të kapin, si lloje ezofile dhe endofile dhe vendosen në punë
nga lindja e diellit deri në perëndim dhe e anasjelltë. Densiteti llogaritet si
numër i mushkonjave/ nate ose dite. Llojet endofile kapen më lehtë brenda
kasolleve të kafshëve, sidomos në ato me çati të ulta (kotecet e pulave, stallat
e derrave etj.) jo vetëm me anë të kurtheve të sipërpërmendura, por edhe me
ndihmën e elektrikut të dorës dhe aspiratorit gojor, ose mekanik, në orët e
para të mëngjesit, ose në orët e vona të natës kur mushkonjat qëndrojnë të
strehuara në vende të freskëta brenda kasolleve (teknika RC), ose në orët e
pikut në aktivitetin e mushkonjave gjatë qëndrimit në pjesë të ekspozuara të
trupit të njeriut (teknika HLC).

Teknika HLC me aspirator mekanik (AM)

Teknika RC me aspirator mekanik

Teknika HLC me tuba

Teknika RC me aspirator gojor

Figura 2.19 Teknika të kapjes së mushkonjave adulte.
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Densiteti shprehet me numrin e ekzemplarëve të mbledhur për njësi kohe
(nr. i mushkonjave/ 5, 10, 15 min), ose me numër mushkonjash për njësi
sipërfaqe (numri i mushkonjave/ m2).
Në tabelën 2.2 paraqiten: metodat specifike, mjetet, indekset (treguesit)
dhe formulat për përcaktimin e parametrave kryesore të popullatave të
mushkonjave:
(Burimi: ECDC Report on Surveillance of Invasive Mosquitoes Species
IMS 2012).
Tabela 2.2 Metodologjitë kryesore për përcaktimin e parametrave
të popullatave të mushkonjave.
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Burimi: ECDC technical report 2012:
Technical Report: surveillance of invasive mosquitoes in Europe.
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2.5 METODAT E PARANDALIMIT DHE
KONTROLLIT
Njerëzit përpiqen të kontrollojnë mushkonjat më shumë se çdo insekt
tjetër pickues. Kontrolli i mushkonjave është një problem kompleks që nuk
mund të zgjidhet vetëm me përdorimin e insekticideve. Nuk ekziston një
zgjidhje ideale dhe unike. Nëse do të përdoren metodat kimike, do të
shkaktojnë dëme në mjedis, tashmë të njohura dhe do të shfaqen lloje rezistente
ndaj produkteve insekticide. Në fakt mushkonjat nuk mund të zhduken
plotësisht dhe efekti i insekticideve është i përkohshëm. Masat e kontrollit
mund të merren direkt në fazën e zhvillimit larvor ose në fazën adulte.

2.5.1 Kontrolli biologjik
Kontrolli biologjik i mushkonjave preferohej shumë në fillim të shekullit
XX, por me zhvillimin e industrisë kimike dhe prodhimin e produkteve si
klororganiket dhe fosforganiket, u zëvendësua me kontrollin kimik. Megjithatë
për shkak të problemeve që kanë lindur me rezistencën ndaj insekticideve
dhe kontaminimin e mjedisit është rikthyer interesi për metodat e kontrollit
biologjik. Këto metoda janë më të vështira për t u zbatuar krahasuar me
metodat kimike. Për më tepër, duhet të themi që kontrolli biologjik nuk çon
në rezultate të shpejta, por kërkon disa ditë ose javë që të ndikojë në reduktimin
e madhësisë së popullatës së mushkonjave.

Grabitqarët
Agjentët më të përdorur për kontrollin biologjik të mushkonjave janë
peshqit larva-ngrënës, prej të cilëve më i njohuri Gambusia affinis dhe Gambuzia
holbrooki (Cyprinodontiformes: Poeciliidae). Gambusia është një peshk i ujërave
të ngrohta me origjinë nga Amerika e Jugut, por që rreth viteve 20 të shekullit
të kaluar, është importuar, për qëllime të luftës kundër malaries, në mbi 60
vende të ndryshme të botës, përfshirë ishujt e Pacifikut, Europën, Lindjen e
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Mesme, Indinë, Azinë jug-lindore dhe Afrikën. Në Shqipëri është mjaft i
përhapur në liqenin e Shkodrës, në lagunën e Kunë-Vainit, në Lagunën e
Nartës, të Orikumit, në lagunën e Karavastasë dhe në ujëra të ëmbla në liqene
dhe lumenj. Përhapja e tij sot vazhdon me anë të jashtëqitjeve të zogjve. Këta
poecilids përshtaten mjaft mirë në ujëra të ndenjura, ku qëndrojmë poshtë
sipërfaqes së ujit dhe shfrytëzojnë mjaft mirë oksigjenin që gjendet në shtresat
sipërfaqësore. Por efektiviteti i gambuziave si agjent luftues i mushkonjave
është i paqartë. Përdorimi i sotshëm për këtë qëllim është në diskutim. Gambuzia
pëlqen të ushqehet jo vetëm me larvat e mushkonjave, por edhe me organizma
të tjerë ujore, përfshirë edhe vezët e peshqve të tjerë duke dëmtuar popullatat
e peshqve vendas.

Gambusia affinis (femra)

Gambusia affinis (mashkulli)

Peshku i kuq Carassius auratus
Fig. 2.20 Peshqit Poeciilia, predatorë të larvave të mushkonjave.
Në shatërvanët dekorativë rekomandohet të përdoren peshqit e kuq, por
edhe ata janë predatorë aktivë në gjendje të vënë në rrezik ekuilibrat e mjediseve
natyrore.
Për këtë arsye sot mendohet që ata nuk duhet të importohen në rajone të
reja. Një lloj tjetër peshku që përdoret për këtë qëllim është dhe Poecilia reticulata
(Amerika e Jugut), i cili nuk është aq agresiv sa G. affinis, por mund të lejojë
më mirë ndotjen organike dhe ndryshimin e temperaturave. Megjithëse
peshqit, ndonjëherë, e kanë reduktuar në mënyrë të ndjeshme popullatën e
mushkonjave në disa habitate të caktuara si p.sh. në gropa, pellgje e liqene, ata
rrallë kanë qenë efektivë në reduktimin e popullatave të mushkonjave në
habitate të mëdhenj.
Predatorë të tjerë të larvave dhe pupave të mushkonjave njihen edhe
bretkosat e thithëlopat.
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2.5.2 Kontrolli gjenetik
Metodat e kontrollit gjenetik veprojnë direkt në formën adulte më shumë
sesa në stadet larvore të mushkonjave dhe strategjia që përdoret në të, përbën
një formë të vërtetë të kontrollit biologjik.
Forma më e përdorur është lëshimi i meshkujve sterilë që janë rritur më
parë në laborator. Sterilizimi mund të realizohet me anë të rrezatimit me
jonizim, kryqëzimi i llojeve të afërta për të prodhuar meshkuj sterilë, ose më
e zakonshmja përdorimi i kemo-sterilizanteve në stadet larvore që çon në
daljen e adultëve sterilë të të dyja sekseve. Qëllimi është të hidhen në qarkullim
në popullatën që ndodhet në natyrë, një numër sa më i madh meshkujsh të
shëndetshëm, por sterilë, që do të konkurrojnë me meshkujt jo-sterilë të
mjedisit, për t u çiftëzuar me femrat, duke çuar në një numër të madh
inseminimesh jo pjellore. Vezët e lëshuara nga femra të tilla do të jenë sterile
dhe nuk do të çojnë në daljen e larvave duke sjellë si rezultat reduktimin,
madje deri në eliminimin e vektorëve. Një strategji e tillë po përdoret sot në
zonën e Emiglia-Romagna në Itali, ku ka pasur shpërthime të Chikungunjes
dhe West Nile këto vitet e fundit 2007-2009.
Megjithatë, për shkak se duhen prodhuar një numër shumë i madh
meshkujsh sterilë dhe për këtë nevojiten laboratorë të specializuar, mundësia
e përdorimit të kësaj metode në vendin tonë kërkon ngritjen e laboratorëve
të specializuar.
Të tjera metoda biologjike janë ato që përfshijnë inxhinierinë gjenetike për
prodhimin në laborator të mushkonjave trans-gjenike, të cilat, ose nuk janë
në gjendje të transmetojnë parazitin, si p.sh. parazitin e malaries, ose kanë
gjene që e ndalojnë vektorin të ushqehet nga njerëzit te kafshët. Megjithatë
asnjë nga këto arritje gjenetike nuk është e thjeshtë dhe praktikisht ato janë më
të vështira për t u zbatuar krahasuar me metodat kimike.

2.5.3 Kontrolli fizik
Kontrolli i formave ujore nëpërmjet reduktimit të burimit të mushkonjave breeding
site .
Kjo metodë zakonisht përfshin kontrollin e mjedisit dhe konsiston në
mbushjen dhe eliminimin e vend-rritjeve të larvave, që është një poçes i vështirë
dhe shpesh neglizhohet nga njerëzit. Kontenieret me ujë duhet të mbyllen që të
shmanget kontakti me mushkonjat adulte, duhet të eliminohen kanoçet me ujë
të lëna në kopshte, të derdhet apo të ndërrohet uji i vazove të luleve etj. Ky
poçes quhet reduktim i burimit të mushkonjave dhe rekomandohet për kontrollin e
gjinisë Aedes si Ae. Albopictus, e cila rritet kryesisht në kontenieret e krijuar nga
njeriu si në zonat rurale dhe në ato urbane.
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Fig. 2.21 Vende të përshtatshme për zhvillimin e larvave të
mushkonjave (breeding-site) në mjediset urbane.
Megjithatë të ndryshosh nivelin social, të edukosh dhe të bindësh njerëzit
të bashkëpunojnë në reduktimin e vend-rritjes së larvave të mushkonjave
është një poçes i vështirë.
Megjithëse masat higjienike luajnë një rol të rëndësishëm në programet për
parandalimin e sëmundjeve të transmetuara nga mushkonjat (WN, CHIK,
malaria etj.), në praktikë shpesh është e vështirë aplikimi i tyre në zonat urbane, banesa apo edhe në fushat e përmbytura dhe kanalet ku mushkonjat
riprodhohen me shumicë. Është e domosdoshme që të identifikohen dhe të
ndërtohet harta e vendeve të zhvillimit të mushkonjave (harta e breedingsite ), në mënyrë që të përcaktohet madhësia e tyre dhe mundësia e marrjes
së masave.
Duhet të ndërhyhet në mjedis në mënyrë që të reduktohen vend-rritjet e
larvave dhe të zvogëlohet mundësia e adulteve për vend-pushim. Megjithatë
impakti i këtyre masave do të jetë minimal, nëse ai nuk do të shoqërohet me
masa të tjera kontrolli.
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Pusetat në zonat urbane janë një vend ideal për zhvillimin e larvave të
mushkonjave të zakonshme Culex sp.

2.5.4 Kontrolli kimik
Metodat e kontrollit kimik variojnë në lidhje me llojin e mushkonjave.
Më poshtë po paraqesim materialet dhe metodat që mund të aplikohen.

2.5.4.a.Kontrolli i larvave me anë të përdorimit të Larvicidëve.
Vend burimet e paeliminuara me anë të kontrollit fizik të përshkruar më
lart, mund të trajtohen me larvicide.
Kontrolli i mushkonjave mund të bëhet në mënyrë perfekte, kur ato
ndodhen në stadin e zhvillimit larvor për disa arsye:
larvat mund të kapen lehtë, sepse ato nuk mund të largohen nga
vendi i zhvillimit;
larvat e izoluara brenda kontenierit, ose zonës me ujë qëndrojnë aty
për një kohë relativisht të gjatë;
mund të trajtohen në çdo orë të ditës, për një periudhë të caktuar
kohore.
një numër i madh larvash janë përqendruar në një zonë të vogël të
përcaktuar mirë duke i dhënë mundësi personelit të arrijë efektivitetin
maksimal me sasinë minimale të materialeve dhe kohës.
efekti i larvicideve zgjat më shumë krahasuar me adulticidet: pasi
aplikohet larvicidi do të duhet edhe dy javë të tjera për larvat e
sapoçelura që të realizojnë ciklin e tyre të zhvillimit, ndërsa aplikimi i
adulticidit mund të jetë e nevojshme të përsëritet brenda 24 orëve
për shkak të emigrimit të adultëve në territorin përreth.
Për këtë arsye luftimi i larvave të mushkonjave duhet të përbëjë bazën e
çdo programi kontrolli, ndërsa përdorimi i adulticideve mund të aplikohet
vetëm në raste të veçanta me infestim të madh, ose gjatë epidemive e situatave
emergjente.
E rëndësishme: Duhet të trajtohen të gjitha vendet që përmbajnë larva
mushkonjash. Larvat rrallë gjenden në ujë më thellë se 1 m; kështu që trajtimi
duhet të përqendrohet vetëm në vendet e cekta. Në sipërfaqet e mëdha e të
thella me ujë, trajtimi deri në 2 metra gjerësi përgjatë bregut zakonisht është i
mjaftueshëm.
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Vajrat janë përdorur për të eliminuar format ujore, larvat dhe pupat, duke
depërtuar në sistemin trakeal dhe duke penguar në këtë mënyrë frymëmarrjen.
Por vajrat dolën nga përdorimi me shfaqen e insekticideve. Reiter P. 1997.
Në bazë të Direktivës 98/8 të BE sot, në treg për kontrollin e mushkonjave
janë të disponueshëm produkte si: rregullatorët e rritjes (Insect Grouth Regulator IGR) piriproxifen e diflubenzuron dhe produkte biocide biologjike të
prodhuar nga fermentimi i Bti. Përsa u përket adulticideve produktet e
disponueshme sot, në treg janë produkte të sintezës së piretrumit dhe
piretroidet sintetike. Informacion më i gjerë në lidhje me insekticidet jepet në
Kapitullin12 mbi Biocidet.
N e tabelën 2.3 më poshtë paraqiten disa të dhëna mbi toksicitetin
e disa produkteve larvicideve.

RrRr (IGR)= rregullatorët e rritjes; IB= insekticid biologjik
m.a.= molekula aktive
DL50= doza letale për 50% të popullatës, dozë e marrë me rrugë orale nga
miu dhe paraqitet në mg të m.a./ kg të peshës trupore.
DDT=doza ditore e tolerueshme, me rrugë orale, e paraqitur në mg të m.a.
referuar një njeriu me peshë trupore 60 kg.
LC50= toksiciteti ndaj faunës ujore brenda 96 orëve
Diflubenzuroni është rregullator i rritjes së larvave me veprim nëpërmjet
kontaktit ose gëlltitjes duke inhibuar sintezën e kitinës dhe duke penguar në
këtë mënyrë formimin e kutikulës. Më gjerësisht është trajtuar në Kapitullin
12 mbi Biocidet.
Një veprim shumë efektiv dhe jashtëzakonisht selektiv, pa asnjë ndikim në
mjedis, arrihet nga përdorimi i larvicideve bakteriale Bacillus sphaericus dhe
Bacillus thuringiensis var. israelensis (i quajtur B.t. serotype H-14, ose B.t.i.) (luftë
biologjike). Të dy këta baciluse konsiderohen më shumë si insekticide
mikrobial, sesa agjentë të vërtetë biologjikë, që qëndrojnë dhe shumohen në
mjedis, Më hollësisht B.t.i. është trajtuar në Kapitullin12 mbi Biocidet.
Bacillus sphaericus njihet për efektivitetin e lartë ndaj llojeve Culex në ujërat e
zeza apo të ndotura. Ai ka aftësi të riprodhohet në trupin e larvave të ngordhura
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në mjedise të paekspozuara në diell p.sh. puseta dhe efekti i B. sphaericus mund
të zgjasë kështu deri në 5-6 javë, por duke qenë selektiv vetëm ndaj larvave të
gjinisë Culex nuk mund të përdoret sot në luftën ndaj mushkonjës tigër në
zonat urbane.
B.t.i. është një biocid, më i lehtë në prodhim, aspak toksik për njerëzit,
mjedisin dhe gjallesat e tjera, pak a shumë specifik për larvat e mushkonjave
(megjithëse vret dhe larvat e simulideve). Për arsye se nuk ka shumëzim të
bakteries, aplikimi duhet të përsëritet shumë shpesh. Megjithatë kur B.t.i.
formulohet në formën e granulave me çlirim të ngadalshëm efektshmëria e
tij shkon deri në disa ditë, ndonjëherë deri në 1 muaj. Kur B.t.i. gëlltitet nga
larvat ajo lëshon një toksinë si helm në stomak që çon në ngordhjen e larvës.
Bacillus sphaericus vepron në të njëjtën mënyrë me B.t.i., por në disa raste ai
mund të riciklohet në habitatin e larvave. Ky lloj në ujërat e ndotura është më
shumë efektiv dhe më shumë specifik për llojet Culex. Në ditët e sotme në
laborator, është vënë re një formë rezistence e disa llojeve të mushkonjave
ndaj të dy baciluseve, por në praktikë nuk kanë paraqitur asnjë problem.
B.t.i. është efektiv ndaj të gjitha llojeve të mushkonjave në një sërë habitatesh
dhe është i disponueshëm në treg në disa formulime:
suspension ujor, koncentrat i suspendueshëm (SC), (VectoBac, Teknar)
formulim gati për përdorim, sprucim, në hapitate të hapura me pak
vegjetacion,
granula të tretshme në ujë (WG) (VectoBac dhe VectoMax) i
qëndrueshëm si produkt i thatë, i lehtë për t u përzier, shumë mirë i
suspendueshëm, mund të aplikohet direkt në habitate me pak
vegjetacion, në habitate artificiale dhe kontenierë natyralë;
granula (G) (Vecto Bac, Teknar, VectoLex, VectoMax) depërtojnë
lehtë vegjetacionin aplikohet në habitate të hapura;
qese të tretëshme në ujë (VectoMax) e lehtë në përdorim për aplikm
direkt në basene ujore dhe kanalizimet e ujrave të zeza apo
grumbullimet e ujërave pas stuhive;
Tableta direkte (T) (VectoBac) e lehtë në përdorim për aplikim direkt
në kontenier artificial dhe natyral.
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VectoBac (WG)

Vecto Max (granula)

Fig. 2.22 Produktet Bti sot, në treg. Burimi: F. Schaffner.
Dy formulimet e para janë efektive dhe me veprim të shpejtë ndaj formave
larvore në stadin e tretë të zhvillimit, si në ujëra të lëvizshëm, edhe të ndotura.
Granulat rekomandohen të përdoren në ujëra të qeta, të ndenjura dhe të
pasura me vegjetacion dhe, në të gjithë ato raste, ku kërkohet efekt më i lartë
rezidual.
Në tabelën 2.4 e mëposhtme paraqiten dozat e përdorimit të B.t.i., bazuar
në provat e kryera në laborator dhe terren referuar ujërave me thellësi mesatare
deri në 50 cm.

Aplikimi i B.t.i. mund të bëhet gjatë ditës si larvicid dhe pas perëndimit të
diellit gjatë orëve të mbrëmjes si aduticid. Fig 2.23

Fig. 2.23 Aplikimi i B.t.i. si adulticid (në mbrëmje) dhe larvicid
(gjatë ditës) në Hollandë. Foto: Francis Schaffner.
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Nëse insekticidet duhet të aplikohen në ujin e pijshëm, insekticidi që do të
përdoret për këtë qëllim nuk duhet të jetë toksik për njerëzit. B.t.i. nuk është
toksik për njerëzit, madje edhe në doza te larta. Për diflubenzuronin dhe
pyriproxyfenin (rregullatorë të rritjes) dozat janë të kufizuara dhe nuk i kalojnë
1 mg të lëndës aktive (l.a.)/litër.
Tabela 2.5 tregon dozat e përdorimit të disa insekticideve për kontrollin e
mushkonjave.
Tabela 2.5 dozat e përdorimit të disa insekticideve për kontrollin e
mushkonjave.

.a= lënda aktive ; RrRr (IGR)=rregullatorët e rritjes ; IB= insekticid biologjik.

Metodat e aplikimit të larvicideve për kontrollin e mushkonjave
Në bazë të formulimeve përdoren metoda të ndryshme aplikimi, të cilat
janë trajtuar gjerësisht në Kapitullin 12 mbi Biocidet. Koncentratet e
emulsionueshme aplikohen duke përdorur pompa me presion (ose motorpompa në zona ku është e vështirë të depërtohet).

Fig. 2.24 Aplikimi i B.t.i. me helikopter nga KABS (Shoqata për Kontrollin e
Mushkonjave) në Gjermani.
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Fig 2.25 Aplikimi i insekticideve në kanale

Granulat aplikohen me dorë ose me pajisje të posaçme (power-operated
granule applikator). Përdorimi i granulave është më i lehtë sesa i koncentrateve
të emulsionueshëm për disa arsye: ato nuk kanë nevojë të përzihen, janë të
lehta për t u aplikuar, ndikohen më pak nga era gjatë aplikimit dhe kanë
mundësi të depërtojnë më mirë në vegjetacionin e sipërfaqeve ujore.
Frekuenca e trajtimit me larvicide.
Kohëzgjatja e larvicidit varet nga lloji i produktit të përdorur dhe nga
cilësia e trajtimit të ujit. Për ujërat e ndotura nevojiten doza më të larta . Me
granulat e Bacillusit, një trajtim në javë është i nevojshëm për të siguruar kontroll
të mjaftueshëm, ndërsa granulat e diflubenzuronit është e nevojshme të
përdoren çdo dy javë.

2.5.4.b. Kontrolli i formave adulte
Adulticidet me efekt mbetës.
Përdorimi i adulticideve në mjediset e brendshme është i nevojshëm në
rastet, kur numri i mushkonjave është shumë i madh, ose kur rreziku i
transmetimit të sëmundjeve është i lartë. Pesticidet me efekt rezidual nëpërmjet
kontaktit janë të pëlqyra, sepse ata e ruajnë aftësinë e tyre vrasëse për disa
kohë pas aplikimit. Në rastet e epidemive të ndryshme si p.sh. malaria etj.
trajtimi duhet bërë përpara fillimit të sezonit të transmetimit.
E rëndësishme: Duhet të trajtohen të gjitha banesat dhe strehimet e zonës,
duke filluar nga banesat që ndodhen pranë vend-rritjes së larvave. Trajtimi i
zonave tepër të infestuara do të pengojë përhapjen e mushkonjave brenda
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shtëpive aty pranë zonës. Prandaj në fillim, duhet të trajtohen kasollet e kafshëve
dhe vendet më të infestuara.

Insekticidet
Piretroidet sintetike si deltametrina, cipermetrina, tetrametrina, alphacipermetrina, lambda-cyhalothrina dhe permetrina janë më të përshtatshmit
për trajtimin e vendeve ku pushojnë mushkonjat.
Në Tabelën 2.6 jepen të dhëna mbi toksicitetin e disa prej adulticideve.
Tabela 2.6 - Adulticide me efekt rezidual, të përshtatshme për t u
aplikuar me sprucim, për kontrollin e mushkonjave.

l.a = lënda aktive; DL = doza letale; Pi = piretroid; (d) = toksiciteti i
lëkurës.
Piretroidet kanë kohëzgjatje më të madhe në disa sipërfaqe (dru, plastik,
material bimor), sesa në disa të tjera (baltë, tullë, bllok betoni, çimento).
Sipërfaqet që janë trajtuar në mënyrë të përsëritur kërkojnë trajtim me një
insekticid më të fortë.
Tabela 2.7 Toksiciteti akut oral i disa insekticideve te minjtë

Pi= piretroidët.

Metodat e aplikimit të adulticideve
Adulticidet në treg janë të disponueshëm kryesisht në dy forma: koncentrat
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i emulsionueshëm dhe pluhur me tableta të tretshme, të dyja kërkojnë të
treten dhe hollohen përpara përdorimit. Këto përbërje aplikohen duke
përdorur pajisjet përkatëse, aparate sprucimi me presion të larte (pompa),
veshje dhe uniforma të posaçme.

Fig. 2.26 Aplikimi i adulticideve me efekt mbetës. Foto. P. Kadriaj
& E. Muhaxhiri.
Gjatë aplikimit të insekticideve, duhet të shmanget kontaminimi i ushqimeve
dhe ujit të pijshëm. Nuk duhet të sprucohen me insekticid vendet ku hahet
dhe gatuhet, ku janë të pranishme kafshët si dhe sipërfaqet që mund të lëpihen
prej tyre. (Më gjerësisht metodat e aplikimit trajtohen në Kapitullin 12 mbi
Biocidet).

Frekuenca e trajtimit me adulticide
Kohëzgjatja e trajtimit me piretroide varet nga përbërja e produktit te
përdorur, lloji i sipërfaqes së trajtuar (shkalla e absorbimit), temperatura, lagështira
dhe ekspozimi i sipërfaqes në diell dhe shi. Efekti rezidual i insekticidit në
sipërfaqet e ndryshme (plastik, baltë, dru, tullë) duhet të kontrollohet në mënyrë
periodike me teste biologjike. Zakonisht, trajtimi është i nevojshëm çdo 2-3
muaj. Në qoftë se kjo gjë nuk është e mundur, të paktën një trajtim në vit duhet
bërë për të mbuluar periudhën e pikut të aktivitetit të mushkonjave.
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Trajtimi i hapësirave të jashtme me ULV.
Aerosolet përdoren për trajtimin e hapësirave të jashtme. Aplikimi
rekomandohet vetëm në rastet e shpërthimeve epidemike si dengue, WN,
ose, kur ka ankesa të shumta nga ana a popullatës për pickime nga mushkonjat.
Trajtimi i zonave urbane me aerosole ndërmerret në rastet të shpërthimeve
kur është e domosdoshme dhe prioritet, trajtimi dhe mbulimi i hapësirave të
mëdha në një kohë të shkurtër. Aplikimi realizohet nëpërmjet aparateve
«tymues». Më gjerësisht shihni kapitullin 12 mbi aerosolet. Mushkonjat target
janë lloje ekzofile (p.sh. Culex sp, Aedes sp.). Aplikimi mund të bëhet edhe
me anë të avionëve, por kërkon mjete dhe personel të specializuar.
Nuk mendohet se aerosolët e aplikuar me avionë janë më efektivë, sesa
ato të aplikuar me pajisje të instaluara në makineri (në nivelin e tokës).
Vëmendje i kushtohet në këto raste edhe kushteve metereologjike,
veçanërisht erës.
Rezultatet e përdorimit të ULV aerosol varen nga lëvizja e pjesëzave të
aerosolit dhe sjelljes së mushkonjave. Pasi dalin nga makina e ULV-së «fati» i
tyre varet nga lëvizja e ajrit. Shkalla e aplikimit llogaritet nga distanca midis
rrugëve, ndërtimeve, shpejtësia e makinerisë dhe shkalla e sprucimit, por doza
e vërtetë varet nga drejtimi i erës, orientimi i rrugëve, pozicioni i dritareve,
struktura e ndërtimeve, vegjetacioni dhe shumë faktorë të tjerë fizik, si dhe
ulja apo hollimi i dozës gjatë shpërndarjes së pjesëzave. Qëndrueshmëria e
pjesëzave të aerosolit varion në raport të kundërt me shpejtësinë e erës. Lëvizjet
e pjesëzave përreth dhe brenda ndërtesave varen nga arkitektura e tyre dhe
qarkullimi i ajrit apo ventilimi në hapësirat e brendshme. Zonat ku nuk ka
lëvizje të ajrit marrin më pak pjesëza.

Trajtimi i hapësirave të brendshme me ULV
Aerosolet me volum të vogël dhe ultra të vogël janë më efektive kur përdoren
në mjediset e brendshme, sesa jashtë tyre, për luftimin e llojeve endofilike. Ato
aplikohen me pajisje të posaçme për ULV dhe, vetëm në raste të shpërthimeve
të sëmundjeve të transmetuara nga mushkonjat. Kjo metodë nuk është praktike
për t u përdorur në një shkallë të gjerë. Reiter P. 1997.

Ndikimi i aerosoleve ULV në ciklin e transmetimit të mushkonjave.
Qëllimi final i trajtimeve me ULV është të kufizojë popullatën e vektorëve
duke vepruar drejtpërsëdrejti në transmetimin e sëmundjeve. Në udhëzuesin
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e fundit të OBSH-së (WHO/ TDR, 2009) rekomandohet:
Spërkatja apo sprucimi i hapësirave rekomandohet për kontroll vetëm në
situata emergjente për të zhdukur një epidemi apo për të parandaluar shfaqjen
e saj. Objektivi i spërkatjes së hapësirave është zhdukja e popullatës adulte të
vektorëve në mënyrë të shpejtë dhe masive.

Dhe në të njëjtin paragraf:
Nuk ka shembuj të dokumentuar mbi efektivitetin e kësaj metode në
ndërprerjen e një epidemie.
Me gjithë këtë studiues të ndryshëm, bazuar në fakte dhe të dhëna, sugjerojnë
se përdorimi i ULV-së nuk është efikas në kontrollin e vatrave epidemike.
Së fundmi, duhet marrë në konsideratë mundësia për të realizuar aplikimin
e kësaj metode.
Në udhëzuesin e PAHO (PAHO, 1994a) thuhet:
Kur reduktimi i shpejtë i dendësisë së vektorëve është thelbësor, si në raste
të emergjencave, trajtimi i hapësirave teorikisht (në rastin më të mirë), duhet
të kryhet 2-3 herë në ditë për 10 ditë rresht. Aplikime të mëtejshme duhet të
ndërmerren në rastin më të mirë një ose dy herë në javë, për të mbajtur të
shtypur popullatën adulte të vektorëve.
Në vendin tonë makinat për sprucimin e aerosoleve janë shumë të pakta
1-2, të përdorura shumë rrallë në varësi të kërkesave të vogla sezonale.
Përdorimi i ULV është një mundësi zgjedhjeje për kontrollin e mushkonjave.
Megjithëse është bërë e njohur se ka një ndikim të limituar me kohëzgjatje të
ulët. Përkrahësit qëndrojnë në mendimin se asnjë metodë nuk çon në
reduktimin e popullatës në mënyrë më të shpejtë e më mirë se ULV. Ky
arsyetim nuk merr parasysh dinamikën e popullatave të mushkonjave dhe
transmetimin e patogjeneve. Faktorët që ndikojnë në rritjen e popullatave të
mushkonjave janë thelbësorë në ndërmarrjen e masave të kontrollit të
vektorëve.
P.sh. nga pikëpamja ekologjike Ae. aegypti është një lloj oportunist (MacArthur
and EO, 1967), që rrit habitatin e përhapjes së saj me anë të një shkalle të lartë
riprodhimi dhe çdo gjeneratë ka një jetëgjatësi të vogël. Në terren mbijetesa
ditore në fazën adulte është të paktën 70-80% (Sheppard et al., 1969, McDonald,
1977). Me fjalë të tjera, në një popullatë të qëndrueshme, të paktën 20% e
adultëve zëvendësohen çdo ditë. Aerosolet nuk kanë ndikim në format ujore
(të parritura), kështu që elasticiteti natyror i popullatave adulte kompenson në
mënyrë të shpejtë ngordhjet e shkaktuara nga insekticidet (Reiter P. 1997).
Shkaktar i epidemive nuk është numri i mushkonjave të pranishme, por
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disponueshmëria e bujtësve të prekshëm dhe prania, si e vektorit, edhe e
patogjenëve në një mjedis që lejon transmetimin.

KONTROLLI I INTEGRUAR I MUSHKONJAVE
Në ditët e sotme këshillohet kontrolli i integruar i mushkonjave që
nënkupton kombinimin e metodave biologjike, fizike dhe atyre kimike: p.sh.
lëshimin e peshqve predatorë në vendet e rritjes së larvave, ku në të njëjtën
kohë është aplikuar edhe insekticid me efekt minimal te peshqit. Thelbësore
për një kontroll të suksesshëm është pjesëmarrja e komunitetit.

ENTOMOPROFILAKSIA
MBROJTJA PERSONALE sigurohet nëpërmjet:
Përdorimit të repelentëve. Repelentët janë kimikate që i detyrojnë insektet
të bëjnë lëvizje të detyruara, të orientuara në një drejtim të kundërt me burimin
e repelentit. Duke marrë në konsideratë sëmundjet e transmetuara nga insektet
dhe artropodët e tjerë, përdorimi i repelentëve na jep mundësinë të shkojmë
për aktivitete të ndryshme në vende të infestuara nga insektet apo ku qarkullojnë
sëmundje të transmetuara prej tyre si malaria, ethet dengue, chikungunja,
encefalitet etj.

Repelentët sintetikë
Dy repelentët sintetikë më të zakonshëm kanë si lëndë aktive DEET (N,NDiethyl-m-toluamide) ose permethrin.
NN-diethyl-3-methylbenzamide i njohur si DEET është repelenti më i
njohur dhe më efektiv që përdoret sot ndaj insekteve. Deet është efektiv ndaj
mushkonjave, çimkave, rriqnave, pleshtave e morrave. Në SHBA rreth 50
deri në 100 milion njerëz e përdorin atë çdo vit.
Kohëzgjatja e mbrojtjes nëpërmjet repelentëve varet nga rrethana të
ndryshme si p.sh. sa shumë djersit një person, (pasi era e djersës tërheq
mushkonjat) nga temperatura e mjedisit dhe llojet e mushkonjave dhe insekteve
të tjera të pranishme.
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Produktet që përmbajnë DEET.
Më parë këto produkte quheshin N,N-dietil-m-toluamide, N,N-dietil-3metilbenzamide (DEET) vazhdojnë të jenë repelentët më të mirë në përdorim
ndaj insekteve. Ky kimikat është zbuluar dhe prodhuar nga ushtria amerikane
në 1946. Në 1957 është regjistruar për përdorim në popullatë. Për rreth 20
vite më vonë janë prodhuar dhe testuar më shumë se 20 000 komponentë të
tjerë kimikë për këtë qëllim, por rezultatet në kohëzgjatjen e mbrojtjes dhe
spektrin e gjerë të mbrojtjes nuk krahasohen me veprimin e DEET. DEET
gjendet në treg nën një sërë emrash, formash e përqendrimesh si krem, locion,
spraj etj. Emrat tregtarë më të njohur janë OFF, CUTTER (OUTDOORSPRY,
BACKWOODS), NATRAPEL, MAXI DEET.
Përqendrimet e DEET variojnë nga 5 deri ne 100%. Me rritjen e
përqendrimit rritet dhe koha e veprimit, por ky korrelacion nuk është gjithmonë
në përpjesëtim të drejtë. P.sh. në një studim DEET në përqendrim 50%
siguroi një mbrojtje për 4 orë ndaj A edes aegypti dhe rritja e përqendrimit deri
në 100% siguroi një shtesë vetëm një orë më shumë mbrojtjeje. Gjatë
përdorimit DEET absorbohet në organizëm nëpërmjet epitelit të lëkurës.
Nga studimet e bëra është parë që, 10-15% e secilës dozë del jashtë nëpërmjet
urinës. Një studim tjetër ka treguar se 5.6-8.4 % absorbohet nga lëkura.
Mendohet që etanoli ndikon në përthithjen e DEET. Prandaj është e mira të
zgjidhet një përqendrim sa më i ulët i DEET me një kohëzgjatje të kënaqshme.
Produktet me përmbajtje nga 10-35% DEET sigurojnë një mbrojtje adekuate
ndaj pickimit të insekteve në të shumtën e rasteve dhe rrethanave.
Fëmijët e vegjël nuk duhet të përdorin produkte me përmbajtje DEET
në përqendrime më të larta se 10%.

Repelentët Bio-pesticide
Ka produkte repelente që nuk përmbajnë as DEET dhe as permetrinë
dhe rekomandohen për përdorim kundër mushkonjave, por repelentët me
bio-pesticide nuk ofrojnë të njëjtën shkallë mbrojtje si repelentët sintetikë. Në
një studim të bazuar në laborator është gjetur se mbrojtja e ofruar nga një vaj
soje (2%), nuk ishte sinjifikativisht e ndryshme nga koha e mbrojtjes së siguruar
nga një produkt me një përqendrim të ulët (4,75%) të DEET. Koha e mbrojtjes
së plotë për repelentin e sojës 2% ishte 16-195 minuta, ndërsa për produktin
DEET (4,75 %) mbrojtja sigurohej për 45-120 minuta.
Substancat me prejardhje bimore që sigurojnë një mbrojtje ndaj
mushkonjave janë citrus, bima e livandos, barbaroza, pisha, kanella, rozmarina,
borziloku, bima e trumzës, erëzat, hudhra, mëndrra dhe mentja.
Megjithatë këto produkte sigurojnë një mbrojtje për një kohë të shkurtër.
64

Një studim i bërë mbi produktin Buzz Away me përmbajtje (citrus, kedër,
eukaliptus, gjethe limoni, alkool dhe ujë) ka treguar se ai siguronte një mbrojtje
nga Aedes deri në 2 orë.
Citronela candles është cilësuar si një nga repelentët bimorë më të mirë për
vite me radhë, por sot është hequr nga përdorimi.

Përdorimi i repelentëve me DEET
Produktet repelente me përmbajtje DEET janë përdorur për mbi 30 vjet
nga miliona njerëz në të gjithë botën. Megjithëse ka të dhëna që përdorimi i tij
është shumë i sigurt, ka pasur dhe raporte sporadike që flasin për të kundërtën
dhe, vitet e fundit, është rritur shqetësimi mbi efektet që mund të kenë mbi
shëndetin e njeriut përdorimi i repelentëve sidomos për ata repelentë që
përmbajnë si lëndë aktive DEET.
Shumë prej tyre kanë ndodhur për shkak të një ekspozimi aksidental, si
p.sh. gëlltitja, sprucimi në sy, ose aplikimi në mënyrë të përsëritur. Të paktën
një rast shqetësimi ka ndodhur në një djalë 18 muajsh, pasi u ekspozua për
pak kohë ndaj repelentit me DEET me përqendrim të vogël (17.6%).
Shqetësimet më të shumta kanë qenë irritime të lëkurës dhe syve, më rrallë ka
pasur helmime me encefalopati. Reaksionet janë shfaqur me dhimbje koke,
të përziera, ndryshime në sjellje, çorientim, moskoordinim i lëvizjeve të
muskujve, irritim, konfuzion, vështirësi për të fjetur, shqetësim në aparatin
respirator dhe madje konvulsione deri në vdekje.
Ka pasur disa raportime në lidhje me reaksione të ardhura nga përdorimi
i vazhdueshëm (çdo vit) i DEET. P. sh: 6 vajza nga mosha 17 muaj deri ne 8
vjeç shfaqën ndryshime në sjellje, encefalopati, kriza, asfiksim dhe koma mbas
ekspozimit kutanoz me DEET, 3 prej tyre vdiqën. Konfuzion, irritim dhe
pagjumësi është raportuar edhe nga punonjësit e parkut Everglades. Megjithatë
kjo nuk mund të përdoret për të arritur në përfundimin që përdorimi i
repelentëve është i rrezikshëm. Midis produkteve me DEET (preferohen jo
ato me përqendrime të larta 50% deri në 100%), duhet të përdoren në
përputhje me letrën udhëzuese që i shoqëron për të shmangur efektet anësore
dhe parandaluar reaksionet e mundshme.

Aplikimi i sigurt i repelentëve Shkalla e aplikimit/Metodat
Nuk duhet të përdoren produkte me përqendrime të larta të DEET,
përveçse në raste të jashtëzakonshme. Në të shumtën e rasteve produktet me
10-35% DEET sigurojnë një mbrojtje të mirë. Për fëmijët këshillohet
përdorimi në përqendrime më të vogla, të mos i kalojë 10% deet.
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E rëndësishme : repelentet duhet të aplikohen vetëm në rroba ose në
lëkurën e ekspozuar sipas udhëzimeve të dhëna në etiketën e produktit.
Duhet :
të përdoren aerosolet ose pompat e sprucimit për lëkurën dhe për
trajtimin e rrobave.
të përdoren lëngjet, kremrat, locionet ose ngjitëset për aplikim më
preciz në lëkurën e ekspozuar.
të lahet me ujë të rrjedhshëm dhe me sapun, lëkura ku është aplikuar
repelent DEET, pasi futemi brenda banesave.
repelentët ndaj insekteve duhet të mbahen gjithmonë në vende të
sigurta, që të mos merren dhe aplikohen prej fëmijëve të vegjël.
N uk duhet :
të aplikohen në sy, buzë, gojë ose mbi të çarat e lëkurës, plagë apo
lëkurë të irrituar.
të tejkalohet doza mbi lëkurë apo rroba.
të aplikohen më shpesh, sesa është rekomanduar në etiketën
e produktit.

Në Tabelën 2.8. paraqitet një përmbledhje e rekomandimeve të përdorimit
të produkteve me përmbajtje DEET në varësi të moshës.
Tabela 2.8. Skema e mbrojtjes me anë të përdorimit të produkteve
me përmbajtje DEET në bazë të moshës.
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Përdorimit të rrjetave: Në zonat urbane rekomandohet përdorimi i
rrjetave në dyer e dritare për të shmangur përdorimin e insekticideve brenda
banesave Fig. 2.23.

a. Derë-rrjete për mbrojtje nga
mushkonjat.

Sigurimi i dritareve me rrjetë
kundër insekteve

Fig. 2.27 Përdorimi i rrjetave ndaj mushkonjave.
Përdorimit të aparateve me ultratinguj: Tingujt elektronikë që prodhojë
disa aparatura mendohet se luajnë një rol për të mbajtur larg mushkonjat,
por nuk ka të dhëna që flasin për efikasitetin e tyre. Reiter P. 1997

Fig.2.28 Aparat me Ultratinguj
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Përdorimit të rrjetave dhe mbulesave të imprenjuara me insekticid.
Rrjetat e mushkonjave dhe perdet apo mbulesat e imprenjuara me insekticid
rekomandohen të përdoren në vendet ku mungojnë programet e kontrollit
të vektorëve. Ato kanë gjetur një përdorim të gjerë në Afrikë, për parandalimin
e transmetimit të malaries, për të ulur incidencën e malaries, për të reduktuar
numrin e pleshtave, morrave, çimkave, rriqnave, mizave të shtëpisë dhe
artropodeve të tjerë që mund të gjenden në banesa.
Megjithatë, problemet që lidhen me asfiksimin dhe koston e lartë e bëjnë
të vështirë përdorimin e tyre. Gjithashtu përpara aplikimit duhet të bisedohet
me komunitetin, nëse ai është dakord për përdorimin e perdeve dhe rrjetave
të imprenjuara.

Rrjetat e imprenjuara të mushkonjave « bed net ».
Rrjetat tre-dimensionale të imprenjuara me insekticid mund të përdoren
për të mbuluar njerëzit gjatë kohës që ata flenë. Në zonat endemike të malaries
rekomandohet instalimi sistematik i rrjetave të imprenjuara me insekticid ndaj
mushkonjave në spitale dhe klinika.
Perdet e imprenjuara.
Perdet e imprenjuara të varura në banesa kanë avantazhin që kanë një
kosto më të ulët krahasuar me rrjetat e imprenjuara, janë më të lehta për t u
vendosur, më të arritshme prej njerëzve, por janë më pak efektive.
Perdet më të mira janë ato të përbëra nga pambuk me shumë fije, me
thurje vrima 0.5 cm.
Pëlhurat e imprenjuara.
Pambukët e fabrikuar me madhësi të përshtatshme me përmasat e shtëpisë
(rreth 50% e sipërfaqes së mureve të brendshëm) dhe të imprenjuar me 0.5
g/m2 permetrinë, mund të varen në muret brenda banesës për të reduktuar
densitetin e mushkonjave, në zona tejet të infestuara.
Imprenjimi
Instruksionet për imprenjim janë të njëjta për perdet, rrjetat e mushkonjave
dhe muret e fabrikuar.
Insekticidet
Insekticidet që përdoren për imprenjim janë kryesisht koncentrate piretroid
të emulsionueshëm. Ndër ta përmendim lamda-cyhalotrina, deltametrina.
Metodat e imprenjimit dhe instalimit.
Rrjetat e mushkonjave, perdet dhe pëlhurat imprenjohen si nëpërmjet lagies
dhe shtrydhjes, ashtu edhe nëpërmjet sprucimit.
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Janë të nevojshme pajisjet e mëposhtme: insekticid piretroid emulsion i
përqendruar; legen i madh plastik; kontenier; doreza gome; litar ose tel për të
nderë pëlhurat pas lagies; gozhdë dhe tel, fije për të varur perdet në vendet e
përzgjedhura.
Procedohet si më poshtë:
Për të llogaritur sasinë e ujit të përthithur nga pëlhura:
hedh një sasi uji decilitër, ose gram në legen;
zhyt dhe lag një sasi të caktuar pëlhure (m2) në ujë;
kullon pëlhurën sipër legenit;
mat sasinë e ujit të ngelur në legen;
zbret sasinë e ujit nga sasia fillestare dhe merr vlerën e sasisë së ujit të
thithur nga pëlhura.
për imprenjimin:
llogarit sasinë e insekticidit të nevojshëm për imprenjimin e duhur
(Aneksi 8);
e hollon në legen ;
lag dhe than pëlhurën mbi legen duke përdorur doreza gome;
e nden pëlhurën për t u tharë;
Pas tharjes e shpërndan në vendet ku do të vendosen me gozhda dhe tel
apo fije.
Imprenjimi realizohet më shpejt me sprucim, por nuk është uniform dhe
nuk ka kohëzgjatje të madhe.
Frekuenca e ri-imprenjimit
Testet biologjik në Afrikë kanë treguar se rrjetat e mushkonjave duhet të
ri-imprenjohen çdo 6 muaj, ose më shpesh, nëse ato lahen.
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KAPITULLI 3

FLEBOTOMET
Enkelejda Velo & Silva Bino
Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP.

3.1 SISTEMATIKA DHE BIOLOGJIA
Flebotomet janë insekte të vegjël rreth 2- 4 mm, hematofagë që bëjnë
pjesë në Rendin Diptera, Nënendin Nematocera, Familja Psychodidae. Familja
Psychodidae ndahet në dy nënfamilje: Psychodidinae dhe Phlebotominae, të cilës i
përkasin rreth 700 lloje flebotomesh dhe sipas klasifikimit të propozuar nga
Lewis 1982), ndahet në 5 gjini: Phlebotomus e Sergentomyia të shpërndara në
Botën e Vjetër (Azi, Europë dhe Afrikë) dhe Warileya, Lutzomyia e Brumptomyia
në Botën e Re (Amerikë dhe Oqeani).
Flebotomet kanë trup me ngjyrë të zbehtë rëre (prandaj dhe anglisht quhen
sand fly ), të mbuluar në të gjithë sipërfaqen nga një shtresë qimesh (në
formë pushi). Koka me toraxin, formojnë një kënd pothuajse të drejtë me
abdomenin. (Fig.3.1).
Ndërsa këmbët janë shumë të
gjata. Meshkujt dallohen nga
segmentet gjenitale të zhvilluara në
fund të abdomenit dhe nga
mungesa e aparatit shpues
(ushqehen me substanca të
ëmbla). Femrat e kanë abdomenin
të rrumbullakosur dhe janë të
pajisura me aparat shpues thithës
duke qenë hematofage. Femrat
Fig.3.1 Femra e flebotomit e ngopur
kanë nevojë për gjak për pjekjen
plotësisht me gjak
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e vezëve. Trupi është hipognat (koka formon kënd të drejtë me aksin e
trupit), i shtypur nga ana dorso-ventrale dhe me majë jo të theksuar në bazë.
Sytë, që janë të përbërë e të vendosur në të dyja anët e kokës, bashkohen
në formë të rrumbullakët në qoftë se i shohim në profil dhe në formë kryqi
dorsalisht. Antenat që e kanë origjinën në nivelin e anës dorsale të syve, janë të
përbëra nga 16 segmente të vegjël: i pari është në formë katrore, i dyti që
është në formë sferike ushqen organin e ndjeshmërisë së Johnston-it, ndërsa
nga i treti e në vazhdim janë të ngushtë, të zgjatur, të pajisur e forcuar me
askoid (spina gjenikulate), të cilat sipas disa studiuesve janë organe ndjeshmërie.
Aparati i gojës është shpues-thithës dhe është i ndërtuar nga: labrumepifaringial, dy mandibula, dy maxila, hipofaringu dhe labium. Mandibulat,
apendixet e veçanta te femrat, përbëjnë anën e brendshme të majës së
dhembëzuar dendur për të mundësuar, së bashku me maxillat, depërtimin
në lëkurën e bujtësit gjatë aktit të thithjes. Maxillat, që te meshkujt janë më të
sheshta e të lëmuara, te femrat janë të mprehta në majë, ku përfundojnë me
një radhë të shkurtër dhëmbësh të vegjël në anën e jashtme.
Hipofaringu është një transformim i kavitetit të gojës, në të cilin maja është
rimbuluar me spina te femrat dhe me lëkurë te meshkujt. Labiumi përbën
pjesën më të madhe të proboscis (hundës) dhe mbështjell të gjitha pjesët e
aparatit gojor të përshkruar. Palpet maxillar janë të përbërë nga 5 segmente,
prej të cilëve i pari është shumë i shkurtër dhe pjesërisht i shkrirë me të dytin
e të tretin, i cili krijon rreth 10-20 spina të Newstead, organe të ndjeshmërisë.
Toraksi dallohet për mezotoraksin shumë të zhvilluar, në të cilin futet një
çift krahësh që në gjininë Sergentomyia janë të mprehtë (me majë) e në formë
heshte, ndërsa në gjininë Phlebotomus janë më të gjera dhe në formë ovale. Në
përgjithësi, krahët janë të përthyera në kënd në formën e shkronjës V mbi
abdomen kur flebotomi qëndron për të pushuar. Këmbët janë shumë të
gjata dhe të holla. Tibia është më e zhvilluar krahasuar me femurin dhe në
segmentin e pestë të tarseve ndodhen një çift i thjeshtë thonjsh.
Abdomeni përbëhet nga 10 segmente, nga të cilët segmentet e fundit janë
transformuar në aparatin gjenital. Te femrat sterniti i nëntë diferencohet në
një furkë që rrethon armaturën gjenitale, ndërsa i dhjeti reduktohet në dy
cercie, midis të cilëve dallohet apertura anale. Te meshkujt segmenti i shtatë
dhe i tetë janë ndërfutur te njëri-tjetri, ndërsa i nënti dhe i dhjeti janë modifikuar
plotësisht duke ndërtuar armaturën gjenitale. Armatura gjenitale përbëhet
nga tre çifte apendiksesh: çifti i parë formohet nga dy pjesë, koxiti dhe stili,
ky i fundit përmban nga dy në pesë spina; çifti i dytë, paramirët janë të
pajisura me qime të forta dhe e kanë origjinën në bazën e koksitit duke
mbështjellë kështu të dyja veshjet e filamenteve të penisit, valvulat e çiftëzimit;
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çifti i tretë është transformuar në zgjatime pak a shumë të hollë, të quajtura
lobet laterale. Anash anusit gjenden cerciet, pak të dukshme, sepse mbulohen
nga baza e lobeve laterale.

Cikli biologjik
Cikli biologjik zhvillohet me metamorfozë të plotë, në të cilën faza paraimago përfshin stadin embrional të vezës, katër stade larvore dhe një stad pupë.

Figura 3.2 Cikli biologjik i zhvillimit të flebotomeve
Stadet larvore diferencohen nga njëri-tjetri nga madhësia dhe nga prania e
qimeve të bishtit, të cilat në stadin e parë larvor janë dy dhe në stadet e tjera
larvore janë katër. Nimfa qëndron e fiksuar në substrat.

Ekologjia
Flebotomet janë insekte që e zhvillojnë aktivitetin e tyre në mbrëmje dhe
natën dhe, meqenëse shumë lloje demonstrojnë një kulm menjëherë pas
perëndimit të diellit, ka mundësi që rënia e temperaturës e shoqëruar me
rritjen e shkallës së lagështirës janë sinjalet për fillimin e aktivitetit. Gjatë
ditës strehohen në vende relativisht të freskëta dhe me lagështirë, si p.sh.:
stalla, kotece pulash, mensa, klube, bufe, banesa, të çarat e mureve,
shkëmbenjëve dhe të tokës. Mund të pushojnë edhe midis bimësisë, në vrimat
e pemëve, në strofullat e brejtësve dhe mamiferëve të tjerë, në foletë e zogjve
dhe në termite.
Kohëzgjatja e ciklit të zhvillimit ndikohet fortësisht nga faktorët klimatikë
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që përcaktojnë sezonalitetin e flebotomeve. Në fakt, në Botën e Vjetër, në
të cilën ata janë të pranishëm në rajonet subtropikale dhe mesatare, aktiviteti
i tyre është i kufizuar në muajt më të nxehtë, ndërsa në Botën e Re, ku kanë
një shpërndarje më të gjerë në zonat tropikale, janë reshjet dhe jo temperatura,
faktori kryesor që përcakton sezonalitetin e tyre. Në temperaturën 20-25°C i
gjithë cikli i zhvillimit biologjik zgjat deri nga 7-8 javë. Në pellgun e Mesdheut
koha e zhvillimit zvogëlohet shumë nga stina e ftohtë dhe larvat e stadit të
katërt durojnë dimrin duke u futur në diapauzë, afërsisht në fillim të vjeshtës,
ndërsa në mjediset e ngrohta dhe me lagështirë janë vezët ato që kalojnë në
diapauzë. Dalja në fluturim e adultëve, fillon në fund të pranverës. Kjo periudhë
ndryshon në funksion të klimës së rajoneve të ndryshme, të lartësisë dhe të
ecurisë vjetore të temperaturës. Adultët dalin nga pupa pas rreth 10 ditësh.
Individët e fillimit janë meshkuj dhe çiftëzimi ndodh pas realizimit të ushqyerjes
së femrës me gjak. Nga studimet e bëra në laborator cikli i zhvillimit të
flebotomeve zgjat nga 45 ditë në dy muaj. Gjatë stinës së nxehtë shtatortetor vihen re dy gjenerata.
Përsa i përket sjelljes: Flebotomët fluturojnë pa zhurmë prandaj quhen
ndryshe dhe papatisi (papare-gëlltis në qetësi); tërhiqen nga drita e zbehtë,
veti mbi të cilën janë ndërtuar kurthet. Distanca e fluturimit është e vogël në
100-200 metra, por të shtyrë nga era mund të spostohen deri në 2 km.
Shpejtesia maksimale e fluturimit mund të shkojë deri në 1 m/s.
Në studimet e kryera në vendin tonë është vënë re që stina e flebotomeve
është më e gjatë, nga maji deri në nëntor dhe kanë të paktën dy gjenerata.
Femrat janë hematofage. Ato kanë nevojë për t u ushqyer me gjak për të bërë
të mundur pjekjen e rreth 80-100 vezëve. Kur afrohen për të pickuar e për të
thithur gjakun, bëjnë kërcime karakteristike mbi bujtësin përpara se të ulen
përfundimisht. Përveç të tjerave është vëzhguar që flebotomet e infektuara
realizojnë disa pickime përpara se të thithin gjakun, duke rritur kështu efiçencën
e transmetimit, mbase për arsye të ndonjë dëmtimi të shkaktuar nga paraziti
në valvolën stomodeale. Në vendin tonë janë ndërmarrë kërkime për të
kuptuar, nëse flebotomet kanë preferenca për bujtësin dhe është gjetur që
flebotomet janë lloje oportuniste nuk shfaqin pëlqime në drejtim të ndonjë
gjitari të veçantë. Zgjedhja e bujtësit është në funksion të dimensioneve të tij.
Konkluzione të ngjashme janë arritur dhe nga studime të tjera mbi vektorë të
tjerë të leishmaniozës si të Botës së Vjetër dhe të Botës së Re. Kështu që
mund të pohojmë që llojet e pellgut të Mesdheut ushqehen mbi një numër të
madh gjitarësh, si ata shtëpiakë dhe të egër, me shkallë të ndryshme antropofilie.
Me fjalë të tjera, femrat e pjesës më të madhe të llojeve kanë prirje si ezofage,
(pasi i ngjiten bujtësit në mjediset jashtë banesave) dhe ezofile (për sa kohë
qëndrojnë jashtë banesave gjatë periudhës së tretjes së gjakut dhe maturimit
73

të vezëve), ashtu edhe endofile, edhe antropofile, si për shembull P. papatasi.
Në përgjithësi, të ushqyerit me gjak ndiqet gjithmonë nga çiftëzimi, mënyrat
e realizimit të të cilit janë të ndryshme për lloje të ndryshme. Meshkujt e disa
llojeve, si Lutzomyia longipalpis e Phlebotomus argentipes, ngjiten mbi bujtësin
përpara femrave dhe përcaktojnë një territor, në të cilin vijnë rrotull. Nga
studime të realizuara në laborator mbi L. longipalpis është vërejtur që zgjedhja
e mashkullit bëhet në funksion të moshës së tij, kjo mbase për shkak të
zvogëlimit të sasisë së spermës ose të mundësisë së transferimit të saj nga ana
e një mashkulli të vjetër . Ndërsa femrat e Lutzomyia është vënë re që e
njohin mashkullin në sajë të feromoneve që ata çlirojnë nga gjëndrat
abdominale. Prania e feromoneve nuk është provuar në llojet e meshkujve të
gjinisë Phlebotomus dhe është vëzhguar se ata nuk kanë gjëndra që të prodhojnë
substanca të tilla. Nga vëzhgimet e bëra mbi flebotomet e kultivuara në
laborator, ku kërkimi i femrës bëhet gjithmonë, mbasi ajo është ushqyer me
gjak, sugjerohet që në natyrë llojet tona çiftëzohen menjëherë mbasi ushqehen
mbi bujtësin, pranë të cilit formohet një bashkësi meshkujsh të tërhequr nga
femra e ushqyer, që është në gjendje të zhvillojë vezët. Gjithashtu, është vënë
re që mbas çiftëzimit formohet një bllokues (tap) sperme në spermateka,
mbase për të shmangur një rihyrje të saj nga meshkujt e tjerë, megjithëse
femra duhet të riçiftëzohet përpara çdo cikli gonotrofik. Femra nuk i lëshon
vezët në mënyrë rastësore, por studion nishin ekologjik për të garantuar kushte
optimale për zhvillimin e stadeve pre-imago. Faktorët që drejtojnë femrën
në këtë proces janë: përbërja fiziko-kimike e substratit; ferromonet e pranishme
mbi vezët e të njëjtit lloj të depozituara atje më parë.
Ashtu si dipterë të tjerë hematofagë, adultët e flebotomeve ushqehen me
substanca të ëmbla (sheqerna) që i thithin nga gjethet e bimëve dhe jashtëqitjet
e afideve dhe koksideve.
Flebotomet nuk janë fluturues të mirë. Për qëllime epidemiologjike, ka
qenë e nevojshme të ndërmerren studime të ndryshme mbi aftësinë e tyre
për t u përhapur. Vëzhgimi i shpërndarjes së flebotomeve është bërë si në
Botën e Re edhe në Botën e Vjetër, duke përdorur teknikën e markimit
dhe rikapjes. Rezultatet kanë qenë të ndryshme në varësi të llojit dhe habitatit.
Nuk kanë gjetur një lidhje reciproke të drejtpërdrejtë midis drejtimit të erës
dhe vendit të rikapjes, por duke parë dimensionet e vogla të këtyre insekteve
dhe mundësinë e tyre të vogël për të fluturuar nuk mund të përjashtohet
ndikimi i erës në shpërndarjen e tyre. Distanca maksimale që mund të
konsiderohet e arritshme nga vektorët e leishmaniozës, fakt që paraqet dhe
rëndësi epidemiologjike, është maksimumi deri në 1 km.
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3.2 RËNDESIA PËR SHËNDETIN PUBLIK
Rëndësia për shëndetin publik është e lidhur veçanërisht me rolin e
flebotomeve në transmetimin e Leishmaniozes viscerale, cutane dhe canine.
Nga rreth 800 lloje të flebotomeve, 80 prej tyre njihen si vektorë të provuar
të protozoarëve të gjinisë Leishmania. Llojet e përfshira në transmetim i
përkasin gjinisë Phlebotomus në Botën e Vjetër dhe Lutzomyia në Boten e
Re. Leishmanioza viscerale zoonotike (LVZ) është më e përhapura, e pranishme
në një numër të madh rajonesh në Botën e Re e të Vjetër, veçanërisht në
vendet e Amerikës së Jugut, Mesdheut dhe Azisë. Agjenti etiologjik është L.
infantum, që në Botën e Re njihet si L. chagasi. Vektorët përgjegjës për
transmetimin janë të shumtë: lloje të nëngjinisë Larroussious, si Phlebotomus ariasi,
P. perniciosus e P. neglectus, në Mesdhe; P. major në Lindjen e Mesme; P. longiductus
në Azinë Qendrore dhe P. chinensis në Kinë.
Në Botën e Re, ku paraziti u importua nga pushtuesit iberikë me anë të
prurjes së qenve të infektuar, vektori kryesor i përket grupit Lutzomyia longipalpis.
Këtu vendi më i prekur është Brazili, por vatra jo të vazhdueshme janë edhe
në Argjentinë, Bolivi, Kolumbi, Paraguaj, Venezuelë, Amerikën Qendrore
dhe Meksikën e Jugut.
Burimi natyror përbëhet nga kanidët e egër, si çakalli dhe dhelprat, por
qeni përbën burimin e vetëm shtëpiak dhe krijon kështu një indikator të
shkëlqyer për përhapjen e infeksionit në të gjithë territorin.
Në vendin e pickimit nga flebotomet shfaqet një reaksion lokal kutanoz i
shoqëruar me një puçërr të vogël që mund të qëndrojë për disa javë. Reaksioni
në raste të veçanta është i rëndë dhe te personat që ekspozohen për herë të
parë ndaj pickimeve të tyre mund të shkaktojë alergji të gjeneralizuar me ethe
e dhimbje koke.
Në vendin tonë agjenti shkaktar i Leishmaniozës i izoluar nga njeriu, qeni
dhe flebotomi është Leishmania infantum zimodem MON1, i identifikuar në
laboratorët e referencës në Romë dhe Montpellier. Phlebotomus neglectus është
vektori kryesor transmetues i Leishmaniozes në vendin tonë, i gjetur i infestuar
në natyrë me Leishmania infantum. Kuadri klinik i leishmaniozës mund të variojë
nga një lezion i vogël kutanoz i vet-gjenerueshëm në një formë viscerale të
rëndë dhe fatale, nëse nuk trajtohet. Çdo vit në botë regjistrohen rreth 2
milionë raste të reja me Leishmaniozë, (1,5 milion forma kutane dhe 0,5 milion
forma viscerale) dhe rreth 350 milion njerëz janë në rrezik për t u infestuar.
Sëmundja është endemike në 98 vende në zonën tropikale, subtropikale dhe
Mesdhe. Në Shqipëri, Leishmanioza është një sëmundje endemike dhe
përfaqësohet nga tri forma të ndryshme të shkaktuar nga Leishmania infantum.
Leishmanioza visceral zoonotike (e rëndë dhe fatale, nëse nuk trajtohet),
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Leishmanioza kutane dhe forma e tretë leishmanioza canine, që prek qentë,
të cilët në vendin tonë luajnë rolin kryesor si rezervuarë të kësaj sëmundje.
Rrethet me incidencë më të lartë të Leishmaniozes viscerale në vendin tonë
në bazë të raportimeve në Institutin e Shëndetit Publik janë: Lezha, Berati,
Kukësi, Tirana etj. Shqipëria renditet nga vendet me sëmundshmëri 20 herë
më të lartë se vendet e tjera të Mesdheut ku Leishmanioza është endemike.
Megjithatë, për arsye të mosraportimeve rastet kanë ardhur duke rënë gjatë
10-viteve të fundit. Transmetimi i parazitit nga qeni te njeriu ndodh me atë të
pickimeve të flebotomeve gjatë periudhës së ngrohtë të verës dhe vjeshtës.
Flebotomet jetojnë nga 1 deri ne 2 muaj dhe gjatë kësaj periudhe femrat
pickojnë më shumë se një herë për të zhvilluar dhe depozituar vezët duke
përhapur parazitin. Femrat e infektuara, duke pasur jetën më të shkurtër,
kryejnë një numër më të madh pickimesh për t u ushqyer me gjak (4-6) për të
çliruar aparatin e gojës shpues-thithës nga promastigotet, forma infektuese e
parazitëve, të cilët nxirren jashtë së bashku me pështymën në momentin e
thithjes së gjakut.
Flebotomët luajnë rol gjithashtu në transmetimin e disa arboviruseve
(Pleboviruseve Sicilia , Napoli ) dhe baktereve. Në vendin tonë është
izoluar dhe një flebovirus i ri nga flebotomet e kapura në rrethet e Lezhës
dhe të Krujës i emërtuar si virusi ADRIA , patogjeniciteti i të cilit te
njerëzit mbetet për t u studiuar.
Së fundmi është demonstruar kapaciteti vektorial i disa llojeve të gjinisë
Lutzomyia për Bartonella bacilliformis, shkaktar i ethes Oroya e Verruga
peruana në Botën e Re. Megjithatë nuk ka sinjalizime të pranisë së Bartonelës
në flebotomet e Botës së Vjetër.

3.3 LLOJET E PRANISHME NË VENDIN TONË ME INTERES PËR
SHËNDETIN PUBLIK.
Në Shqipëri janë të pranishme 8 lloje flebotomesh:
Gjinia Phlebotomus
Nëngjinia Larroussius
1. Phlebotomus (Larroussius) neglectus, Tonnoir 1921
2. Phlebotomus (Larroussius) perfiliewi, Parrot 1930
3. Phlebotomus (Larroussius) tobbi, Adler et al. 1930
N ëngjinia Paraphlebotomus
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4 Phlebotomus (Paraphlebotomus) similis, Perfiliew 1963
N ëngjinia Adlerius
Phlebotomus(Adlerius) simici, Nitzulescu 1931
N ëngjinia Phlebotomus
Phlebotomus (Phlebotomus) papatasi, (Scopoli 1786)
Gjinia Sergentomyia
N ëngjinia Sergentomyia
Sergentomyia (Sergentomyia) minuta, (Rondani 1843)
Sergentomaya (Sergentomyia) dentata, (Parrot 1935)
Të gjitha llojet shqiptare që i përkasin nëngjinisë Phlebotomus dhe Larroussius
potencialisht janë në gjendje të transmetojnë Leishmanian dhe fleboviruse.
Prej tyre vetëm një lloj është gjetur i infektuar në natyrë me Leishmania
infantum: P. neglectus.
Ph. neglectus, (Tonnoir 1921) është provuar si vektor i L. infantum në
Greqi. Tonnoir e përshkroi atë si lloj të ri nga insekte të muzeut të Vjenës, me
prejardhje nga Görz (1864), Tirol (1888), Opcina, Trieste (1917), nga Dalmacia,
Bosnjë-Hercegovina si dhe 5 ekzemplarë nga Shqipëria të zënë nga ekspedita
Austro-Hungareze e vitit 1918, në Kullën e Lumës, Kukës. Autori e ka emërtuar
neglectus , pasi ka mbetur për mëse gjysmë shekulli nga gjetja e parë ende pa u
studiuar.
Në vendin tonë është më i përhapuri dhe frekuentuesi më i shpeshtë i qendrave
të banuara, është gjetur në të gjitha rrethet. Pëlqen më shumë truallin shkëmbor
me strukturë solide , sidomos gëlqerorët. Në qendrat e banuara mbi truall
gëlqeror shpeshtësia e tij ka arritur deri në 34.6 insekte për 100 kurthe ngjitëse,
ndërsa tek argjilo-ranorët vetëm 2.4 insekte për 100 kurthe ngjitëse (Adhami &
Murati 2000). Ky fakt tregon rëndësinë e strukturës gjeologjike, pasi vaji i recinit
të përdorur për kurthet ngjitëse nuk ka pasur ndikim tërheqës apo largues.
Lartësia maksimale ku është ndeshur në vendin tonë është 1300 m.

Habitate të përshtatshme për zhvillimin e P. neglectus.

Fig. 3.3 Foto: E. V elo
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Italia përbën limitin perëndimor të shtrirjes së tij dhe është hedhur hipoteza
që ky lloj ka shkuar atje nëpërmjet dy rrugëve: njëra nga Dalmacia dhe tjetra
nga Shqipëria. Edhe në Itali ky lloj është gjetur deri në lartësinë 1300 m në malin
Etna në Siçili dhe është parë që pëlqen, si biotopet natyrore, edhe banesat, në
varësi kjo të kushteve të ndryshme klimaterike. (Maroli et al., 2002a).
Me anë të studimeve entomologjike dhe eksperimenteve të ndërmarra në
periudhën 2001-2011, është provuar kapaciteti vektorial i këtij lloji:
antropofilia dhe zoofilia e tij nëpërmjet analizës së gjakut të pranishëm
në aparatin e tij tretës;
shpërndarja dhe periudha e aktivitetit të tij përputhet me shpërndarjen
dhe periudhën e shfaqjes së rasteve me leishmanioze humane dhe canine;
së fundmi, në shtator të vitit 2011, paraziti i izoluar nga ky lloj, Leishmania infantum zymodeme MON 1, ka të njëjtin profil enzimatik me parazitin
që shkakton sëmundjen te njeriu dhe qeni.
Ph. tobbi, (Larroussius) Adler, Theodor dhe Lourier 1930. Në vendin
tonë është ndeshur në 14 rrethe: Berat, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër,
Krujë, Lezhë, Lushnjë, Përmet, Sarandë, Skrapar, Tepelenë, Tiranë dhe Vlorë
(Harta nr 3.1) (Adhami & Murati 2000) dhe në vitet e fundit është gjetur edhe
në Kukës (Velo et al 2009).

Habitate tipike te P. tobbi

Fig. 3.4 Foto: E. Velo

Shpeshtësia e tij më e lartë është parë në brezin 0-300 m. Në 73% të
qendrave të banuara ka shoqëruar Ph. perfiliewin. (Adhami & Murati 2000).
Roli i tij vektorial është provuar në Greqi dhe mbetet për t u provuar edhe në
vendin tonë veçanërisht në rrethet e jugut.
Ph. perfiliewi, (Parrot 1930) provuar si vektor i L. infantum (forma kutane)
në Itali dhe Afrikën e Veriut. Gjendet në 19 rrethe të vendit Berat, Durrës,
Elbasan, Fier, Gramsh, Gjirokastër, Krujë, Lezhë, Librazhd, Lushnjë, Mat,
Mirditë, Përmet, Pogradec, Sarandë, Skrapar, Shkodër, Tepelenë, Tiranë dhe
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Vlorë, por më shpesh në qendrat e banuara të rretheve të ulëta. Parapëlqen
truall argjilo-ranor si kodrat e Durrësit, Elbasanit, Lushnjës, Fierit, Beratit e
Sarandës. Pika maksimale ku është gjetur ka qenë Hlomo 800 m (Gjirokastër,
Adhami dhe Murati 200), në Greqi në lartësinë 900 m (Léger 1979) dhe në
Itali 1147 m mbi Madonie (Maroli et al., 1990). Pra ndryshe nga këta vende
në Shqipëri P. perfiliewi është i shpeshtë vetëm në trevën perëndimore të ulët e
kodrinore (ref. hartës bashkëngjitur). Mendohet se këtu ndikon kryesisht
ndërtimi gjeologjik i saj. Luan rol të rëndësishëm në transmetimin e
Leishmaniozës.
P. papatasi (Scopoli 1786), është vektor i L . major, shkaktar i
Leishmaniozes cutane zoonotike, në shumë territore të thata të shkretëtirës së
Afrikës së Veriut dhe Lindjes së Mesme (Pakistan, Marok). Vatrat e sëmundjes
në këto vende gjenden në rajone të thata, gjysmëshkretëtira dhe stepa.
Rezervuarët e sëmundjes janë rodentet Gerbilide dhe strofullat e tyre shërbejnë
si vendstrehim.
P. papatasi në vendin tonë gjendet në 9 rrethe Durrës, Elbasan, Krujë,
Lezhë, Lezhë, Mat, Sarandë, Shkodër, Tiranë, Vlorë. Si rrjedhim i përdorimit
të DDT-së në banesa kundër malaries është zhdukur nga treva të gjera. Kjo
ka qenë dhe arsyeja e përhapjes së kufizuar të tij në vend. Është lloj fortësisht
antropofilik, i lidhur me banesën, prandaj edhe nuk është ndeshur në biotope
natyrore (Adhami 1986), por kryesisht në dhomat e gjumit brenda banesave.
Me ndërprerjen e përdorimit të DDT-së në banesa, është vënë re që P. papatasi
ka pasur prirje për t u përhapur. Lartësia maksimale ku është ndeshur është 674
m në Krujë, Velo et al 2009, ndërsa në Itali është gjetur deri në 775 m në
provincën e Aquila (Maroli et al., 1991 b) dhe deri në 1800 m në Rusi (Petrischeva,
1938). Luan rol në transmetimin e fleboviruseve.
P. similis, (Perfiliew 1963) gjendet i pranishëm në 9 rrethe të vendit tonë:
Elbasan, Gjirokastër, Krujë, Lezhë, Librazhd, Përmet, Sarandë, Shkodër, Vlorë
dhe Kukës. Frekuenton më shumë hauret, sesa banesat dhe parapëlqen më
shumë truall gëlqeror.
P. simici (Nitzulescu 1931) në Shqipëri gjendet i pranishëm në 5 rrethe:
Dibër, Gjirokastër, Librazhd, Pogradec dhe Tiranë në lartësinë 300-900 m,
kryesisht në reliev të ashpër e të thyer. (Adhami & Murati 2000).
Gjinia Sergentomyia në Shqipëri përfaqësohet nga dy lloje S. minuta dhe S.
dentata janë herpetofile dhe nuk kanë rëndësi nga ana epidemiologjike.
S. minuta (Rondani 1843) gjendet e pranishme në 18 rrethe: Berat, Dibër,
Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Krujë, Lezhë, Lushnjë, Mirditë, Përmet,
Pogradec, Sarandë, Skrapar, Shkodër, Tepelenë, Tiranë dhe Vlorë kryesisht në
biotope natyrore, në brezin 0-300 m. Interesante është të përmendim faktin që
ky flebotom jo rrallë ka qenë pre e anomalive morfologjike. (Adhami 1991).
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S. dentata (Parrot 1935) në vendin tonë është shumë e rrallë si në qendrat
e banuara edhe në biotope natyrore. Është ndeshur në 6 rrethe: Dibër, Elbasan,
Gjirokastër, Krujë, Pogradec dhe Sarandë. (Adhami & Murati 2000).
Më poshtë paraqitet shpërndarja e llojeve të flebotomeve në tri periudha kohore:
1958-1989 Burimi: Dr. Jorgji Adhami Harta përgatitur E. Velo.
2001-2003 Burimi: E. Velo.
2001-2012 Burimi: E. Velo, P. Kadriaj, A. Likaj, K. Mersini, E. Rogozi.

Harta 3.1 Shpërndarja e flebotomeve në qendra të banuara në Shqipëri.
E. Velo. Burimi: Jorgji Adhami& Nazmi Murati 2000.
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Harta 3.2 prodhuar nga: Kujtim Mersini & Enkelejda Velo
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SHPERNDARJA E FLEBOTOMEVENE SHQIPERI (2001-2012)

Harta 3.3 prodhuar nga: E.Velo
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3.4 MONITORIMI DHE KAMPIONIMI
Monitorimi dhe kampionimi i flebotomëve bazohet në përdorimin e tri
metodave: kurthe ngjitëse, kurthe tërheqëse me dritë CDC dhe aspiratorit
mekanik ose gojor. Zgjedhja e metodës së kampionimit përcaktohet në
funksion të qëllimit të monitorimit. Kurthet ngjitëse që mund të përdoren në
një shkallë të gjerë synojnë të evidentojnë praninë apo mungesën e flebotomëve
në habitate të ndryshme. Por kjo metodë na bën të mundur kapjen e individëve
të gjallë, gjë që realizohet me kurthet me atraktant dhe aspiratorit mekanik
dhe gojor. Kurthet ngjitëse janë kurthe vajore të ndërtuara nga një fletë e
bardhë letre me përmasa 20x20 cm e ngopur me vaj recini (Fig. 2.19), i
përzgjedhur nga vajrat e tjerë për karakteristikat e tij ngjitëse dhe rezistencë të
lartë ndaj agjentëve atmosferikë, duke qenë në gjendje të ruajë aftësitë e tij për
një kohë relativisht të gjatë. Këto kurthe nuk janë tërheqëse për insektet, të
cilët shfaqin aftësitë dhe zakonet e tyre për të pushuar në mënyrë frekuente
mbi sipërfaqet që ndeshin, gjatë fluturimeve të tyre të vogla. Këto kurthe
kanë rezultuar të grumbullojnë shumë informacione në lidhje me shpërndarjen,
dendësinë dhe ecurinë stinore të llojeve të ndryshme të flebotomeve të
pranishme në stacione. Me fjalë të tjera, kurthet ngjitëse ndihmojnë në kapjen
e njëkohshme të flebotomeve në një territor të gjerë duke krijuar mundësi
për krahasimin e të dhënave për stacione të ndryshme.Kurthet përgatiten
duke i lënë letrat e bardha 20x20 cm në banja me vaj recini për 48 orë dhe
pastaj mbahen të varura dhe kullohen për 24 orë. Në çdo stacion monitorimi
mund të vendosen mesatarisht 20 kurthe ngjitëse në terren në muret e stallave
të lopëve, në kotecet e pulave, (Fig.3.3 a.b.) brenda dhe jashtë banesave, në të
çara muresh në kala e shtëpi dhe pas dy-tre ditësh mblidhen në një qese
plastike, të etiketuar me vendin, datën dhe numrin e stacionit, pastaj
transportohen në laborator për përcaktime dhe analiza te mëtejshme.

Fig. 3.5b. Kurthe ngjitëse në kasolle kafshësh dhe në të çarat e
mureve në mjedisin jashtë banesave.
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Kurthe me tërheqje
Kurthet me dritë janë të tipit CDC (Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve),
të ndërtuar nga një cilindër peçikllasi, në të cilin është ndërfutur një rrjetë e
thurur dendur dhe një motor i vogël që ushqen një ventilator të vogël. Në
majë të cilindrit ndodhet një llambë e vogël 6 V, drita e të cilës reflektohet nga
një tabaka metalike e vendosur mbi të, ndërsa në ekstremin tjetër është e
vendosur një rrjetë tyli për të mbajtur flebotomet. Insektet e tërhequra nga
drita thithen nëpërmjet aspiratorit në brendësi të rrjetës së tylit.

CDC me foto-element

Kurthe CDC për kapjen e flebotomeve dhe transporti në laborator në kafazët e rritjes.
Fig. 3.6 Burimi: E. Velo

84

Kurthet CDC vendosen pas perëndimit të diellit në orën 1800, si jashtë,
ashtu edhe brenda ambienteve shtëpiake dhe hiqen në mëngjes në orën 800,
duke i lënë të funksionojnë 14 orë. Flebotomet e kapura thithen me një
aspirator mekanik ose me aspiratorin me gojë dhe transportohen në laborator
duke i mbajtur brenda kafazeve të vegjël. Kurthet CDC krijojnë mundësinë
e kapjes së individëve aktive të gjallë gjatë orëve të natës.
Aspiratori me gojë dhe mekanik
Aspiratorët me gojë (Fig. 2.18 Kapitulli 2.) përbëhen nga një pjesë e fortë
e papërkulshme prej qelqi ose plastike dhe një pjesë e ndryshueshme, e
përkulshme prej gome. Një rrjetë e thurur hollë e vendosur në ekstremitetin
e tubit të qelqit ndalon depërtimin dhe përcjelljen e insektit nga përdoruesi.
Insekti i kapur ruhet në shishe me alkool. Kjo metodë përdoret për të kapur
flebotomët kur ata janë aktivë dhe në qëndrim gjatë ditës dhe natës. Përdorimi
i kufizuar i kësaj metode i detyrohet: pamundësisë për kryerjen e kapjeve
masive të flebotomeve dhe për të siguruar të dhëna mbi dendësinë e llojeve,
rrezikut të thithjes së pluhurave dhe të mikroorganizmave patogjenë ekzistues
seleksionimit seksual në favor të femrave, të cilat janë më të dukshme.

3.5 METODAT E PARANDALIMIT DHE KONTROLLIT
OBSH rekomandon survejancën dhe kontrollin e integruar të flebotomeve
me qëllim kontrollin e Leishmaniozes, e cila shpesh neglizhohet, krahasuar
me malarien, në një vend ku qarkullojnë të dyja sëmundjet. Në hartimin e
programeve të kontrollit të flebotomeve është e rëndësishme të njihet biologjia
dhe ekologjia e llojeve që do të luftohen, informimi i popullatës dhe kontrolli
i qenve. Metodat e kontrollit duhet të priorizohen dhe përshtaten në bazë të
rrethanave. Reduktimi i burimit të flebotomeve nuk është i lehtë, pasi është
shumë e vështirë, pothuajse e pamundur të gjenden vendet e zhvillimit të
larvave të flebotomeve. Raste të leishmaniozes janë më të shumta në zonat e
varfra rurale në mjedise të egra dhe rajonet tropikale. Disa metoda të reja të
kontrollit të vektorëve përfshijnë kultivimin e bimëve vendase të dëmshme
për adultët dhe përdorimin e ferromoneve tërheqëse.
Vaksinimi është ndoshta zgjidhja me e mirë afatgjatë e kombinuar
me metodat e tjera të kontrollit.
Lufta ndaj vektorit mund të bëhet veçanërisht me anë të dy lloj ndërhyrjeve:
·
nëpërmjet mbrojtjes nga pickimet,
·
me anë të reduktimit të dendësisë së flebotomeve.
Në përgjithësi vatrat larvore është vështirë të gjenden në natyrë, për rrjedhojë
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masat e kontrollit detyrimisht duhet të drejtohen ndaj formës adulte të insektit.

Parandalimi
Parandalimi, që mund të jetë individual ose kolektiv, bëhet duke përdorur
repelentë dhe rrjeta me thurje shumë të dendur të imprenjuara me insekticid.

Repelentët
Në mjedisin e jashtëm rekomandohet vetëm përdorimi i repelentëve si
masë parandaluese e mundshme. Studimet e fundit kanë treguar efekte
repelente të substancave natyrale ndaj flebotomeve si për mbrojtjen e njerëzve,
edhe të kafshëve.
Këto produkte, ushtrojnë një veprim frenues mbi insektin, duke i imponuar
atij largimin dhe mund të jenë me origjinë natyrore ose sintetike. Piretrumi, i
ekstraktuar nga lulet e Chrysanthemum cinerariaefolium, përfaqëson repelentin
më të vjetër natyror të përdorur në luftën kundër insekteve. Vaji i Neem,
ekstrati i farave të Azadirachta indica, Quwenling, ekstraktet e marra nga Eucalyptus maculata, dhe vaji i Citronella, ekstakti nga Cymbopogon nardus, përfaqësojnë
disa repelentë të tjerë natyrorë që përdoren aktualisht për parandalimin e
pickimeve.
Nga produktet sintetike, ata që përdoren më shumë janë DEET (N,N,dietil-m-toluamide), DMP (dimetilftalato) dhe KBR 3023 (pikaridina). Në
përgjithësi janë solucione, sprai ose kremra dhe aplikohen në pjesët e zbuluara
të trupit. DEET përdoret në përqendrimin 20% në zonat me prevalencë të
lartë të Leishmaniozës dhe 10-15% në raste të mbrojtjes nga pickimet prej
flebotomeve në zona me prevalencë të ulët.

KONTROLLI
Njohuritë e pakta mbi grabitqarët dhe parazitët e flebotomeve nuk krijojnë
mundësi për ndërmarrjen e programeve të luftës biologjike dhe vështirësitë
e shumta që ndeshen në rritjen masive të tyre në laborator, përjashtojnë edhe
aplikimin e mjeteve e rrugëve gjenetike, kështu që, lufta kimike paraqet
mënyrën e vetme të kontrollit të përdorur aktualisht.
Medodat që përdoren në luftën e flebotomeve, vektorëve janë të ndryshme
në varësi të epidemiologjisë së formave të ndryshme të leishmaniozës.

Insekticidet
Në zonat hiperendemike të Leishmaniozës dhe me dendësi të lartë të
vektorit mund të kryhen trajtime të ambienteve të brendshme me insekticide
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reziduale, ose trajtime të hapësirave të jashtme me insekticide luftuese për të
ulur dendësinë e tij. Nuk ka të dhëna të mjaftueshme mbi parazitët dhe
patogjenët e flebotomeve për kryerjen e kontrollit biologjik. Në vendin tonë,
falë fushatës kundër malaries, përdorimi i insekticideve me efekt mbetës (DDT
dhe malation) u shoqërua me një ulje të ndjeshme të dendësisë së flebotomeve,
veçanërisht të atyre llojeve që ishin të lidhura me mjediset brenda banesave si
P. papatasi. (Adhami & Murati 2000).

Rrjetat e imprenjuara
Përdorimi i insekticideve me efekt mbetës mbi paretet e mureve të banesave
dhe të stallave është një nga metodat e luftës së përdorur në zonat urbane, ku
është e mundur të trajtohet çdo shtëpi dhe stallë. Ndërsa në zonat rurale, ku
banesat janë të pakta e të shpërndara dhe flebotomet që pickojnë përfaqësojnë
një pjesë të vogël të popullatës totale të vektorëve, përdorimi i rrjetave të
mushkonjave të ngopura me insekticid (p.sh. lambda-cyhalotrinë, permetrinë) janë një
zgjidhje më e përshtatshme. (Duke qenë se përdorimi i rrjetave kundër
mushkonjave të imprenjuara me insekticid është parë të jetë një metodë efikase
dhe e përshtatshme e kontrollit të malaries është përdorur dhe në luftën
kundër flebotomeve në shume vende të prekura nga leishmanioza. Duke
pasur parasysh përmasat e vogla të flebotomeve është e nevojshme që rrjetat
të jenë të thurura dendur. Këto tenda jo vetëm reduktojnë hyrjen e
flebotomeve në ambientet e brendshme, por ulin gjithashtu edhe numrin e
individëve që janë në gjendje të pickojnë, pasi vijnë në kontakt me insekticidin
e tendës.
Aktiviteti i lartë insekticid i piretroideve sintetike kombinuar me aftësinë e
vogël për të avulluar dhe toksicitetin e ulët ndaj gjitarëve, e bën përdorimin e
rrjetave të imprenjuara një mënyrë të mirë kontrolli në reduktimin e
transmetimit të Leishmanias në situata të veçanta epidemiologjike. Në këto
situata ka kategori njerëzish të rrezikuar për t u prekur nga leishmanioza edhe
kur nuk dihen vendet e qëndrimit të vektorit gjatë ditës, sidomos kur ata
shfaqin një shkallë të lartë endofilie.

Eliminimi i vatrave të rritjes së flebotomeve
Në vendet ku është e pranishme leishmanioza zoonotike masat e kontrollit
synojnë të eliminojnë burimin e infeksionit dhe ndërprerjen e transmetimit të
sëmundjes nga qeni te njeriu. Për shembull, lufta ndaj Leishmaniozës Kutane
Zoonotike shkaktuar nga L. major bazohet në shkatërrimin e strofkullave të
brejtësve gerbilidë në një rreze prej 1-2 km nga zonat e banuara. Në vendin
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tonë lufta duhet të drejtohet ndaj eliminimit të qenve pa zot, që përbëjnë
rezervuarët kryesorë të Leishmanias.

Qaforet e imprenjuara.
Në vendet e Evropës Jugore përdorimi i trajtimeve me bazë fosforganike,
përveç se nuk ka qenë një zgjidhje, ka përzgjedhur shtame rezistente të parazitit
dhe kështu që kontrolli bëhet vetëm me anë të mbrojtjes së qenve nga pickimi
i flebotomeve. Për mbrojtjen e qenve përdoren insekticide reziduale me lëndë
aktive deltametrinë dhe permetrinë. Këto produkte karakterizohen nga
toksiciteti i ulët për vertebrorët, avullueshmëri të ulët, aktivitet insekticid të
lartë, veprim të shpejtë dhe irritues ndaj artropodeve hematofagë. Ky efekt
vihet re pas një kohe shumë të shkurtër të kontaktit (zakonisht përpara se
artropodi të ketë thithur një dozë letale) duke i çorientuar dhe duke i bërë të
pazotët për të pickuar. Te flebotomet për shkak të përmasave të vogla përveç
efektit të mëparshëm shtohet edhe një i dytë, ai neutralizues knock down
pra efekti luftues që, megjithëse përkohësisht, mund të shkaktojë ngordhjen e
insektit dhe dëmtime të funksioneve e humbjen e disa këmbëve.

Fig.3.7 Qen të prekur nga Leishmania
me ulcera e transformim të thonjve.

88

Fig.3.8 Qen i mbrojtur me qafore të imprenjuar
me insekticid.

Zakonisht përdoret një qafore
plastike që përmban një depo me
deltametrinë dhe trifenil fosfat, të cilat
kombinohen me njëra-tjetrën duke
luajtur rol insekticid. Çlirimi i
insekticidit bëhet ngadalë në lipidet e
lëkurës së qenit. Efekti i insekticidit
zgjat deri në 6 muaj. Studimet e fundit
në laborator kanë treguar se qaforet e
imprenjuara me deltametrinë (Fig.3.5)
ushtrojnë një efekt të fortë largues

Fig.3.9 Qen me shenja klinike të
Leishmaniozës. Foto Kujtim Mersini.

në drejtim të flebotomeve dhe pas një ekspozimi prej 2 orësh shkaktojnë ngordhjen
e 60% të insekteve. Është demonstruar që qentë e mbrojtur me qafore të tilla
shfaqnin një mbrojtje deri në 85-98%. Për të ruajtur qentë nga pickimi i
flebotomeve në treg ekziston edhe një produkt i njohur si Exspot , me
përmbajtje të lëndës aktive permetrinë 65%, në formulimin xhel, i cili aplikohet
në çdo muaj mbi lëkurën e qenit, por është me pak efektiv sesa qaforet e
imprenjuara.
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KAPITULLI 4

KAPITULLI 4. MIZAT
Enkelejda Velo
Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP.

4.1 SISTEMATIKA DHE BIOLOGJIA
Termi mizë është një term i përgjithshëm që përfshin një numër të madh
llojesh të rendit Diptera që kanë vetëm një çift krahësh. Krahët posteriorë
janë reduktuar dhe janë shndërruar në struktura të vogla të quajtura bilancierë
që luajnë rol në ruajtjen e ekuilibrit gjatë fluturimit. Mizat me interes për
shëndetin publik janë: miza e shtëpisë (Musca domestica), mizat e mishit, të
djathit etj., të cilat transmetojnë në mënyrë mekanike nëpërmjet këmbëve
dhe aparatit të gojës patogjenë të ndryshëm, pra janë transportues mekanikë
ose siç i kemi quajtur ndryshe aktorë.
Më poshtë paraqiten karakteristikat kryesore të mizave:
· Aftësi e lartë për t u shumuar. Miza e shtëpisë arrin të prodhojë
deri në 15 gjenerata në vit.
· Cikli biologjik shumë i shpejtë. Cikli biologjik i një mize varion
nga 10 ditë në 35oC, në 50 ditë në 15oC.
· Polifagia. Ka një aftësi shumë të madhe për t u përshtatur ndaj
burimeve të ndryshme të ushqimit dhe arrin të mbijetojë duke u ushqyer në
çdo lloj substrati organik të pranishëm në mjedisin, në të cilin gjendet.
· Përshtatshmëria. Përshtatet për të jetuar në çfarëdolloj mjedisi natyral
dhe artificial nga Ekuatori deri në Pole, nga fermat deri te dhomat sterile.
Llojet e mizave që do të trajtojmë në këtë kapitull janë:
· mizat sinantropike (mizat e lidhura tërësisht me aktivitetin e njeriut);
· mizat e plehrave - Fam. Muscidae;
· mizat e mishit Fam. Calliphoridae, Sarcophidae;
· mizat e vogla Fam. Drosophilidae, Phoridae, Piophilidae;
· mizat e dimrit Musciadae, Calliphoridae.
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MIZAT E MBETURINAVE (PLEHRAVE)
Miza e shtëpisë (Musca domestica).
M. domestica bën pjesë në Rendin Diptera, N/rendin Cyclorrhapha dhe familjen
Muscidae. Kjo familje përfshin dhe miza të tjera sinantropike që i përkasin
gjinive Stomoxys, Muscina, Fannia etj. Gjinia Musca përfshin 26 lloje, pjesa më e
madhe e të cilave nuk janë sinantropike dhe nuk paraqesin interes për shëndetin
publik.
Miza e shtëpisë (Musca domestica) është dipteri më i zakonshëm dhe me
përhapjen më të madhe ndër dipteret që jetojnë në kontakt të ngushtë me
njerëzit. Është një insekt ubikuitar me origjinë nga zonat tropikale dhe
subtropikale, tipik sinantropik që varet pothuajse tërësisht nga aktiviteti i njeriut.
Riprodhohet në mbeturinat dhe plehrat e krijuara nga njerëzit dhe jashtëqitjet
e kafshëve shtëpiake, ushqehet në ushqimet e tyre dhe strehohet në banesat e
tyre. Miza e shtëpisë ka rëndësi të madhe për shëndetin publik, pasi mund të
transportojë infeksione të njerëzit dhe kafshët duke ndotur ushqimet. Mungesa
e mizave në një mjedis është një tregues i një higjiene të mirë.
Potencialisht është një fluturuese e mirë. Kur ka ushqim të disponueshëm
qëndron në një rreze prej 100-500 m larg vendit të riprodhimit. Përhapet
deri në 3-4 km, por në rast se është e nevojshme mund të zhvendoset në
mënyre aktive deri në 10-30 km. Përhapja e mizave të shtëpisë në një mjedis
ndikohet shumë nga temperatura, lagështira, era, drita dhe ngjyra e sipërfaqjes.
Ato janë aktive vetëm gjatë ditës, ose nën ndikimin e dritës artificiale, ndërsa
në errësirë ndërpresin çdo lloj aktiviteti. Adulti nuk fluturon nën temperaturën
10oC, qëndron i palëvizshëm në 4oC dhe ngordh në 0oC.
Biologjia dhe Cikli i Zhvillimit

Figura 4.1. M. domestica, karakteristikat identifikuese: 4 banda vertikale
të zeza që përshkojnë pjesën vertikale të toraksit (majtas); këndi i menjëhershëm
në venën e katërt të krahut (djathtas).Foto. G. Pampiglione & R. Romi.
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Tab. 4.1 Më poshtë paraqesim karakteristikat dalluese për mizën e
shtëpisë M. domestica.

Figura 4.2 Cikli i zhvillimit te
miza e shtëpisë Musca domestica

92

Cikli nga veza deri tek adulti varion shumë
nga temperatura: nga minimumi 8 ditë në
temperaturën 35oC, deri në më shumë se 45
ditë në 16 o C. Zhvillimi ndërpritet nën
temperaturën 13oC dhe larvat ngordhin në
temp > 45oC.
Zakonisht larvat edhe të llojeve të tjera të
mizave zhvillohen në materiale të ndryshme
organike me origjinë njerëzore ose bimore
p.sh. tualetet e hapura (për Chrysomyia),

mbeturina dhe materiale organike të përziera me dhé, (për Muscina, dhe Musca),
jashtëqitjet e njerëzve (për Musca), mish i dekompozuar dhe ekskrementet e
kafshëve (për Chrysomyia, mizat e mishit dhe Sarcophage, mizat e vogla të mishit).
1 kg ose 1 litër material organik mund të zhvillojë nga 5 ne 10 000 miza.
Mizat adulte ushqehen me lëngun e bimëve dhe lëngun organik dhe kanë
një jetëgjatësi nga 1 deri në 2 muaj. Në dallim nga mizat e shtëpisë, mizat e
mishit nuk hyjnë në shtëpi, por qëndrojnë në kazanët e plehrave. Adultët janë
aktivë gjatë ditës, ndërsa gjatë natës pushojnë. Shpërndarja e adulteve gjatë
ditës influencohet nga reagimi i tyre ndaj dritës, temperaturës, lagështirës,
ngjyrës dhe përbërjes së sipërfaqeve ku ato qëndrojnë. Në temperaturat 3540oC ato pushojnë. Lëshimi i vezëve, çiftëzimi, ushqyerja dhe fluturimi
ndërpriten nën temperaturën 15oC. Mizat janë më shumë aktive në kushte të
lagështirës së ulët të ajrit. Në temperatura mbi 20oC, mizat pëlqejnë të
qëndrojnë jashtë ose në ambiente të mbuluara në vende të hapura.
Femrat kanë nevojë për aminoacide për të realizuar zhvillimin e vezëve.
Ushqimi gjendet me anë të tërheqjes vizuale dhe në distancë të vogla nuhatet
aroma dhe lagështira me anë të receptorëve të antenave. Nëse ushqimi i
testuar me atë të receptorëve kimikë të pozicionuar në këmbë dhe proboscis
është i lëngshëm, ai thithit, ndërsa, në rast se është i fortë zbutet më parë me
anë të sekrecioneve, të lëshuara nga gjëndra e pështymës.

Mizat e stallave (Muscina stabulans)
Janë shumë të ngjashme me mizat e shtëpisë
dhe i lëshojnë vezët në çdo lloj jashtëqitje apo
ushqimi. Futet mjaft shpesh në banesa ku
depoziton nga 140-200 vezë në ushqime.
Vatrën e zhvillimit e ndan me miza të tjera
dhe larva është predatore e formave juvenilie
të insekteve të tjerë si lepidopterë, coleopterë,
bletëve dhe grenzave. Cikli biologjik i mizave
të stallave realizohet brenda 3 javëve. Dimrin
e kalojnë në fazën pupë.

Fig. 4.3 Muscina stabulans
Foto biopix.dk.

Miza e ujërave të zeza (Fannia canicularis dhe Fannia scalaris).
Janë miza me përmasa të vogla me ngjyrë gri të lehtë, shumë e ngjashme
me mizën e shtëpisë, nga e cila dallohet me sy të lirë nga përmasa (5 mm) dhe
në qëndrim i mbajnë krahët të mbivendosura jo të ndara. Nëse konsumohen
aksidentalisht larvat e këtyre mizave, ato shkaktojnë probleme në traktin intestinal dhe adultët e tyre mund të transportojnë patogjenë. Veçanërisht
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meshkujt futen në banesa dhe lëvizin
zhurmshëm shumë shpejt përreth llambadarëve,
ndërsa femrat pëlqejnë mjediset e hapura. Janë
miza që zhvillohen në pranverë dhe me rritje e
temperaturës gjatë verës zhduken. Vezët i
depozitojnë në substrate gjysmë të lëngshëm dhe
Fig. 4.4 Fannia canicularis
në ujërat e zeza, feçe të ndryshme dhe ushqime
Foto biopix.dk.
në dekompozim. Vezët dhe larvat janë
karakteristike, të pajisura me galexhante (të parat) dhe apendikse me spina të
gjata në të gjithë trupin (të dytat). Larvat e rritura zhvendosen në substrat të
fortë ku kalojnë në pupë. Një cikël zhvillimi i plotë zgjat deri në 20 ditë në
kushte optimale, ndërsa adultët jetojnë nga 3-4 ditë.

Mizat e plehrave (mbeturinave) Ophyra sp.
Janë më të vogla se mizat e shtëpisë, toraksi
dhe abdomeni kanë ngjyrë të zezë metalike. Vezët
i depozitojnë në mbeturinat dhe kazanët e plehrave,
në pulari dhe larvat ushqehen me larva të mizave
të tjera. Këto janë miza të kadavrave dhe adultët
zakonisht jetojnë në vegjetacion dhe nuk hyjnë
brenda banesave.

Fig. 4.5 Ophyra sp
Foto biopix.dk.

MIZAT E MISHIT
Mizat blu dhe të verdha (Calliphoridae)
Njihen nga përmasat (10-11mm), ngjyra e abdomenit dhe e gjithë trupit
blu ose e verdhë metalike dhe lëvizje karakteristike gjatë fluturimit. I
depozitojnë vezët në kërmat, (sidomos te kërmat e minjve), në mish dhe në
çdo lloj ushqimi, mbeturinë apo mbeturina organike. Larvat janë të mëdha
dhe shkaktojnë probleme në aparatin tretës, nëse gëlltiten. Adultët janë shumë
aktivë gjatë sezonit të nxehtë. Dimrin e kalojnë në tokë në fazën larvë.
Në këtë gjini përmendim llojet e mëposhtme :

Fig. 4.6 Calliphora sp.me të Fig. 4.7 Lucilia sp. Pak më
mëdha me trup blu të vogla me ngjyrë të verdhë
metalik.Foto biopix.dk.
metalike.Foto biopix.dk.
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Fig. 4.8 Phormia sp.: kanë ngjyrë
blu me të verdhë metalike, disa
herë më të errëta në të zezë. Foto
biopix.dk.

Mizat e mishit (Sarchophaga sp.)
Janë miza të mëdha gri (10-14 mm), jo
metalike me tri banda të errëta në toraks
dhe abdomeni me mozaik.
Këto miza janë vivipare, pra janë në
gjendje të lëshojnë direkt larva (50-6- në
një depozitim) mbi kërmat e kafshëve të
ngordhura, mbi mishin e freskët apo mbi
çdo substrat organik. Larvat janë të mëdha
Fig. 4.9 Sarchophaga sp.Foto
biopix.dk.
dhe rezistente dhe japin shqetësime të
mëdha gastrike, nëse gëlltiten. Fatmirësisht mizat e mishit hyjnë shumë rrallë
në banesa krahasuar me mizat e tjera. Cikli i zhvillimit është i shpejtë nga 8-21
ditë, në varësi të temperaturës. Kjo mizë shfaqet në pranverë dhe prodhon
disa gjenerata gjatë gjithë stinës së ngrohtë.

MIZAT E VOGLA
Miza e uthullës (Fam.
Drosophilidae)
Drosofila më e njohur është Drosophila
melanogaster, miza e uthullës së verës.
Janë miza të vogla të verdha me sy të
kuq 2-4 mm, me dendësi më të madhe në
periudhën e vjeshtës, tërhiqen nga aroma e
fermenteve. Vezët e vogla i lëshojnë afër
substrateve ushqyese. Një femër mund të Fig.4.10 Drosophila melanogaster
lëshojë deri në 25 vezë në ditë, që çelin pas Foto biopix.dk.
48-72 orësh dhe larva e bardhë, e gjatë 5 mm, tenton të largohet në habitate
më të thata për t u transformuar në pupë. Në 20oC cikli biologjik zgjat 15
ditë, mbi 25oC jo më shumë se 8-10 ditë.

Miza e djathit (Fam. Piophilidae)
Miza e djathit apo miza e proshutave Piophila casei përfaqëson një nga llojet
më të përhapura dhe e njohur për dëmet që shkaktojnë në industrinë ushqimore

95

të mishit dhe atë të djathit. Kjo mizë është në gjendje të depërtojë në suxhuk
duke përshkuar zorrët me origjinë shtazore të transportuara dhe të ruajtura
nën kripë në tanket klasike. Është vektore e disa patogjenëve p.sh. Lysteria
monocytogenes (lesterioza). Në natyrë luan rol në dekompozimin e kadavrave.
Adulti (3-5 mm), ka ngjyrë të errët me sy e këmbë të kuqe dhe krahët me
reflekset e ylberit.

Fig. 4.11 Djathë i infestuar me P.caseiFoto
biopix.dk.

Fig.4.12 Piophila caseiFoto biopix.dk.

Femra që në ditën e dytë të jetës, fillon të depozitojë me qindra vezë në
sipërfaqet e ushqimeve, ose në brendësi të të çarave e plasaritjeve me anë të
një ovi-depozitori. Vezët çelin pas një dite dhe larvat për të shmangur dritën
depërtojnë në brendësi të substratit ushqimor.
Karakteristikë e formave juvenilie të këtij lloji është aftësia për të kërcyer
dhe për të gjetur një vend të përshtatshëm për të kaluar në pupë. Kërcimet
mund të kalojnë 20 cm në lartësi dhe gjatësi. Nëse gëlltiten, shkaktojnë
probleme gastrike e intestinale (miasi). Ky fenomen vihet re edhe në ditët e
sotme në ato zona ku konsumimi i «djathit me krimba» konsiderohet një
delikatesë dhe diçka e veçantë. Kjo mizë është shumë rezistente ndaj kushteve
të mjedisit (temperaturës). Cikli i zhvillimit zgjat nga 4 muaj në 13oC në vetëm
14 ditë në 36oC, temperatura optimale është 23-28oC. Konsiderohet e
rrezikshme në mjediset ku staxhionohen proshutat, ku arrin të realizojë disa
gjenerata në vit. Situata paraqitet e njëjtë në magazinat e staxhionimit të djathit
ku realizon vetëm 5-6 gjenerata.

MIZAT E DIMRIT
(Fam Calliphoridae dhe Muscidae)
Shpesh, në disa periudha të vitit, verifikohen në brendësi të ndërtesave të
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ndryshme invazione të vërteta nga mizat, që shkaktojnë shumë probleme
higjieno-sanitare. Këta dipterë me përmasa mesatare dhe të mëdha, zakonisht
i përkasin grupit të mizave të mishit dhe problemi lidhet me praninë e ndonjë
kadavre, mi apo zog të fshehur diku, i cili i zbuluar nga femra kthehet në një
substrat ushqyes për larvat.
Në realitet këto infestime të mëdha vihen re në vjeshtë dhe në dimër edhe
në vende jo të ngrohta dhe me individë të llojeve të ndryshme, midis të cilëve
përmendim Musca autumnalis shumë e ngjashme me mizën e shtëpisë.
Ndonjëherë qindra dhe mijëra individë mblidhen në pjesën e sipërme të
ndërtesave, në brendësi të kaviteteve të mureve, kateve, nënçati, të ekspozuar
në jug ose jugperëndim. Këta janë adultet e gjeneratës së fundit të sezonit të
verës. Larvat janë parazite të tokës, që me afrimin e temperaturave të ftohta
tentojnë të depërtojnë në brendësi të ndërtesave nëpërmjet të çarave të vogla
të pranishme në kënde apo në mbulesën e çatisë, zvarriten në të çarat e dyerve
dhe dritareve. Kjo sjellje vjen për arsye të ndryshimit të temperaturave gjatë
ditës dhe natës. Mizat pushojnë në muret e ngrohura nga dielli dhe me
perëndimin e diellit infestojnë vendet më të përshtatshme. Të tërhequra nga
drita, grumbullohen në numër të madh në afërsi të xhamave të dritareve dhe
bëhen mjaft të bezdisshme gjatë ditëve të ngrohta të dimrit.
Me rritjen e temperaturave në pranverë ky fenomen i dukshëm gjatë dimrit,
tashmë zhduket dhe individët që kanë mbijetuar dimrit përhapen në mjedisin
e jashtëm për të gjetur vende më të përshtatshme për ushqyerje dhe depozitimin
e vezëve.
Nuk dihet arsyeja, pse në një godinë dhe jo në tjetrën të ngjashme me të
apo pse në një kat dhe jo në tjetrin. Vatra e larvave mund të jetë larg dhe për
sa i përket Pollenia rudis, lloj me format juvenilie të fshehura në tokë ka shumë
çështje ende të pastudiuara. Rekomandohet përdorimi i produkteve të miroinkapsuluara.

Fig 4.13 Musca autumnalis
Foto biopix.dk.

Fig. 4.14 Pollenia rudis
Foto biopix.dk.
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4.2 RËNDËSIA PËR SHËNDETIN PUBLIK
Bezdisja
Kur popullata ka dendësi të madhe mund të shkaktojë shqetësime te mëdha
duke i bezdisur njerëzit gjatë punës apo kur ata pushojnë në ambientet e
brendshme të banesave. Përveç kësaj mund të kenë dhe një ndikim negativ
psikologjik, pasi prania e tyre konsiderohet si një shenjë e kushteve higjienike
jo të mira.

Sëmundjet e transmetuara.
Mizat marrin mikrobe patogjene në këmbët e tyre dhe aparatin e gojës
(proboscidin) dhe pjesët e tjera të trupit kur ato ushqehen në lëngun organik,
ose kur ato lëshojnë vezët në materialet e dekompozuara. Pastaj ato i mbartin
këto mikrobe në ushqimet ku ato qëndrojnë. Disa mikroorganizma patogjene
që janë thithur nëpërmjet ushqimit mund të mbijetojnë në aparatin tretës të
mizës për disa ditë. Mizat mund të derdhin lëngje të kontaminuara në ushqime
për të tretur ushqimet e forta si p.sh. kokrrizat e sheqerit. Së fundi, jashtëqitjet
e tyre që përmbajnë mikrobe mund t i depozitojnë në enët e kuzhinës dhe
ushqimet që hamë.
Mizat e gjinisë Musca dhe Chrysomyia janë shpesh vektorë mekanikë të
infeksioneve intestinale:
Infeksionet bakteriale nga protozoaret shkaktare të dizenterisë (janë në
gjendje të transmetojnë cistet e amebave dhe oocistet e toksopazmozës), dhe
shigelozës (Shigelën dhe Salmonelën) e tifos. Mizat përfshihen shumë rrallë
në transmetimin e kolerës, pasi kjo sëmundje kërkon sasi të madhe të materialit
të infektuar.
Infeksionet nga helmimet, janë në gjendje të transportojnë vezët e krimbave
të zorrëve (Enterobius vermicularis), askaridet (A scaris lumbricoides), trikocefalët
(Trichuris trichiura), strongiloidet (Strongyloides stercoralis) dhe tenjat (Taenia spp
e Dipylidium caninum).
Infeksionet virale, bëhet fjalë për rolin që luajnë mizat në transmetimin e
viruseve që shkaktojnë helmimet nga ushqimet dhe hepatitin viral A., ato
mund të transmetojnë gjithashtu poliomelitin dhe disa sëmundje të lëkurës
dhe syve.

Survejanca
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4.3 MONITORIMI DHE KAMPIONIMI I MOSTRAVE TË MIZAVE.
Lloji i trajtimit që duhet të aplikohet varet nga lloji i mizës dhe dendësia e
ekzemplarëve. Mizat adulte mund të kapen duke përdorur rrjetat ose kurthet
e fluturave. Për të vlerësuar numrin e ekzemplarëve, vendoset një zgarë (rrjetë)
në një vend ku mizat mblidhen bashkë, dhe numërohen sa prej tyre qëndrojnë
në rrjetë gjatë 30 sek. Numërimi përsëritet të paktën 3 herë dhe nxirret
mesatarja. Për të krahasuar të dhënat e vendeve të ndryshme, të gjitha testet
duhet të bëhen në kushte identike (lloji i vendit, koha, dita, ora, klima dhe
temperatura.).

4.4 METODAT E PARANDALIMIT DHE KONTROLLIT
Për kontrollin e mizave është e rëndësishme të hartohet një strategji e
Luftës së Integruar e përbërë nga:

Masat parandaluese:
Heqja e rregullt e mbeturinave;
Pastrimi dhe larja e mureve dhe dyshemeve të fabrikave apo reparteve
industriale;
edukimi;
aplikimi i teknikave për izolimin e pesteve.

Lufta me mjete fizike:
Elektro-insekticidet;
Kurthet me ushqim;
Sipërfaqet tërheqëse ngjitëse.

Lufta kimike:
Trajtimet me larvicide;
Trajtimet me adulticide: luftues dhe me efekt residual.

Lufta biologjike:
Përdorimi i predatoreve natyrale.

MASAT PARANDALUESE:
Në pjesën më të madhe të rasteve prania e mizave në një ambient të
brendshëm ndodh për arsye të hyrjes së tyre nga jashtë. Prandaj masat e para
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parandaluese lidhen me mbylljen e të çarave, dritareve, dyerve dhe nëpërmjet
përdorimit të rrjetave.
Për qendrat tregtare, lokalet, restorantet
është efikase dhe përdorimi i filtrave të
ajrit, ventilatorëve dhe kurtheve me dritë
UVA pranë dyerve në hyrje të godinave.
Në mjedisin e jashtëm mbeturinat duhet
të hidhen në kosha të mbyllur shumë mirë
dhe duhet të largohen çdo ditë.
Përmirësimi i kushteve higjieno-sanitare
nëpërmjet:
reduktimit dhe eliminimit të
vendeve të rritjes së mizave;
reduktimit të burimeve që
Fig.4.15 Skema e pozicionimit të
tërheqin mizat nga vendet e tjera;
rrjetave (Foto.D r. Maurizio
parandalimit të kontaktit midis
Bocchini)
mizave dhe patogjeneve që
shkaktojnë sëmundje;
ruajtjes së ushqimeve, enëve të gatimit në kuzhinë dhe njerëzve nga
kontakti me mizat, jep rezultate me jetëgjatësi më të madhe dhe është me
shumë kosto-efektiv.

KONTROLLI ME ANË TË MJETEVE FIZIKE
Kurthet me dritë UVA
Pjesa më e madhe e mizave janë të ndjeshme ndaj intensitetit të dritës dhe
kur futen në një mjedis lëvizin në drejtim të dritares duke tentuar të dalin
jashtë. Tërheqja që kanë insektet ndaj dritës është shfrytëzuar në ndërtimin e
kurtheve, të cilët janë shumë efektive në kontrollin e mizave. Efekti më i
madh vihet re gjatë natës, pasi tërheqja është më e lartë. Veprimi vihet re në
një distancë deri në 6-7m. Për të bërë zgjedhjen e llambës së duhur UVA
duhet të merren në konsideratë disa karakteristika:
Lloji apo mënyra e kapjes (gridë e elektrifikuar, piastër ngjitëse, ven
tilator);
Hapësira ku do të vendoset (madhësia);
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Përbërja e materialit (plastik, metalik, inoks);
Karakteristikat elektrike (shkalla e mbrojtjes);
Mënyra e montimit (në muret anësore apo e varur në tavan).
Në përgjithësi llambat me gridë të elektrifikuar me rrymë alternative
pëlqehen në industrinë ushqimore, pasi mbulojnë një zonë të madhe dhe
kanë kosto mirëmbajtjeje të ulët. Përveç kësaj, mund të pozicionohen larg
vendit ku përpunohen ushqimet. Ndërsa kurthet me piastër ngjitëse gjejnë
më shumë përdorim në qendrat tregtare (supermarkete, restorante, bare,
zyra publike).

Elektroinsekticidet me gridë të elektrifikuar.

Fig.4.17 Llamba me
F ig. 4 . 1 6 D r.
Maurizio Bocchini gridë të elektrifikuar
(Elekto-insekticidet) (Foto. Altin Velo)

Fig.4.18 Dr. Maurizio
Bocchini (E lektoinsekticidet)

Llambat më të mira me dritë kanë gridë të elektrifikuar të pajisura me
transformator me rrymë alternative. Është me e lehtë dhe më ekonomike që
grida të ushqehet me rrymë për një periudhë të shkurtër me anë të një
përforcuesi tensioni (kondensatori) të lidhur në rrjetin elektrik. Kur një insekt
hyn në gridë, kondensatori i lidhur me të shkarkon një sasi të lartë energjie
mbi insektin duke shkaktuar shpërthimin e tij.

Fig. 4.19 Llambë me
gridë të elektrifikuar. Foto:
M. Bocchini & A. Gelli.

Një avantazh i këtyre llambave është se duke
pasur rrymë alternative të grida ajo arrin të
vetëpastrohet. Në një gridë me rrymë të
vazhduar ndodh shpesh që insekti mbetet i
ngjitur, duke u djegur dhe pastaj shpërndahet
në ambient. Këto lloj dritash nuk pëlqehen në
asnjë mënyrë në Industrinë Ushqimore.
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Kurthet me piastër ngjitëse
Kurthet me dritë me piastër ngjitëse i tërheqin insektet në sajë të emetimit
të dritës dhe i kapin duke i ngjitur në një piastër të vendosur pas tubit
fluoreshent. Këto kurthe janë më të këndshme dhe funksionojnë në mënyre
diskrete dhe pa zhurmë, por piastra ngjitëse duhet ndërruar në çdo 1-2 muaj.

a.
Fig. 4.20 a. Kurth me dritë UV.
& A. Gelli.

b
b. Piastra ngjitëse. Foto: M. Bocchini

Disa kurthe funksionojnë duke përdorur ferromone seksuale të mizës së
shtëpisë (Z-9 tricosene) të vendosur në sipërfaqen ngjitëse, por përdorimi i
ferromoneve është i papërfillshëm, pasi tërheq vetëm meshkujt dhe kjo nga
një distancë shumë e vogël (20-30 cm).

Kurthet me ventilator
Kurthet me dritë me ventilator i tërheqin insektet me anë të dritës dhe i
kapin me anë të një ventilatori në sajë të rrymës së ajrit që ai krijon. Këto
kurthe pëlqehen shumë, por kanë disa dezavantazhe krahasuar me ata që
kanë piastër ngjitëse:
Në momentin e zbrazjes së depozitës mbledhëse, ekziston mundësia e
përhapjes së copëzave të insekteve në mjedisin përreth.
Nuk është e mundur identifikimi dhe monitorimi i insekteve të kapura
për arsye se copëtohen.
Shumë insekte fluturues, sidomos miza e shtëpisë, u shmangen rrymave
të ajrit duke iu larguar dhe duke e bërë kurthin jo-efektiv.
Jo rrallë ventilatori thyhet për rrjedhojë, kurthi del jashtë funksionit.

Programi i instalimit
Përpara instalimit të kurtheve me dritë UVA duhet të merren në konsideratë:
Kurthet duhet të pozicionohen mundësisht në kënd 90o nga burimet
kryesore të dritës, p.sh. dritaret më të mëdha.
Nuk duhet të varen shumë lart: baza e kurthit nuk duhet të jetë më
shumë se 2,5 m nga dyshemeja. Lartësia ideale është 1,5 m.
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Duhet të shmanget vendosja në vende ku ka rryma ajri që largojnë
insektet.
Nuk duhet të vendosen në vende ku mund të dobësohet dhe nuk ndihet
veprimi i dritës duke ulur efikasitetin.
Të mos vendosen direkt mbi vendet ku prodhohen ushqimet, pasi
qëllimi është që insektet të mbahen larg atyre zonave.
Të pozicionohen midis vendeve të hyrjes dhe zonave të prodhimit, në
mënyrë që t i pengojnë insektet përpara se të arrijnë zonat delikate.
Sa më i madh të jetë kurthi aq më i lartë është efikasiteti. Aty ku është e
mundur të varet kurthi në tavan, pasi kanë efekt tërheqës në një kënd prej
360º.
Në vendet me lagështirë është nevojshme përdorimi i kurtheve prej
inoksi që nuk ndryshken dhe nuk gërryhen.
Në zonat e ndjeshme mund të përdoren tuba fluoreshent të mbrojtur
nga një këllëf mbrojtës plastik që lejon depërtimin e dritës UV.
Kurthet duhet të jenë të lidhura në rrjetin elektrik (Volt 220) dhe të
qëndrojnë në punë gjatë gjithë kohës.
Në mjediset publike (bare, restorante) rekomandohet të përdoren kurthet
me piastër ngjitëse. Në kuzhina është më mirë të përdoren kurthe me gridë të
elektrifikuar me rrymë alternative.

Mirëmbajtja e kurtheve me dritë.
Mirëmbajtja e kurtheve përfshin: pastrimin, zëvendësimin e piastrave ngjitëse
(të paktën një ose dy herë në muaj) dhe ndërrimin e tubave çdo vit. Për çdo
kurth me dritë duhet të plotësohet një skedë me datën e instalimit dhe të
ndërrimit të llapave, sidomos në industrinë ushqimore ku përgjegjësia është
më e madhe.
Tubat që përdoren në pajisjet elektro-insekticide janë të pajisura me një
shtresë të veçantë fosfori që prodhon dritën UVA. Kjo shtresë shkatërrohet
afërsisht brenda një viti dhe tubi kthehet totalisht i paefektshëm. Momenti
më i mirë për të ndërruar llambën është pranvera, në mënyrë që kurthi të jetë
sa më efikas gjatë sezonit të nxehtë.

Kurthet ushqyese
Ekzistojnë lloje të ndryshme kurthesh ushqyese që përdorin të njëjtin parim
në kapjen e mizave, por dallohen nga efikasiteti i atraktantit që përmbajnë.
Këto kurthe vendosen në ambientet e jashtme. Kurthi përbëhet nga një shishe
plastike e mbushur me substanca që e tërheqin insektin e mbuluar me një
hinke, e cila lejon futjen e mizave, por pengon daljen e tyre përsëri.
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Fig. 4.21 Kurthe ushqyese për mizat (Foto. Altin Velo)

Mbeturina organike me aromë, sheqer, lëkurë banane etj. të përziera me
ujë luajnë një rol mjaft të mirë në tërheqjen e mizave. Kurthet mund të varen
1.5-2 m mbi tokë në një largësi deri në 5 m nga vend-zhvillimi i larvave dhe
15 m nga banesat etj. Kurthet bëhen aktive për 2-4 ditë dhe veprimi i tyre
zgjat deri në 2-4 javë. Më pas lënda organike që ato përmbajnë duhet të
zëvendësohet
Më poshtë paraqesim disa rekomandime për përdorimin e tyre:
Koha e nevojshme: nevojiten 2-3 ditë që atraktanti proteinik të bëhet aktiv.
Temperatura është një faktor përcaktues, në temperatura të larta atraktanti
bëhet aktiv që në ditën e parë.
Kurthet duhet të vendosen në hije, nëse temperatura është e lartë (3032ºC) dhe në vende të ngrohta me diell, nëse temperaturat janë të ulëta (1820 ºC).
Drita është një faktor i rëndësishëm dhe i domosdoshëm në mjediset e
brendshme, p.sh. në ferma apo stalla, është e domosdoshme vendosja në
vende me dritë, pranë dritareve mundësisht të ekspozuara në Jug.
Kurthet nuk kapin mizat e kuajve. Rrezja e veprimit është 5-10 metra për
mizat e shtëpisë dhe mbi 100 metra për mizat Calliforidae e Sarcofagidae.
Efektshmëria bie, nëse në mjedisin përreth ka materiale në dekompozim.
Kurthet duhet të pozicionohen 1-2 m nga toka dhe nuk duhet të jenë afër
dyerve dhe dritareve të banesave.
Në temperature të larta dhe dendësi të mëdha të popullatave të mizave
kurthet mbushen shumë shpejt, maksimumi brenda 10-15 ditëve dhe duhet
të ndërrohen.
Pozicionimi në vende me diell ose temperatura shumë të ulëta parandalojnë
fermentimin.
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Kurthet duhet të kontrollohen dhe t u shtohet here pas herë ujë, kur
temperaturat janë të larta dhe ka avullim të madh. Tundja e kurtheve ndihmon
në zhytjen dhe kalbëzimin e mizave të mbetura në sipërfaqe.
Pas 5-8 ditësh, kurthet që kapin pak miza duhet të zhvendosen në pozicione
me të përshtatshme ose pranë kurtheve që kapin më shumë, pranë të cilëve
mund të ndodhet vatra e zhvillimit të larvave.

LUFTA ME MJETE KIMIKE
Kontrolli kimik
Higjiena është esenciale në kontrollin jetëgjatë të mizave. Insekticidet duhet
të përdoren jo si zgjidhje e parë, si diçka e natyrshme, por si një plotësues i
masave sanitare në situata urgjente. Mizat mund të bëhen shumë shpejt
rezistente ndaj insekticideve. Për këtë arsye, larvicidet nuk duhet të përdoren,
nëse nuk janë ndërmarrë paraprakisht masat higjieno-sanitare.
Kontrolli kimik zhvillohet si në drejtim të larvave edhe të adulteve me anë
të përdorimit të insekticideve që i përkasin kategorive të ndryshme.
Larvicidet (IGR)
Rregullatorët e rritjes (IGR) janë nga insekticidet më të përdorshme në
kontrollin e larvave të mizave. Përdorimi i tyre në ujërat e zeza është mjaft
efektiv. Midis IGR-ve më të përdorshëm përmendim diflubenzuronin (0,51,0 g l.a./ m2), kiromazinen (0,5-1,0 g l.a./ m2), piriproxifenin (0,05-1 g l.a./
m2) dhe triflumuronin (1 g l.a./ m2). Formulimet me të përdorura janë:
pluhurat e tretshme, përqendrimet e emulsuara, granulat.
Adulticidet
Metodat e trajtimit të adulteve të mizës së shtëpisë janë:
Trajtime me efekt mbetës
Lënda aktive e insekticidit me efekt rezidual absorbohet nga këmbët e
mizës kur ajo qëndron në sipërfaqen e trajtuar. Ky trajtim nënkupton muret,
dyshemenë, tavanin, ku qëndrojnë zakonisht mizat e sapoçelura. Gjithashtu
duhet të trajtohen kazanët e plehrave dhe toka përreth tyre. Aplikimi realizohet
me anë të pompave me presion në muret e ndërtesave ku pushojnë mizat.
Nuk duhet të përdoren mjegulluesit me insecticide me efekt mbetës.
Insekticidet e përdorura janë piretroide (0,025-1 g l.a./m2), por ata nuk duhet
të përdoren të vetëm, pasi shumë shpejt u japin rezistencë mizave.
Rekomandohet alternimi me insekticide të tjerë si IGR.
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Efekti mbetës mund të zgjasë nga dy javë në rreth dy muaj në varësi të
disa faktorëve: formulimi i zgjedhur, lloji i sipërfaqes, lagështira, ekspozimi
ndaj dritës së diellit etj. Sipërfaqet e lëmuara dhe jo-absorbuese si p.sh. ato
plastike duhet të sprucohen në një shkallë deri në 40-80 ml solucion / m2,
kurse sipërfaqet absorbuese si p.sh. tullat ose plehrat duhet të sprucohen në
një shkallë që shkon deri në 250 ml/m2.
Duhet të tregohet kujdes për të shmangur kontaminimin ushqimeve dhe
ujit të pijshëm. Nuk duhet të sprucohen vendet ku hahet ushqim, kuzhinat,
kafshët dhe sipërfaqet që ato mund të lëpijnë. Kazanët e plehrave duhet të
trajtohen çdo javë. Kohëzgjatja e pesticideve në mure duhet të kontrollohet
me teste biologjike dhe frekuenca e trajtimit duhet të përshtatet sipas nevojave.
Trajtimet hapësinore
Mizat luftohen dhe ngordhin me anë të përdorimit të aerosolëve që
përmbajnë solucione ose emulsion insekticide që aplikohen me pajisje me
presion. Kjo teknikë mund të ndahet në dy lloje:
- Trajtime të hapësirave të jashtme. Ky lloj trajtimi rekomandohet
vetëm në raste të veçanta e me probleme emergjente në industrinë ushqimore,
në vendgrumbullimet e plehrave, në zonat në ndërtim, në qytete etj. Vendet
ku prodhohen dhe tregtohen ushqimet, grumbullimet e plehrave duhet të
trajtohen menjëherë, sapo të hidhen mbeturinat, sidomos, kur ato ndodhen
pranë tregjeve. Trajtimi realizohet me anë të automizatorëve normalë.

Fig. 4.22 Trajtime të hapësirave të jashtme Foto: Marco Genicco
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Teknika është shumë efikase, por nuk ka asnjë efekt të zgjatur dhe një sasi
e madhe e insekticidit kalon në mjedis. Aplikimi bëhet në orët më të nxehta të
ditës, kur aktiviteti i mizave është më i lartë. Lëndët aktive më efikase janë
piretrinat e sinergjizuara (20 g l.a./ ha) dhe piretroidet (10 g l.a./ ha), që
aplikohen në dozën rreth 10 litra/ha.
Avantazhet: dendësia e mizave reduktohet menjëherë.
Dezavantazhet: kostoja mund të jetë e lartë, pasi trajtimet dy javëve të para
duhet të përsëriten çdo ditë dhe pastaj aplikimi i insekticideve duhet të bëhet
çdo 2 javë; trajtimi nuk është efektiv kur ka shumë burime për rritjen e mizave;
efektiviteti varet nga fortësia dhe drejtimi i erës në momentin aplikimit.
- Trajtime të hapësirave të brendshme.
Spërkatja e mizave adulte direkt në krahë, ose gjatë qëndrimit të tyre njihet
si trajtimi i hapësirave. Ky trajtim ndihmon në reduktimin e numrit të adultëve
të mizave dhe parandalon përhapjen e tyre në vende të tjera. Insekticidi që
duhet të zgjidhet duhet të jetë i sigurt për kafshët dhe njerëzit që qëndrojnë
brenda këtyre ambienteve. Trajtimi duhet të bëhet në mbrëmje, kohë kur
edhe numri i mizave në to është më i lartë. Insekticidet më të përdorura janë
piretroidet (nga 0,1-0,5%).
Avantazhet: trajtimi i hapësirave të brendshme siguron një reduktim të
shpejtë të popullatës së mizave në banesa, kuzhina, restorante, dyqane, kasollet
e kafshëve etj. Dezavantazhet: trajtimi i hapësirave nuk mund të bëhet në kuzhina
dhe restorante kur përgatitet dhe serviret ushqim; efekti është i kufizuar.
Karremat toksike
Kjo teknikë rekomandohet në zonat ku prania e mizave është e vogël.
Karremat mund të jenë të ngurtë (granula me bazë sheqeri dhe rëre ose miell
gruri) ose lëngje me përqindje të lartë sheqeri (shurupe, melasse, ecc.), në të
cilët shtohet një përqindje insekticidi që varion nga 0,1% në 2%. Disa karrema
përmbajnë edhe ferromone (z-9-tricosene) që luajnë rol atraktant.

Fig. 4.23 Karremat toksikë. Foto Dr. Maurizio Bocchini
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Karremat toksikë janë një metodë shumë e mirë për të zvogëluar fenomenin
e rezistencës. Lëndët aktive në përdorim janë me baze imidacloprid, metomil,
spinosad. Për më shumë informacion mbi këto lëndë aktive (ref. Kapitullit
12 mbi Biocidet).
Shiritat e imprenjuar dhe metoda të ngjashme.
Përdorimi i kësaj metode ka ardhur duke vëzhguar preferencat e mizave
për të qëndruar në objekte nën tavan për të kaluar natën. Objekte të tilla
mund të jenë letra, shirita prej celuloze ose plastike. Imprenjimi bëhet duke
përdorur sheqer, i cili luan rolin e atraktantit dhe një ngjitës (zakonisht një vaj).
Sasia e insekticidit nuk duhet të tejkalohet asnjëherë për të shmangur shfaqjen
e ndonjë efekti repelent. Kjo metodë, e cila është e thjeshtë dhe praktike,
rekomandohet për stalla, ferma, pulari, dyqane e restorante dhe në mjedise
ku përdorimi i trajtimeve të mureve ka probleme.
Lufta biologjike
Shfaqja e rezistencës së M. domestica në drejtim të insekticideve është vënë
re në të gjithë botën gjithmonë me frekuence më të lartë. Ky fenomen ka
rritur nevojën e gjetjes së metodave alternative krahas atyre kimike për
kontrollin e mizave. Metoda e kontrollit biologjik ka gjetur një përdorim të
gjerë sidomos në Amerikë dhe Danimarkë. Lufta biologjike bazohet në
përdorimin e insekteve parazite të mizave të shtëpisë që janë në gjendje të
vrasin format pre-adulte (larvat e pupat). Parazitët kryesorë që përdoren për
këtë qëllim janë Himenopteret Pteromalide, që i përkasin gjinisë Spalangia (S.
cameroni), Nasonia (N. vitripennis) e Muscidifurax (M. zaraptor).
Rritja dhe përdorimi i këtyre parazitëve
kërkon ngritjen e laboratorëve për
mbarështimin kontrollin e cilësisë dhe të
sasisë së tyre. Aplikohen në ferma, duke i
lëshuar manualisht ose duke i lënë në
kontenitorë me vrima nga ku dalin format
parazitare adulte. Doza e përdorur ndryshon
Fig. 4.24 Lufta biologjike,
në bazë të tipit të substratit të pranishëm
Foto Dr. Maurizio Bocchini
dhe llojit të kafshëve në fermë, në parim
nga 0,5 litri (p.sh. në pulari) deri në 3-4 litra (në ferma me bagëti) për trajtimin
e zonave prej 100 m². Një litër produkt biologjik përmban deri në 6.000
parazitë.
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Mizat e zeza, DIPTERA, SIMULIDAE (Blackflies).
Mizat e zeza (Diptera, Simulidae) janë miza të vogla të errëta me madhësi 15 mm, vetëm femrat e të cilave ushqehen me gjak. Larvat zhvillohen në ujë të
rrjedhshëm të pasur me oksigjen. Kanë rëndësi për shëndetin publik, pasi
janë vektorë të onchocerkazes dhe mansonelozës te njerëzit. Përveç kësaj,
simulidet janë shumë shqetësuese për shkak të pickimeve të shumta dhe të
fuqishme që ato japin, duke u bërë pengesë për aktivitetin e njerëzve në
mjediset e jashtme në oraret e pikut të aktivitetit të tyre.
Kontrolli mund të drejtohet në fazën ujore të zhvillimit të mizës, por
kostoja dhe mënyra e operimit bëhet në bazë të hartimit të programeve
specifike. Mund të përdoren si lufta kimike me anë të bakterit entomo-patogjen
Bacilus turingensis israeliensis, ose me anë të insekticideve si temephos. Gjithashtu
rekomandohet dhe përdorimi i repelentëve DEET.

MIZAT MYIASI-GJENIKE.
«Myiasis» nënkupton infestimin e njerëzve ose kafshëve nga larvat e mizave.
Në disa lloje mizash larvat ushqehen tek organet, indet dhe lëngjet e bujtësit
vertebror. Disa miza jopickuese mund të depozitojnë vezët në plagë apo
inde të dëmtuara dhe si rezultat larva ushqehet dhe nxjerr jashtëqitjet në indet
e dëmtuara. (myiasis fakultativ). Në Afrikën tropikale, larvat e Cordylobia
anthropophaga janë parazitë të detyruar miasi-gjenik. Bujtësi i tyre i preferuar
është miu, por edhe njeriu mund të infestohet njëkohësisht. Larvat e një lloj
tjetër mize, A uchmeromyia luteola (larva e krimbave të tokës) jeton në tokë dhe
ushqehet me gjakun e njerëzve që ulen apo shtrihen në tokë gjatë mbrëmjes.
Kjo lloj mize gjendet vetëm në banesa në Afrikën tropikale.
Myiasis mund të parandalohet vetëm duke i ndërgjegjësuar njerëzit për
mënyrën e infektimit, me anë të pastrimit të plagëve të trupit dhe ulcerave
dhe më anë të aplikimit të insekticidi aty ku miza lëshon vezët.
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KAPITULLI 5

RRIQNAT
Enkelejda Velo & Silva Bino
Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP.

5.1 SISTEMATIKA DHE BIOLOGJIA
Rriqnat janë ektoparazitë hematofagë të
vertebrorëve (gjitarëve, zogjve dhe
reptilëve). Rriqnat gjenden kryesisht në
habitate me vegjetacion ku ndihen të
mbrojtur dhe që frekuentohen nga bujtësit
e tyre. Shumë lloje strehohen poshtë
gjetheve, madje edhe nëntokë, në drurë,
shkurre, në bar të gjatë duke pritur që të
ngjiten me bujtësin e parë që do të kalojë aty pranë të tërhequr nga anhidridi
karbonik që çlirohet nga gjitarët.
Klasifikimi shkencor:
Rriqnat i përkasin Tipit Arthropoda (trupi i mbuluar me ekzoskelet dhe
këmbët e nyjëtuara të ndara në segmente), Klasa Arachnida (mungojnë antenat,
sytë e përbërë dhe krahët), Rendi Acarinave, nënrendi Metastigmata, nëngjinia
Ixodide (prania e rostrumit të lëvizshëm dhe parazitizëm i detyruar gjatë të
gjitha stadeve të zhvillimit). Në të gjithë botën, sot njihen rreth 870 lloje të
grupuara në tri familje: Ixodidae që përfshin 13 gjini me rreth 680 lloje; Argasidae me rreth 190 lloje të tjera të 5 gjinive dhe Fam. N uttalliellidae me një
gjini dhe një lloj.
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5.1 a.Rriqnat e buta Fam Argasidae.
Rriqnat e buta kanë trup të sheshtë, oval me mbulesë të butë. Pjesa e gojës
është e fshehur nën pjesën tjetër të trupit. Në përgjithësi rriqnat e buta janë
parazitë të zogjve, por disa prej tyre ushqehen edhe në bujtës të tjerë. Zakonisht
të gjitha fazat e zhvillimit i kalojnë duke u ushqyer vetëm në një bujtës. Gjatë
një faze zhvillimi rriqna e butë mund të ushqehet disa herë gjatë një periudhe,
të paktën disa ditore. Një ushqyerje zgjat deri në 30 minuta. Më pas, ato
strehohen në të çarat e dheut apo poshtë gurëve kur nuk kanë më nevojë për
ushqim. Femra adulte e një rriqne të butë lëshon relativisht pak vezë për një
periudhë të gjatë. Disa lloje mund të mbijetojnë nga 1 vit deri në 10 vjet pa
ushqim. Disa prej tyre si p.sh. rriqnat e pulave dhe pëllumbave (A rgas sp.)
ushqehen te njeriu në mungesë të bujtësit. Llojet që ushqehen me gjak në
fshatra gjenden dhe brenda banesave. Gjatë natës rriqnat e buta dalin për të
thithur gjak nga vendet ku janë fshehur.
Ethet e përsëritura (relapsing-fever tick) shkaktohen nga rriqnat që i përkasin
familjes së rriqnave të buta, A rgasidae lloji Ornithodoros turicata.

Figura 5.1 Adulti i Ixodidae (majtas) Adulti i Argasidae (djathtas) Foto Z.
Vatansever.

5.1 b. Rriqnat e forta
Adultet e rriqnave të forta kanë trup të sheshtë, në formë ovale me përmasa
nga 0.2 në 0.6 cm në gjatësi, megjithëse femrat mund të jenë 1 cm ose më
shumë në diametër kur ato ngopen plotësisht me gjak.
Rriqna adulte. Adulti ka 4 çifte këmbësh të nyjëtuara që mbarojnë me kthetra;
ndërsa larvat kanë vetëm 3 çifte këmbësh. Në dallim nga rriqnat e buta, te
rriqnat e forta pjesa e gojës mund të shihet nga sipër, trupin e ka të mbuluar
me një skutum të fortë nga ana dorsale dhe ka vetëm një fazë nimfe.
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Parazitojnë kryesisht në gjitarë, por mund të gjenden edhe në zogj e reptil
(breshka). Nimfat mund të ushqehen në lloje të ndryshme bujtësish gjatë çdo
faze të zhvillimit të tyre; në çdo fazë nimfa ushqehet vetëm një herë. Femra
adulte lëshon në tokë vetëm një grumbull të madh vezësh pas ushqyerjes së
saj të fundit. Larvat, të cilat janë shumë të vogla 0.5-1.5 mm të gjata, ngjiten
në vegjetacion dhe presin për një bujtës të përshtatshëm që të kalojë. Ato janë
shumë të ndjeshme ndaj dioksidit të karbonit dhe lëshojnë sinjale që nxitin
lëvizje kur ndiejnë që një bujtës është afër. Këmbët e tyre kapëse-shtrënguese
u japin rriqnave mundësinë të ngjiten pas bujtësit. Rriqnat, menjëherë gjejnë
një vend të mbrojtur në trupin e bujtësit ngulin pjesën e përparme të gojës në
trup dhe fillojnë të ushqehen. Pas disa ditësh kur janë ngopur plotësisht rriqnat
shkëputen nga bujtësi dhe bien poshtë në tokë, kërkojnë strehim dhe zhvishen
për të kaluar në fazën nimfe, gjatë së cilës rriqna rikthehet për të kërkuar
ushqim, ushqehet, shkëputet nga bujtësi dhe zhvishet për të kaluar në fazën
adulte. Femra adulte, ngjitet në vegjetacion për të pritur për një bujtës të ri
dhe qëndron te ai për një deri në dy javë. Pastaj bie në tokë, kërkon strehim
në vende të freskëta nën gurë, nën gjethe ku lëshon vezët. Në disa lloje,
adultët meshkuj dhe nimfat në disa faza të zhvillimit të tyre nuk ushqehen.

Fig. 5.2 Cikli biologjik i rriqnave të forta
Shumë lloje të rriqnave të forta ushqehen me bujtës të ndryshëm: një bujtës
për larvën, një për nimfën dhe një për adultin. Duke qëndruar të ngjitur te
bujtësi për disa ditë, rriqna mund të përshkojë distanca të mëdha së bashku me
të. Kombinimi midis ushqyerjes në bujtës të ndryshëm dhe udhëtimit në distanca
të konsiderueshme shpjegon rëndësinë që kanë rriqnat e forta si vektorë të një
sërë patogjenëve.
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5.2 RËNDESIA PËR SHËNDETIN PUBLIK
Shqetësime. Rriqnat shkaktojnë pickime shumë të dhimbshme dhe
infestime të mëdha në kafshë që çojnë në humbje të sasive të mëdha të gjakut
dhe dëme në blegtori.
Roli vektorial. Shumë sëmundje transmetohen te njerëzit dhe kafshët
shtëpiake nëpërmjet pickimit të rriqnave apo jashtëqitjeve të tyre. Më të
rëndësishmet ndër to janë: Ethet Hemorragjike të Kongo-Krimesë, (CrimeanCongo Hemorrhagic Fever), Ethja Q (Q Fever), ethet e larme (spotted fever), Lyme disease, tularemia, disa forma të encefalitit, Rickeciozat, sëmundja
e pyllit Kyasamur, Ethet e rriqnave të Kolorados etj.
Zakonisht, një kombinim i veçantë rriqnë-bujtës çon në zhvillimin e një
organizmi patogjen të caktuar dhe shpesh një infestim shtrihet në një zonë
gjeografike relativisht të vogël.
Tab. 5.1 Sëmundjet Kryesore që Transmetohen nga Rriqnat e Forta

5.3 LLOJET E PRANISHME NË VENDIN TONË ME INTERES PËR
SHËNDETIN PUBLIK.
Në vendin tonë gjenden të pranishme 14 lloje rriqnash
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Tabela 5.2 Llojet e rriqnave të forta të pranishme në Shqipëri.
Harta 5.1 Shpërndarja e disa llojeve të rriqnave të pranishme në Shqipëri.
E. Velo, P. Kadriaj, E. Rogozi
SHPËRNDARJA E DISA LLOJEVE TË RIQNAVE NË SHQIPËRI
2001-2012
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GJINITË DHE LLOJET KRYESORE ME INTERES PËR SHËNDETIN
PUBLIK

5.3 a. Gjinia Hyalomma
Llojet e rriqnave të gjinisë Hyalomma gjenden në Afrikë, Europën Jugore
dhe Azi. Disa lloje të kësaj gjinie janë ripërshkruar së fundmi bazuar në tiparet
morfologjike. Hyalomma-t e realizojnë ciklin e tyre të zhvillimit kryesisht në dy
dhe tre bujtës. Ato kanë trup relativisht të madh, aparatin e gojës të gjatë,
skutumin e zbehtë në të errët dhe unaza të zbehta në këmbët e tyre. Të gjitha
llojet e kësaj gjinie kanë sy konveks, festune të pranishme dhe meshkujt kanë
të pranishme pllakën anale. Njihen katër lloje në këtë gjini: Hy. turanicum, Hy.
isaaci, Hy. rufipes, dhe aegyptium, anatolicum, detritium dhe Hy. marginatum.
Kjo e fundit është lloji i vetëm Europian. Në vendin tonë janë gjetur të
pranishme llojet: Hy. marginatum, Hy. turanicum, Hy. Anatolicum dhe Hy. aegyptium.

Cikli i zhvillimit kalon në dy bujtës.
Si në të gjitha ciklet e zhvillimit të rriqnave, vezët lëshohen në tokë. Larvat
çelin pas disa javësh zhvillimi dhe vihen në kërkim të bujtësit. Pasi ngopen
plotësisht, ato qëndrojnë të ngjitura te bujtësi ku dhe realizojnë zhveshjen e
mbulesës së trupit. Pastaj nimfat, ushqehen me të njëjtin bujtës dhe, pasi ngopen
shkëputen dhe bien prej tij dhe pësojnë një zhveshje tjetër në tokë duke u
kthyer në adultë. Pasi forcohet mbulesa trupore, adultët vihen në kërkim të
një bujtësi të dytë, e atakojnë, ushqehen, çiftëzohen dhe vetëm femrat e
ushqyera shkëputen nga bujtësi dhe zbresin për të lëshuar vezët në tokë, në
mjediset natyrore. Meshkujt qëndrojnë te bujtësi për disa javë për t u çiftëzuar
me femra të tjera dhe përfundimisht vdesin. Në këtë cikël zhvillimi kalon jo
vetëm Hy. Marginatum, por edhe Rhipicephalus bursa. Ndryshimet në llojet e
rriqnave që e realizojnë ciklin e zhvillimit në dy bujtës qëndrojnë në faktin,
nëse ato shfrytëzojnë lloje të njëjta apo të ndryshme bujtësish për të zhvilluar
format imature dhe adulte. Llojet që ngjiten në të njëjtin lloj bujtësi, si në
fazën larvë dhe atë adulte quhen monotropike dhe përfshijnë Rh. bursa, Rh. e.
evertsi, Hy. detritum, Hy. anatolicum, dhe disa herë Hy. truncatum. Hy. detritum
zakonisht ushqehet në gjedhë dhe kuaj. Adultët ushqehen gjatë verës dhe
nimfat e kalojnë dimrin në diapauz. Hy. marginatum, Hy. turanicum, dhe Hy.
rufipes janë lloje ditropike, pra format imature dhe adulte ushqehen në dy
bujtës të ndryshëm. Larvat dhe nimfat e Hy. marginatum ushqehen fillimisht
në zogjtë dhe mamalët e vegjël e të egër, ndërsa adultët gjenden zakonisht në
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gjedhë, kuaj, dele, dhi dhe deve. Hy. rufipes Iformat adulte gjenden zakonisht
në kafshët shtëpiake, por edhe në kafshët e egra si gjirafat dhe buajt.
Hy. marginatum është e pranishme në Europë: Shqipëri, Bosnjë &
Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Qipro, Francë, Greqi, Itali, Maqedoni, Moldavi,
Mal të Zi, Portugali, Rumani, Rusi, Serbi, Spanjë, Ukrainë; Azi: Armeni,
Azerbajxhan, Gjeorgji, Iran, Irak, Izrael, Siri, Turqi dhe Turkmenistan; Afrikë:
Algjeri, Egjipt, Libi, Marok dhe Tunizi. Raportimet e këtij lloji në jug të Afrikës
(p.sh. Nigeri) dhe në Europën e Veriut (p.sh. Finlandë) mund t i dedikohen
transportimit të formave imature nga zogjtë migratorë.
Hyalomma marginatum
është një rriqnë e fortë e
pranishme në E uropën
jugore, Azinë jugore dhe në
pjesën më të madhe të
Afrikës. Ajo gjendet në
biotope të ndryshme që
karakterizohen nga lagështira
relative e ulët si në stepa,
savana dhe në kodrat me
shkurre dhe kullota. Ajo e
Fig. 5.3 Hyalomma marginatum Foto:
realizon ciklin e zhvillimit në
E. Velo & P. Kadriaj.
dy bujtës: zhvillohet nga larva
në nimfë në bujtësin e parë (veçanërisht lepujt e egër, iriqët dhe zogjtë) dhe
pastaj infeston bujtësin e dytë (kryesisht lopë, dele, derra, mace dhe kuaj) në
fazën adulte. Si larvat edhe nimfat ushqehen pa u larguar nga bujtësi dhe
kalojnë disa ditë të fiksuara në trupin e tij. Format e parritura (imature)
qëndrojnë për një kohë të gjatë te bujtësi (12-16 ditë) duke iu dhënë mundësi
që të zhvendosen në mënyrë pasive me anë të migrimit të zogjve migratorë
në distanca të mëdha. Këto forma janë gjetur në zogjtë shtëpiake dhe të egër
(Passeriformes, Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, Charadriformes,
Strigiformes, Coraciformes), lepurin e egër në ngjyrë kafe Europian (Lepus
europeus), iriqët dhe dythundrakët e egër. Format adulte gjenden në dythundrakët
shtëpiakë dhe të egër, kuajt dhe njerëzit.
Lloji Hy. marginatum sensu lato (s.l.) është vektori më i rëndësishëm i virusit
të Ethes Hemorragjike të Kongo-Krimesë (EHKK).

5.3 b. Gjinia Rhipicephalus
Gjinia Rhipicephalus e ka origjinën nga Afrika me disa lloje që gjenden në
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Europë dhe Azi. Një lloj i kësaj gjinie, Rh. sanguineus është kozmopolitan, për
arsye të preferencave të këtij lloji për bujtësin specifik që është qeni. Shumica
e llojeve të kësaj gjinie e realizojnë ciklin e zhvillimit në tre bujtës përveç Rh.
Bursa, e cila e realizon zhvillimin në dy bujtës.
Llojet që i përkasin nëngjinisë
Boophilus e kalojnë ciklin e
zhvillimit në një bujtës. Rriqnat e
gjinisë Rhipicephalus e kanë
aparatin e gojës të shkurtër, bazën
e kokës në formë hekzagonale,
skutumin në ngjyrë kafe, disa lloje
afrikane mund të kenë edhe
ornamente, kanë të pranishëm sytë,
festunet dhe pllakat adanale.
Fig. 5.4 Rhipicephalus bursa
Identifikimi i llojeve brenda kësaj
gjinie është e vështirë, pasi kanë shumë ngjashmëri nga ana morfologjike.

Rhipicephalus, sanguineus (rriqna e qenit)
Rriqna e qenit është e përhapur në të gjithë vendin, si në mjedise urbane,
edhe në ato rurale. Ajo njihet për rolin e saj në transmetimin e një numri të
madh patogjenesh për njeriun dhe qenin që është bujtësi i preferuar i Rh.
sanguineus. Megjithatë kjo rriqnë paraziton edhe bujtës të tjerë përveç qenit,
përfshirë këtu edhe njeriun. Është gjetur te gjedhet, derrat, kuajt madje edhe
vertebrorë të vegjël. R. sanguineus është e pranishme në të gjithë zonat me
klimë të ngrohtë e mesatare.

Fig.5.5 a. Rh. sanguineus femra
Foto: P.Kadriaj

b. Rh. sanguineus mashkulli
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Habitati i R. sanguineus përfaqësohet nga mjedise urbane e periurbane,
baraka apo kabina me kopshte të vogla, sera apo depo me barriera të këqija
e bimësi të egër rreth e rrotull që krijojnë mjedise të përshtatshëm për zhvillimin
e llojit. Në habitate të tilla gjendet i pranishëm vetëm ky lloj dhe jo të tjera.
Rriqna e qenit mund të vendoset edhe në zona urbane, ku gjen nishe ekologjike
të përshtatshme për zhvillim si brenda edhe në mjediset e jashtme të banesave.
Në raste të infestimeve të rënda dhe të kushteve të favorshme mikro-klimatike,
të çarat e mureve të banesave, të trotuareve, poshtë shkallëve dhe mjedise të
ngjashme me to, luajnë rolin e një mikrohabitati të përshtatshëm për strehimin
e R. sanguineus. Rritja e numrit të qenve të rrugës dhe atyre me pronar në
mjediset urbane është një nga faktorët kryesorë që favorizon rritjen e
popullatave të R. sanguineus në qytete.
Cikli i zhvillimit të R. sanguineus zgjat nga 4-5 muaj. Në mjedise të ngrohta
me temperaturë nga 16-18°C, në të cilën mundësohet riprodhimi, shumimi i
kësaj rriqne në mjediset shtëpiake arrihet edhe gjatë sezonit të ftohtë. R.
sanguineus mund të realizojë të gjithë ciklin e zhvillimit në një bujtës të vetëm,
sidomos, nëse ky bujtës është një kafshë shtëpiake, ose sinantropike (që jeton
pranë banesave të njerëzve). Ky fakt shpjegon shfaqjen e rasteve me babëzioze
në zona urbane gjatë dimrit. Suksesi dhe përhapja e R. sanguineus janë si
rezultat jo vetëm i mbijetesës në kushte klimatike të pa-përballueshme për
llojet e tjera, por lidhen me faktin që ky lloj nuk përhapet në zona të mëdha,
por përqendrohet rreth e qark vendbanimit të qenit. Përveç kësaj kjo rriqnë
kërkon në mënyrë aktive dhe të vazhdueshme bujtësin dhe është në gjendje ta
gjejë në një rreze të gjerë veprimi.
Në sajë të kësaj sjelljeje karakteristike, në mungesë të llojeve të tjera
konkurruese, R. sanguineus është kthyer në rriqnën që preferon qenin,
veçanërisht në zonat urbane periferike ku qentë zakonisht mbahen të lidhur
me zinxhir. Rëndësia për shëndetin publik.
Zgjerimi urbanistik, duke zënë hapësira të gjelbra që më parë kanë qenë
biotope ekskluzive të kafshëve të egra apo shtëpiake është një nga shkaktarët
kryesorë të shqetësimeve të japin rriqnat nga atakimi i njerëzve, pasi ato
gjithmonë e më pak arrijnë të gjejnë bujtësit e tyre të zakonshëm. Në mjedise
të tilla, R. sanguineus shërben si vektor transmetues i sporozoarëve si Babësia
canis dhe Hepatozoon canis si dhe rikecieve si Ehrlichia canis, të cilat mund
të transmetohen nga njëri stad te tjetri dhe, ngandonjëherë, edhe në rrugë
transovariale.
Në vendet e Mesdheut shkaktari kryesor i rikeciozave te njerëzit janë Rickettsia conorii, agjenti etiologjik i ethes butanoze dhe Coxiella burneti, shkaktarë të
Ethes Q. Ethet butanoze bëjnë pjesë në spotted fevers . Pas një periudhe
inkubacioni 5-7 ditë, kuadri klinik i kësaj etheje shfaqet me ethe që zgjasin për
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rreth 2 javë, eritema kutanoze me papula në të gjithë trupin. Njollat e zeza që
shfaqen te 50% e rasteve korrespondojnë me pickimet e rriqnës, sidomos në
shpatull, në ije dhe në kokë pranë flokëve. Në raste të veçanta, kjo ethe
shoqërohet me komplikacione. Stina e shfaqjes së etheve butanoze
korrespondon me periudhën e aktivitetit maksimal të adultit te R. sanguineus
(maj-shtator). Në dhjetëvjeçarin e fundit ka pasur shpërthime të kësaj etheje
në pellgun e Mesdheut.

5.3 c. Gjinia Ixodes
Ixodes ka një numër të madh llojesh dhe përhapjen më të madhe gjeografike
krahasuar me gjinitë e tjera të rriqnave. Gjendet nga rajonet tropikale deri te
ato mesatare dhe janë të gjitha rriqna që e realizojnë ciklin e zhvillimit në tre
bujtës. Gjinia karakterizohet nga aparati i gojës i gjatë, prania e aurikulave
latero-ventrale në bazën e kokës, mungesë të syve, festuneve dhe pllakave
adanale. Ulluku anal është i dukshëm dhe sipër anusit. Këmbët e tyre gjithashtu
grupohen në pjesën e përparme. Në vendin tonë gjendet i pranishëm lloji
Ixodes ricinus.

Ixodes ricinus (rriqna e pyllit)
Kjo rriqnë që është e lokalizuar kryesisht në toka ku gjenden të alternuara
korije, shkurre e kullota dhe është midis llojeve që sulmon më shpesh njeriun
në Europë. Meshkujt kanë përmasa nga 1,2-2,5 mm, femrat e paushyera 34 mm dhe, pas thithjes së gjakut arrijnë përmasa deri në 11-12mm. Paraziton
zakonisht zogjtë, brejtësit, mamalet dhe njeriun në stadin larvë, nimfë dhe
adultë.Larvat thithin gjak për 3-4 ditë, nimfat për 4-6 ditë dhe femrat adulte
për 7-8 ditë. Në çdo fazë parazitizmi e kalon një lloje të ndryshme bujtësish,
(e ndjekur nga një fazë e lirë jashtë bujtësve). I gjithë cikli biologjik realizohet
mesatarisht brenda 3 viteve.
Kjo rriqnë, në Europë është e
përhapur gjerësisht në rajone me klimë
të ftohtë dh
e mesatare. Në vendin tonë e kemi
gjetur në të gjitha zonat ku janë të
pranishme shkurret, pyjet, kullotat dhe
kufijtë e pyjeve gjethe-rënës dhe
kullotave që përbëjnë ekosistemet
ideale dhe sigurojnë kushte të
Fig.5.6 Ixodes ricinus femra.
përshtatshëm të tokës, lagështirës rela119

tive e temperaturës së ajrit për zhvillimin e shumimin e saj. Rriqna e pyllit
arrin dy kulme të aktivitetit të saj: një në pranverë dhe një në vjeshtë, por
dinamika sezonale paraqet variacione që varen nga temperatura dhe, sidomos
nga lagështira relative që ndikon në ekuilibrin hidrik të rriqnës.
Rëndësia për shëndetin publik
I. ricinus luan një rol të rëndësishëm në transmetimin e virusit të (TickBorne Encephalitis, TBE), rikecieve, baktereve (sëmundja e Lyme) dhe
protozoareve (Babesia) shkaktarë të sëmundjeve te njerëzit, kafshët ruminante
dhe të egra (kaprojtë, drerët, dhelprat dhe lepujt). TBE është një nga infeksionet
më të rënda të transmetuar nga I. ricinus, encefaliti i shkaktuar nga rriqnat
është një nga sëmundjet më të përhapura në Europë. Studime në vendin tonë
janë kryer në dele në Tiranë dhe disa rrethe të tjera ku janë gjetur të pranishme
antitrupa ndaj TBE.
B. burgdorferi qëndron e pranishme te I. ricinus gjatë gjithë jetës dhe
transmetohet si nga njëri stad te tjetri, edhe në rrugë transovariale. Borrelia
transmetohet në përfundim të ushqyerjes me gjak, kur injektohet pjesë nga
sekrecionet e zorrëve në plagën e hapur nga hipostoma. Mamalet e egër si
kaprojtë, lepujt, minjtë, brejtësit e vegjël, mbi të cilët I. ricinus realizon një
pjesë të ciklit të zhvillimit, shërbejnë si rezervuarë te B. burgdorferi.

SURVEJANCA E RRIQNAVE
5.4 MONITORIMI DHE KAMPIONIMI
Për kampionimin dhe monitorimin e rriqnave të forta përdoren disa
metoda.
Metoda e flamurëve që konsiston në përdorimin e flamurëve të bardhë Fig
5.7, me përmasa 1m2, të cilët aplikohen mbi vegjetacion duke i tërhequr, në
një sipërfaqe me përmasa të përcaktuara. Flamuri kontrollohet çdo 5 minuta
për praninë e rriqnave në anën që ka qenë në kontakt me vegjetacionin. Rriqnat
e kapura hiqen me ndihmën e një pincete entomologjike dhe vendosen në
alkool 70% për identifikime dhe analiza të mëtejshme në laborator. Kjo
metodë aplikohet në sipërfaqe të mëdha në fusha dhe pyje. Për të tërhequr
rriqnat mbi flamur mund të aplikohen atraktantë të ndryshëm.
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Figura 5.7 Kampionimi i rriqnave me anë të flamurëve të bardhë entomologjike.
Foto E. Velo

Metoda e kapjes së rriqnave te bujtësi: Kjo metodë realizohet duke
kontrolluar trupin e vertebrorëve bujtës në pjesët e buta si rrëzë kofshëve, në
bark, në kokë, në vesh, ose rrëzë tyre, në gjirin e bagëtive, rreth anusit te bishti
dhe në raste të infestimeve të rënda edhe rriqnat mund të gjenden edhe në
pjesën e sipërme të kurrizit.

Infestimi me rriqna te vertebrorët
Foto. E. Velo

Heqja e rriqnave nga bujtësi

Figura 5.8 Kampionimi i rriqnave në trupin e bujtësit.
Heqja e rriqnave bëhet me doreza dhe me kujdes që të mos shkaktohet
derdhja e sekrecioneve nga trupi i rriqnave sidomos në rate të tejngopjes.
Rriqnat e hequra futen në enë me alkool 70% dhe transportohen në laborator
për t u identifikuar dhe analizuar më tej.
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5.5 METODAT E PARANDALIMIT DHE KONTROLLIT
Entomoprofilaksia (Mbrojtja personale)
5.5 a. Shmangia
Aktualisht nuk ka vaksina që të mbrojnë nga sëmundjet e transmetuara
nga rriqrat, prandaj rekomandohet të shmanget vajtja në fushat dhe pyjet që
janë të infestuara me rriqna, në qoftë se është e mundur, sidomos në pikun e
aktivitetit të tyre. Duhet që të shmanget fjetja në dysheme në shtëpitë e freskëta
dhe me lagështirë, sidomos në fshatra edhe në kampingje. Është e rëndësishme
të kontrollohet periodikisht trupi, fëmijët dhe kafshët për rriqna kur
frekuentohen mjedise të përshtatshme për rriqnat.

Fig. 5.9 Habitate të përshtatshme për Hyalomma marginatum
Foto. E. Velo
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Fig. 5.10 Banorë të rrezikuar për t u infestuar me Hyalomma.
Foto. E. Velo

5.5 b. Repelentët.
Repelentë efektivë që parandalojnë ngjitjen e rriqnave janë ata me përmbajtje
DEET. Këto substanca mund të aplikohen në lëkurë dhe në rroba. Në lëkurë,
repetentët, shpesh nuk zgjasin më shumë se disa orë për shkak të absorbimit
dhe largimit me anë të fërkimit. Në rroba, efekti zgjat më shumë: deri në disa
ditë.
Produktet DEET
Një studim që është bërë në ushtrinë amerikane ka treguar që DEET
siguron një mbrojtje nga 10-87.5% ndaj rriqnave që varet nga lloji i rriqnave
dhe stadi i zhvillimit të tyre. Mesatarisht siguron një mbrojtje prej 58.9% ndaj
të gjitha llojeve të rriqnave. Por mbrojtja deri në nivel 50% nuk është e
kënaqeshme dhe e mjaftueshme duke pasur parasysh që vetëm një rriqnë e
vetme mund të transmetojë një sëmundje të rëndë. Produktet me përmbajtje
DEET janë më pak efektive në mbrojtjen prej infestimit dhe pickimit të
rriqnave krahasuar me produktet që përmbajnë permetrinë. Megjithatë
avantazhi i produkteve me DEET qëndron në faktin që mund të aplikohen
në pjesët e ekspozuara të trupit që mund të pickohen nga rriqnat si këmbë
dhe krahë.
Produktet me përmbajtje Permetrin.
Permetrina nuk mund të aplikohet direkt në lëkurë, por mund të aplikohet
në rroba, të cilat duhet të thahen dhe pastaj të vishen (procesi i imprenjimit).
Permetrina (0.5%) në dallim nga produktet me DEET, siguron një shkallë të
lartë mbrojtje dhe efektivisht vret të gjitha llojet e rriqnave në të gjitha stadet
e zhvillimit të tyre.
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5.5 c. Veshja
Veshja me rroba të përshtatshme mund të ndihmojë në mbrojtjen nga
rriqnat, por kjo në një shkallë të kufizuar. Më poshtë demonstrohen mënyra
veshjesh mbrojtëse: P.sh. Të vishen pantallonat të gjata të futura në çorape,
bluza me mëngë të gjata duhet të futet në pantallona, çizme llastiku ose këpucë
të mbyllura mirë për të ngadalësuar ngjitjen e rriqnës dhe kontaktin me trupin.

Figura 5.11 Demonstrimi i veshjeve të përshtatshme për të penguar kontaktin
me rriqnat. Foto: E. Velo & P. Kadriaj.

E rëndësishme:
· Vishni veshje të përshtatshme kur hyni në një habitat ku mund të jenë të
pranishme rriqnat.
· Rrobat duhet të jenë me ngjyra të çelura në mënyrë që të dallohen më
lehtë rriqrat, nëse janë duke u ngjitur në trup.
· Aplikoni repelentë përpara se të hyni në habitate të infestuar nga rriqnat
· Rrobat duhet të hiqen dhe të kontrollohen me kujdes për praninë e
rriqrave, nëse është vizituar ndonjë zonë e infestuar me rriqna.
Rroba të imprenjuara.
Njerëzit që frekuentojnë rregullisht zona të infestuara me rriqna duhet të
përdorin veshje të imprenjuara me insekticide si lambda-cyhalothrinë,
deltametrinë, cipermetrinë, permetrinë. Rriqnat që mund të ngjiten rastësisht,
në këtë rast, bien menjëherë poshtë. Kështu që jo vetëm parandalohet pickimi,
por rriqna njëkohësisht vritet.

5.5 d. Heqja e rriqnave nga trupi
Nëse konstatohet prania e rriqnës në trup pas frekuentimit të vendeve të
infestuara me rriqna, ato duhet të hiqen menjëherë, pasi rreziku i transmetimit
të sëmundjeve rritet, me zgjatjen e kohës së qëndrimit të tyre në trup. Rriqna
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duhet të hiqet duke e tërhequr ngadalë dhe në mënyrë të njëtrajtshme;
preferohet me pincetë, ose në pamundësi të përdoret dorezë mbrojtëse, në
mënyrë që të mënjanohet kontakti midis gishtave dhe lëngjeve infektive të
trupit të rriqnës. Fig. 1.4

Fig. 5.12 Kapja korrekte e rriqnës

Fig. 5.13 Heqja korrekte e

Rriqna duhet të kapet sa më afër të ketë mundësi në vendin ku koka e saj
hyn në trup. Nuk duhet të tërhiqet, shtyhet apo të përdridhet me forcë në
mënyrë që koka të mos ketë mundësi të shkëputet nga trupi dhe të mbetet
brenda në lëkurë. Pasi rriqna të kapet sa më afër vendit ku koka e saj hyn në
lëkurë, hipostoma e saj mund të rrotullohet shumë lehtë sipas aksit gjatësor
Figura 5.13, gjë që lehtëson lirimin e dhëmbëve të hipostomës dhe daljen e
rriqnës. Vendi i pickimit duhet të dezinfektohet, pasi të hiqet rriqna. Në qoftë
se pjesa e aparatit të gojës mbetet në lëkurë, mund të japë irritim të vendit
dhe mundësi për infeksione sekondare. Rriqna e hequr është e mira të ruhet
në një shishe, të etiketuar në vendin, datën e marrjes dhe të dërgohet në
laboratorin e ISHP-së për identifikim dhe analiza të mëtejshme. Në qoftë se
pas pickimit të rriqnës do të shfaqen simptoma si rash, dhimbje koke, ethe
apo simptoma të ngjashme me gripin, duhet të konsultoheni me mjekun.

Figura 5.14 Heqja e rriqnave në mënyrë të gabuar

125

ASN JËHERË MOS përdorni xhel, naftë apo vajguri, manikyr apo
dyll, vaj, alkool, apo substanca të ngjashme për të hequr rriqnën. Të gjitha
mjetet e mësipërme pavarësisht se besohet nga populli se shkaktojnë
asfiksi të rriqnës duke penguar frymëmarrjen e saj, dhe lehtësojnë heqjen
nga trupi nuk japin rezultat, pasi rriqnat marrin frymë shumë ngadalë (15
herë/ orë). Gjithashtu përdorimi i nxehtësisë apo akullit nuk ndihmon.
Këto metoda nuk janë efektive dhe mund të nxisin derdhjen e lëngjeve
nga aparati i gojës së rriqnës në vendin e pickimit.

Aplikimi i insekticideve në kafshë.
Kafshët shtëpiake shpesh janë mbartës të rriqrave, të cilat mund të ushqehen
te njerëzit dhe t u transmetojnë atyre sëmundje. Insekticidet (piretroid) që
mund të aplikohen direkt në trupin e tyre në formë pluhuri ose me sprucim,
mund të jenë efektive. E rëndësishme është të trajtohen kurrizi, qafa, barku
dhe pas kokës, veshët etj.
Qaforet e imprenjuara me insekticide që përdoren për pleshtat te macet
dhe qentë mund të jenë pjesërisht efektiv edhe kundër disa llojeve të rriqnave.
Rekomandohet dhe përdorimi i materialeve si p.sh. pambuk i imprenjuar
me insekticid (p.sh. deltamethrin) të vendoset në strofullat e minjve, pasi ato
shërbejnë si vend-strehime për nimfat e rriqnave të cilat, infektohen nga minjtë
kur ushqehen prej tyre. Kjo metodë mund të zbatohet kur zbulohen strofullat
se ku ndodhen minjtë dhe është mjaft efikase dhe ekonomike, pasi kërkon
pak lëndë insekticide krahasuar me spërkatjen e gjithë zonës.
Spërkatja me insekticid rezidual në dysheme dhe vend-qëndrimet e
kafshëve.
Rriqnat mund të kontrollohen duke sprucuar me insekticid sipërfaqet e
dyshemeve të vendeve ku rrinë apo flenë kafshët shtëpiake apo edhe në
banesa kur infestimi është i lartë apo në raste të shpërthime të sëmundjeve të
transmetuara prej tyre
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Fig. 5.15 Spërkatja me insekticide në kasollet e bagëtive.
Foto. E. Velo.
Për këtë qëllim mund të përdoren:
me lagie apo sprucim: deltamethrin, cipermetrinë,
në formë pudre, pluhuri: deltametrinë,
sprucim rezidual në dysheme: deltametrinë,
qafore e imprenjuar me: deltamentrinë, permetrinë.
Mbrojtja e komunitetit
Mbrojtja e komunitetit dhe parandalimi i sëmundjeve që transmetohen
nga rriqnat, kërkon hartimin e një strategjie me komponentë si më poshtë:
Survejancë: identifikimi i habitateve të rriqnave për të ndërmarrë masa
luftimi.
Menaxhimi i vegjetacionit: masa kimike e fizike për të reduktuar habitatet
e përshtatshme për zhvillimin dhe strehimin e rriqnave.
Menaxhimi i bujtësve: largimi i kafshëve bujtëse nga zona e infestuar.
Kontroll kimik: aplikimi i pesticideve kundër rriqnave në bujtësit dhe
habitatet e tyre.
Zakonet kulturore: ndryshimi i stilit të jetës duke limituar ekspozimin
ndaj rriqnave.
Mbrojtja personale: veshje mbrojtëse, repelente, kontroll për rriqna dhe
heqja e menjëhershme nga trupi kur ato konstatohen të pranishme.
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KAPITULLI 6.

PLESHTAT
Dr. Enkelejda Velo
Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP.

6.1 SISTEMATIKA DHE BIOLOGJIA
Pleshtat janë insekte të vegjël, pa krahë, gjak-thithës që i përkasin rendit
Siphonaptera dhe dallohen për lëvizjen e tyre karakteristike me kërcim. Trupi
varion nga ngjyrë e çelët në të errët, i shtypur lateralisht dhe i pajisur me
këmbë të gjata, që u japin mundësi atyre të kërcejnë 10 cm lartësi dhe 15 cm
distancë. Aparati i tyre i gojës është shpues-thithës i përshtatur për të thithur
gjak në gjitarë dhe zogj.
Llojet më të rëndësishëm të pleshtave janë: pleshtat e minjve, pleshtat e
maceve dhe pleshti i njeriut.

Pulex irritans
(pleshti i njeriut)
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Ctenocephalidesfelis
(pleshti i maces)

Xenopsylla cheopis
(pleshti i miut)

Pleshtat kalojnë në 4 faza zhvillimi: vezë, larvë, pupë dhe adult.

Figura 6.1 Cikli i zhvillimit te Pulex irritans.
Vezët lëshohen në shtratin e bujtësit dhe në dyshemetë e banesave. Larvat
nuk kanë këmbë, por janë shumë të lëvizshme. Si femra ashtu edhe mashkulli
ushqehen me gjak. Pleshtat rriten në banesa, në dhomat e gjumit te bujtësit,
në pluhur, në papastërti, në mbeturina, në të çarat e mureve dhe dyshemeve,
tapeteve, qilimave, foletë e zogjve dhe strofullat e kafshëve. Për zhvillimin e
tyre nevojitet lagështirë relativisht e lartë e ajrit. Larvat ushqehen me materiale
organike si p.sh. me feçet e bujtësit, insekte të vegjël të ngordhur dhe pjesë
gjaku të nxjerrë nga pleshti adult. Një plesht mund të mbijetojë nga 1 në 4
muaj pa u ushqyer, por mund të mbijetojë deri në 17 muaj, nëse ushqehet me
gjak rregullisht. Zhvillimi nga veza deri në formën adulte zakonisht zgjat 1-2
javë, por pleshti adult del nga fshikëza vetëm pasi merr një stimulim, p.sh.
nga lëkundjet që merr kur bujtësi lëviz. Në shtëpitë e zbrazura pleshti mund
të mbijetojë në fshikëz deri në një vit. Kur njerëzit futen në një banesë boshe
mund të shkaktojnë daljen simultane nga fshikëza të një numri të madh
pleshtash adulte dhe njerëzit apo kafshët mund të takohen nga një numër i
madh pleshtash në këto vende. Në kushte optimale zhvillimi i pleshtit nga
veza në adult zgjat 2-3 javë.
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Sjellja
Pleshtat i shmangen dritës dhe gjenden zakonisht në qimet e trupit të
kafshëve, puplat e shpendëve dhe në shtretërit ose rrobat e njerëzve. Një
plesht ushqehet me gjak disa herë gjatë ditës dhe natës, kur ai ka mundësi të
atakojë një bujtës çfarëdo. Infestime të mëdha nga pleshtat dallohen nga
prania e njollave të gjakut të patretur, të derdhur në rroba dhe çarçafë. Shumica
e llojeve të pleshtave ushqehen në 1 ose 2 lloje bujtësish, por në mungesë të
bujtësit normal ata ushqehen te njerëzit dhe kafshë të tjera.

6.2 RËNDËSIA PËR SHËNDETIN PUBLIK
Bezdisja
Njerëzit pickohen më shpesh nga pleshtat e maceve Ctenocephalides felis dhe
pleshti i qenit C. canis. Pleshtat duke kërcyer atakojnë njerëzit dhe i pickojnë
ata në krahë dhe këmbë, pra në vendet e ekspozuara nga veshja. Gjatë natës
pleshtat mund të pickojnë në të gjithë trupin. Pickimet e pleshtave japin irritime,
pagjumësi, çrregullime nervore dhe siklet shumë të madh. Në rastet e
infestimeve të mëdha japin reaksione alergjike dhe dermatite.

Sëmundjet e transmetuara
Nga pikëpamja mjekësore dy llojet më të rëndësishëm të pleshtave janë
pleshti i miut Xenopsylla cheopis dhe pleshti i njeriut Pulex irritans, i cili paraziton
dhe mamale të tjerë. Një lloj tjetër pleshti Tunga penetrans, është parazit i njeriut.
Femra e tij jeton në lëkurën e këmbëve dhe duarve, por vezët i lëshon jashtë
trupit të njeriut.
Pleshtat transmetojnë disa sëmundje te njerëzit, ndër të cilat më e
rëndësishmja është sëmundja e murtajës (plagues), transmetuar nga Xenopsylla
sp., shkaktuar nga bakteri Yersinia pestis. Murtaja është endemike në perëndim
të Zahiresë dhe në Tanzani.
Pleshtat mund të mbartin gjithashtu Rickettsia mooseri dhe Rickettsia typhi
agjentë shkaktarë të tifos murine. Kontaminimi ndodh nga depërtimi i
patogjenit, të pranishëm në ekskrementet e pleshtit, kur njeriu kruan lëkurën.
Pleshti i njeriut është më pak i rrezikshëm si vektor i sëmundjeve, sesa pleshti
i miut.
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6.3 MONITORIMI DHE KAMPIONIMI
Pleshtat e minjve mund të grumbullohen për qëllime studimore, pasi i
kapim rodentet, i ngordhim ose i asfiksojmë me eter dhe i fusim në një qese
plastike të tejdukshme. Pleshtat largohen nga kafshët e ngordhura dhe mund
të kapen, identifikohen e numërohen në mënyrë që të përcaktohet përqindja
e rodenteve që mbartin parazitë, si dhe numri mesatar i pleshtave për bujtës.
Pleshtat mund të kapen me dorë në shtretërit e ekspozuar në dritën e fortë
të diellit. Përdorimi i aspiratorit gojor nuk rekomandohet, ndërsa kurthet me
CO2 vetëm në situata të veçanta.
Ekzemplarët e kapur ruhen në alkool 70% për identifikim dhe në solucion
fiziologjik 3% (tretësirë kripërash alkaline) për kërkime baktereologjike.

6.4 METODAT E PARANDALIMIT DHE KONTROLLIT
Metodat e rekomanduara për kontroll varen, nëse ato nevojiten për të
kontrolluar pleshtat si bezdisës apo si vektorë të sëmundjeve.
Në rastet kur pleshti luftohet për arsye të bezdisjes nga pickimi
rekomandohet:

Mbrojtje individuale
Kjo realizohet nëpërmjet përdorimit të repelentëve si p.sh. DEET, i cili
aplikohet në lëkurë dhe rroba për të parandaluar atakimin nga pleshtat. Një
dezavantazh është se efekti i repelentit të aplikuar në lëkurë zgjat vetëm disa
orë. Kohëzgjatja më e madhe kërkon pluhurosjen e rrobave me insekticid.

Masat higjienike dhe edukimi shëndetësor
Për të reduktuar nivelin e infestimit nga pleshtat, shtretërit duhet të
ekspozohen herë pas here në diell. Banesat duhet të pastrohen rregullisht me
kujdes. Përdorimi i fshesës me vakum në tapete është gjithashtu efektiv. Vetëm
në raste të infestimit të rëndë mund të jetë e nevojshme trajtimi me insekticid.
Kjo redukton dhe rrezikun e transmetimit të rikeciozave.

Kontrolli kimik
Lufta kimike është shumë komplekse për arsye se larvat fshihen në të çarat
e mureve, në plintusa, në fibrat e moketeve dhe është vështirë të bien në
kontakt me insekticidin dhe është e nevojshme një përqendrim më i lartë sesa
ai që përdoret normalisht për adultët. Rregullatorët e rritjes si piriproksifen,
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metoprene, flufenoksuron janë efektive dhe të rëndësishëm në kontrollin e
pleshtave. Këto lëndë aktive ndërpresin ciklin e zhvillimit biologjik, duke
ndërprerë procesin e metamorfozës nga forma juvenilie në atë adulte. Statet
më rezistente janë pupat (forma të palëvizshme) dhe adultet që nuk kanë dalë
akoma nga fshikëza. Në fakt kjo mbështjellje kitinore nuk luan rolin e një
barriere ndaj insekticidit, por dështimi i trajtimit ndodh për arsye se produkti
i lëngshme insekticid nuk arrin të depërtojë në fibrat e moketeve dhe tapeteve,
ku ata fshihen. Në përgjithësi trajtimet me efekt mbetës me mikroincapsulate
dhe suspensione të përqëndruara janë shumë efikase.
Në zonat ku murtaja është endemike, është shumë e rëndësishme të ndërmerren
fushata për zhdukjen e minjve së bashku me trajtime për parazitët. Anasjelltas,
nëse ka shpërthim të murtajës, deratizante për helmimin e minjve nuk duhet të
përdoren, por duhet të përdoren vetëm insekticide për të ngordhur pleshtat përpara
se ata të kenë mundësi të largohen nga minjtë e ngordhur dhe të transmetojnë
sëmundjen te njerëzit. Për këtë qëllim metoda më efektive për të kontrolluar
pleshtat e minjve, është përdorimi i DDT në përqendrimin 10% në formë pluhuri.
Për shkak të ndotjes që shkakton në mjedis dhe rezistencës së fituar në disa vende,
DDT është zëvendësuar me insekticide te tjera p.sh. deltametrinë. Pluhuri aplikohet
në strofullat e kafshëve, kanale, ulluqe dhe vende ku mendohet të qëndrojnë
minjtë. Në mënyrë që të mos shpërdorohet insekticidi, ai duhet të lëshohet vetëm
në vendet ku mendohet se do të jetë i ruajtur nga aktivitetit i njeriut, nga era dhe
shiu. Në të tilla kushte mund të qëndrojë efektiv deri në 2-4 muaj. Për aplikim
mund të përdoret një pompë dore.
Të gjitha kafshët në shtëpi, veçanërisht derrat,
macet dhe qentë duhet të trajtohen me pluhura,
shampo për Pulex irritans dhe të përdoren
qafore të imprenjuara me lëndë insekticide.
Trajtimi duhet të bëhet në kokë, rreth qafës, në
zonën perianale dhe në lëkurën e barkut.
Kohëzgjatja e trajtimit varet nga probabiliteti
që kafsha të riinfestohet. Një qafore kundër
pleshtave është efktive nga 3 deri në 5 muaj,
ndërsa shampot dhe pluhurat janë efektive për
një kohë shumë më të shkurtër.

Qafore për pleshtat

Kujdes duhet të tregohet gjithashtu në trajtimin e mjedisit në rastet e
infestimeve të rënda. Në dhoma të mbyllura, në magazina, në çatitë e shtëpive
mund të aplikohen gjithashtu edhe tymuesit.
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Kujdes duhet të tregohet gjithashtu në trajtimin e mjedisit në rastet e
infestimeve të rënda. Në dhoma të mbyllura, në magazina, në çatitë e shtëpive
mund të aplikohen gjithashtu edhe tymuesit.

Tableta Cypermethrinë (1-3% )

Tymues në magazina me lënde druri.

Fig. 6.2 Burimi: A. Kolaci

Përdorimi i tymuesve duhet të bëhet me shumë kujdes nga personel tepër
i specializuar, i pajisur me veshje dhe mjete speciale. Ambientet e trajtuara
duhet të ajrosen shumë mirë përpara rifillimit të aktivitetit në të, pasi tymuesit
mund të shkaktojnë probleme të konsiderueshme në njerëzit e ndjeshëm.
E rëndësishme: Dyshemetë dhe shtresat duhet të trajtohen. Nëse përdoren
insekticide të lëngshme trajtimi duhet të bëhet herët në mëngjes në ditët me
diell, në mënyrë që shtresat, mbulesat të mund të thahen deri në mbrëmje.
Ushqimet dhe uji i pijshëm duhet te nxirret jashtë banesave para trajtimit,
sprucimit dhe nuk duhet të rifuten në banesë deri të paktën 1 orë pas trajtimit.
Krevatet e fëmijëve nuk duhet të sprucohen, por vetëm mund të ekspozohen
në avujt që çlirohen, pasi është trajtuar banesa.

Insekticidet
Insekticidet efikase janë derivatet natyrale të piretrumit (në 2% +
sinergjizantin PBO), derivatet e sintezës (permetrina 0,125% ose deltametrina
0,005%), të gjithë në formulimet përqendrime të emulsuara ose pluhura.
Pleshti i njeriut është shumë i ndjeshëm ndaj piretroideve. Deltametrina duket
të jetë insekticidi më i përshtatshëm për të kontrolluar këtë insekt. Ndërsa
permetrina mund kufizohet të përdoret për morrin e trupit.
Insekticidet e përshtashme për përdorim jepen në tabelën e mëposhtme.
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Tabela 6.1 Insekticidet dhe metodat efektive të aplikimit të tyre
ndaj pleshtave

Metodat e aplikimit
Deltametrina duhet të përdoret në përqëndrimin 0.05 g i l.a./litër (0.005%).
Pompat e dorës mund të përdoren për aplikimin e insekticidit. Insekticidet
duhet të aplikohen në të çarat e mureve, në qoshet e dhomave pra, në vendet
ku mund të zhvillohen larvat apo ku mund të gjenden adultët.

Frekuenca e trajtimit
Trajtimet me insekticid të kombinuara me masa higjienike, janë efektive
për një periudhë kohore deri në 6 muaj.
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KAPITULLI 7.

ÇIMKAT, TARTABIQET
Dr. Enkelejda Velo
Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP.

7.1 SISTEMATIKA DHE BIOLOGJIA
Tartabiqet që parazitojnë njeriun, janë insekte hematofage që janë kthyer
në parazitë të vërtetë, në momentin që kanë humbur mundësinë për të fluturuar.
Prezenca e tyre në vendin tonë ka ardhur duke u reduktuar me përmirësimin
e kushteve higjieno-sanitare. Në këtë dhjetëvjeçarin e fundit në mjaft vende të
Europës, prania e tyre është kthyer në një problem për biznesin e hotelerisë
dhe transportin publik, (kabinat e anijeve, trageteve, trenave etj). Mendohet
se ky problem është rikthyer për arsye të i) lëvizjeve të mëdha të turistëve
(nga Anglia në vendet e Europës Lindore); ii) materialeve të përdorura në
ndërtimin e hoteleve (moketet, parketet) krijojnë mjedise të favorshme për
strehimin e tartabiqeve.
Tartabiqet i përkasin klasës Insecta, Rendit Hemiptera, Familjes Cimicidae,
gjinisë Cimex. Nga të gjithë llojet e tartabiqeve që jetojnë në kontakt të afërt
me njeriun vetëm dy lloje janë parazitë të tij: Cimex lectularius (Bed bug)
tartabiqja klasike e krevatit që gjendet dhe në gjerësinë tonë gjeografike (latitude), dhe Cimex hemipterus, lloj që gjendet vetëm në tropik. Megjithëse janë
lloje antropofilike, në rast nevoje ushqehen edhe te mamalet shtëpiake, minjtë,
pëllumbat, pulat etj.
Veza e tartabiqeve ka një gjatësi rreth 1 mm (Figura 7.1a). Janë të harkuara
nga përpara sipas aksit gjatësor dhe kanë një hapje në njërin skaj, nga e cila del
nimfa. Janë me ngjyrë të bardhë, por mund të duken edhe pak të errëta për
shkak të njollave që krijohen nga jashtëqitjet, me të cilat mbulohen shpesh.
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Vezët fiksohen në sipërfaqe të ashpra me anë të një materiali që sekretohet
nga femra. Një femër depoziton nga 1-5 vezë në ditë për 2-3 muaj dhe, në
total, 200-300 vezë gjatë gjithë jetës. Nimfa që del nga veza ka ngjyrë të hapur
(Figura 7.1b) dhe një orë pas daljes nga veza ngjyra errësohet. Nimfa është
shumë e ngjashme me adultin vetëm se ka përmasa më të vogla dhe e
padiferencuar nga ana seksuale. Cikli biologjik zhvillohet me anë të 5
mutacioneve (5 stade nimfe), dhe çdo nimfë realizon një ushqyerje për të
kaluar në fazën tjetër. Në kushte optimale kthehet në adulte pas një muaji.
Tartabiqja adulte ka ngjyrë kafe në të kuqërremtë (Figura 1c). Në kokë gjenden
2 antena të përbëra nga 4 segmente dhe aparati i gojës shpues-thithës i
pozicionuar nga ana e poshtme e kokës. Në anën dorsale të toraksit pas
kokës gjenden dy fshikëzat e krahëve që kanë humbur funksionin. Mashkulli
adult dallohet nga femra, pasi pjesën fundore të abdomenit e ka më të sheshtë.
Karakteristikë e tartabiqeve është prania e një gjëndre që çliron një erë
karakteristike, të fortë e të keqe.

Figura 7.1 Stadet e zhvillimit të Cimex lectularius (a: veza; b: nimfa; c: adulti)

Ekologjia
Tartabiqet janë insekte ngjyrë kafe me trup të sheshtë, oval, me gjatësi rreth
5-7 mm. Ata kanë tre stade zhvillimi: vezë, nimfë (me 5 zhveshje) dhe adult
(Figura 7.1c). Koha e nevojshme për maturimin e vezëve është në varësi të
temperaturës së ambientit. Zakonisht çelin rreth 10 ditë pas depozitimit në
temperaturë rreth 20°C dhe pas 4-5 ditësh në 35°C. Në temperaturë më të
larta se 37°C dhe, më poshtë se 13°C vezët nuk çelin dhe embrioni ngordh
brenda 3 muajve. Në vendet me klimë të ftohtë dhe mesatare, mikroklima
që krijohet brenda banesave bën të mundur çeljen e vezëve edhe gjatë
periudhës së dimrit.
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Figura 7.2 Cikli i zhvillimit të Cimex lectularis.
Në kushtet optimale (temperatura mbi 20°C, lagështira relative rreth 6070% dhe bujtës të disponueshëm), i gjithë cikli nga veza në adult zhvillohet
për 5-8 javë. Tartabiqet mund të jetojnë gjatë, por jetëgjatësia është në varësi
të temperaturës së mjedisit dhe ushqimit. Ato mund të rezistojnë edhe periudha
të gjata deri në disa vite, pa ushqim dhe në kushte të vështira; qëndrojnë në
diapauzë në çfarëdolloj stadi të jenë për një kohë të papërcaktuar. Femrat adulte
dhe nimfat e stadit të IV janë format më rezistente; nimfa në stadin e parë të
zhvillimit është më pak rezistente. Tartabiqet qëndrojnë në kontakt me një
sipërfaqe të ashpër, të mbrojtur nga drita, por janë të afta të ushqehen edhe në
mjedise të ndriçuara kur janë të uritur. Tartabiqet si femrat ashtu edhe meshkujt
ushqehen gjatë natës mbi trupin e njeriut kur ai është duke fjetur. Pasi aparati i
gojës shpues-thithës futet në lëkurën e bujtësit, tartabiqet realizojnë procesin e
ushqyerjes në një kohë të shkurtër, nimfat e vogla për 3 minuta, ndërsa adultet
në 10-15 min. Ato thithin një sasi gjaku rreth 6 herë sa pesha e tyre trupore dhe,
sapo përfundojnë thithjen e gjakut fillojnë të defektojnë, gjurmët e feçeve të
çojnë në vend-strehimin e tyre. Në mungesë të njerëzve, ato ushqehen te macet,
minjtë, pulat dhe kafshët e tjera. Ushqyerja zgjat 10-15 minuta për adultët dhe
më pak për nimfat, dhe përsëritet çdo tri ditë. Gjatë ditës tartabiqet qëndrojnë
të fshehura në hije, në krevate, vende të thata në shtretër, dyshekë, të çara muresh
dhe dyshemesh, mobiliesh. Gjenden gjithashtu pas kornizave të pikturave të
varura në mure. Në vendet e ngrohta gjenden me shumicë në dhomat e gjumit.
Zhvillimi ndërpritet nën temperaturën 130C.
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Shpërndarja. Për arsye se tartabiqet nuk kanë krahë, ato janë në gjendje të
përhapen vetëm në distanca të vogla, nga njëri shtrat te tjetri. Ato mund të
zhvendosen nga njëra shtëpi te tjetra me anë të mobilieve dhe rrobave të
përdorura.

7.2 RËNDËSIA PËR SHËNDETIN PUBLIK.
Megjithëse tartabiqet në mënyrë rastësore kanë parazitë dhe patogjen në
trupin e tyre, nuk ka të dhëna që ato transmetojnë sëmundje, prandaj ato nuk
konsiderohen si vektorë, por tartabiqet shkaktojnë bezdi të madhe me anë të
pickimit. Disa njerëz që kanë qenë ekspozuar për kohë të gjatë ndaj pickimit
prej tyre, nuk reagojnë më, ndërsa disa të tjerë kur ekspozohen për herë të
parë mund të vuajnë nga inflamacioni, kruarja dhe pagjumësia. Pickimi
shoqërohet me: i) fenomene alergjike për arsye të inokulimit të një
antikoagulanti, ii) me edema dhe eritema lokale deri në gjakderdhje, kruarja e
të cilave mund të çojë në infeksione sekondare.

Fig. 7.3 Pasojat e pickimeve nga tartabiqet. Foto. Dr. Maurizio Bocchini
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Infestimet e mëdha mund të shkaktojnë shqetësime në sistemin nervor
dhe aparatin tretës në persona shumë të ndjeshëm. Tartabiqet konsumojnë
sasi të madhe gjaku, deri në 6 herë sa pesha e tyre. Në shtëpitë me infestim të
madh ku njerëzit mund të marrin deri në 100 ose më shumë pickime në natë,
ka mundësi që kjo humbje gjaku të shkaktojë një anemi të lehtë dhe dobësi te
fëmijët.

7.3 MONITORIMI DHE KAMPIONIMI
Nimfat dhe adultët jetojnë në
shtretër, nga të cilët dalin gjatë
natës për t u ushqyer në njerëz
dhe kafshë. Prania e këtyre
insekteve mund të vihet re nga
era e tyre karakteristike dhe nga
jashtëqitjet e tyre. Infestimi
mund të konfirmohet duke
vendosur kurthe ngjitëse përreth
shtretërve dhe mobilieve në
shtëpi.

Figura 7.4 Kurthe për monitorimin
e tartabiqeve dhe furrtareve

7.4 METODAT E PARANDALIMIT DHE KONTROLLIT
Tartabiqet largohen shumë shpejt kur ata shqetësohen dhe nuk mund të
dallohen lehtë kur ata pickojnë. Disa njerëz, madje nuk e venë re se ata gjatë
natës, pickohen nga një numër i madh tartabiqesh.
Infestimi mund të zbulohet duke kontrolluar të çarat, mobiliet, qoshet e
shtëpisë, shtretërit për gjurmë të ekskrementeve, të cilat janë në formë pikash
të vogla ngjyrë të zezë, në çarçafë, mure, piktura apo postera të varur në të.
Shtëpitë me infestim të madh kanë një erë të keqe karakteristike. Kombinimi
i disa metodave mund të japë rezultate të kënaqshme. Tartabiqet nuk mund
të ngjisin sipërfaqet e lëmuara.

Studim i mjedisit të infestuar
Vlerësimi i shkallës së infestimit, tipi i ambientit të infestuar (banesë private,
lokal publik, dhomë hoteli, kabinë anijeje, vagon treni, barkë, kampe), janë
me shumë rëndësi për planifikimin e ndërhyrjeve. Mjediset me infestim të
rëndë dallohen nga era e rëndë dhe gjurmët e feçeve në çarçaf.
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Nuk është aspak e lehtë të zbulosh praninë e tartabiqeve në fillim të infestimit.
Për këtë qëllim mund të përdoret një sprai me ekstrate natyrale të piretrumit
që irritojnë tartabiqet dhe i nxjerrin ato nga vendet ku janë strehuar. Dalja e
tartabiqeve në mes të ditës nga vendi i tyre i strehimit është një tregues i një
infestimi të rëndë.

Planifikimi i ndërhyrjeve
Tartabiqet janë nga parazitët më të vështirë për t u luftuar me sukses.
Ndërhyrja bëhet me qëllim për të eliminuar totalisht vatrën e zhvillimit të
tyre, d.m.th. adultët, nimfat dhe vezët bazohen në njohuritë mbi ciklin e
zhvillimit të këtij lloji dhe tipologjinë e mjedisit të infestuar. Duket relativisht
e thjeshtë eliminimi i adutëve dhe larvave, ndërsa kontrolli i vezëve është
shumë i komplikuar, pasi insekticidi nuk është aktiv te vezët që nuk janë
maturuar akoma dhe nuk është krijuar embrioni. Protokolli i përgjithshëm
përfshin 2 cikle trajtimi me insekticid me rreth një javë distancë nga njëratjetra dhe vëzhgime të mëtejshme pas trajtimit të dytë.
Tabela 7.1 Skema e ndërhyrjeve për tartabiqet:

Fazat dhe koha e trajtimit:
· Banesat private dhe hotelet. Në banesat private, ose në ndërtime të
ngjashme zakonisht është e mjaftueshme të trajtohet vetëm zona e infestuar.
Në vende publike hotele, anije, tragete, trena është e rekomandueshme, zbatimi
i karantinës duke mbajtur të lira dhomat e infestuara dhe ato ngjitur me to
deri në arritjen rezultateve të sigurta. Shtretërit e infestuar duhet të lahen mirë
me ujë të nxehtë dhe me sapun me dezinfektantë. Teshat, jastëkët, teshat prej
stofi apo pëlhure duhet të pastrohen në të thatë. Gjithashtu teshat duhet të
nxirren nga dollapët dhe duhet të aplikohet insekticid poshtë dollapëve dhe
sirtarëve.
Avionët. Fatmirësisht infestimet me tartabiqe në avionë janë të rralla, por
në rast se identifikohet një fenomen i tillë më e mira është të çmontohet
ndenjësja dhe të zëvendësohet me një të re. Trajtime të mundshme mund të
bëhen me insekticide piretroide.
Vagonët e trenave. Në vagonët e trenave në bazë të rregullores mund të
140

ndërhyhet në dy mënyra: trajtim i zakonshëm që përfshin parandalimin me
anë të pastrimit periodik të trenave dhe trajtimi me insekticid në rast të një
infestimi. Trajtimet me insekticide, (që parashikojnë çmontimin e të gjithë
vagonit) në ditët e sotme po zëvendësohen me trajtimet termike, duke izoluar
dhe trajtuar vagonët e infektuar me avull të nxehtë (60°C) për disa orë, derisa
të arrihet një lagështirë relative në brendësi të vagonit rreth 10%, gjë që çon
në ngordhjen e të gjitha stadeve të zhvillimit të tartabiqeve.

Metodat e inspektimit
Tartabiqet mund të fshihen në vende të ndryshme brenda një dhome gjumi
apo mjedis të ngjashëm. Si hap i parë dyshekët, jastëkët dhe pajisje të tjera që
nuk mund të pastrohen duhet të hiqen, ndërsa mbulesat duhet të lahen në
temperatura më të larta se 60°C.

Figura 7.4 Vendstrehime te Cimex lectularius (dyshekë, divane,
kolltuqe, sedilje, kasetat e krevateve).
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Fig. 7.5 Vendstrehime në tapete. Foto Dr. Maurizio Bocchini
Përveç kësaj duhet të kontrollohen me kujdes dhe të çmontohen
komodinat, mobiljet e tjera të pranishme në atë mjedis, (krevati, susta
mbështetëse e dyshekut, komodinat, dollapët), dyshemeja kur është me parket
druri, moketi, plintuesit, pas pikturave, pasqyrave, kasetat dhe prizat e
impianteve elektrike.

Trajtimet me insekticide
Insekticidet janë një mundësi për kontrollin e tartabiqeve, por është
jashtëzakonisht e vështirë të vrasësh tartabiqet me insekticide për arsye se ato
nuk kanë këmbë (putra) ngjitëse. Insekticidi duhet të aplikohet direkt mbi
insektin në mënyrë që ai t i vrasë ato. Kjo gjë do të kërkonte të gjendej çdo
tartabiqe në dhomë dhe të sprucohet mbi të. Përdorimi i një piretroidi i
irriton dhe i nxjerr ato nga vendet ku janë futur. Kjo kërkon një punë shumë
të madhe që merr 5 deri në 10 orë pune/ dhomë tipike të infestuar. Vezët nuk
ndikohen nga sprai, prandaj trajtimi duhet të përsëritet pas 10 ditësh për të
vrarë nimfat e sapoçelura.
Rezistenca:
Kohët e fundit është vënë re shfaqja e rezistencës së Cimex lectularis ndaj
insekticideve veçanërisht në vendet ku ky problem është i ndjeshëm: SHBA,
Angli dhe Australi. Kjo rezistencë është vënë re ndaj lëndëve aktive më të
përdorura dhe gjithmonë e më shumë ndaj biociteve të reja. Kjo mund të
jetë për arsye të rezistencës ndaj DDD-së të shfaqur që në 1950-ën. Kërkimet
kanë treguar që organofosfatet dhe karbamatet janë akoma efektive, por ato
nuk lejohen të përdoren në mjediset e brendshme dhe, sot, në vendin tonë
është hequr përdorimi i karbamateve dhe organofosfateve edhe në mjediset
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e jashtme. Efekti repelent i piretroideve çon në spostimin e parazitit në thellësi
të vendstrehimit të tij, ose duke ndikuar në spostimin e tij në dhoma apo në
kate të tjera. Studime të tjera kanë treguar se shumë biocite të tretura në ujë i
vrasin insektet nëpërmjet kontaktit, por kur mbetjet e insekticidit pas disa
ditësh thahen, nuk vërehet rritje e ngordhshmërisë deri në aplikimin e ardhshëm.
Për të gjetur një zgjidhje për këtë problem, janë bërë eksperimente me pluhura,
me piretroide dhe me pluhura tharës (dehidratues) me bazë diatome ose
xhel silici. Të parat, si rërë shumë fine vrasin insektin, duke shkatërruar shtresën
e jashtme mbrojtëse të lëmuar të kutikulës kur infestuesi gjatë spostimit të tij
zvarritet mbi pjesëzat gërryese. Ndërsa xheli i silicit funksionion si një sfungjer,
duke thithur shtresën lipidike shumë të hollë të kitinës në brendësi të pjesëzave
të vetë matricës. Në të dyja rastet, tartabiqja, që është përshtatur për të ruajtur
në mënyrë optimale lagështirën e trupit të saj dhe që është arsyeja kryesore e
mbijetesës së saj deri në një vit, ngordh për pak kohë për shkak të dehidratimit.
Për trajtime me insekticide përdoren përqendrimet e emulsueshme të
holluara në ujë, mundësisht të tretshme me ose pa përmbajtje të tretësve
organikë. Si lëndë aktive përdoren piretroidë të gjeneratës së dytë dhe të tretë
e efekt të mirë mbetës. Te disa prej tyre p.sh. deltametrina është vënë re efekti
repelent gjë që çon në reduktimin e kohës së kontaktit të insektit me substratin
e trajtuar. Produktet e përbëra nga përzierje të 3 lëndëve aktive, sot, mjaft të
përhapura në treg [molekula të gjeneratës së parë (luftuese)+ molekula të
gjeneratës së dytë (me efekt mbetës) + sinergjizant] mund të japin rezultate të
mira, të zgjatura me efekt të menjëhershëm neutralizues (knock down) koha
e kontaktit. Kasetat dhe kutitë e rrjetit elektrik nuk mund të trajtohen me
solucion ujor, prandaj për trajtimin e tyre rekomandohen formulimet pluhura.
Në Tabelën 7.2 paraqiten hollimet e nevojshme për disa lëndë aktive në
përbërje të produkteve të regjistruara në vendin tonë:

Përpara trajtimit me biocide duhet të spostohen dhe të çmontohen mirë
të gjitha mobiliet në mënyrë që insekticidi të depërtojë mirë në zonat e
infestuara. Alternativat për trajtimin e dytë pas 10-20 ditësh janë:Të përdoret
e njëjta lëndë aktive me efekt mbetës e lidhur me një produkt luftues dhe
irritues: adultet e mbijetuar dhe format e reja (juvenilie), të çelura prej pak
kohësh tentojnë të dalin nga vendet ku janë fshehur dhe të përthithin më
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shpejtë lëndën aktive. Në këtë rast, përveç pompës me dorë mund të përdoret
një mjegullues ose një bombël vetëshkarkuese. Të përdoret një produkt që
përmban një lëndë aktive me efekt mbetës për adultët e mbijetuar dhe një
larvicid (metopren, flufenoxuron) për nimfat (IGR). Disa studime kanë
evidentuar se IGR-të nuk janë në gjendje të eliminojnë të gjitha format e reja
(juvenilie), por ato që mbijetojnë kanë vështirësi për t u riprodhuar.
N ë Tabelën 7.3 paraqiten Trajtimet pasardhëse:

Zhdukja totale e tartabiqeve pas trajtimeve është vështirë të thuhet me
siguri, pasi ato nuk e pickojnë njeriun për një kohë të gjatë pas trajtimeve. Në
këtë rast ato mund të spostohen në mjedise ngjitur, ose mund të mbijetojnë
pa u ushqyer. Zgjidhja e problemit nga tartabiqet në një zonë të caktuar
mund të pohohet, nëse pas 45 ditësh nuk janë vërejtur gjurmë të jashtëqitjeve,
ose individë të gjallë, ose pickime në njerëz.Vëzhgime të tjera duhet të bëhen
në mënyrë periodike.

Trajtime fizike.
Metodikat që përdoren në trajtimet fizike klasifikohen në tre grupe:
gjeneratorë me avull të nxehtë
gjeneratorë me ajër të ftohtë (me bombola CO2 ose N2);aspiratorë
(të pajisur me filtra të përshtatshëm për të mbajtur grimca me përmasa të
paktën 1mm).
Kufizimi në përdorimin e këtyre aparaturave te tre grupet, lidhen me pamundësinë
për të depërtuar, ose me forcën aspiruese (thithëse) për rrjedhojë, në pamundësinë
për të bërë vezët jo aktive, kur ato janë tërësisht të mbuluara p.sh. poshtë tapetit.
Kontrolli pa përdorimin e biociteve janë të dobishme sidomos për trajtimin e
tartabiqeve që gjenden në dyshekë. Larja në të thatë për 5 minuta është e mjaftueshme
për eliminimin e të gjitha formave larva dhe adulte. Përdorimi i disa aparaturave
profesionale mund të bëhet krahas trajtimeve me insekticide dhe mund të japë
rezultate të kënaqshme. Ekspozimi direkt në të nxehtë është një metodë shumë
efikase për të luftuar artropodë të ndryshëm si blatat, termitet, milingonat e tartabiqet.
Këta parazitë janë të ndjeshëm në temperatura mbi 43oC: mjaftojnë 15 minuta për
të vrarë çdo formë të lëvizshme, ndërsa për të eliminuar vezët ekspozimi ndaj
temperaturave të larta duhet të vazhdojë të paktën për një orë.
Përdorimi i avullit është një tjetër mjet mjaft efikas. Për të prodhuar avullin
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përdoren makina portative që arrijnë të prodhojnë avull deri në 100oC, më
se e mjaftueshme për të vrarë parazitët nëpërmjet kontaktit. Pajisjet më të
përshtatshme janë ato që prodhojnë temperatura të larta me minimumin e
fluksit të avullit avull i thatë . Fluksi i avullit të makinës duhet të jetë i tillë që
të reduktojë lagështirën mbi sipërfaqe dhe rreziku i goditjes dhe flakjes tej të
insektit nga presioni i avullit të jetë minimal. Profesionaliteti i aplikuesit është
thelbësor: gryka apo vrima nga del avulli duhet të jetë gjithmonë në kontakt
me sipërfaqen që do të trajtohet, drejtohet gjithmonë ndaj qendrës të dyshekut
dhe spostohet rreth 3-4 cm/sekondë. Këto sisteme nuk janë të përshtatshme
për të gjitha llojet e sipërfaqeve, por janë optimale për dyshekët, krevatet,
tapetet, moketet, tapiceritë dhe të gjitha strukturat që nuk dëmtohen nga
avulli. Në disa raste lagështira mund të mbetet në dhomë dhe mund të bëhet
shkak për zhvillimin e mykut. Në komplekse apo hapësira të mëdha një
trajtim me avull të nxehtë nuk është ekonomik, pasi kërkon shumë kohë.
Në temperatura të ulta adultët dhe format e reja (juvenilie) mund të
eliminohen, nëse vendosen për disa ditë në temperatura nga 0-9oC, ndërsa
vezët duhet të ekspozohen në këto temperatura për rreth 30 ditë. Në -20oC
të gjitha stadet ngordhin brenda 2 orëve, megjithatë në frigoriferët shtëpiake,
në disa raste janë të nevojshme 10 orë.
Në treg ka disa aparatura që përdorin këtë sistem për të goditur
drejtpërdrejt stadet jetësore të parazitëve artropodë. Në veçanti përdorimi i
CO2 në -40oC apo i N2 të lëngshëm në -70oC siguron rezultate të kënaqshme.
Megjithëse këto sisteme në situata të caktuara ndihmojnë në kontrollin e
infestimeve nga artopodet, përdorimi i biociteve mbetet akoma teknika më
efikase për këtë qëllim.

Masa të thjeshta higjienike.
Sasi të vogla të tartabiqeve mund të ndodhen pothuajse në çdo shtëpi,
sidomos kur përdoren mobilie të përdorura. Ky infestim i lehtë mund të
trajtohet me pastrim të kujdesshëm, me ujë të nxehtë dhe duke i ekspozuar
në diell. Aerosole spraj mund të përdoren, për trajtimin e dyshekëve dhe
vendeve të errëta, me hije e të freskëta. Gjithashtu përdorimi i fshesave me
vakum është efektiv. Pas përdorimit, qesja e vakumit duhet të asgjësohet me
kujdes, të digjet ose të futet në ngrirje të thellë për minimumi 1 javë.
Përdorimi i veshjeve-këllëf të dyshekëve me ngjyrë të bardhë, që nuk
depërtohen nga tartabiqet është një mënyrë tjetër mbrojtjeje prej pickimeve
gjatë natës. Parazitët nuk mund të përshkojnë mbulesën dhe njollat e
jashtëqitjeve të tyre në këllëfin e bardhë janë një indikator, për praninë apo jo
të parazitit.
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Repelentët.
DEET dhe repelentë të tjerë ndaj insekteve janë efektive ndaj tartabiqve.
Por problemi qëndron në faktin se, ai nuk zgjat gjithë natën. Sot në treg
sidomos në SHBA ku problemi është i ndjeshëm ekzistojnë edhe pajisje me
përmbajtje repelentësh, që vendosen poshtë dyshekëve duke i mbajtur larg
tartabiqet prej tyre apo duke penguar pickimet e njerëzve gjatë natës.
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KAPITULLI 8.

MORRAT
Dr. Enkelejda Velo
Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP.

8.1 SISTEMATIKA DHE BIOLOGJIA
Morrat e trupit të njeriut janë tre llojesh: morrat e kokës (Pediculus capitis),
morrat e trupit (Pediculus humanus), morrat e pubisit (Phthirus pubis) i quajtur
ndryshe morri gaforre. Biologjia e të tria llojeve është e ngjashme. Të tre
ushqehen me gjak, jetojnë në një bujtës të vetëm (njeriu) dhe kanë tri faza
zhvillimi: vezë, nimfë (me tri zhveshje) dhe adult.

Pediculus humanus

Veza e Pediculus capitis

Phthirus pubis

Fig. 8.1 Morrat e trupit të njeriut.
Vetëm morri i trupit shërben si vektor i sëmundjeve. Ai është 2-3 mm i
gjatë dhe 1-1.5 mm i gjërë. Femra lëshon rreth 300 vezë, me një shkallë rreth
10 vezë në ditë, në rrobat që janë të ngjitura me trupin. Morri i trupit jeton në
përthyerjet, palosjet, e rrobave dhe vjen në kontakt me lëkurën për aq kohë
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sa i nevojitet të thithë ushqimin (gjakun). Adulti ngordh pas dy ditësh, nëse
nuk ka kontakt me bujtësin për t u ushqyer, ndërsa vezët mund të mbijetojnë
deri në një javë. Vezët përhapen nga njëri bujtës te tjetri nëpërmjet kontaktit
direkt me lëkurën, rrobat ose shtratin. Morrat e trupit përhapen në vendet ku
kushtet higjieno-sanitare si larja dhe ndërrimi i rrobave, çarçafëve nuk
praktikohen rregullisht. Të gjitha moshat mund të infestohen.
Morrat e kokës jetojnë në flokët e njerëzve dhe gjenden zakonisht te
fëmijët. Vezët i lëshojnë në bazën e rrënjëve të flokëve, ku ngjiten shumë
mirë, sidomos në pjesën e pasme të kokës dhe pas veshëve. Duke ditur që
floku rritet mesatarisht 1 cm në muaj mund të llogarisim kohën e infestimit
duke matur distancën nga scalpi i kokës në vezën më të largët të fijes. Personi
i infestuar zakonisht mbart 10-20 adulte të morrit të kokës. Femrat lëshojnë
6-8 vezë në ditë. Morrat e kokës përhapen nga kontakti midis fëmijëve kur
luajnë, ose flenë në të njëjtin shtrat. Gjithashtu përhapen nga përdorimi i
krehrit të personit të infestuar, i cili përmban fije floku me vezë.
Morri i pubisit ka ngjyrë gri
në të bardhë në dukje është si
gaforre. Gjendet në qimet e zonës
së pubisit. Vezët i lëshon në bazë
të fijeve. Kur ka infestim të madh
përhapet në trup edhe në zona të
tjera me qime si p.sh. në vetulla,
qerpikë, gjoks, kraharor, kofshë,
sqetulla, mjekër e mustaqe.

Fig. 8.2 Burimi: Pediculus humanus
capitis De Geer (foto www.cdc.gov)

8.2 RËNDËSIA PËR SHËNDETIN PUBLIK
Siç e thamë edhe më lart vetëm morri i trupit luan rolin e vektorit. Ai
transmeton ethet e tifos, ethet e përsëritura (relapsing fever) dhe ethet e kanalit
(trench fever).

Bezdisja
Morrat ushqehen disa herë gjatë ditës dhe në rastet e infestimeve të mëdha
mund të japin irritime të mëdha të lëkurës dhe kruarje të forta. Reaksionet
toksike të pështymës së injektuar në lëkurë mund të japin gjendje të keqe
shëndetësore.
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Sëmundjet e transmetuara.
Tifo ekzantematike
Është një sëmundje infektive akute që shkaktohet nga agjenti etiologjik
Rickettsia prowazekii. R. prowazeki shumëfishohet në zorrët e Pediculus humanus
dhe pastaj kalon në feçe. Sëmundja nuk transmetohet nga pickimi i morrit,
por nëpërmjet feçeve të kontaminuara të morrit, të cilat depërtojnë lëkurën,
dhe kontaminojnë lezionet gjatë kruarjeve. Ekskrementet e morrit
kontaminojnë lezionet gjatë kruarjeve. Mikroorganizmi qëndron i gjallë në
materialin e thatë deri në tre muaj dhe mund të transferohet nga duart në sy,
duke shkaktuar infeksione të syrit nëpërmjet kapakut dhe qepallave. Është
një sëmundje shumë ngjitëse edhe për ata që nuk e mbartin parazitin, dhe
duhet të tregohet kujdes me mbajtjen e transportin e të brendshmeve dhe
me rregullimin e shtratit të infektuar me tifo.
Aktualisht sëmundja është endemike vetëm në Afrikë dhe Amerikën e
Jugut, por është e pranishme në mënyre sporadike edhe në Europë.
· Ethet e përsëritura
Është një sëmundje tropikale, kryesisht afrikane, që shkaktohet nga një
spirokete, Borrelia recurrentis. Mekanizmi i transmetimit është si më lart. Raste
me ethe recidive ka pasur në Etiopi, Somali, Sudan dhe Burundi.
· Ethet e kanalit
Një rikeciozë mjaft e përhapur që ka shkaktuar epidemi gjatë Luftës së
Dytë Botërore. Sot është shumë e rrallë dhe ka të njëjtin mekanizëm
transmetimi si më lart.

8.3 METODAT E PARANDALIMIT DHE KONTROLLIT
Masat e kontrollit që do të përdoren varen nga rëndësia e problemit. Individë
të veçantë ose grup individësh mund të trajtohen kur morrat janë thjesht një
shqetësim. Fushata kontrolli në shkallë më të gjerë rekomandohen të ndërmerren
në rastet e një shpërthimi epidemik të sëmundjeve të transmetuara prej morrave.

Morri i kokës
Masat higjienike dhe edukimi shëndetësor.
Larja rregullisht me sapun dhe ujë të ngrohtë dhe krehja rregullisht e flokëve
mund të reduktojë numrin e nimfave dhe adultëve në kokë. Një krehër i veçantë
me dhëmbë të hollë, shumë të dendur mund të ndihmojë në largimin e adultëve
dhe vezëve. Qethja e flokëve është efektive dhe përdoret sidomos te djemtë.

149

Insekticidet
Aplikimi i insekticideve në flokë është metoda më efektive e kontrollit.
Ato mund të jenë në formën e shampos, locionit, emulsionit ose pudrës.
Produktet më të rekomanduara janë disa piretroide të sinergjizuar si
deltametrinë, permetrinë, tetrametrina e d-phenotrin, sepse ato nuk japin
ndjenjën e djegies së skalpit, ose efekte të tjera anësore siç jep p.sh. lindani.
Pudrat ose pluhurat janë më pak efektive se locionet ose emulsionet. Mund
të aplikohen si shampo edhe sapunët me përmbajtje 1% permetrinë.
Si mund të përdoret sapuni me insekticid:
Ky sapun me përmbajtje 1% permetrinë është i disponueshëm në treg,
aplikohet si shampo në flokët e lagur, fërkohet në lëkurë dhe masazhohet
skalpi gjithandej. Kjo shampo lejohet të mbahet në kokë për 10 minuta,
pastaj shpëlahet dhe thahet floku. Morrat e ngordhur bien duke i krehur me
anë të një krehri të veçantë mbi një peshqir. E përsërit procedurën pas tri
ditësh. Në këtë mënyrë floku nuk do të riinfestohet për të paktën disa javë.
Morri i pubisit
Në rastet e infestimit me këtë morr veprohet si më lart, por në të gjitha
pjesët e trupit ku janë të pranishme qimet.
Morri i trupit.
Larja dhe ndryshimi rregullisht i rrobave parandalon infestimin me morrin
e trupit. Një masë tjetër është të lahen rrobat dhe çarçafët me sapun me
përmbajtje insekticidi.
Sapuni i thjeshtë dhe uji i ftohtë nuk janë të mjaftueshëm për të eliminuar
morrat dhe vezët e tyre nga rrobat. Teshat duhet të lahen në temperatura
>600C dhe duhet të hekurosen mirë.

Kontrolli kimik
Përdorimi i insekticideve është masa më e mirë dhe më e shpejtë për
reduktimin e infestimit nga morrat dhe për parandalimin e transmetimit të
sëmundjeve në komunitet.
E rëndësishme: Kur kemi shpërthim të tifos epidemike i gjithë komuniteti
në atë zonë duhet të trajtohet me insekticid pudër. Gjithashtu fushatë kundër
morrave mund të aplikohet në mënyrë periodike në shkolla dhe kopshte.

Insekticidet
Nga studimet e kohës së fundit në Afrikën Lindore, është vënë re që
morri i trupit është bërë rezistent ndaj DDT-së dhe organofosfateve, prandaj
në ditët e sotme kimikatet më të përshtatshme që rekomandohen për përdorim
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janë piretroidet. Në treg këto insekticide gjenden në trajtë pudre p.sh.:
deltametrinë në përqendrimin 0.03, të cilët aplikohen në masën 125-250 g
për m2. Duhet bërë kujdes, sepse këto insekticide pudër të nxjerrë në treg për
këtë qëllim (kontrollin e morrave), janë të ndryshme nga pudrat e tretshme
për kontrollin e mushkonjave (WP) dhe pudrat e tretshme (WP), nuk duhet
të përdoren në asnjë mënyrë për larjen e teshave apo çarçafëve.

Metodat e aplikimit
Forma pudër është formulimi më i mirë i insekticideve që mund të
përdoren për të luftuar morrat në popullatë të madhe. Avantazhi i përdorimit
të këtij formulimi është se mund të transportohet dhe të ruhet lehtë. Aplikimi
mund të bëhet me dorë ose me aparatin pluhurues me dorë apo motorik.
Trajtimi konsiston në aplikimin e 30 deri në 50 g të produktit për të rriturit
dhe 25 g për fëmijët, në të gjithë sipërfaqen e brendshme të teshave, që janë
në kontakt më lëkurën. Pudra duhet të aplikohet në jakë, mëngë, rripin e
mesit të pantallonave dhe veçanërisht në të brendshmet.
Gjithashtu duhet të trajtohen edhe teshat e paveshura, këpucët, kapelet
dhe çarçafët. Për arsye se pudra lë gjurmë në tesha, mund të dallohet qartë se,
cilat prej tyre janë trajtuar dhe cilat jo.
Insekticidi nuk duhet të bjerë në asnjë mënyrë në kontakt me Pudrainsekticide, pasi mund të shkaktojë dermatit të lëkurës në persona të ndjeshëm.

Frekuenca e trajtimit
Trajtimi me kujdes i teshave me insekticid është i mjaftueshëm për të
parandaluar dhe luftuar infestimin nga morrat. Trajtimi duhet të përsëritet
pas një jave ose 8 ditësh për të vrarë vezët e paçelura, të cilat nuk ndikohen
nga trajtimi me pudër.
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KAPITULLI 9.

AKARINA E ZGJEBES SË NJERIUT DHE AKARINAT E
LIBRAVE DHE PLUHURAVE TË SHTËPISË
Enkelejda Velo
Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP.

9.1 SISTEMATIKA DHE BIOLOGJIA

Fig. 9.1 Sarcoptes scabiei var
hominis

Akarina që shkakton zgjeben te njeriu është
një ektoparazit i vogël Sarcoptes scabiei var hominis,
i cili jep një gjendje kruarje të lëkurës e njohur
me termin zgjebe. Infestimet me zgjebe janë të
njohur në të gjithë botën. Ata janë parazitë të
vegjël nga 0.5-2.0 mm të gjatë, me trup oval me
diametër 0.5 mm, kanë 8 këmbë dhe një trup të
pasegmentuar. Gjatë zhvillimit ato kalojnë në
fazën e vezës, larvës, nimfës dhe adultit. Individët
në fazën e pa-maturuar janë të ngjashme me
adultin por janë më të vogla. Të gjithë ciklin e

zhvillimit e kalojnë në lëkurën e njeriut. Në mënyrë që të ushqehen dhe të
lëshojnë vezë, femrat e fekonduara hapin tunele si formë lëmshi për tu strehuar
në sipërfaqen e lëkurës së njeriut. Tynelet zgjaten nga 1-5 mm në ditë dhe
mund të dallohen në lëkurë në formën e vijave gjarpëruese nga disa mm në
disa cm të gjata. Femrat pjellin dy ose tre vezë në ditë, për rreth 20 ditë rresht.
Cikli i zhvillimit zgjat rreth 30 ditë. Pas kopulimit mashkulli vdes ndërsa femra
pret për pjekjen e vezëve dhe ndërton strofullat ku do t i strehojë ato.
Akarina e zgjebes është aktiv vetëm në temperatura mbi 20o C dhe
transmetohet nga kontakti direkt dhe shumë rrallë nga shkëmbimi i rrobave
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dhe shtretërve. Ato nuk mbijetojnë më shumë se dy ditë larg nga trupi i
njeriut dhe ushqehen me limfën që gjejnë në lëkurë; pra nuk thithin gjak.

Zbulimi
Diagnoza e zgjebes është e pamundur të bëhet me sy pa filluar kruarja, e
cila shfaqet përreth 3 javë pas infestimit. Konfirmimi i diagnozës : akarina
mund të vihet re nëpërmjet kërkimit të formave vezë, larvë, fece në lëkurën
e personit të infestuar me anën e një age duke ndjekur ulluqet ose me anë të
kruarjes dhe heqjes së lëkurës me anë të një bisturie. Materiali i mbledhur
vendoset në një lamë dhe mbulohet me lamelë para se të shikohet në mikroskop.

9.2 RËNDËSIA PËR SHËNDETIN PUBLIK.
Zgjebja e njeriut.
Zgjebja e njeriut shkaktohet direkt nga veprimi i Sarcoptes scabei var. hominis
i strehuar në lëkurën e njeriut. Pjesët më të prekura të trupit janë aty ku lëkura
e trupit është më e hollë si: midis gishtave të duarve dhe këmbëve, në faqen
e këmbëve ose duarve, në gropëzat e gjunjëve, në bërryla, në sqetulla, në bel,
në penis, në gji dhe në tehun e shpatullave. Në fëmijët e vegjël mund të
gjenden edhe në faqe. Irritimi nga zgjebja ka origjinë alergjike, që manifestohet
me skuqje dhe kruarje të menjëhershme.
Tre karakteristikat klinike të zgjebes janë: kruarje e shpeshtë gjatë natës;
prania në lëkurë e vijave gjarpëruese nga 3-15 mm, dhe puçra të ndritshme
midis gishtave. Lezionet që hapen nga kruarjet janë vatra për infeksione
dytësore bakteriale.

9.3 METODAT E PARANDALIMIT DHE KONTROLLIT
Masat higjienike dhe edukimi shëndetesor.
Mungesa e higjenës është një faktor që favorizon përhapjen e zgjebes.
Fëmijet janë më të prekshëm prej saj. Higjiena është një masë shumë e
rëndësishme për luftimin dhe parandalimin e zgjebes. Trajtimi me akaricide,
larja dhe zjerja e rrobave janë të rëndësishme për eleminimin e parazitit.
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Kontrolli kimik.
Zgjebja mund të eleminohet me anë të larjes së lëkurës së dëmtuar me ujë
e sapun dhe pastaj fërkohet me formulime speciale të permetrinës (1.25 g te
l.a. /litër) ose benzil benzoat në përqendrimin 25% në ujë.
Trajtimi me benzil benzoat është shumë efektiv por nuk mund të përdoret
te fëmijet dhe njerëzit që vuajnë nga ekzema të ndryshme. Para gjumit duhet
të trajtohet sipërfaqja e lëkurës së gjithë trupit përveç faqeve dhe kokës dhe
duhet të lahet pas 24 orësh. Pas lyerjes personi duhet të qendrojë për 15 min
në mënyrë që të thahet produkti i përdorur. Të gjithë anëtarët e familjes
duhet të trajtohen në të njëjtën kohë.
Njëkohësish rekomandohet një fushatë informimi për të parandaluar
infestimin e pjesës tjetër të komunitetit.
Është e rëndësishme që të gjendet, trajtohet dhe eleminohet burimi i
infestimit, që zakonisht janë qen ose minj.

9.4 AKARINAT E LIBRAVE DHE PLUHURAVE TË SHTËPISË
Akarinat e pluhurave të shtëpisë Dermatophagoides compex kanë një përhapje
shumë të madhe në të gjithë botën. Ata janë shumë të vegjël 0.3 mm dhe
jetojnë në mobilje, në tapete, në dyshekë, në jastëkë dhe ushqehen me mbetje
organike si në copëza lëkure dhe zbokthi.

Fig. 9.2 Akarina e librave.
Akarinat e librave shfaqen sidomos në zyra, biblioteka dhe arshiva me
libra të vjetër gjatë periudhave me lagështirë. Aktivitete të tilla si rinovimi i
zyrave apo hapja dhe pastrimi i dosjeve, librave të vjetër mund të bëhet
shkak për shpërthime të akarinave të librave. Lagështira e lartë e favorizon
shumë zhvillimin e tyre. Akarinat e librave japin një ndjenjë pickimi, zakonisht
në pjesët e ekspozuara të trupit duke shkaktuar inflamacione nga kruarjet që
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ngjajnë me pickimet e insekteve. Në realitet ato janë organizma që shkaktojnë
probleme në rrugët e frymëmarrjes dhe jo pickime. Thithja nga ana e njeriut
nëpërmjet frymëmarrjes së akarinave të pluhurave, pjesëve të trupit,
jashtëqitjeve të tyre dhe myqeve që janë të lidhur me to, në disa njerëz japin
alergji si azmë dhe inflamacion të membranës së mukozave të hundës. Një
numër i madh alergenësh të prodhuar nga akarinat e pluhurave, mund të
gjenden në ajër kur pastrojmë shtratin. Akarinat që jetojnë në libra të vjetër
apo dyshemetë e dhomave të ndenjes, shfaqin një pik sezonal të densitetit të
tyre në periudhat me lagështirë të lartë, veçanërisht në fund të verës dhe fillim
të vjeshtës

Parandalimi dhe kontrolli
Gabimi më i zakonshëm që bëhet për menaxhimin e akarinave të librave
është trajtimi i mjedisit me insecticide. Zakonisht aplikimi i insekticidit nuk
është shkaku çlirimit të përkohshem nga akarinat e librave. Ky çlirim
është psikologjik dhe spërkatja zvogëlon numrin e pjesëve të trupit të akarinave
të ngordhura dhe ul elektricitetin statik në mjedis. Është i nevojshem një program pastrimi frekuent që përfshin larjen vetëm me ujë të tapeteve, rrobave
dhe vendeve të infestuara. Larja e shpeshtë e çarçafëve redukton mundësinë
për t u ushqyer dhe numrin e tyre. Ndërkohë është e rëndësishme që të gjendet
dhe eleminohet burimi i infestimit. Pastrimi me vakuum jep rezultat vetem
nëse fshesa me vakuum është e pajisur me filter HEPA. Në rast të kundërt,
përdorimi i vakuumit do të përhapte më shumë akarinat në mjedis. Ajrosja e
mjedisit dhe ulja e lagështirës do te ishte mjaft rezultativ. Insekticidet e
zakonshme që pëdoren për kontrollin e insekteve nuk janë efektive.
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KAPITULLI 10.

BLATAT
Enkelejda Velo
Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP.

10.1 SISTEMATIKA DHE BIOLOGJIA
Blatat janë nga insektet më të përhapura në banesa dhe ndërtesa të tjera
publike. Gjatë natës ato kërkojnë ushqim në kuzhinë, kazanë plehrash, vendgrumbullime mbeturinash dhe kanale. Ato janë insekte të dëmshme për shkak
të mënyrës së jetesës së pisët dhe erës së keqe. Blatat disa herë bëhen mbartëse
të agjentëve që japin sëmundje të aparatit intestinal si diarrenë, dizenterinë,
tifon dhe kolerën.
Blatat janë insekte me trup të shtypur dorso-ventralisht, me gjatësi nga 3
në 80 mm të pajisura me antena të gjata fijezore, me aparat të gojës të përshtatur
për të gërryer dhe me dy çifte krahësh që mbulojnë trupin nga ana kurrizore.
Ngjyra varion nga kafe e lehtë në të zezë. Njihen 3500 lloje në të gjithë globin,
nga të cilave pak prej tyre kanë rëndësi për njeriun dhe janë përshtatur të
jetojnë brenda banesave.
Llojet më të zakonshme janë:
Blatella germanica, blata gjermane, njihet si furrtarja e ekspresëve të
kafesë dhe gjendet në shumë vende të botës. Ka ngjyrë të verdhë në kafe dhe
gjatësi 10-15 mm, duke qenë kështu më e vogla e llojeve të blatave që
qëndrojnë në banesa. Femra zakonisht e mbart depozitën e vezëve deri shumë
pranë kohës së daljes së pasardhësve. Blatella germanica ka aftësi të kacavirret
dhe ngjitet në sipërfaqet vertikale. Jeton dhe zhvillohet në vende të ngrohta
dhe me lagështirë. Është infestuesi kryesor i kuzhinave, lokaleve, bareve,
restoranteve, anijeve etj.
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Fig. 10.1 a.Blatella germanica me ootekën. b.Blatella germanica
mbi produkte ushqimore Foto: Biopix.dk.
Blata orientalis blata orientale, ose furrtarja e zezë, gjendet kryesisht në
zonat me klimë të freskët. Ka ngjyrë të zezë dhe gjatësi 20-27 mm. Njihet si
furrtarja e kanalizimeve. Nuk është në gjendje të ngjisë sipërfaqet vertikale,
por pëlqen planet horizontale. Gjendet kryesisht në banesat e vjetra, në banja,
në të cilat futet nëpërmjet tubacioneve të ujërave të zeza. Pëlqen habitate të
freskët, por jo të lagësht.
Periplaneta americana, blata amerikane që gjendet në të gjithë botën.
Ka gjatësi nga 35-40 mm dhe ngjyrë të kuqe me shkëlqim deri në kafe
çokollate.
Pëlqen vendet ku ruhet ushqimi,
veçanërisht ushqimet e ëmbla të llojeve
të ndryshme. Mund të konsumojë edhe
substanca që nuk janë ushqime për
njerëzit, si ngjitëse, letra, kartonë, veshjet
e brendshme të këpucëve. Ka një
përhapje të gjerë nga kuzhinat në
industrinë ushqimore, në kabinat e
anijeve, banjat publike dhe kanalizimet,
depot dhe kazanët e plehrave. Mund të

Fig. 10.3 Periplaneta americana
Foto: Biopix.dk
infestojë edhe zyrat ku mungojnë ushqimet për shkak të aftësisë që ka për t u
ushqyer edhe me substanca jo ushqimore si letra dhe kartonë të ndryshëm.
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Periplaneta australasiae, blata
australiane që gjendet kryesisht në
vendet tropikale dhe subtropikale. E
ngjashme me blatën amerikane, por më
e vogël (31-37 mm e gjatë) dhe më e
errët.
Fig. 10.4 Periplaneta australasiae
Foto: Biopix.dk
Supella longipalpa, blata kafe me
vija. Ka gjatësi 10-14 mm dhe ka vija,
banda të verdha dhe kafe. Pëlqen të
njëjtat habitate si edhe P. americana.
Fig. 10.5 Supella longipalpa
Foto: Biopix.dk

EKOLOGJIA.
Blatat janë relativisht primitive, kalojnë vetëm në tri faza gjatë ciklit të
zhvillimit:
vezë, nimfe dhe adult. Femra i depoziton vezët në grupe dhe të mbështjella
në kapsulë lëkurë në formë fasuleje që quhet ooteka.

Fig. 10.5 Cikli biologjik i zhvillimit të furrtareve
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Disa lloje si Blata germanica, e mbart ootekën me vete të ngjitur në anën
kurrizore për disa javë. Ootekat janë shumë të dallueshme dhe shërbejnë për
të identifikuar praninë e blatave në banesa. Në varësi të llojit, temperaturës
dhe lagështirës vezët çelin pas 1-3 muajve. Blatat e sapoçelura ose nimfat janë
pa krahë dhe vetëm pak mm të gjata. Në momentin e çeljes janë të bardha,
por errësohen për pak orë. Ato rriten në madhësi duke ndërruar vazhdimisht
kutikulën. Blatat rriten plotësisht pas disa muajve ose më shumë se një vit.
Adulti mund të ketë ose jo krahë, që konsistojnë me një çift të jashtëm prej
lëkure që mbulojnë një çift krahësh të brendshëm prej membrane.

Sjellja
Blatat janë insekte të pista që jetojnë shumë pranë njerëzve brenda në
banesa, në ambiente ku ka ngrohtësi, lagështirë dhe ushqim. Ato zakonisht
jetojnë në grupe dhe janë aktive gjatë natës. Gjatë ditës blatat fshihen në të
çarat e mureve, poshtë mobilieve, në kornizat e dyerve dhe vende të tjera të
sigurta si banja, kuti, dollapë me ushqime, kanale ujërash të zeza, kasolle
kafshësh, brenda aparateve të televizorit, të radiove, tek frigoriferët,
kondicionerët, furrat e pjekjes, ekspresët e kafesë dhe pajisje të tjera të ngrohta
elektrike. Nëse ndizet drita gjatë natës në një kuzhine të infestuar me blata,
ato do të fillojnë të lëvizin me shumë shpejtësi nga enët, dyshemetë, ushqimet
ku janë, për të gjetur një strehim të sigurt.
Blatat ushqehen në një sërë
ushqimesh ku përfshihen të gjitha
llojet që përdoren prej njeriut. Ato
pëlqejnë ushqimet pak të forta dhe
të ëmbla. Ato gëlltisin qumësht dhe
brejnë djathin, mishin, brumërat,
tortat, produktet e drithërave,
sheqerin dhe çokollatat e ëmbla.
Fig. 10.6 Blata duke u shqyer në dyllin e
Ato gjithashtu ushqehen me kartonë,
veshëve të fëmijëve në gjumë Goggard J.
kapakët e librave, dërrasat që
përmbajnë niseshte, gërvishtin pjesën e brendshme të veshjes së këpucëve,
pushtojnë lëkurat e këpucëve të nxjerra jashtë përdorimit, ushqehen me blatat
e ngordhura e të copëtuara, me gjakun e freskët dhe të tharë, me jashtëqitje,
me sputum, me thonjtë e këmbëve dhe të duarve të fëmijëve dhe personave
në gjumë ose të sëmurë.
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Fig. 10.7 Infestimet në kuadrot elektrike

Fig. 10.8 Blata duke ngrënë xhelin
insekticid (vija e bardhë) dhe
jashtëqitjet në tubin e gazit

Shpërndarja
Migrimi në masë është raportuar për disa lloje blatash. Migruesit lëvizin
për në zona të reja nëpërmjet zvarritjes ose fluturimit. Ato zakonisht na futen
në shtëpi nëpërmjet kutive të shisheve të pijeve të ndryshme, qeseve me patate,
qepë dhe ushqime të tjera që kanë qenë të infestuara në magazinat ku kanë
qenë ruajtur më parë. Transportimi i blatave në distanca të mëdha mund të
bëhet nëpërmjet avionëve, anijeve dhe mjeteve të tjera të transportit.

10.2 RËNDËSIA PËR SHËNDETIN PUBLIK
Bezdisja
Blatat janë insekte me interes për shëndetin publik, pasi ato shpërndajnë
papastërti, mbartin patogjenë dhe shkatërrojnë ushqimet, pëlhurat, stofrat
dhe kapakët e librave. Ato herë pas here vjellin porcione pjesërisht të tretura
të ushqimit të konsumuar dhe lëshojnë feçe, ndërsa janë duke u ushqyer. Ato
gjithashtu shkarkojnë sekrecione të neveritshme nga aparati i gojës dhe nga
gjëndrat e hapura në trup që japin një erë të keqe, që zgjat shumë në zonën e
infestuar apo në ushqimin e prekur prej tyre.

Sëmundjet
Blatat lëvizin lirisht nga njëra banesë te tjetra, nga kanalet e pusetat e ujërave
të zeza në banesat njerëzve. Për arsye se ato ushqehen, si në feçet, edhe në
ushqimet e njerëzve, mund të përhapin patogjenë që shkaktojnë sëmundje.
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Blatat zakonisht nuk janë shkaktarë të sëmundjes, por ashtu si edhe
mizat, mund të luajnë një rol suplementar në përhapjen e disa sëmundjeve
duke mbartur më shumë se 40 lloje patogjenësh bakteriale e viruse
përfshirë poliomielitin.Blatat janë provuar si mbartëse të organizmave
që shkaktojnë:
·
diarrenë
·
dizanterinë
·
kolerën
·
leprozën
·
murtajën
·
ethet e tifos
·
sëmundje virale si poliomieliti.
Përveç kësaj ato mbartin vezë të krimbave të zorrëve dhe mund të
shkaktojnë reaksione alergjike, përfshirë dermatite, kruarje, ënjtje të

10.3 MONITORIMI DHE KAMPIONIMI
Për monitorimin e blatave përdoren kurthet ngjitëse. Kurthet ngjitëse
vendosen përgjatë murit në rrugë-kalimet e blatave, shërbejnë për të kapur
blatat dhe sinjalizojnë për praninë e tyre. Prania e adultëve dhe nimfave të
llojeve dhe madhësive të ndryshme është një tregues i ekzistencës së kolonive
të stabilizuara në atë mjedis. Më poshtë paraqesim vendet, në të cilat duhet të
vendosen kurthet ngjitëse për monitorim.

Fig.10.9 Kurthet ngjitëse dhe pozicionimi i tyre.
Infestimi mund të zbulohet duke kontrolluar pas sirtarëve, në kutitë që
mund të kemi në banesa, në mobilie dhe vende të tjera të fshehta. Gjatë natës
blatat zbulohen lehtë duke përdorur dritën. Kur ka një numër të vogël blatash,
mund të kontrollohen në mënyrë efektive duke përdorur kurthet ngjitëse.
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10.4 METODAT E PARANDALIMIT DHE KONTROLLIT
Kontrolli efektiv në zonat me klimë të freskët është më i lehtë, pasi blatat
nuk mund të mbijetojnë në mjedisin e jashtëm gjatë dimrit, siç mbijetojnë në
zonat me klime të ngrohtë dhe me lagështirë. Çelësi i kontrollit është pastrimi.
Në shtëpitë e izoluara është më e lehtë të kontrollohen, sesa në apartamente
ku ato mund të kalojnë nga njëra banesë në tjetrën me lehtësi. Riinfestimi në
zonat e ngrohta mund të bëhet nga mjedisi i jashtëm, nëpërmjet tubave të
ngrohjes, nëpërmjet tubacioneve të ujit në apartamente ose nëpërmjet
ushqimeve dhe teshave të ardhura nga zona të infektuara. Blatat mund të
gjenden edhe në banesa shumë të pastra, por mundësia për të krijuar koloni
është shumë e vogël. Në rastin e infestimeve të mëdha duhet të zbatohet
kontrolli kimik, i shoqëruar me menaxhimin e mjedisit për të mos i lejuar
insektit ushqim dhe strehim.
Nga pikëpamja praktike ndërhyrja për kontrollin e blatave ndahet në:
·
dezinfestim klasik që përfshin përdorimin e dezinfektanteve dhe
mjeteve tradicionale;
·
dezinfestim bashkëkohor, që përfshin monitorimin e mjedisit dhe
përdorimin e formulimeve xhel.

Menaxhimi i mjedisit Pastrimi dhe higjiena
Ushqimi duhet të ruhet në frigorifer, në kontenierë, në dollapë apo kuti të
mbyllura mirë. I gjithë ambienti duhet të jetë i pastruar me kujdes në mënyrë
që asnjë pjesë ushqimi apo material tjetër organik të mos mbetet. Koshat e
mbeturinave duhet të jenë të mbuluar dhe të mbyllur mirë dhe duhet të
zbrazen në mënyrë frekuente, çdo ditë.
Dyshemetë dhe bodrumet dhe zona përreth ndërtesave duhet të mbahen
të thata dhe të pastra në mënyrë që insekti të mos ketë mundësi të gjejë
ushqim dhe ujë.

Reduktimi i mundësisë së hyrjes në banesa dhe godina.
Sendet ushqimore, rrobat, rrobat e palara, arkat e vezëve dhe mobiliet
duhet të kontrollohen përpara se të futen në një banesë. Në rrethana të caktuara,
mundësia e hyrjes në banesa mund të reduktohet duke mbyllur të çarat në
dysheme apo dhe në kornizat e dyerve e dritareve.

Kontrolli kimik
Dezinfestimi klasik.
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Me këtë term nënkuptohet përdorimi i dezinfektantëve dhe metodave
klasike në ambientet e infestuara nga blatat.

Fig. 10.10 Desinfestim në puseta dhe kanalizime për kontrollin e
Blata orientalis.
Kontrolli i blatave me anë të insekticideve është relativisht i vështirë për
arsye të rezistencës që ato kanë fituar ndaj insekticideve tradicionale. Për më
tepër, disa insekticide janë repelente për blatat dhe kontakti me to mund të
shmanget. Kontrolli kimik jep një çlirim të përkohshëm nga blatat dhe,
kur është e mundur, ai duhet të shoqërohet me masa higjienike dhe rregullimin
e shtëpisë. Insekticidet me efekt rezidual në formë spruco apo pluhur,
aplikohen në vendet ku ato qëndrojnë dhe fshihen. Aplikimi i insekticideve
ka efekt për periudha kohore që variojnë nga disa ditë në disa muaj në varësi
nga lloji i insekticidit të përdorur dhe substratit ku ai depozitohet. Përdorimi
i insekticideve mund të kombinohet me karrema atraktive toksik.

Rezistenca
Blata gjermane, Blattella germanica, është rezistente ndaj shumë organoklorineve, organo-fosfateve, karbamateve dhe insekticideve piretroide.
Blata orientale, Blatta orientalis, blata amerikane Periplaneta americana dhe
blata e madhe ngjyrë kafe Periplaneta brunnae kanë zhvilluar një rezistencë të
vogël, kryesisht ndaj DDT-së dhe chlordane.
Së fundmi, është vënë re se blata amerikane është bërë rezistente ndaj
trichlorfon-it në Kinë dhe blata e madhe ngjyrë kafe është bërë rezistente
ndaj diazinonit në SHBA.
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Aplikimi
Vendet që duhen trajtuar.
Vendet që duhet të trajtohen me insekticid përfshijnë kuzhinën, kuzhinat e
anijeve, restoranteve, mensat e kopshteve, çerdheve, pas dhe përgjatë
dollapëve, brenda dhe përreth lavamanëve, poshtë karrigeve dhe tavolinave,
në dollapët e mbajtjes së veglave, brenda dhe poshtë dollapëve të rrobave,
pranë dhe poshtë frigoriferëve dhe kutive të akullit, poshtë moketeve, në
vendet ku ai është i shkëputur nga dyshemeja, vendet e përgatitjes së ushqimeve,
tubacionet e ujit nga jashtë, kanalet, kanalet e ujërave të zeza etj.

Frekuenca e trajtimit.
Fakti se për sa kohë do të qëndrojë efektiv insekticidi varet nga disa faktorë:
përpikëria e aplikimit, shpejtësia e riinfestimit, kimikati i përdorur, doza dhe
formulimi, lloji i sipërfaqes ku ai është aplikuar, temperatura, lagështira dhe
numri i veshjeve dhe i zhveshjeve që kanë ndodhur. Insekticidi zgjat më shumë
në sipërfaqet e lyera, sesa të palyera dhe më gjatë në dru, sesa në tullë apo
sipërfaqe betoni.
Larja frekuente e një sipërfaqe të trajtuar me insekticid ose mbulimi me
pluhur ose vaj e bën insekticidin të paefektshëm. Vetëm një trajtim rrallë
mund të çojë në zhdukjen e tyre. Për shumicën e llojeve trajtime të tjera që
përsëriten në intervale kohe prej disa muajsh, janë të nevojshme për të ngordhur
nimfat e sapoçelura dhe për të parandaluar riinfestimin.

Sigurimi dhe masa paraprake.
Duhet bërë kujdes për të shmangur kontaminimin e ushqimit. Duhet të
shmangen zonat e trajtuara ku fëmijët mund të bien në kontakt me insekticidin
rezidual. Në situata të veçanta si p.sh. trajtimi i kopshteve zoologjike ose
dyqaneve që shesin kafshë shtëpiake nuk mund të përdoren insekticide reziduale
spruco apo pluhur. Në këto raste mund të përdoret një sasi e vogël insekticidi
me furçe. Gjithashtu mund të përdoret një kimikat me toksicitet të ulët te
mamalët dhe zogjtë. Disa formulime mund të njollosin pëlhurat, letrat e
murit, pllakat e dyshemesë dhe orendi të tjera shtëpiake. Përpara aplikimit të
trajtimit duhet të bëhen të njohura të gjitha këto informacione.

Sprucimi me efekt mbetës.
Sprucimi me insekticide reziduale aplikohet me pompa të zakonshme të
pajisura me zgjatuesin me kokë me brima për sprucim, për të aplikuar
insekticidin në formë spruco në të çarat, vrimat, plasaritjet dhe vendet ku
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është e vështirë të arrihet. Sprucoja duhet të lagë tërësisht sipërfaqen, por jo të
rrjedhë si rrëke uji.
Një vëllim insekticidi të holluar prej 4 litrash, është i mjaftueshëm për të
trajtuar me pompë me presion një sipërfaqe prej 100 m të gjatë dhe 30-50
cm të gjerë. Insekticidi mund të aplikohet me një furçë lyerjeje, kur nuk
disponohet mjet tjetër. Kur trajtohen vendet ku ruhen ushqimet duhet të
bëhet shumë kujdes që insekticidi të mos bjerë në kontakt me të. Trajtimi me
përpikëri i kanaleve, ullukëve dhe porteve është i rëndësishëm për të pasur
një kontroll efektiv.

Insekticidet
Për arsye të rezistencës së zhvilluar nga blatat dhe ndotjes së mjedisit,
hidrokarburet e klorinuara u zëvendësuan me organo-fosfatet e
biodegradueshme dhe insekticidet karbamate, piretroidet sintetike dhe së
fundmi me rregullatorët e rritjes. Rregullatorët e rritjes së insekteve janë
produkte shumë toksike për larvat dhe pupat e insekteve, ndërhyjnë në procesin
e zhvillimit dhe pengojnë kalimin në adult. Ata kanë një toksicitet të ulët në
organizmat e tjerë jo-target.
Tabela 10.1 - Piretroide sintetike të zakonshëm që përdoren për
kontrollin e blatave.

LD= doza letale, PY= piretroide.

Aerosolet
Insekticidet aerosole janë sprucime shumë të vogla, me pikla fine (0.150ìm). Aerosolet nuk janë të përshtatshme për trajtime reziduale, por ato
mund të përdoren për sprucimin e hapësirave, sepse piklat mbeten në ajër
për pak kohë, duke vrarë insektet nëpërmjet kontaktit. Kanoçet me aerosol
spruco me insekticide reziduale janë të përshtatshme për kontrollin e blatave
dhe gjenden me shumicë në treg. Aerosoli depërton në të çara, plasaritje dhe
vende të tjera duke e nxitur blatën të dalë nga vendi ku është fshehur duke
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ndihmuar në shkurtimin e kohës së ngordhjes. Aplikimi i aerosolit mund të
japë një reduktim të menjëhershëm të popullatës së blatave, por për të pasur
një kohëzgjatje më të madhe të kontrollit duhet të pasohet me trajtime me
insekticide reziduale.
Disa herë kontrolli i blatave në një shkallë të madhe bëhet duke përdorur
produkte në formë mjegulle që aplikohen me makineri që prodhojnë mjegull.
Tymrat
Tymrat janë re pjesëzash insekticidi të prodhuar me nxehtësi. Madhësia e
pjesëzave është (0.001-0.1 ìm), pra është më e vogël se tek aerosolet. Tymrat
depërtojnë thellë në vendet e fshehta dhe janë të dobishme në bodrumet e
ndërtesave, në kanale dhe në sistemet e drenazhimit.

Dezinfestimi bashkëkohor
Me këtë term nënkuptohet një koncept i ri i dezinfestimit që bazohet në
parandalim, monitorim dhe kontroll, pra luftë të integruar me anë të metodave
kimike, fizike dhe biologjike me shumë pak, ose aspak ndikim në mjedis.
Në formulimet më të rëndësishme për kontrollin e blatave pa diskutim
qëndrojnë Formulimet xhel. Këto janë formulime ushqyese me përmbajtje të
lartë vajore dhe me koeficient të ulët avullimi, që hahen nga insekti dhe, më
pas, shkaktojnë ngordhjen e tij. Veprimi toksik shkaktohet jo vetëm direkt
nga insekticidi, por edhe nga ekskrementet e vetë blatave si dhe nga blatat e
ngordhura, kur ato hahen prej individëve të tjerë. (Nekrofagia, më gjerësisht
trajtohet në Kapitullin mbi Biocidet).
Formulimet xhel paraqesin një ndryshim radikal në botën e dezinfestimit
dhe përdoren në SHBA që prej më shumë se 20 vjetësh. Efikasiteti mbi
blatat, prakticiteti në përdorim, ndikimi shumë i vogël në mjedis mungesa e
rrezikshmërisë për shëndetin e njeriut bëjnë që formulimet xhel të paraqesin
një alternativë shumë më të mirë, sesa insekticidet tradicionale.
Produkte në trajtë xheli që mund të përdoren për kontrollin e blatave në
treg gjenden me lëndë aktive të ndryshme. Në Shqipëri formulimet xhel të
lejueshme në përdorim janë ato me lëndë aktive imidacloprid ose fipronil.
Për të vlerësuar përdorimin e formulimeve xhel në raport me insekticidet
tradicionale është e rëndësishme të përmendim problemet që kanë dalë
në dezinfestimin tradicional të blatave:
·
ndikimi i lartë në mjedis;
·
mundësi kontaminimi për produktet ushqimore;
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risku i intoksikimit akut ose kronik te njerëzit/kafshët;
nevoja e përdorimit të mjeteve mbrojtëse individuale gjatë aplikimit;
pajisje jo komode;
kryerja e dezinfestimit në orare jo komode dhe të kushtueshëm
(punë natën);
pamundësi për të ndërhyrë direkt në impjantet elektrike dhe
elektronike, ose në vende të tjera të vështira për t u arritur;
mundësi për të gabuar në përgatitjen e formulimit (dozimi, hollimi
etj.) dhe aplikimin e tij;
desinfestacion jo i suksesshëm për arsye të rezistencës së blatave
ndaj insekticideve tradicionale;
zhvendosja e popullatave të blatave në vende të patrajtuara gjatë
aplikimit, për arsye të efektit repelent të insekticidit dhe si rrjedhim
zgjerim i infestimit;
shqetësim i banorëve ku do të bëhet trajtimi me evakuim para
trajtimit,mbyllje e lokaleve, pastrimi i ambienteve pas
trajtimit, era që mbetet pas trajtimit etj.

Edhe formulimet xhel paraqesin disa aspekte, që, nëse nënvlerësohen dhe
nuk merren në konsideratë, mund të shkaktojnë gabime dhe mund të çojnë
në një dezinfestim jo të suksesshëm.
Është e nevojshme:
· njohja e mirë e habitatit dhe e sjelljeve të llojeve të ndryshme të
blatave;
· njohja e shkallës së infestimit është një element shumë i rëndësishëm
për të ndërmarrë një ndërhyrje korrekte;
· formulimet xhel nuk ofrojnë të njëjtën shkallë tërheqje për blatat;
· veprimi blaticid varion në funksion të efikasitetit të lëndës aktive të
përdorur;
· veprimi blaticid varion në funksion të llojit të blatës që synon të
luftohet.
Formulimet xhel zakonisht janë me ngjyrë të bardhë, të pastër, që nuk bie
në sy kur përdoren; janë të gatshëm për përdorim, pa erë, të përshtatshëm
dhe të lehtë për t u përdorur.
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Ato nuk kërkojnë parapërgatitje dhe
pajisje për spërkatje. Nuk ka rrezik të bëjnë
firo dhe shumë pak mundësi për të bërë
gabim gjatë përdorimit.

Fig. 10.11 Blatella germanica nimfë duke
ngrënë xhelin e freskët.

Fig. 10.12 Aplikimi i xhelit me
pistoletë Foto G. Pampiglione.

Formulimet xhel ofrojnë mundësi
minimale për ndërprerje të aktivitetit dhe
largim nga vendi, në të cilin përdoret gjatë
dhe pas trajtimit, pasi mund të bëhet edhe
në prani të personave në ambientet e
aktivitetit. Veprohet me një pistoletë të
posaçme duke lëshuar vetëm një pikë në
vende të fshehura, larg mundësisë për t u
arritur sidomos prej fëmijëve. Trajtimi
me këto produkte duhet të përsëritet në

një periudhe kohore të caktuar në ambientet me infestim të lartë.

Si funksionojnë
Blatat do të ushqehen me xhelin menjëherë pas trajtimit. Një bobinë prej
30 g, siguron 300 pika ose mbulon 300 m2 (në varësi nga niveli i infestimit
dhe nga lloji). Shenjat e para të intoksikimit nga imidacloprid mund të duken
pas 10 min dhe një rënie e blatave vihet re pas 1 ore. Blatet e ngordhura
bëhen evidente brenda 24 orëve të trajtimit. Niveli maksimal i kontrollit arrihet
në intervalin pas 6 ditësh dhe disa muajve pas trajtimit, në varësi nga niveli i
infestimit dhe për sa kohë që xheli do të jetë i pranishëm. Karremi joshës
kalon nga njëra blatë te tjetra duke çuar në të ashtuquajturin efekti domino .
Xheli ngjitet me lehtësi në sipërfaqet e pastra. Qëndron atje ku vendoset
dhe nuk ikën, madje as në temperatura mbi 54°C. Mjafton që xheli të aplikohet
vetëm një herë dhe ai i reziston thatësirës, mbetet i butë dhe i pëlqyeshëm, i
këndshëm për blatat për periudha të gjata kohore.
Vendi ku mund të aplikohet
Formulimet xhel përdoren për kontrollin e blatave në kuzhina, banja, spitale,
industrinë ushqimore, vend-shitjen e produkteve ushqimore, restorante, hotele,
168

magazina, mjete transporti, anije, trena, avionë, makinat që merren me
tregtimin e pijeve dhe ushqimeve etj.

Mënyra e përdorimit

Fig. 10.13 Aplikimi i formulimeve xhel

Xheli duhet të vendoset në afërsi
të të çarave në ambientet e
brendshme, në vende të fshehta,
në qoshe dhe në ato vende që
frekuentohen nga blatat.
Dozimi bëhet në varësi të shkallës
së infestimit.
1-2 pika*/ m2: për infestime të
lehta dhe për parandalim.

3 pika* / m2: për infestime të rënda.
(*) Një pikë xhel me diametër 5 mm përmban afërsisht 0.1 g të masës totale.
Një trajtim zgjat deri në 90 ditë. Prania e produktit duhet të kontrollohet herë
Xheli insekticid nuk duhet të vendoset në:
sipërfaqe që lahen në mënyrë frekuente;
lavamanë dhe vende që mund të lagen nga ujërat;
në sipërfaqe shumë të nxehta dhe që vlojnë;
sipërfaqe ku është aplikuar së fundmi një insekticid
tradicional;
në qendër të një sipërfaqe të ekspozuar;
në zona ku aplikimi mund të dëmtojë pajisjet elektrike apo që
mund të paraqesin rrezik për aplikuesin
mbi sipërfaqet me pluhur pa marrë masa për të ruajtur pikat
nga pluhuri;
direkt mbi ushqime dhe pije!
Nuk duhet të aplikohen insekticide të tjera në zonat e trajtuara me xhel.

Lidhja midis formulimeve xhel dhe insekticideve klasike
Përpara se të ndërhyhet me formulimet xhel duhet të merret informacion
mbi trajtimet me
insekticidet klasike që mund të jenë përdorur dhe mbi ato që duhet të
përdoren.
Insekticidet klasike mund të veprojnë si repelent ndaj blatave dhe kështu
që aplikimi i xhelit në vendet ku është trajtuar së fundmi me insekticid klasik,
mund të bëjë jo efikas xhelin. Kjo pasi blatat nuk do të stimulohen për t u
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afruar dhe për të ngrënë xhelin. Disa insekticide e rimbulojnë, e veshin
formulimin xhel, duke e atakuar dhe duke e shkatërruar atë.
Është e rëndësishme dhe nuk duhet të lejohet përdorimi i insekticideve
shtëpiake në vendet ku është aplikuar xheli.

Karremat dhe kurthet
Karremat për joshje janë përdorur për disa vite në kontrollin e blatave dhe
përdoren edhe sot në disa situata të veçanta si në laboratorë, zyra dhe
veçanërisht, në qoftë se ka ndonjë rezistencë ndaj insekticideve që përdoren.
Funksionojnë duke i tërhequr blatat deri në një pikë të caktuar dhe pastaj
vriten ose futen në kurth. Substancat që përdoren për joshje janë disa produkte
ushqimore, feromone dhe kimikate atraktive. Ndër ushqimet mund të
përmendim miell kikiriku, maltozë dhe ushqim për macet ose qentë.
Kurthi mund të jetë një kurth mekanik ose material ngjitës.
Përdoren dhe karrema toksike që konsistojnë në një përzierje tërheqëse e
ushqimit dhe insekticidit. Karremat për joshjen e blatave gjenden në shitje
dhe vendosen në kuti ose kontenitorë të vegjël.
Aplikimi
Karremat dhe kurthet janë të lehtë për t u përdorur dhe duhet të vendosen
në vendet që frekuentohen nga blatat. Ato janë më shumë efektive në vendet
ku ka pak ose shumë pak ushqim që të konkurrojë me to, si p.sh. në zyra.
Mbajtja e higjienës mjedisore është shumë e rëndësishme në rastet kur përdoren
vetëm karremat për joshje. Në vendet tejet të infestuar, karremat është e
nevojshme të zëvendësohen çdo ditë.

Repelentët
Ka një rritje të interesit në përdorimin e repelentëve për kontrollin e blatave.
Është me interes të përdoren në vendet e fshehta në kontenitorët që përdoren
për transport dhe në kutitë me pije, ushqim dhe materiale të tjera. Repelentet
mund të përdoren gjithashtu edhe në sirtarët e kuzhinës, si dhe në makinat e
shitjes së ushqimeve e pijeve.
Disa vajra esenciale, si p.sh. vaj nenexhiku, dhjosmë, vaj eukaliptusi dhe
mënderzë njihen si repelente të blatave, por rezultate më të mira merren me
produkte sintetike. P.sh. materialet e paketimit dhe sipërfaqet e brendshme të
depove, magazinave mund të trajtohen me hollime të përshtatshme të DEET
(N,N-diethyl-3-toluamide). Një depozitim prej 0.5 mg i DEET për cm2
largon më shumë se 90% te Blatella germanica dhe më shumë se 80% te Periplaneta
americana, nga kutitë prej kartoni për rreth një javë, në varësi të temperaturës
dhe lagështirës.
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KAPITULLI 11.

ORGANIZIMI I NJË PROGRAMI KONTROLLI PËR
VEKTORËT.
Metodat
Për të organizuar një program kontrolli për vektorët duhet të përcaktohen
mirë objektivat, strategjitë, indikatorët dhe duhet të planifikohen qartë aktivitet
që do të ndërmerren.

Objektivat
Kur organizohet një program për kontrollin e vektorëve objektivi kryesor,
është reduktimi i numrit të vektorëve në nivele të tolerueshme, ose në nivele
që nuk paraqesin rrezikshmëri për të shkaktuar epidemi të sëmundjeve që ata
transmetojnë.

Strategjitë
Një program kontrolli mund të sjellë dobi të njerëzit, kur ai ka efekt minimal te organizmat jo-target dhe në mjedis. Ai duhet të ndërtohet mbi parime
shkencore rigoroze. Përveç kësaj, duhet të vlerësohet raporti kosto/ përfitim
dhe duhet të merren në konsideratë të gjithë aspektet social-ekonomike,
shëndetësore dhe ekologjike.
Risku i helmimit nga pesticidet dikton që fillimisht të shqyrtohen metodat
jokimike të kontrollit të vektorëve përpara se të përdoren insekticidet kimike.
Metodat kimike mund të përdoren vetëm në raste të rreziqeve të mëdha për
shëndetin publik, ose kur shqetësimi që vjen prej pickimeve të tyre është
shumë i madh.
Strategjitë që hartohen ndryshojnë në bazë të biologjisë dhe ekologjisë së
organizmave-target. Këto strategji marrin në konsideratë vendet e rritjes dhe
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të zhvillimit të llojit. Përgatitja e hartave me anë të programit GIS, me vendet
e rritjes së organizmave-target dhe banesave është e nevojshme për të vlerësuar
personelin, pajisjet dhe materialet e nevojshme, si dhe për planifikimin e
logjistikës së veprimit.

Indikatorët
Pasi përcaktohet strategjia, objektivat e përgjithshme dhe specifike, duhet
të lidhen me indikatorët (Shiko kap.2 në lidhje me indikatorët), në mënyrë që
të vlerësohet efektiviteti i masave të adoptuara. Në rastet kur është e mundur,
në bazë të të dhënave epidemiologjike, përcaktohet përqindja e reduktimit të
vektorit, e nevojshme për të ndërprerë transmetimin e një sëmundjeje.
Përcaktimi i nivelit të mjaftueshëm të reduktimit të nevojshëm, për të lehtësuar
shqetësimin nga pickimet, është i vështirë të realizohet, pasi për çdo individ
kufijtë e tolerancës ndaj pickimeve janë të ndryshëm.
Indikatorët janë numërimi i mostrave të organizmave target për disa njësi
matëse. Njësia e matjes mund të jetë një sipërfaqe e caktuar, një periudhe
kohore, një person etj., me një zgjedhje që varet nga organizmi i targetuar
dhe lehtësia e matjes së tyre.
Si shembull të një indikatori përmendim: numrin e mizave Chrysomyia që
qëndrojnë në një rrjetë gjatë periudhës kohore për 30 sekonda.
Në Tabelën 11.1 paraqesim indikatorë të tjerë.
Tabela 11.1 Shembuj të indikatorëve që përdoren për të vlerësuar dendësinë e
popullatës së vektorëve.
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Roli i Pushtetit Vendor
Përpara se të ndërmerret një program kontrolli për vektorët, Pushteti
Vendor duhet të konsultohet për përdorimin e insekticideve. Duhet të
hartohen programe të veçanta, që mund të sigurojnë ekspertizë teknike të
mirë me pjesëmarrjen edhe të konsulentëve të huaj për t iu përgjigjur më
shpejtë situatave emergjente.
Pushteti Vendor dhe Ministria e Shëndetësisë duhet të:
· Të kontrollojnë zbatimin e rregulloreve të hartuara për aeroportet dhe
portet, në kuadër të Rregullores Ndërkombëtare të Shëndetit.
· Të hartojnë strategjinë e luftës kundër vektorëve.
· Të hartojnë ligje që përfshijnë komunitetin në zbatimin e kësaj strategjie.
· Të kontrollojnë subjektet importuese, tregtuese dhe aplikuese të lëndëve
DDD në mënyrë periodike.
· Të bashkërendojë aktivitetet dhe programet me Pushtetin Vendor.

Roli i Pushtetit Vendor:
· Të ngrejë dhe forcojë sektorin DDD në bazë të VKM Nr.369, datë
26.7.1993 Për riorganizimin e shërbimit të dezinfektimit, dezinsektimit dhe
deratizimit (DDD) .
· Të sigurojë bazën materialo-teknike dhe fondet për të kryer këtë shërbim
në ambientet publike.
· Të forcojnë kapacitetet për kryerjen e shërbimit DDD.
· Të zbatojë të gjitha rregullat e sigurisë teknike në aplikimin e lëndëve
biocide.
· Të marrë masa për kontrollin e vektorëve kryesisht të mushkonjave në
ambientet publike si kopshte çerdhe, shkolla, etj. duke zbatuar kushtet e sigurisë
për shëndetin publik.
· Të kontrollojë marrjen dhe zbatimin e masave higjieno-sanitare përpara
fillimit të sezonit në zonat turistike.
· Të eliminojë vend-zhvillimin e larvave të mushkonjave nëpërmjet
pastrimit dhe bonifikimit të kanalizimeve p.sh.: kanalin në lagjen Çole dhe
kryejë dezinsektimin në rrjetin e kanalizimeve dhe pusetat e qytetit.
· Të marrë masa për vendosjen e rrjetave kundër mushkonjave në dritare
dhe dyer në ambiente publike, shkolla, kopshte, çerdhe, spitale, për të shmangur
infestimin e mjediseve të brendshme.
· Të kontrollojë eliminimin e gomave të përdorura nga ana e subjekteve
private.
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Roli i Drejtorive të Shëndetit Publik:
· Të forcojnë kapacitetet në sektorin e shërbimit DDD;
· Të kontrollojnë rigorozitin e kryerjes së shërbimit DDD nga subjektet
private dhe pushtetit vendor, për kontrollin e mushkonjave në banesat,
komplekset turistike, hotele, zona në ndërtim, bodrume, vendstrehime, rrjete
të kanalizimeve të ujërave të zeza dhe mjediset përreth tyre;
· Të kryejnë shërbimin DDD në vatrat infektive në raste të
shpërthimeve epidemiologjike, duke përdorur adulticidë dhe larvicidë të
rekomanduara për këtë qëllim.

Pjesëmarrja e komunitetit
Pjesëmarrja e komunitetit duhet të inkurajohet, pasi u jep mundësi individëve
të ndjejnë përgjegjësi për shëndetin e tyre. Komuniteti, që është i motivuar
për të zgjidhur problemin e tij shëndetësor, do të ketë nevojë për më pak
ndihmë nga burime të jashtme. Anëtarët e komunitetit duhet të ndërgjegjësohen
për rrezikun për shëndetin e tyre, dhe duhet t u mësohen metodat specifike
për të minimizuar këtë risk. Higjiena e mirë është masa e parë, e thjeshtë dhe
efektive për të parandaluar sëmundjen. Sjellja e njerëzve në këto situata luan
një rol të rëndësishëm në ndotjen e mjedisit dhe krijimin e kushteve të
përshtatshme për zhvillimin e vektorëve.
Kushtet higjienike mund të përmirësojnë shumë situatën, pasi reduktojnë
numrin dhe madhësinë e vendeve të rritjes së vektorëve. Prandaj është e
rëndësishme që publiku:
· Të marrë masa për eliminimin e ujërave të ndenjura dhe pellgjeve në
banesa dhe përreth tyre, ndërrimin e ujërave të pjatave të vazove të
luleve, mbylljen e depozitave me kapakë, derdhjen e bidonëve,
vazove, kanoçeve apo kontenierëve të tjerë që mund të mbajnë ujë
të ndenjur dhe përbëjnë vatra të rritjes dhe zhvillimit të larvave të
mushkonjave.
· Të përdorë repelentë natyrorë apo sintetikë (DEET) në pjesët e
ekspozuara të trupit, gjë që redukton pickimet.
· Të reduktojë, sipas mundësive, aktivitetin në mjedisin e jashtëm gjatë
orëve të pikut të aktivitetit të mushkonjave për të shmangur pickimet
prej tyre.
Një komunitet i organizuar mund të përfshihet gjithashtu në një program
kontrolli, ku përdoren biocide. Në të vërtetë, nëse komuniteti bindet për
rëndësinë e masave që duhet të merren, ai mund të ndihmojë në sigurimin e
informacionit për vend-rritjen dhe zhvillimin e larvave, si dhe duke marrë
pjesë në aktivitetet monitoruese. Në disa raste vullnetarët e trajnuar mirë
mund të ngarkohen me përgjegjësi për aplikimin e insekticideve.
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Personeli aplikues
Organizimi i personelit dhe i pajisjeve që ai do të përdorë ndryshojnë nga
njëri program te tjetri. Më poshtë jepet një strukturë tipike e një programi
për trajtimin rezidual për kontrollin e mushkonjave brenda në banesa, që
mund të përshtatet për nevojat dhe kushtet lokale.
Territori që do të trajtohet ndahet në zona operative të vogla, në mënyrë
që secila prej tyre të trajtohet nga një grup i vetëm gjatë çdo cikli aplikimi.
Madhësia e zonës varion në varësi të:
· shpërndarjes dhe sipërfaqes totale që do të trajtohet,
· sasisë për çdo grup,
· mundësisë së depërtimit,
· mundësisë së transportimit.

Përgatitja e hartës së trajtimit me insekticid
Puna e grupeve të ndryshme duhet të koordinohet dhe mbikëqyret nga
një drejtues zone përgjegjës për 4 ose 5 grupe të personelit që merret me
spërkatje. Çdo grup përbëhet nga 4-5 persona dhe një drejtues grupi. Dy
asistentë janë të mjaftueshëm për të përgatitur solucionin dhe për të mbushur
pompën. Çdo grup trajton një zonë të caktuar/ ditë.
Një person mund të përdorë 8-10 pompa me dorë/ ditë, ku secila përmban
8 litra solucion. Duke pasur parasysh që aplikimi bëhet në shkallën 40 ml
solucion për m2 , teorikisht një person mund të trajtojë 1 800 m2/ditë, afërsisht
36 banesa me sipërfaqe 50 m2.
Drejtuesi i zonës
Drejtuesi i grupit është përgjegjës për të siguruar marrëdhënie të mira me
publikun, për të mbikëqyrur dhe, po qe se është e nevojshme, për të qarkulluar
stafin, përgatitjen e planit të punës, koordinimin e transportit, furnizimin me
insekticid dhe pajisje, kontrollin e cilësisë së kryerjes së punës dhe shkrimin e
raporteve ndaj punëdhënësve.
Drejtuesi i grupit
Drejtuesi i grupit zbaton planin e punës, mbikëqyr punën e personelit që
merret me sprucim, plotëson raportin ditor për drejtuesin e zonës dhe mban
marrëdhëniet me komunitetin vendas.
Personeli sprucues
Këta njerëz janë përgjegjës për mbajtjen dhe aplikimin e insekticidit në një
mënyrë të sigurt dhe efikase. Gjithashtu duhet të mbajnë shënim numrin,
adresat dhe mundësisht koordinatat e shtëpive, të trajtuara/ditë dhe sasinë e
insekticidit të përdorur/ditë.
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Trajnimi
Përpara se të aplikohet trajtimi me insekticide reziduale, personeli sprucues
duhet të trajnohet për përdorimin korrekt të pajisjeve me shpejtësinë e duhur të
sprucimit. Çdo person duhet të praktikohet për trajtimin e një sipërfaqe prej 19
m2 / min, përfshirë një mbivendosje prej 5 cm midis çdo brezi, në bazë të
procedurës së mëposhtme:
· Ndahet sipërfaqja e një ndërtese në 9 rripa vertikale, secila nga 75 cm e
gjerë dhe 3 m e lartë;
· Personi sprucues duhet të rrijë përballë rripit të parë që do të trajtohet dhe
të mbajë një distancë prej 45 cm midis sipërfaqes që do të trajtohet dhe pipëzës;
· Fillon sprucimin duke e lëvizur heshtën, rregullisht dhe qetësisht lart dhe
poshtë;
· Pasi mbaron së trajtuari rripi i parë pa ndërprerë sprucimin, spostohet një
hap anash dhe kthehet përballë rripit të dytë;
· Vazhdon sprucimin me një lëvizje lart-poshtë, duke mbuluar dhe 8 rripat
e tjerë derisa të plotësohet i gjithë 19 m2.
I gjithë aplikimi duhet të zgjasë një minutë. Në rast të kundërt, duhet të
rregullohet shpejtësia e sprucimit. Operatori duhet të trajnohet derisa të arrihet
shpejtësia korrekte.
Ndikimi i trajtimeve në incidencën e sëmundjeve të transmetuara nga
artropodët dhe në shqetësimet e shkaktuara nga pickimit e tyre, si dhe shkalla e
kosto/përfitim duhet të vlerësohet periodikisht.
Vlerësimi i programeve të kontrollit të vektorëve duhet të bazohet në
monitorimin periodik të popullatës së vektorëve dhe ndjeshmërisë ndaj
insekticideve, nëpërmjet testeve të rezistencës.
Shkrimi i raportit
Në fund të aktivitetit të çdo ditë, drejtuesit e grupeve duhet t u japin drejtuesve
të zonave një raport që përmban informacionin e mëposhtëm:
· numrin e njësive (banesave, vendeve të zhvillimit të larvave etj.) të trajtuara;
· sasinë totale të insekticidit të përdorur;·
· sipërfaqen totale (m2) të trajtuar.
Çdo javë, drejtuesit e zonave duhet të krahasojnë sasinë e punës së bërë në
raport me atë që ishte planifikuar dhe të mbajnë shënim sasinë e insekticidit të
përdorur, personelin e punësuar, sipërfaqen e trajtuar dhe shkallën e duhur të
aplikimit.
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KAPITULLI 12.

BIOCIDET

E. Velo1, L. Tafaj2 dhe E. Rogozi1.
1
Departametni i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP.
2
Departamenti i Mjedisit dhe Shëndetit, ISHP.

BIOCIDET janë substanca kimike të përdorura për të vrarë, kontrolluar
ose menaxhuar popullatat e infestantëve. Përkufizohet si biocid çdo substancë
kimike ose biologjike që në çdo lloj mënyre, mund të përdoret për të ndërhyrë
në jetën e një qenieje të gjallë.
Me termin infestant nënkuptohet çdo lloj insekti, brejtësi, nematodë,
kërpudhë ose bimë infestuese, si edhe çdo lloj bime, kafshë, virusi, bakteri,
ose çdo mikroorganizëm tokësor apo ujor.
Biocidet tipizohen në disa kategori. Biocidet që përdoren për kontrollin e
insekteve dhe artropodëve (merimangat, akrepat, rriqnat) quhen insekticide
dhe në Direktivën 98/8 të BE janë kategorizuar si PT18. Biocidet që përdoren
për kontrollin e brejtësve quhen rodenticide dhe në Direktivën 98/ 8 të BE
janë kategorizuar si PT14. Në këtë kapitull trajtohen me detaje insekticidet.
Rodenticidet trajtohen në pjesën e dytë të këtij udhëzuesi.

Politikat ndërkombëtare për pesticidet
Politikat ndërkombëtare për pesticidet zakonisht bazohen në një numër
parimesh, doktrinash dhe qasjesh. Ndër to mund të përmendim Parimin e
parandalimit , Doktrinën e zëvendësimit , si dhe konsiderata të veçanta
për shëndetin e fëmijëve dhe vlerësimin e ekspozimit bazuar në modele të
përdorimit.
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Parimi i parandalimit është një parim gjithëpërfshirës dhe forca që qëndron
pas legjislacionit të kimikateve. Në bazë të këtij parimi, kur mungon siguria
shkencore për çështjet shqetësuese zbatohet parandalimi.
Doktrina e zëvendësimit mbështet dhe, në disa raste, kërkon zëvendësimin
e pesticideve më të rrezikshme me pesticide më pak të rrezikshme, kur kjo
alternativë ekziston. Mbështetësit e kësaj doktrine e shohin aplikimin e saj në
legjislacionin e pesticideve si një mundësi për të inkurajuar kërkimin dhe për
të zhvilluar pesticide më pak të rrezikshëm për shëndetin njerëzor dhe atë
mjedisor. Megjithatë, kjo doktrinë kritikohet, pasi ekziston mundësia që të
regjistrohen dhe përdoren pesticide më pak efikase, çka mund të rrezikonte
shëndetin publik.
Konsiderata të veçanta për shëndetin e fëmijëve: Përveç vlerës së
lartë politike dhe sociale që i jepet mbrojtjes së brezave të ardhshëm, të dhënat
epidemiologjike tregojnë një lidhje mes disa sëmundjeve të fëmijëve dhe
kimikateve. Shembull i mirë për këtë janë çrregullimet që shkaktohen nga
ekspozimi ndaj metaleve të rëndë. Gjithashtu, fëmijët kanë më shumë vite
jetë për të jetuar se sa të rriturit, çka mund të jetë e rëndësishme për t u
vlerësuar për risqet shëndetësore që rezultojnë nga akumulimi i dozave apo
efekteve për një periudhë të gjatë kohore. Në BE një direktivë e veçantë, e
njohur si Direktiva e Ushqimeve për Foshnjat, ka përcaktuar vlerën 0.001
mg/ kg si sasinë maksimale të lejuar për çdo mbetje pesticidi në ushqimet e
destinuar për foshnjat.
Klasifikimi i kimikateve sipas Organizatës Botërore të Shëndetit (OBSH)
në 5 klasa, jep mundësi zgjedhjeje midis produkteve të ndryshme dhe për të
përcaktuar standardet e sigurisë për aplikim;
Kodi Ndërkombëtar i Drejtimit në Shpërndarjen dhe Përdorimin e
Pesticideve (1990 versioni i përmirësuar) i Organizatës së Kombeve të
Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO) mund të jetë shumë i dobishëm
për vendet që nuk kanë deri tani rregullore për pesticidet;
Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP), publikimi i të
cilit i quajtur Direktivat e Londrës për Shkëmbimin e Informacionit mbi
kimikatet në tregun Ndërkombëtar (1989 versioni i përmirësuar) përmban
udhëzime për të gjetur informacione mbi produktet e rrezikshme, shëndetin
publik dhe mjedisin.
Rekomandohet që të zbatohen standardet e OBSH-së në blerjen dhe
transportimin e pesticideve dhe pajisjeve të tyre. Paketimi dhe etiketimi i
pesticideve është shumë i rëndësishëm. Etiketa duhet të sigurojë detaje të
plota për përmbajtjen, përdorimin, rregullat e sigurisë dhe veprimeve që
duhet të ndërmerren në raste të helmimeve.
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Legjislacioni Europian mbi lëndët biocide
Parlamenti i Europës dhe Këshilli kanë miratuar më 22 maj 2012 rregulloren
Nr. 528/ 2012 mbi vënien në dispozicion të tregut dhe përdorimin e
produkteve biocide. Kjo rregullore do të zëvendësojë direktivën 98/ 8/ EC,
dhe do të zbatohet duke nisur nga 1 shtatori 2013. Direktiva përcakton një
proces miratimi me dy hapa: vlerësimi i lëndës aktive në nivel të BE dhe
autorizimin e produkteve në nivel të vendeve anëtare. Produktet biocide që
do të regjistrohen në nivel të BE-së do të kenë akses direkt në të gjithë tregun
e tij.
Objektivi i rregullores së re është përmirësimi i funksionimit të tregut të
brendshëm të produkteve biocide, ndërsa sigurohet një nivel i lartë i mbrojtjes
së shëndetit njerëzor dhe mjedisor. Sipas kërkesave të reja, reduktohen provat
me kafshë eksperimentale duke e bërë të detyrueshëm shkëmbimin e të
dhënave dhe duke inkurajuar qasje më fleksibël dhe më inteligjente se provat
me kafshë.
Legjislacioni kombëtar mbi biocidet për përdorim në shëndet publik
Importi i biocideve në Shqipëri bazohet në Urdhrin Nr. 365, datë 3.8.2012
të Ministrit të Shëndetësisë: Për aprovimin e listës dhe përdorimin e
substancave të përdorura si dezifektantë, dezinsektuesë dhe rodenticidë në
shëndetin pubik . Shih: http://www.moh.gov.al/images/shendet/3b.pdf.
Biocidet mundet të importohen vetëm, pasi subjekti importues të pajiset
me Autorizimin e Importit nga Ministria e Shëndetësisë. Dokumentet e
nevojshme për marrjen e autorizimit mund të gjenden në faqen e Internetit
http://www.moh.gov.al/index.php/shendeti-publik. Ministria e Shëndetësisë
publikon periodikisht një listë të përditësuar të përbërësve aktivë të produkteve
që lejohet të importohen dhe tregtohen në Shqipëri. Lista e përditësuar e
lëndëve aktive të lejuara mund të gjendet në http://www.moh.gov.al/faqet/
shendetipublik/.
Përdorimi i pesticideve për qëllime të mbrojtjes së shëndetit publik përpara
vitit 1993 ishte përgjegjësi e sistemit të shëndetësisë. Pas këtij viti, përmes
VKM Nr. 369, dt. 26.7.1993 Për riorganizimin e shërbimit të dezinfektimit,
dezinsektimit dhe deratizimit (DDD) ky shërbim kaloi në varësi të Pushtetit
Vendor. Shërbimi DDD ende kryhet nga Drejtoritë e Shëndetit Publik të
rretheve, për kontrollin e shpërthimeve të epidemive të sëmundjeve infektive,
bazuar në Ligjin Nr. 7761, dt. 19.10.1993 Për parandalimin dhe luftimin e
sëmundjeve ngjitëse .
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INSEKTICIDET
Rëndësia e insekticideve reziduale doli në pah pas Luftës së Dytë Botërore,
kur DDT u testua në mënyrë masive dhe u provua se ishte një pesticid kontakti
i shkëlqyer, me efekt të gjatë rezidual ndaj vektorëve. Intoksikimi dhe ngordhja
e insekteve ndodh si rezultat i absorbimit të produktit nëpërmjet kontaktit,
gëlltitjes dhe frymëmarrjes (inhalacionit). Zgjedhja e insekticidit për përdorim
duhet bërë duke marrë në konsideratë efektin toksik, veprimin biologjik dhe
sigurinë dhe lehtësinë e përdorimit.

Toksiciteti
Toksiciteti paraqet efektet negative të shkaktuara nga agjentët kimikë në
gjendje të japin dëme të mëdha në disa funksione organike, ose vdekjeprurëse
te njerëzit dhe te një numër i madh i kafshëve. Rrugët e marrjes së këtyre
agjentëve kimikë janë: nëpërmjet aparatit respirator, aparatit tretës dhe lëkurës.
Nëse absorbimi i agjentit toksik ndodh në sasi relativisht të larta një ose disa
herë dhe afër njëra-tjetrës në kohë bëhet fjalë për toksicitet akut, ose subakut;
nëse merret në sasi të vogla për një kohë relativisht të gjatë, bëhet fjalë për
toksicitet kronik.
Për të vlerësuar një pesticid lidhur me toksicitetin përdoren sete të
standardizuar të provave toksikologjike, rezultatet e të cilëve përdoren për të
ndërtuar profilin toksikologjik të një pesticidi. Këto rezultate përdoren në
identifikimin e lidhjes dozë-përgjigje për pikat fundore toksike me interes
për shëndetin human. Për të identifikuar nivelet e sigurta të marrjes (dozat e
referencës) përdoret përgjithësisht një nivel doze ku nuk vrojtohen efekte të
dëmshëm (NOAEL1). Dozat e referencës, më pas, krahasohen me ekspozimin
e matur apo të pritur. Zakonisht doza e referencës (akute, afatshkurtër apo
afatgjatë) derivohet nga NOAEL për efektin më relevant, duke aplikuar tek
vlera e saj një faktor (të quajtur faktor pasigurie), në mënyrë që të merren në
konsideratë çështje të tilla si ekstrapolimi për specie, variabiliteti individual
dhe cilësia e bazave të të dhënave toksikologjike. Vlerat e NOAEL që zgjidhen
për dozën e referencës ndryshojnë sipas skenarit të ekspozimit që duhet
vlerësuar. Prandaj, mund të ketë pika fundore të toksicitetit që janë specifike
për një rrugë specifike dhe kohëzgjatje të ekspozimit. P.sh.: një vlerësim i
riskut nga dieta, që zakonisht përcaktohet si Marrja Ditore e Pranueshme
(ADI2) zakonisht përdor një pikë fundore nga një studim me ushqim gojor
afatgjatë, ndërsa një vlerësim i riskut të ekspozimit afatshkurtër përmes lëkurës
mund të përdorë një studim të toksicitetit dermal akut.
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Toksiciteti akut
Toksiciteti akut i referohet efekteve të një ekspozimi të vetëm ndaj një
sasie relativisht të madhe të një substance kimike, siç ndodh në rastet e
aksidenteve. Në këto raste, efektet janë të dukshëm brenda një kohe relativisht
të shkurtër.
Për të përkufizuar toksicitetin akut të një substance përdoret sigla DL
(doza letale) ose përqendrimi letal, që nënkupton dozë të mjaftueshme për të
shkaktuar vdekjen. Më shpesh përdoret është DL50, ose doza letale mesatare
që është sasia e substancës e shprehur në njësi peshe ose volumi, për njësi
peshë trupore, në gjendje të provokojë, nëpërmjet një rruge të përcaktuar
dhe në lloje të caktuar vdekjen e 50% të subjekteve të trajtuar (organizmit
target).
Klasifikimi i vjetër i OBSh për pesticidet sipas toksicitetit akut, i miratuar
nga Asambleja Botërore e Shëndetit në 1975, u rishikua në vitin 2009, duke u
bazuar në Kategoritë e Rrezikut (hazardit) të Toksicitetit Akut sipas Sistemit
Global të Harmonizuar për Klasifikimin, Etiketimin dhe Paketimin e
Kimikateve (GHS).
OBSH i ndan pesticidet në 5 klasa, sipas rrezikshmërisë që ato paraqesin
për shëndetin pas një ekspozimi të vetëm ose disa ekspozimesh për një
periudhë relativisht të shkurtër.
Vlerësimi është bërë duke marrë në konsideratë toksicitetin e lëndës aktive
(DL50) të absorbuar nga goja, si dhe përqendrimin e saj në formulim.
Tab. 12.1 : Klasifikimi i pesticideve, sipas OBSh, bazuar në Sistemin Global të
Harmonizuar për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e kimikateve (GHS), 2009

· Klasa I a: përfshin substanca jashtëzakonisht të rrezikshme që mund
të mbahen, trajtohen, aplikohen vetëm nga punonjësit që kanë licencë të
veçantë;

1
2

No Observed Adverse Effect
Acceptable Daily Intake
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· Klasa I b: përfshin substanca shumë të rrezikshme që mund të
aplikohen nga personeli i trajnuar shumë mirë, nën supervizim të rreptë;
· Klasa II: përfshin substanca mesatarisht toksike që mund të trajtohen,
aplikohen nën supervizionin e personelit të trajnuar mirë, i cili mund të jetë i
besueshëm për sa kohë që respekton masat e sigurisë të përshkruara
paraprakisht;
· Klasa III: përfshin substanca që nuk janë shumë të rrezikshme dhe
që mund të trajtohen, aplikohen nga personel që duhet të studiojë masat
rutinë të sigurisë;
· Klasa V: përfshin substanca që nuk janë të rrezikshme në përdorim
normal dhe që mund të trajtohen, aplikohen nga çdo person që respekton
masat higjienike, (të cilat përshkruhen në etiketën që shoqëron produktin).

Efektet afatgjata
Toksiciteti kronik shpreh pasojat e efektit si rezultat i ekspozimit (nëpërmjet
kontaktit ose gëlltitjes), për një kohë të gjatë të dozave të pamjaftueshme për të
shkaktuar efekte akute. Simptomat janë të ndryshme në raste të intoksikimit
akut dhe atij kronik, edhe pse mund të jenë shkaktuar nga e njëjta lëndë aktive.
Ekspozimet afatgjata ndaj pesticideve ndodhin zakonisht tek fermerët dhe
përdoruesit profesionalë të pesticideve. Në një shkallë shumë më të vogël ato
ndodhin tek popullsia përmes mbetjeve në ushqime dhe ujë dhe përmes mjedisit
nga përdorimi i pesticideve për kontrollin e dëmtuesve si brenda banesave,
ashtu edhe jashtë tyre. Identifikimi i subjekteve me ekspozim kronik ndaj
pesticideve është relativisht i lehtë, por të dhënat toksikologjike të ekspozimit
rrallë janë disponibël. Për më tepër, është shumë i vështirë ekstrapolimi nga të
dhënat e momentit për të vlerësuar ekspozime të kaluara si dhe riskun që
shoqërohet me një pesticide, pasi lëndët aktive të pesticideve që përdoren dhe
praktikat e përdorimit ndryshojnë me kohën. Kjo është sidomos e vërtetë në
rastin e studimeve mbi popullsinë e gjerë, ku të dhënat mbi ekspozimin dhe të
monitorimeve biologjike janë të pakta apo nuk ekzistojnë. Kujdes i është kushtuar
kancerogjenitetit, alergjenitetit dhe teratogjenitetit të pesticideve dhe, kohët e
fundit, efektit të tyre mbi çrregullimet endokrine dhe zhvillimin nervor. Megjithatë,
koha e gjatë që duhet deri në zhvillimin e këtyre efekteve dhe shfaqjen e shenjave
klinike të dukshme vështirëson identifikimin e tyre në studime mbi popullsinë.
Vlerësimi i potencialit kancerogjen të disa pesticideve është bërë nga Agjencia
Ndërkombëtare për Kërkim mbi Kancerin (IARC1), megjithëse studime të
1
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Peshë trupore

kancerogjenitetit në kafshë janë disponibël për të gjithë pesticidet. Sidoqoftë,
shumica e këtyre studimeve nuk janë publikuar në literaturë të hapur. Ndër
kriteret e përdorur nga IARC për të zgjedhur komponimet që vlerësohen
janë: prova të ekspozimit human, prova eksperimentale të kancerogjenitetit,
të dhëna apo dyshim për risk për njerëzit, etj.
Vlerësimi i potencialit të një pesticidi për të shkaktuar kancer kërkon një
mënyrë të ndryshme të vlerësimit të riskut. Vlerësimi i riskut nga kanceri nga
ekspozimi ndaj pesticideve bazohet në të dhëna nga studime mbi kancerin në
të paktën dy specie, zakonisht minj të mëdhenj (Ratus) dhe minj të vegjël, së
bashku me të dhëna nga studime të gjenotoksicitetit in vitro dhe in vivo. Nivelet e
dozave në këto studime janë shumë më të larta se ato të pritshme për ekspozimet
e njerëzve. Këto studime shpesh janë të shoqëruara me studime që sqarojnë
mekanizmin, përmes të cilit një pesticide mund të shkaktojë efektin kancerogjen.
Bazuar në rezultatet e studimeve, ndiqet një qasje e bazuar në peshën e të dhënave
për të vendosur, nëse një peticid ka gjasa të përbëjë risk për kancer për njerëzit.
Fëmijët, veçanërisht ata në muajt 6-12 pas lindjes, konsiderohen të jenë në
risk më të lartë ndaj efekteve toksike nga ekspozimi ndaj pesticideve, pasi
proceset metabolikë të tyre janë të papjekur dhe janë më pak të aftë të kryejnë
detoksikimin e kimikateve; megjithatë, në disa raste, papjekuria metabolike mund
të jetë përparësi, si në rastin kur metabolitët janë më toksikë se substancat
nistore. Foshnjat dhe fëmijët janë në rritje dhe zhvillim dhe procesi delikat i
zhvillimit mund të dëmtohet.
Ekspozimi ndaj pesticideve gjatë shtatzënisë mund të ketë efekte potencialisht
të dëmshëm mbi rritjen e fetusit dhe zhvillimin nervor të fëmijës. Ekspozimi
ndaj disa substancave gjatë jetës së fetusit mund të ndikojë në zhvillimin e një
sërë sëmundjesh në jetën si i rritur, përfshirë kancerin.

Rrugët e ekspozimit
Rrugë të ekspozimit quhen ato, përmes së cilave një biocid mund të depërtojë
në organizëm. Rrugët kryesore të ekspozimit janë: dermale (përmes lëkurës),
inhalatore (përmes frymëmarrjes) dhe orale (nga goja).
Depërtimi i substancave toksike në organizëm mund të japë efekte lokale
dhe/ apo të përgjithshme. Nga kontakti me substanca toksike shumë reaktive
shkaktohen efekte lokale, si irritimi, inflamacioni dhe, në raste më të rënda,
nekrozë e indeve. Në këto efekte mund të përmenden edhe fenomenet e
sensibilizimit (dermatite, azma) që mund të zhvillohen nga kontakti me alergjenët
tek subjektet e predispozuar. Në raste të tjera, substanca absorbohet në organizëm,
transportohet nga gjaku dhe shpërndahet në inde dhe organe me mundësinë
për të dëmtuar një apo disa organe apo inde.
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Ekspozimi nga goja ndaj një biocidi përgjithësisht lidhet me praninë e tij
në ushqime apo pije. Ngrënia aksidentale mund të ndodhë, nëse fëmija ka
kontakt me biocidin në mjediset e banesës. Një profesionist duhet të jetë i
ndërgjegjshëm për rëndësinë e shmangies së kontaktit me produktet biocide
të personave të paautorizuar si dhe për të shmangur ngrënien, pirjen e lëngjeve
dhe duhanit gjatë përdorimit të këtyre produkteve.
Ekspozimi përmes lëkurës është më i rëndësishmi për dezinfestuesit
profesionistë dhe duhet të merret në konsideratë me kujdes në përdorimin e
biocideve brenda godinave.
Shkalla e absorbimit të pesticideve përmes lëkurës është e ndryshme në
pjesë të ndryshme të trupit. Absorbimi relativ nga lëkura në pjesë të ndryshme
të trupit ndaj absorbimit në zonën e parakrahut është:

Tab. 12.2 Burimi: A. Gelli & Carlo Albertazzi

Nga të dhënat e tabelës shihet që pjesë të trupit, si pëllëmbët e duarve,
krahët dhe këmbët janë pjesët e trupit që i absorbojnë më pak substancat
kimike. Megjithatë, këto pjesë përgjithësisht mbrohen më shpesh, duke harruar
fytyrën, veshët, kokën dhe pjesët e tjera, që paraqesin risqe më të
mëdha.Ekspozimi përmes frymëmarrjes përfaqëson rreth 1.1 % të ekspozimit
total të profesionistëve, por, meqë mushkëritë kanë një sipërfaqe shumë të
madhe, rruga me frymëmarrje mund të kontribuojë në dozën totale të biocidit

1
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që hyn në organizëm me më shumë se 25%. Që biocidet të absorbohet nga
rrugët e frymëmarrjes, duhet të jetë në formë gazi, avulli apo në grimca më
të vogla se 1 mikron. Grimcat më të mëdha mbeten në mukozë, pa arritur
në mushkëri. Është shumë e rëndësishme të përdoren mjetet mbrojtëse të
rrugëve të frymëmarrjes kur bëhen trajtime me pajisje që prodhojnë grimca
shumë të vogla.
N ë tabelën 12.3 janë përmbledhur disa situata ku mund të ndodhë
ekspozim që mund të çojë në helmim:

Klasifikimi dhe karakteristikat.
Bazuar në strukturën kimike insekticidet klasifikohen sipas kategorive të
mëposhtme:

Tab. 12.4 Burimi: A. Gelli

Shumica e lëndëve aktive që janë sot në përdorim në bazë të Direktivës
98/8 të BE përfaqësohen nga piretroidet, fenilpirazolet dhe neonikotinikët.
Në përbërjen e produkteve insekticide futen edhe sinergjizantët, që janë
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komponime kimike që futen në formulimin e disa insekticideve për të rritur
fuqinë e veprimit të tyre.

Acidi borik dhe boratet
Grupi kimik - Acidi borik dhe boratet janë komponime që përmbajnë
bor dhe gjenden në natyrë. Zakonisht bori gjendet i lidhur me elementë të
tjerë si oksigjenin, kalciumin etj. në formë kristali të bardhë, granulash dhe
pluhuri të imët. Acidi borik dhe boratet janë përdorur si fungicid, algicid,
insekticid dhe akaricid, p.sh.: për eliminimin e pleshtave, termiteve, milingonave,
blatave dhe tenjave të drurit.
Mekanizmi i veprimit - paraqitet në dy nivele: (i) në aparatin tretës dhe
është një proces i ngadalshëm që shfaqet pas 10 ditësh, dhe (ii) shfrytëzon
aftësinë gërryese të këtyre komponimeve që futen në bashkimet e
artikulacioneve duke shkaktuar lezione që lejojnë të futet më pas produkti,
baktere e viruse që çojnë deri në ngordhjen e insektit. Acidi borik absorbon
edhe të gjithë dyllin e pranishëm në kutikulë duke e dehidratuar dhe ngordhur
insektin.
Përdorimi - në Europë dhe në vendin tonë acidi borik dhe boratet nuk
lejohen të përdoren më.

Ekstrakti i Piretriumit (Piretrinat)
Grupi kimik - Piretrinat, në fakt nuk përbëjnë një grup kimik të mirëfilltë,
por janë ekstrakte vajore natyrale të lules Chrysanthemum cinerariaefolium.
Lënda aktive e ekstraktit të piretrumit përbëhet nga tri molekula në
përqendrime të ndryshme përkatësisht: piretrina I me përmbajtje piretrina I
(35%), cinerinë I (10%) dhe jasmolinë I (5%) dhe në grupi piretrina II me
përmbajtje piretrina II (32%), cinerinë II (14%) dhe jasmolinë II (4%) .
Mekanizmi i veprimit - Piretrinat kanë spektër të gjerë veprimi në drejtim
të një game të madhe insektesh si dipterë, akarina, furrtare etj. me fuqi të
madhe irrituese, stimuluese dhe repelentë. Kanë efekt të lartë neutralizues
(efekt knock-down) dhe paralizues për shkak të veprimit shumë të shpejtë që
është i llojit neurotoksik, duke bllokuar kanalet e Na+ . Vepron nëpërmjet
kontaktit dhe pjesërisht asfiksisë. Efekti repelent është mjaft i rëndësishëm,
pasi i detyron insektet që dalin nga vendet më të errëta ku mund të jenë
fshehur dhe të ekspozohen ndaj insekticidit.
Toksiciteti - Piretrinat kanë një qëndrueshmëri të ulët për shkak se molekula
e saj është e ndjeshme ndaj dritës (foto sensibile), erës, lagështirës si rrjedhim
nuk ka efekt rezidual. Ka një efekt toksik të ulët për njeriun dhe për kafshët
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me gjak të ngrohtë dhe, në rast të përdorimit në përqendrime normale,
përthithja nëpërmjet frymëmarrjes është e papërfillshëm. Më shpesh ndeshen
raste të intolerancës nëpërmjet kontaktit të shoqëruara me dermatit. Ato janë
shumë toksike ndaj peshqve dhe mesatarisht toksike ndaj gjitarëve. Toksiciteti
gojor i piretrinës te minjtë është 200 mg/ kg peshë trupore.
Përdorimi - Piretrinat janë përdorur në Kinë praktikisht që prej 2000 vjet
më parë, dhe në vitet 1800 përdorimi i saj u shtri edhe në Europë. Megjithëse
piretrina është përdorur në të gjitha vendet e botës që prej shekujsh, është
jashtëzakonisht efikase dhe nuk është ndikuar nga kalimi i kohës. Në fakt në
dallim nga lëndët e tjera aktive, vazhdon të jetë akoma aktuale edhe në ditët
e sotme pa shfaqur probleme të mëdha me rezistencën. Ndoshta arsyeja
qëndron në faktin se peretrum është vetëm neutralizues (efekt knock-down),
pa asnjë lloj efekti rezidual dhe shkatërrohet shumë shpejt dhe lehtësisht në
mjedis nga drita e diellit, dhe lagështira. Një fakt tjetër mund të jetë edhe se
insektet rrallë shfaqin rezistencë ndaj produkteve natyrale. Përdoret zakonisht
me sinergjizantin Piperonil Butoksid (PBO).
Ekstraktet e piretrumit janë të lejuara të vazhdojnë të tregtohen dhe të
aplikohen edhe në vendin tonë, pasi është një produkt që, pavarësisht viteve,
vazhdon të ketë efekte të shkëlqyera.

Piretroidët
Grupi kimik - Piretroidët sintetikë janë analogët sintetikë të piretrinave, të
realizuar si zëvendësues të ekstrakteve të piretriumit natyral dhe përbëjnë një
kategori të re të produkteve pesticide. Ndër to përmendim p.sh. Deltametrina,
Permetrina, Lambda-cyhalotrina. Produkti i parë i sintetizuar ka qenë Aletrina
në 1949.
Klasifikimi i piretroideve mund të bëhet në bazë të kohës së prodhimit të
tyre ose në bazë të mekanizmit të veprimit të tyre.
Duke u nisur nga epoka e zbulimit të tyre kemi:
1. Gjenerata e parë dhe përfshin vetëm Aletrinën një dublikim sintetik
i Cinerinës I, por pak më i qëndrueshme kimikisht.
2. Gjenerata e dytë janë pak më efikasë dhe më të qëndrueshëm ndaj
dritës në krahasim me Piretriumin. Përfshihen: Bioaletrina, Resmetrina,
Bioresmetrina, Fenotrina dhe D-Fenotrina.
3. Gjenerata e tretë janë të qëndrueshëm ndaj dritës së diellit dhe pak
të avullueshëm. Përfshihen: Fenvalerate dhe Permetrina.
4. Gjenerata e katërt janë të gjithë të qëndrueshëm ndaj dritës dhe
karakterizohen nga përdorimi i dozave më të ulëta (nga një e njëqinda
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deri në një të dhjetën krahasuar me ato të gjeneratës së tretë). Përfshihen:
Bifentrina, Cipermetrina, Alfa-Cipermetrina, Ciflutrina, Deltametrina,
Lambda-Cihalotrina.
Në bazë të veprimit piretroidet mund të klasifikohen në tri kategori:
Piretroide me fuqi të lartë luftuese eliminuese në fillim (knock-down brenda
5 minutave), por me efekt letal modest (Neopinamina, Esbiotrina, dhe
Tetrametrina).
Piretroide me fuqi të fortë vdekjeprurëse (letale), por me veprim luftues
eliminues (nock-out) mesatar (Resmetrina dhe Bioresmetrina).
Piretroide me fuqi të fortë vdekjeprurëse (letale) dhe veprim rezidual të
konsiderueshëm, aftësi që mungon te piretrina natyrale (Permetrina dhe
Deltametrina).
Karakteristikat Ky grup përfshin inskticidet me efekt rezidual të
prodhuar së fundmi. Ato janë përdorur kur është shfaqur rezistenca ndaj
insekticidëve të mëparshme. Janë klasifikuar si mesatarisht të rrezikshëm. Këto
nuk shkatërrohen shumë shpejt nga drita dhe kanë një efekt rezidual 2 deri në
3 muaj. Ato kanë një toksicitet të lartë ndaj peshqve, por kanë një toksicitet
shumë të ulët ndaj gjitarëve. Toksiciteti gojor te kafshët është 4000
(permetrina)ose 5000 (deltametrina), g/ kg peshë trupore.
Piretroidët në rreth 50 vjet kanë fituar tregun e insekticideve. Produktet
pesticide sot normalisht përbëhen nga një ose më shumë lëndë aktive të
kategorisë së piretroideve, së bashku me lëndë sinergjizantë, ose mbrojtëse,
ose stabilizuese, ose tensioaktive.
Kjo gjë i detyrohet disa karakteristikave që i dallojnë nga të tjerët:
· Veprim i shpejtë mbi insektet (efekt luftues knock down dhe
largues repelent);
· Toksik për insektet edhe në doza të ulëta;
· Toksicitet i ulët për gjitarët;
· Erë të lehtë;
· Efekt rezidual relativisht i gjatë për arsye të shkallës së ulët të
avullimit e favorizuar nga qëndrueshmëria ndaj dritës (përveç
disa komponimeve);
Pjesa më e madhe e këtyre komponimeve karakterizohet nga toksicitet
akut më i ulët sesa te kategoritë e tjera të insekticideve ndaj gjitarëve, ndërsa të
gjithë piretroidët shfaqin një shkallë të konsiderueshme toksiciteti ndaj peshqve
dhe krustaceve. Te njerëzit shkaktojnë irritim të lëkurës, syve dhe aparatit te
frymëmarrjes. Kanë kohë të ndryshme degradimi në mjedis me pasoja të
ulëta të rrezikut të ndotjes.
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Mekanizmi i veprimit Aktiviteti i tyre biocid shprehet kryesisht
nëpërmjet kontaktit dhe vepron në qendrat e nervave me efekt paralizues.
Piretroidët janë kryesisht toksina që inhibojnë mbylljen e kanalit të natriumit,
duke zgjatur ngacmimin nervor. Disa prej tyre kanë një efekt të madh luftues
dhe qëndrueshmëri modeste, ndërsa disa të tjerë kanë fuqi luftuese diskrete
(të veçantë) dhe qëndrueshmëri të mirë.
Në bazë të mekanizmit të veprimit që varet drejtpërdrejtë nga struktura e
tyre kimike mund të ndahen në dy tipe: Tipi I dhe Tipi II
· Tipi I shkaktojnë rrëzim dhe dridhje të lehta të përkufizuar
«Sindromi T» .
· Tipi II përmbajnë grupin e cianureve (CN -) dhe shkaktojnë
jargëzime të shumta, konvulsione, hiperstimulim, përkulje (Corea),
lëvizje të papritura të pakontrolluara dhe lëvizje të lehta të
vazhdueshme, sidomos të kokës dhe ekstremiteteve të artikulimeve
(Atetosi), përkufizohet si «Sindromi CS» (Coreoatetosi Salivazione).
Të dy tipet provokojnë një aktivizim të sistemit nervor Simpatik. Në mënyrë
të skematizuar :

Tipi I :
·
·
·
·

Mban hapur kanalin e natriumit;
Prodhojnë shkarkime të vazhdueshme në sensorët e mbaresave
nervore;
Modifikojnë kanalin e natriumit që më pas hapet shumë me ngadalë;
Prodhojnë efekte lehtësisht të metabolizueshëm.

Tipi II:
·
·

·
·

Shkaktojnë depolarizimin e membranës së nervave pa shkarkime të
përsëritura;
Veprojnë në mënyra të ndryshme në kanalin e natriumit, duke
reduktuar funksionin dhe duke shkaktuar zgjatje të dukshme të kohës
së hapjes. Prodhojnë depolarizim dhe bllokim të qelizave;
Veprojnë edhe te sinapset duke ndërvepruar me receptorët nikotinik,
acetilkolinik dhe GABA (acidi gama-aminobutirik);
Shkaktojnë efekte të metabolizueshëm me vështirësi.

189

Tab. 12.5 N darja e piretroidëve sipas këtyre dy tipeve paraqitet në tabelën e
mëposhtme:

Një faktor i rëndësishëm për t u marrë në konsideratë është temperatura e
përdorimit të piretroidëve, në varësi të së cilës disa prej tyre reagojnë në
mënyra të ndryshme. Lëndët aktive të tipit I në temperaturë të ulëta (rreth
18oC) bllokojnë veprimin e nervave, ndërsa në temperaturë më të larta (mbi
25oC) kanë aftësinë të shkaktojnë shkarkime të përsëritura. Këta insekticide
janë më efikase, nëse përdoren në temperaturë të ulëta. Në temperaturë të
larta fitojnë edhe fuqi larguese. Permetrina, megjithëse humbet efikasitetin në
temperatura të larta, rrit në mënyrë të konsiderueshme kapacitetin e saj repelent
ndaj insekteve. Edhe Cipermetrina pavarësisht se është në Tipin II, ka të
njëjtin efekt. Lëndët aktive të kategorizuara në tipin II janë më efikase në
temperatura të larta, por kjo gjë varet edhe nga lloji i targetit.
Toksiciteti: Piretroidët veprojnë si modulatorë të kanaleve të natriumit.
Ndërhyjnë në sistemin nervor, veçanërisht në nivelin e transmetimit aksonal
të impulsit nervor.
Simptomat: Piretroidët bllokojnë transmetimin ner vor, duke
hiperstimuluar skajet nervore. Mund të shfaqet ndjeshmëri posaçërisht tek
pacientët alergjikë, ose azmatikë, si dhe tek fëmijët. Simptomat tek sistemi
nervor qendror: përgjumje, konvulsione, ataksi, humbje ndjenjash; tek irritimi
i rrugëve të frymëmarrjes: shtim i sekrecioneve të hundës, kollitje, spazma
bronkiale, dispnea; tek reaksione talergjike: anafilazë, hipertermi, djersitje, edemë
e lëkurës, skuqje dhe dhimbje e syve, mpirje dhe kruarje e lëkurës, çrregullim
vaskular periferik dhe tek sistemi i tretjes: dhimbje barku, të përziera e të
vjella.
Ndihma e parë: Në kontaktin me sytë, ata lahen me ujë të bollshëm për
>15 minuta, duke i mbajtur sytë hapur. Në rast gëlltitje dhe kur i aksidentuari
nuk ka humbur ndjenjat, i jepet ujë me karbon aktiv. Nëse helmimi është i
rëndë, personi dërgohet në qendrën shëndetësore më të afërt. Nuk kryhet
frymëmarrje gojë me gojë.
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Terapia: Simptomatike dhe reanimuese. Në rast helmimi rekomandohet
përdorimi i atropinës në dozën 2 mg, e cila përsëritet deri në tharjen e gojës.
Injektohet 10-20 mg valium në përputhje me shkallën e helmimit dhe peshën
e të helmuarit.
Përdorimi- Piretroidët kanë një përdorim të gjerë dhe aktualisht bazuar
në Direktivën e Biocideve, mund të presim që ato të mbulojnë tërësisht tregun
e insekticideve. Pavarësisht karakteristikave shumë të mira dhe mundësisë së
përdorimit në të gjitha ambientet, duhet të përmendim se piretroidët kanë
edhe faktorë negativë siç është shfaqja e rezistencës. Në përgjithësi në produktet
e sotme përdoret një kombinim i lëndëve aktive dhe përzierja e tyre me
lëndë sinergjizantë që në rastin më të mirë është një kombinim i një lënde
aktive me veti të mira luftuese dhe fuqi të lartë neutralizuese Knock down,
dhe një insekticid me fuqi të shkëlqyera vrasëse (pra që është në gjendje të
ngordhë shumë shpejt insektin). Shtesa e substancave sinergjizante i shton
mjaft këto veti pozitive të piretroideve.
Çfarë mund të përdorim?- Mundësitë janë të shumta, por një sërë
ndryshimesh ndodhin çdo vit në miratimin e lëndëve aktive që lejohen të
përdoren në bazë të Direktivës 98/8 të BE-së. Kështu lëndë aktive tashmë të
hequra nga përdorimi janë Alletrina, Resmetrina, Bioresmetrina, Fenvalerate,
Fenotrina, Bioalletrina.

Piretroidet e Tipit I
(d-Fenotrina, Pralletrina dhe Tetrametrina) kanë pak a shumë të njëjtën
funksion që është një fuqi shumë e mirë repelente dhe luftuese.
·
d-Fenotrina Fenotrina është një përzierje e katër izomerëve, praktikisht
sot e hequr nga përdorimi, është zëvendësuar nga izomeri i saj më i
fuqishëm, d-Fenotrina.
·
Pralletrina është një përzierje e 8 stereoizomerëve me një veprim
luftues të fuqishëm ndaj një game të gjerë insektesh. Vepron nëpërmjet
kontaktit.
·
Tetrametrina Përzierje e 4 stereoizomerëve, është një homolog i
ekstraktit të piretriumit, por me efikasitet më të ulët. Karakteristika
më e rëndësishme e kësaj lënde aktive është siguria: DL50 është
shumë më e mirë, sesa ajo e ekstraktit të piretriumit.
·
Bifentrina është një insekticid i qëndrueshëm ndaj dritës me avullim
të ulët. Ky insekticid është efikas edhe ndaj Araknidëve, vepron
nëpërmjet kontaktit dhe gëlltitjes dhe ka
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aftësi të shkëlqyera për të depërtuar përmes kutikulës së insektit, është shumë
e rrezikshme për organizmat ujore.
Permetrina piretroid i qëndrueshem ndaj dritës me nivel të lartë veprimi
nëpërmjet gëlltitjes dhe nëpërmjet kontaktit, por ka efikasitet të ulët në fazën
e avullimit. Është shumë efikase ndaj formave juvenilie veçanërisht ndaj
larvave. Përdoret për kontrollin e mushkonjave. Në temperatura të larta rritet
dukshëm aftësia e saj repelente ndaj insekteve. Në treg është e disponueshme
në përqendrimin 25%, pudër e tretshme në ujë. Në dozën 0.5g/m2 ajo qëndron
efektive për 2-3 muaj.

Lëndët aktive të Tipit II janë me veprim më të fortë.
· Lambda-Cialotrina është e formuar nga një sërë izomerësh të
cihalotrinës, është një insekticid i shkëlqyer ndaj të gjithë llojeve të insekteve,
ka shkallë avullimi të ulët, vepron nëpërmjet kontaktit dhe gëlltitjes. Mjaft e
mirë për larvat e mushkonjave. Shumë më toksike nëpërmjet gëlltitjes, sesa
nëpërmjet frymëmarrjes. E disponueshme në treg kryesisht në përqendrimin
2.5% emulsion i përqendruar dhe 10% pudër e tretshme në ujë. Në dozën
0.025-0.05 g/ m2 ajo mund të qëndrojë efektive për 2-3 muaj.
· Deltametrina përbëhet vetëm nga një izomer, insekticid me efekt
rezidual, që vepron nëpërmjet kontaktit dhe gëlltitjes. Shkakton një paralizë
të shpejtë (efekt i shpejtë luftues). Përveç të tjerave, është në gjendje të bllokojë
aparatin e gojës së parazitit duke bërë të pamundur ushqyerjen. Deltametrina
është mjaft efikase edhe ndaj merimangave e rriqnave. Në treg gjendet
zakonisht në përqendrimin 2.5% ose 5.0% në formulimin pudër e tretshme
në ujë ose emulsion i përqendruar. Në dozën 0.05g/ m2, ajo qëndron efektive
për 2-3 muaj në sipërfaqe prej balte dhe kashte, ndërsa r për sipërfaqet e
tjeraështrapourefkshmëridenë9muaj.
·
· Esfenvalerate Efenvalerate është emri tregtar i një çifti izomerësh
(84% fenvalerate dhe 22% fenvalerate), ku i pari ka një veprim
insekticid më të madh, preferohet Fenvalerate, pasi nevojiten të
aplikohen doza më të vogla, ka një toksicitet kronik të reduktuar
dhe është një insekticid më i fuqishëm. Efektshmëria shtohet me
rritjen e temperaturës nga 18o në 36oC dhe mund të reduktohet
doza që përdoret.
· Cipermetrina Përzierje të tetë izomerive, në të cilën çdo izomer
ka kontributin e tij kimik dhe biologjik. Cipermetrina ka një gamë të
gjerë përdorimi. Është një komponim i qëndrueshëm ndaj dritës
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·

·

me veprim luftues dhe repelent dhe ka një efekt të mirë rezidual. E
disponueshme zakonisht në përqendrimin 5% dhe 25% emulsion i
përqendruar. Në dozën 0.5 g/ m2 mund të qëndrojë efektive deri në
më shumë se 4 muaj.
Alfametrina Alfametrina, e përbërë nga katër izomerë që i përkasin
cipermetrinës, përmban për më tepër se 90% dy izomerët cis, që
janë ata me kapacitet më të lartë insekticid. Alfametrina zotëron një
spektër të gjerë veprimi me efekt luftues të shpejtë dhe rezidual.
Vepron nëpërmjet kontaktit dhe gëlltitjes në doza relativisht të ulëta.
Ciflutrin përzierje e tetë stereoizomerëve, është një insekticid me
spektër të gjerë veprimi veçanërisht ndaj Lepidopterëve (fluturave).
Vepron nëpërmjet gëlltitjes e kontaktit me efekt të shpejtë luftues
dhe atë rezidual shumë të ulët.

Administrimi i rezistencës Problemet lidhur me shfaqjen e
rezistencës është vështirë të shmangen. Për të vonuar sa më shumë shfaqjen e
rezistencës rekomandohet përdorimi i formulimeve që përmbajnë piretroidë
të Tipit II së bashku me ato të Tipit I, në prani të një sinergjizanti. Insekticidi
nuk duhet të përdoret me një dozë më të ulët, sesa ajo e rekomanduar dhe
nuk duhet të bëhen trajtime të shpeshta (afër njëra-tjetrës). Kjo gjë nuk e
shmang shfaqjen e rezistencës, por e largon këtë fenomen sa më shumë të
jetë e mundur.

Fosfoorganikët
Grupi kimik fosfoorganikët janë zbuluar për herë të parë nga Bayer në
1937. Komponentët më të njohur të këtij grupi janë: Azametifos, Klorpirifos,
Klorpirifos metili, Diazinon, Diklorvos, Dimetoat, Fenitrotion, Malation,
Naled, Temefos dhe Triklorfon.
Karakteristikat fosfoorganikët kanë një spektër të gjerë veprimi me
një aktivitet të lartë insekticid dhe akaricid. Shfaqin toksicitet të lartë akut dhe
të ulët kronik.
Mekanizmi i veprimit - Kanë një veprim si larvicid (temefos) dhe
adulticid. Forforganikët janë produkte të sintezës që veprojnë nëpërmjet
kontaktit, gëlltitjes dhe frymëmarrjes (p.sh. diklorvos) ndaj të gjithë insekteve,
duke ndikuar si inhibitore të enzimës acetilkolinesterazë (AChE) me një veprim
toksiko-akut që shkakton fillimisht hipersensibilitet, pastaj palëvizshmëri dhe
ngordhje.
Toksiciteti - Insekticidet FO janë derivate të acidit fosforik. Në varësi të
atomit të lidhur me lidhje dyfishe me atomin e fosforit (oksigjen apo squfur),
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FO quhen respektivisht fosfate apo fosforotioate. FO absorbohen nga trakti
gastro-intestinal, mushkëritë dhe lëkura. Ato e ushtrojnë efektin e tyre toksik
përmes inhibimit (fosforilimit) të aktivitetit të acetilkolinë esterazës (AChE)
në fundet nervore. Inhibimi i AChE çon në akumulim të acetilkolinës, që
është përgjegjëse për sindromin kolinergjik. FO mund të lidhen në mënyrë të
pakthyeshme me kolinesterazën.
Duke qenë se paraqesin shkallë të ndryshme toksiciteti, pesticidet
fosfororganike ndahen në bazë të veprimit të tyre tek minjtë:
Shumë toksike, me DL50 deri në 50mg/ kg p.t. për minj
Mesatarisht toksik, me DL50 nga 50 deri në 200 mg/ kg p.t.
Me toksicitet të ulët, me DL50 nga 200 deri në 10 000 mg/ kg p.t.
Shkatërrohen shpejt nga ekspozimi në ambiente, prandaj rreziku i mbetjeve
pak a shumë toksike është shumë i ulët.
Shenjat dhe simptomat: Simptomat dhe shenjat mund të ndodhin në
kombinime të ndryshëm dhe në kohë të ndryshme pas ekspozimit.
Akute: Shenjat dhe simptomat mund të përfshijnë jargëzim, lotim, ngushtim
të bronkeve, sekrecione të shtuara bronkiale, të përziera, të vjella, diarre,
bradikardi, dhimbje koke, marrje mendsh, mungesë reaksioni ndaj dritës,
inkontinencë urinare dhe fekale, kontraktim të pavullnetshëm të muskujve
(dridhje), disatri (dysarthria), ataksi dhe, në raste të rëndë, hypotension,
konvulsione dhe koma.
Një sindrom i ashtuquajtur i ndërmjetëm, jokolinergjik, është përshkruar
tek disa pacientë me helmim akut me FO. Pas fazës kolinergjike, pacientët
zhvilluan paralizë të muskujve të afërm të gjymtyrëve, fleksorëve të qafës,
nervave motorë kraniale dhe muskujve respiratorë. Ky sindrom ndodh tek
pacientët me inhibim të lartë dhe të zgjatur të AChE, ndoshta për shkak të
eliminimit të ngadalshëm të komponimeve të përfshirë dhe mund të çojë në
vdekje, nëse nuk kryhet frymëmarrje artificiale.
Disa pesticide FO, si klorpirifos, diklorfos, metamidofos, triklorfon,
triklonat dhe izofenfos, shkaktojnë një polineuropati sensore-motorike, të
njohur si polineuropatia e ngadalësuar e shkaktuar nga fosforoorganikët
(PNSF). Shumica e rasteve të PNSF vijnë pas marrjes masive të një FO, në
rastin e vetëvrasjeve dhe, vetëm pak raste përfshijnë ekspozime për shkak të
pakujdesisë në vendin e punës ndaj metamifofosit. Nuk ka ndonjë rast të
raportuar pas ekspozimit në banesë. PNSF karakterizohet nga dobësim
paralitik i gjymtyrëve të poshtme, por edhe gjymtyrët e sipërme mund të
preken në raste të rënda. Sistemi nervor sensor periferik preket në një shkallë
më të vogël. Histopatologjia e PNSF tregon degjenerim të aksoneve të gjatë
dhe me diametër të madh në nervat periferikë dhe në palcën kurrizore. Zhvillimi
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i PNSF nuk lidhet me inhibimin e AChE dhe targeti molekular mendohet të
jetë një proteinë sistemike e quajtur neuropati target esterazë. Me që të gjithë
insekticidet FO komercialë shfaqin potencë të lartë për AChE, PNSF
gjithmonë zhvillohet pas dozave që shkaktojnë sindromë të rëndë kolinergjik.
Diagnoza është klinike dhe nganjëherë me një provë atropine, matje të
nivelit të AChE të rruazave të kuqe të gjakut apo me të dyja. Bronchorrhea
dhe bronkospazma trajtohen me doza të larta të titruara të atropinës. Toksiciteti
neuromuscular trajtohet me pralidoxime intravenoz.
Simptoma të vonuara: Dobësi, sidomos e muskujve proksimalë, kranialë
dhe respiratorë, që mund të zhvillohet 1-3 ditë pas ekspozimit ndaj
fosfororganikëve. Këto simptoma largohen pas 2-3 javësh. D isa
fosfororganikë (si klorpirifosi, triortokrezil fosfati) mund të shkaktojnë një
neuropati aksonale, që fillon 1-3 javë pas ekspozimit. Mekanizmi mund të
jetë i pavarur nga kolinesteraza e rruazave të kuqe të gjakut dhe risku është i
pavarur nga shkalla e helmimit. Pasojë dytësore afatgjatë mund të jetë problem me njohjen ose parkinsonizëm.
Ekspozimet e përsëritura ndaj FO-së në doza që nuk shkaktojnë inhibim
të AChE, nuk shkaktojnë as çrregullime neuropsikiatrike apo shqetësime të
sjelljes.
N dihma e parë: Në rast gëlltitjeje, brenda 1 ore mund të pihet karbon
aktiv; të vjellat zakonisht shmangen. A snjëherë nuk provokohen të vjella apo t i jepet
diçka nga goja të helmuarit që është pa ndjenja ose me konvulsione. Në rast kontakti me
lëkurën, hiqen rrobat e ndotura, shpëlahemi menjëherë me ujë të bollshëm
me sapun dhe tretësirë ujore e bikarbonatit të natriumit (sodës së bukës). Në
rast kontakti me sytë, mbahen sytë hapur dhe shpëlahen me kujdes me ujë të
bollshëm, gjithashtu edhe nën kapakët e syve, për të paktën 15 minuta. Në
rast thithjeje përmes frymëmarrjes, personi i prekur lëvizet në ajër të freskët.
Nëse është e nevojshme, i jepet oksigjen apo i bëhet frymëmarrje gojë më
gojë, nëse është e mundur. I helmuari dërgohet sa më shpejt në qendrën
shëndetësore më të afërt.
Trajtimi: Terapia mbështetëse është shumë e rëndësishme. Pacienti duhet
monitoruar për ndalim të frymëmarrjes për shkak të dobësisë së muskujve
respiratorë. Jepet atropinë në sasi të mjaftueshme për të lehtësuar
bronkospazmën dhe bronchorrhean. Doza fillestare është 2-5 mg intravenoz
(0.05 mg/kg për fëmijët) dhe doza mund të dyfishohet çdo 3-5 minuta. Për
pacientë me helmim të rëndë mund të nevojiten disa gramë atropinë.
Dekontaminimi duhet të kryhet menjëherë pas stabilizimit. Stafi
mjekësor duhet të shmangë ndotjen e vet, ndërsa ofron përkujdesjen.
Hiqen veshjet dhe lahet mirë sipërfaqja e trupit.
Pralodoksima jepet pas atropinës për të lehtësuar simptomat
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neuromuskulare. Pralidoksima jepet në doza 1-2 g tek të rriturit dhe 20-40
mg/ kg tek fëmijët, 15-30 minuta pas ekspozimit. Më pas mund të përdoret
një infusion 8 mg/ kg/ orë për të rriturit apo 10-20 mg/ kg/ orë për fëmijët.
Benzodiazepinat përdoren për rastet e atakeve. Dhënia profilaktike e
diazepamit mund të ndihmojë në parandalimin e pasojave neurokonjitive
pas helmimeve të moderuara deri të rënda me fosforoorganikë.
Trajtimi jashtë spitalit: Personat e ekspozuar ndaj këtyre helmeve mund
të marrin doza të vogla atropine duke përdorur auto-injeksione (2 mg për të
rriturit dhe fëmijët >41 kg, 1 mg për fëmijë 19-41 kg, 0.5 mg për fëmijë <19
kg). Autoinjektimi i 10 mg diazepam rekomandohet në rastet e ekspozimit
ndaj kimikateve.
Përdorimi - Fosfororganikët nuk kanë specificitet ndaj llojeve jo target,
prandaj përdorimi i tyre shkakton ngordhjen e të gjithë organizmave në
ambientin ku përdoret.
Këta insekticidë kanë një efekt rezidual dy deri në tre muaj. Malationi është
shumë toksik për peshqit dhe bletët. Toksiciteti gojor të minjtë është 1000
(malationi dhe temefos) ose 130 (fenitrotion) mg/ kg peshë trupore.

Malationi
Malationi u shndërrua në insekticidin rezidual më të përdorshëm pas
shfaqjes së rezistencës ndaj DDT-së në një sërë vendesh. Ai klasifikohet si
mesatarisht toksik. Sot është ndaluar kategorikisht përdorimi i malationit
në vendet e komunitetit Europian dhe në vendin tonë. Thithja e pjesëzave
të malationit nga punonjësit që e aplikojnë atë çon në uljen e nivelit të
kolinesterazës. Prandaj punonjësit nuk duhet të punojnë me malation më
shumë se 4 orë/ditë. Problemi në trajtimin e banesave me malation qëndron
në faktin se ai ka një erë të rëndë, prandaj sot përdoret vetëm në ambientet e
jashtme në Afrikë.
Produktet fosforganike si Azametifos, Klorpirifos, Klorpirifos metili,
Diazinon, Diklorvos, Dimetoat, Fenitrotion, Malation, Naled, Temefos dhe
Triklorfon, janë hequr nga përdorimi në Europë dhe në vendin tonë në bazë
të Direktivës 98/ 8 të BE, prandaj produktet e kësaj familje nuk merren më
në konsideratë si një alternativë për kontrollin e vektorëve.

Karbamatet
Grupi kimik - Edhe Karbamatet, produkte të sintezës të derivuar nga
acidi karbamik, sinteza ka filluar që prej vitit 1849 dhe ka përfunduar në
1954, kur u zbulua një komponim i aftë që ta tresë yndyrën. Në 1956 u
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prodhua për herë të parë Karbarili. Ndër insekticidet e këtij grupi përmendim:
Karbaril, Propoksur, Bendiokarb dhe Metomil.
Karakteristikat Në përgjithësi këta produkte paraqesin toksicitet të ulët
ndaj gjitarëve, qëndrueshmëri të ulët në ambient dhe formimin e produkteve
metabolike pak të dëmshme. Kanë formën e kristaleve të bardhë, me erë të
lehtë dhe të tretshëm në çdo lloj tretësi organik (nafta etj.), por jo në ujë.
Në këtë grup bën pjesë edhe Metomili që është komponimi me toksik ndër
insekticidet e disponueshme në botë (DL50=10mg/ kg, minj, OBSH, 1975).
Karbamatet janë mjaft efikas ndaj himenopterëve (grenzave, milingonave
etj.). Krahasuar me grupet e tjera të insekticideve janë më të fuqishëm dhe
janë efikas edhe ndaj parazitëve të tjerë.
Mekanizmi i veprimit - veprojnë nëpërmjet kontaktit, gëlltitjes dhe
asfiksisë dhe nuk paraqesin veti selektive në drejtim të organizmave target.
Mekanizmi i veprimit të tyre është i ngjashëm me atë të fosforganikëve, por
janë inhibitore direkt të acetil-kolinesterazës, jo nëpërmjet metabolitëve toksike
ose mbetjeve të rrezikshme.
Toksiciteti Karbamatet absorbohen nga trakti gastro-intestinal,
mushkëritë dhe lëkura. Karbamatet e ushtrojnë efektin e tyre toksik përmes
inhibimit (fosforilimit) të aktivitetit të kolinë esterazës duke shkaktuar
manifestime akute muskarinike (jargëzime, lotime, ngushtime të bronkeve,
sekrecione të shtuara bronkiale, të përziera, të vjella, diarre, bradikardi, dhimbje
koke, marrje mendsh, mungesë reaksioni ndaj dritës, inkontinencë urinare
dhe fekale) dhe nikotinike (kontraktim të pavullnetshëm të muskujve (dridhje),
dobësi). Karbamatet zakonisht largohen brenda 48 orëve pas ekspozimit.
N dihma e parë: Në rast gëlltitje, brenda 1 ore mund të pihet karbon
aktiv; të vjellat zakonisht shmangen. A snjëherë nuk provokohen të vjella apo t i jepet
diçka nga goja të helmuarit që është pa ndjenja ose me konvulsione. Në rast kontakti me
lëkurën, hiqen rrobat e ndotura, shplahemi menjëherë me ujë të bollshëm me
sapun dhe tretësirë ujore e bikarbonatit të natriumit (sodës së bukës). Në rast
kontakti me sytë, mbahen sytë hapur dhe shpëlahen me kujdes me ujë të
bollshëm, gjithashtu edhe nën kapakët e syve, për të paktën 15 minuta. Në
rast thithjeje përmes frymëmarrjes, personi i prekur lëvizet në ajër të freskët.
Nëse është e nevojshme, i jepet oksigjen apo i bëhet frymëmarrje gojë më
gojë, nëse është e mundur. I helmuari dërgohet sa më shpejt në qendrën
shëndetësore më të afërt.
Trajtimi: Terapia mbështetëse është shumë e rëndësishme. Pacienti duhet
monitoruar për ndalim të frymëmarrjes për shkak të dobësisë së muskujve
respiratorë. Jepet atropinë në sasi të mjaftueshme për të lehtësuar
bronkospazmën dhe bronchorrhean. Doza fillestare është 2-5 mg intravenoz
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(0.05 mg/kg për fëmijët) dhe doza mund të dyfishohet çdo 3-5 minuta. Për
pacientë me helmim të rëndë mund të nevojiten disa gramë atropinë.
Dekontaminimi duhet të kryhet menjëherë pas stabilizimit. Stafi mjekësor
duhet të shmangë ndotjen e vet, ndërsa ofron përkujdesjen. Hiqen veshjet
dhe lahet mirë sipërfaqja e trupit.
Pralodoksima jepet pas atropinës, për të lehtësuar simptomat
neuromuskulare. Pralidoksima jepet në doza 1-2 g te të rriturit dhe 20-40
mg/ kg tek fëmijët, 15-30 minuta pas ekspozimit. Më pas mund të përdoret
një infusion 8 mg/ kg/ orë për të rriturit apo 10-20 mg/ kg/ orë për fëmijët.
Trajtimi jashtë spitalit: Personat e ekspozuar ndaj këtyre helmeve mund
të marrin doza të vogla atropine duke përdorur auto-injeksione (2 mg për të
rriturit dhe fëmijët >41 kg, 1 mg për fëmijë 19-41 kg, 0.5 mg për fëmijë <19
kg). Autoinjektimi i 10 mg diazepam rekomandohet në rastet e ekspozimit
ndaj kimikateve.
Ekziston rreziku i intoksikimit kronik për organizmat që kanë ekspozim të
zgjatur në doza subtoksike. Këto insekticide kanë një efekt rezidual nga dy
deri në tre muaj. Bendiokarb është mjaft toksik për peshqit. Ato janë
mesatarisht toksike për gjitarët. Toksiciteti oral te minjtë është 40 (bendiokarb)
ose 80 (propoksur) mg/ kg peshë trupore. Te gjitarët, metabolitet nuk
eliminohen me anë të gjëndrave të qumështit, duke reduktuar kështu shumë
rrezikun e mbetjeve në indet e kafshëve, në qumësht dhe nënproduktet e
tyre.
Përdorimi rekomandohen të përdoren për eliminimin e foleve të
grenzave (vespave dhe kalabronëve), por edhe ndaj furrtareve dhe insekteve
të tjerë zvarritës.
Bazuar në Direktivën 98/8 të BE-së përdorimi i lëndëve aktive që i përkasin
këtij grupi është i ndaluar në Europë gjithashtu edhe në vendin tonë.

Propoksuri
Përdoret në Afrikë në zonat ku është shfaqur rezistenca ndaj organoklorinëve
dhe organofosfateëve. Sot po shkohet drejt reduktimit të përdorimit të tij.
Formulimet e zakonshme të disponueshme: 50% ujë-pudër e tretur
dhe 20% emulsion i përqendruar.
Dozimi: 1 ose 2 g/ m2.
Efekti rezidual: në 2 g/m2 mund të zgjasë 2-3 muaj. Propoksur është hequr
nga përdorimi në bazë të Direktivës 98/ 8 të BE-së.
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Bendiokarb
Klasifikohet si mesatarisht toksik. Sot është hequr nga përdorimi në vendet
e BE-së dhe në vendin tonë. Pas absorbimit hyn menjëherë në metabolizëm
dhe metabolitet e tij ekskretohen totalisht nga trupi brenda 24 orëve. Inhibon
kolinesterazën. Kur aplikohet në bazë të rregullave të sigurisë është i sigurt
për punonjësit, banorët dhe kafshët shtëpiake, por rosat janë veçanërisht të
ndjeshme.
Formulimet e zakonshme të disponueshme: 80% ujë-pudër e tretur në paketa të
parapërgatitura.
Dozimi: 0.2-0.4 g/ m2.
Efekti rezidual: qëndron efektive për 2-3 muaj.
Karbamatet janë hequr nga përdorimi në Europë dhe në vendin
tonë në bazë të udhëzimeve të Direktive 98/ 8 të BE-së për biocidet.

Sinergjizantët
Grupi Kimik më shumë se një grup kimik, në këtë rast bëhet fjalë për
produkte që kryejnë të njëjtin funksion. Sinergjizantët janë komponime kimike
që futen në përbërjen e disa produkteve insekticide përveç lëndës aktive, për
të rritur fuqinë e veprimit dhe efikasitetin e tyre. Janë produkte me origjinë të
ndryshme nga më të zakonshmit Piperonil Butoksid (PBO) tek MGK-264.
Karakteristikat PBO është prodhuar në vitin 1947, dhe në fakt është
një derivat i vajit të susamit, i njohur për aftësitë sinergjizante. Përbërësi aktiv
i tij është Metilendioksifenil (MDP). PBO ka aftësi insekticide, por janë të
papërfillshme. Relativisht jo toksik, rrit dukshëm rrezikshmërinë e produkteve
insekticide për ambientin. Për të qenë efikas PBO duhet të shtohet në sasi 510 herë, krahasuar me sasinë e lëndës aktive që do të sintetizohet. PBO rrit
ndjeshëm aftësinë luftuese dhe vrasëse të insekticideve. Kjo gjë është më e
vogël te piretroide si Cipermetrina, Deltametrina dhe Esfenvarelate.
Mekanizmi i veprimit- Sinergjizantët rrisin deri në 10 herë fuqinë e
piretroidëve jo vetëm sepse lehtësojnë kalimin e piretroideve përmes
tegumenteve të insekteve, por edhe sepse veprojnë si inhibitorë të klasave të
caktuara të enzimave që kryejnë funksion detoksikues ndaj insekticideve.
Përdorimi Gjatë 50-viteve të fundit, PBO bën pjesë në një sërë
formulimesh që përmbajnë ekstrake të piretriumit. Mund të luajë rol edhe në
rritjen e fuqisë së veprimit të fosforooganikëve. Disa shoqata që kryejnë
certifikimin e produkteve biocide në Europë, ndalojnë përdorimin e PBOsë në industrinë ushqimore të certifikuara.
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Administrimi i rezistencës Përdorimi i PBO favorizon shfaqjen e
rezistencës. Në disa raste është i përshtatshme përdorimi i piretroidëve pa
sinergjizantë, veçanërisht në kontrollin e adultëve të mizave.

Kloronikotinilët
Grupi Kimik- Kloronikotinilët ose siç njihen zakonisht eonikotinoidët,
janë një familje e kohëve të fundit. Më i njohuri prej tyre është Imidaklopridi,
i sintetizuar për herë të parë në 1985 nga Nihon-Bayer. Siç mund të kuptohet
edhe nga emri produktet që i përkasin kësaj familje janë drejtpërdrejt derivatë
të nikotinës që në të kaluarën ka qenë përdorur si insekticid. Përveç
Imidaklopridit në këtë grup bëjnë pjesë edhe Tiametoxam dhe Acetamiprid.
Karakteristikat Imidaklopridi është një insekticid që karakterizohet nga
një efekt i gjatë rezidual. Tretet relativisht pak në ujë, është fotorezistent dhe
nuk avullon. Vepron nëpërmjet kontaktit dhe gëlltitjes.
Mekanizmi i veprimit Sistemi i veprimit është i ndryshëm nga ai i
insekticideve të sipërpërmendur. Edhe ky grup vepron në sistemin nervor
qendror duke goditur receptorët nikotinoik të acetilkolinës. Nikotinoikët lidhen
në mënyrë të qëndrueshme në receptorët nikotinoik dhe hapin në mënyrë të
pakthyeshme kanalin duke çaktivizuar receptorin. Shenjat e përgjithshme të
intoksikimit nga nikotinoikët janë: hiperngacmim, konvulsione, paralizë
spastike dhe ngordhje.
Këto komponime janë shumë selektive dhe janë mjaft efikase ndaj
Artropodëve, por kanë një veprim të papërfillshëm te kafshët dhe organizmat
me gjak të ngrohtë. Në limitet e përqendrimit të ndjeshmërisë analitike vrasin
krustacet. Janë mjaft toksikë edhe për zogjtë.
Ndihma e parë: Në rast gëlltitje apo inhalimi, i helmuari vendoset në një
vend me ajër të pastër dhe mbahet ngrohtë. Provokohen të vjella (me
përjashtim të rasteve kur personi ka humbur ndërgjegjen) duke i dhënë një
gotë me ujë ku është tretur një lugë gjelle kripë. Në rast kontakti me lëkurën
apo sytë, lahen menjëherë pjesët e ndotura me ujë e sapun. I helmuari dërgohet
në qendrën spitalore më të afërt, ku tregohet etiketa.
N uk ka antidot specifik. Aplikohet terapi simptomatike.
Përdorimi Në treg janë të pranishme formulime të ndryshme.
Administrimi i rezistencës Pikërisht për arsye të origjinalitetit të mënyrës
së veprimit, do të jenë komponime mjaft të rëndësishme, pasi përbëjnë një
armë të rëndësishme për të luftuar rezistencën që shfaqet si rezultat i përdorimit
në masë të piretroideve.
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Amidinohidrazoni
Grupi Kimik në fakt bëhet fjalë për një substancë Idrametilnon që u
zbulua nga Kompania Amerikane e Cianamideve në 1977.
Karakteristikat Idrametilnoni është një insekticid që vepron vetëm
nëpërmjet gëlltitjes me një veprim shumë të ngadalshëm. Përdoret pothuajse
vetëm për formulimet e karremave ndaj milingonave dhe blatave. Ka
toksicitet shumë të ulët ndaj gjitarëve dhe zogjve.
Mekanizmi i veprimit Idrametilnoni nuk sulmon sistemin nervor, si
pjesa më e madhe e lëndëve aktive, por sistemin e tretjes. Intoksikimi
manifestohet të paktën 24 orë pas gëlltitjes. Idrametilnoni është një inhibitor
metabolik që bllokon adenozinë tri fosfatin (ATP), përgjegjës për një poçes
të rëndësishëm biologjik të insektet. ATP është e pranishme në të gjithë
organizmat e gjallë dhe përbën formën kryesore të akumulimit të energjisë
qelizore. Për të çliruar energji duhet të ndahet (hidrolizohet) nga enzima ATPaza.
Organizmat që nuk realizojnë dot hidrolizën e ATP-së bien në letargji dhe
ndërpresin ushqyerjen. Ngordhja ndodh pas 24-72 orësh, gjë që varet edhe
nga temperatura e mjedisit dhe aktiviteti i insektit.
Përdorimi janë të disponueshëm vetëm produkte jashtëzakonisht
selektive dhe me efekt të ngadaltë. Organizmat e intoksikuar bëhen si të
mpirë, po kështu edhe minjtë e helmuar. Kjo karakteristikë e tyre i bënë
karremat me bazë Idrametilnon të mos këshillohen për t u përdorur në vendet
publike.
Administrimi i rezistencës e dobishme për të ndërprerë probleme të
mundshme të rezistencës të milingonat dhe furrtaret.

Fenilpirazoli
Grupi Kimik - Familja e Fenilpirazolit përmban komponime të përdorura
veçanërisht si herbicide. Aktualisht në treg gjendet vetëm një insekticid nga
kjo familje: Fipronili, u zbulua dhe prodhua nga Rhône Poulenc nga 19851987 dhe u fut në treg në 1993. Vepron ndaj një game të gjerë insektesh.
Karakteristikat Fipronili vepron nëpërmjet kontaktit dhe gëlltitjes. Është
mesatarisht i tretshëm në ujë, i qëndrueshëm në temperaturë normale (mbi
një vit), por i paqëndrueshëm në prani të joneve metalike dhe shkatërrohet
nga drita e diellit. Efikas ndaj të gjithë insekteve veçanërisht adultëve dhe
larvave, ndaj rriqnave, blatave dhe merimangave.
Mekanizmi i veprimit Fipronili është një insekticid që i përket grupit të
fenilpirazolit të gjeneratës së dytë. Vepron në brendësi të kanalit të klorit duke
bllokuar dhe parandaluar kalimin e klorit në qelizë dhe duke ndërhyrë kështu
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në funksionimin normal të sistemit nervor. Hapja e kanalit të klorit
ndërmjetësohet nga GABA (acidit gama-aminobutirik), sistemi i receptorëve
të të cilit është përgjegjës për pengimin e aktivitetit normal të qelizave, p.sh.
për të parandaluar stimulimin e tepërt të nervave. Kur ky sistem bllokohet
nga Fipronili ka një ngacmim të vazhdueshëm deri në ngordhjen e insektit
nga paraliza spastike. Siguria ekstreme e këtij produkti i detyrohet faktit që
kanali i klorit i vertebrorëve është i ndryshëm nga ai i invertebrorëve, prandaj
Fipronili nuk vepron te vertebrorët.
Toksiciteti: është shume toksik, nëse gëlltitet apo frymëmerret; gëlltitja e
më pak se 5 gram apo inhalimi i pluhurave me Fipronil mund të jetë fatale
ose mund të shkaktojë dëmtime serioze në shëndet. Rrezikon seriozisht
shëndetin, nëse merret për një kohë të gjatë. Ka veti kumulative.
Ndihma e parë: Personit të helmuar i jepet një pezulli e përftuar nga një
gotë uji dhe 3 lugë gjelle karbon aktiv. Kurrë nuk i jepet diçka për të pirë një personi
që ka humbur ndjenjat. Mund të shkaktohen të vjella vetëm tek personat e
ndërgjegjshëm. Dërgohet i helmuari pa vonesë për ndihmë mjekësore, ku
tregohet etiketa apo MSDS e produktit.
Në rast se komponimi bie mbi lëkurë, hiqen rrobat e ndotura, fshihet
lëkura e ndotur me pece të pastër dhe lahet. Kërkohet ndihmë mjekësore.
Nëse janë inhaluar tymra apo produkte të djegies, largohet i aksidentuari
nga zona e ndotur. Pacienti shtrihet dhe mbahet ngrohtë dhe në qetësi. I
hiqen protezat, si dhëmbët e tretë dhe kryhet frymëmarrje artificiale, nëse
është e nevojshme. Transportohet pacienti pa vonesë për përkujdesje
mjekësore.
Kryhet trajtim simptomatik.
Përdorimi Aktualisht në Shqipëri janë të pranishme karrema në
formulimin xhel për blatat dhe milingonat. Është efikas në doza të vogla,
duke shfrytëzuar koprofaginë (vetinë e ngrënies së ekskrementëve) dhe
nekrofaginë (ngrënien e trupit të ngordhur të anëtarëve të tjerë brenda kolonisë)
për blatat dhe trofallasi (transportimi i ushqimit dhe lëngjeve midis anëtarëve
të një kolonie nëpërmjet aparatit të gojës, gojë më gojë stomodeal dhe
proktodeal gojë-anus fig.12.3) te milingona, kryhet efekti në kaskadë ose, siç
njihet ndryshe, efekti domino , duke eliminuar të gjithë koloninë e parazitëve.
Shenjat dhe simptomat: Simptomat dhe shenjat mund të ndodhin në
kombinime të ndryshëm dhe në kohë të ndryshme pas ekspozimit.
Akute: Shenjat dhe simptomat mund të përfshijnë jargëzim, lotim, ngushtim
të bronkeve, sekrecione të shtuara bronkiale, të përziera, të vjella, diarre,
bradikardi, dhimbje koke, marrje mendsh, mungesë reaksioni ndaj dritës,
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inkontinencë urinare dhe fekale, kontraktim të pavullnetshëm të muskujve
(dridhje), disatri (dysarthria), ataksi dhe, në raste të rëndë, hypotension,
konvulsione dhe koma.
Një sindrom i ashtuquajtur i ndërmjetëm, jokolinergjik, është përshkruar
tek disa pacientë me helmim akut me FO. Pas fazës kolinergjike, pacientët
zhvilluan paralizë të muskujve të afërm të gjymtyrëve, fleksorëve të qafës,
nervave motorë kraniale dhe muskujve respiratorë. Ky sindrom ndodh tek
pacientët me inhibim të lartë dhe të zgjatur të AChE, ndoshta për shkak të
eliminimit të

Fig. 12.2.Nekrofagia te
Blata orientalis

Fig.12.1 Koprofagia
te miza Crysomia

Fig.12.3Trophalaxismidis
milingonave të llojit O.
smaragdina.

Në rastin e Blattella germanica, ky efekt arrin deri në ngordhjen e individit
të shtatë d.m.th. një B. Gemanica i intoksikuar me Fipronil intoksikon
individin tjetër që ushqehet me trupin e tij të ngordhur. Insekti i dytë ngordh
dhe hahet nga një i tretë, i cili edhe ky ngordh dhe efekti vazhdon deri në
individin e shtatë. Ka një veprim shumë të shpejtë dhe mund të çojë në
eliminimin e kolonisë deri në 80% brenda 24 orëve të para.
Përdorimi : Është produkti më i mirë për luftimin e blatave dhe
milingonave. Nuk paraqet efekte anësore dhe ka një rrezikshmëri shumë të
ulët si për njerëzit, ashtu edhe për kafshët jo target.
Administrimi i rezistencës i dobishëm për të ndërprerë probleme të
mundshme të rezistencës te blatat dhe milingonat.

Klororganikët
Grupi kimik është grupi kimik i parë i prodhuar tërësisht nga njeriu,
themeli i të cilit, produkti i famshëm DDT (DikloroDifenilTrikloroetani)
është sintetizuar që prej vitit 1874. Vetëm në 1937 u zbuluan vetitë e shkëlqyera
insekticide nga zvicerani Muler, i cili fitoi çmimin Nobël në 1939 për këtë
zbulim. Produkte të tjera të të njëjtit grup të sintetizuara më pas janë Aldrin,
Dieldrin, Lindan etj.
Karakteristikat të gjithë klororganikët janë efikas, të qëndrueshëm,
depozitohen në yndyra (lipofilik).
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Mekanizmi i veprimit të gjithë klororganikët janë stimulues të fortë të
Sistemit Nervor Qendror dhe Sistemit Simpatik, duke mos lejuar mbylljen e
kanaleve të Na+ dhe klorit.
Toksiciteti - klororganikët kanë një kohëzgjatje të lartë në mjedis, priren
për t u akumuluar në indet dhjamore të njerëzve dhe kafshëve, shkarkohen
nëpërmjet gjëndrave të qumështit. Janë klasifikuar si produkte kancerogjene
dhe janë jashtëzakonisht toksikë për peshqit. Një numër insektesh kanë shfaqur
rezistencë ndaj tyre. Këto insekticide kanë një efekt rezidual më shumë se 6
muaj. Toksiciteti gojor te minjtë është 113 (DDT) ose 40 (Dieldrin) mg/ kg
peshë trupore.
Përdorimi - Së fundmi OBSH ka lejuar përdorimin e DDT në vendet
afrikane për kontrollin e malaries për arsye të efektshmërisë së lartë ndaj
Anofeleve dhe kostos së ulët.
Përdorimi i DDT-së sot kundërshtohet me forcë nga ambientalistët. Ata
vënë theksin në faktin që DDT nuk shkatërrohet lehtë dhe depërton në tokë
dhe ujëra ku mbetet për një periudhë të gjatë. Kafshët që ushqehen me insekte
të trajtuara me DDT, ose predatorët e tyre, helmohen nga futja e DDT-së në
zinxhirin e tyre ushqimor. Gjithashtu edhe njerëzit kur konsumojnë perime të
kontaminuara me DDT mund ta akumulojnë atë në indet e tyre. Në ditët e
sotme përdorimi i klororganikëve është i ndaluar kategorikisht si në
Tregun Europian dhe në vendin tonë.

Rregullatorët e Rritjes Insect Grouth Regulator IRG
Grupi Kimik Bëhet fjalë për një seri substancash që influencojnë në
kitinën e insekteve dhe përkufizohen si Rregullatorë të Rritjes (IGR).
Karakteristikat Kitina është një nga substancat kryesore përbërëse të
skeletit të jashtëm (ezoskeletit) të insekteve dhe artropodëve të tjerë. Kitina
nga ana kimike është një polisakarid. Në mungesë të kitinës insektet prodhojë
ezoskelet të deformuar, jo të plotë dhe të çarë gjë që çon në mënyrë të
pashmangshme në ngordhjen e tyre. Njerëzit dhe organizmat me gjak të
ngrohtë nuk kanë kitinë në organizmin e tyre, prandaj janë jashtëzakonisht të
sigurt. Shpesh kitina ngatërrohet me substancën që hyn në përbërje të thonjve
dhe flokëve që është keratina, e cila është një proteinë.
Insektet e intoksikuar me IGR shfaqin vonesë në zhvillim, ndryshime të
ngjyrës, sterilitet të adultet (ndryshim të ovareve ose të aparatit riprodhues),
krahë të palosur e të deformuar dhe pengesë të procesit të mutacionit (pengohet
kalimi nga njëra fazë zhvillimi te faza tjetër). Dhe të gjitha këto çojnë në
ngordhjen e insektit. Disa IGR kanë efekt ovicid duke parandaluar çeljen e
vezëve.
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Mekanizmi i veprimit Në këtë grup përfshihen një sërë produktesh që
veprojnë në mënyra të ndryshme. Insektet, sidomos ata me metamorfozë të
plotë, kanë një cikël zhvillimi shumë kompleks nga veza në adult, që
karakterizohet nga ndryshime të mëdha kimike dhe strukturore. Përgjegjëse
për këto ndryshime janë dy hormone: Neotenina dhe Ekdison. I pari njihet
ndryshe edhe si hormoni juvenil, ndërsa i dyti është hormoni i mutacioneve,
përgjegjës për zhvillimin e indeve larvore. Neotenina është drejtpërdrejt
përgjegjëse e ndalimit ose vonesës së kalimit nga një formë në një tjetër (p.sh.
nga larva në adult). Të dy hormonet janë të ndërvarur dhe kushtëzohen
reciprokisht; larva pëson mutacion kur ulet sasia e neoteninës. Sigurimi i
hormonit juvenil sintetik (juvenoidi) bën që insekti të mbetet gjithmonë larvë
dhe të mos shndërrohet kurrë në adult.
Grupi i dytë i rregullatorëve të rritjes përbëhet nga inhibitorët (penguesit)
e sintezës së kitinës, që veprojnë duke u lidhur me enzimën, kitinsintetaza, e
cila është përgjegjëse për zhvillimin normal dhe për mutacionet. Kjo enzimë
kontrollon formimin e kutikulës së re. Stadet imature të insekteve të ekspozuar
ndaj inhibitorëve të kitinës, zhvillojnë një kitinë të deformuar që nuk mund të
durojë presionin e brendshëm të procesit të mutacionit dhe nuk siguron dot
mbështetjen e duhur të muskujve të përfshirë në këtë proces. Në këtë mënyrë
insekti nuk arrin të dalë nga kutikula e vjetër. Inhibitorët e kitinës kanë një avantazh
në raport me hormonin juvenil: insektet mund të vdesin në çfarëdo lloj faze të
procesit të mutacionit dhe nuk e zgjasin më tej stadet larvore ose nimfë.
IGR nuk kanë efekt luftues, por në përgjithësi rezultatet pas përdorimit të tyre
duken pas 48 orëve. Kjo vonesë nuk përbën ndonjë problem, pasi e rëndësishme
është të shmanget dalja e adultëve në fluturim dhe, insekte pas trajtimit me IGR,
nuk shndërrohen asnjëherë në adultë.
Qëndrueshmëria e rregullatorëve të rritjes është mesatarisht e shkurtër: në tokë
shkatërrohen me një kohë gjysmë-zbërthimi nga 2-4 javë (në varësi të llojit të
tokës), ndërsa në ujë koha e gjysmë-zbërthimit është rreth 4 javë. Ndotja organike
e ujërave redukton shumë qëndrueshmërinë e tyre dhe për rrjedhojë efikasitetin,
prandaj në ujërat me ngarkesë organike përdoren në përqendrime më të larta,
sesa në ujërat e pastra.
Përdorimi IGR përdoren për format juvenilie të insekteve dhe kanë rezultate
të shkëlqyera jo vetëm në kontrollin e mizave, mushkonjave e milingonave, por
gjejnë përdorim edhe për kontrollin e pleshtave dhe tartabiqeve.
Çfarë mund të zgjidhet Për sa u përket IGR ka një gamë të gjerë
produktesh dhe shumë mundësi zgjedhjeje ku Diflubenzuroni përbën një
ndër më të preferuarit dhe më të përdorurit e këtij grupi. Më specifikisht:
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· Ciromazina Bën pjesë në familjen e Triazinave, dallohet për
veprimin e saj ndaj larvave dhe pupave, sidomos të Dipterëve. Nuk ka të
dhëna për mënyrën e veprimit, nuk inhibon sintezën e kitinës dhe të proteinave
të kutikulës, por ndërhyn në disa faza të sklerotizimit të vetë kutikulës. Në
vendin tonë deri tani nuk kemi evidenca në lidhje me shfaqjen e rezistencës
ndaj ciromazinës, ndoshta për arsye se nuk është përdorur në masë të gjerë.
· Diflubenzuron Bën pjesë në familjen e oksipiridinave, ka qenë
produkti i parë i këtij grupi i futur në treg në vitin 1975. Diflubenzuroni është
inhibitor i kitinës dhe vepron mjaft mirë ndaj larvave të Dipterëve. Efikasiteti
më i lartë vihet re në larvat e stadit të parë dhe stadit të dytë dhe vepron si
nëpërmjet kontaktit edhe nëpërmjet gëlltitjes. Efekti te vezët është më i ulët
dhe arrihet nëpërmjet depërtimit nëpërmjet korionit të vezëve.
Pothuajse me të njëjtat karakteristika bazë produkte të tjera nga ky grup
përmendim: Hekzaflumuron, Triflumuron, Flufenoxuron (vepron edhe ndaj
pleshtave, tartabiqeve dhe akarinave).
· Piriproxifen - Bën pjesë në familjen Benzoilurese, është një produkt
juvenil jashtëzakonisht efikas ndaj larvave të Dipterëve. Piriproxifeni vepron
gjithashtu edhe te vezët dhe akarinat.
Administrimi i rezistencës IGR janë produkte që pa asnjë lloj dyshimi
duhet të përdoren në planet e kontrollit të insekteve. Përdorimi i IGR do të
ndërpriste shfaqjen e çdo fenomeni të rezistencës.

Avermectina
Grupi k imik - Përfaqësohet vetëm nga një komponim Abamectina.
Avermectinat janë produkte natyrale me prejardhje nga një mikroorganizëm
i tokës: Streptomyces avermitilis. Kjo kërpudhë është izoluar për herë të parë në
Japoni nga një kampion dheu në vitin 1970 dhe janë si insekticide edhe
vermicid.
Mekanizmi i veprimit - Abamectina vepron në sistemin nervor të insektit
duke stimuluar sistemin e acidit gama-aminobutirik (GABA).
Abamektina ndërhyn në sinapset që përdorin GABA si neurotransmetues,
duke favorizuar çlirimin e tij dhe duke krijuar kështu një tepricë të GABA-s
që aktivizon sinapset inhibitore. E gjitha kjo çon në bllokimin e impulseve
nervore dhe në ngordhjen e insektit nga paraliza flakside.
Te jovertebrorët, receptorët e GABA-s gjenden gjithandej, ndërsa te
vertebrorët këta receptorë janë të pozicionuar vetëm në SNQ që është i
mbrojtur nga një strukturë (barrierë hematoencefalikë) që vepron si filtër
ndaj disa komponimeve, midis tyre edhe ndaj Abamektinës. Kjo strukturë
nuk është e pranishme te neonatët, por zhvillohet gjatë muajve të parë të
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jetës, me një diferencë midis llojeve të ndryshme të kafshëve. Vetëm te disa
lloje gjallesash (Collie) kjo strukturë është e përshkueshme gjatë gjithë jetës.
Për këtë arsye Avermectinet konsiderohen më pak të sigurt se Fenilpirazolet
(Fipronil).
N uk ka antidot specifik. Aplikohet terapi simptomatike.
Përdorimi Produktet me lëndë aktive Abamektinë janë të sigurt, të
shpejtë dhe efikasë. Për arsye të mekanizmit të veprimit të tyre gjejnë përdorim
në situata nga më të ndryshmet.
Çfarë mund të zgjidhet Abamektina gjendet në treg në formulimet
karrem (xhel) dhe pluhur për kontrollin e blatave.
Administrimi i rezistencës Çdo produkt që ka një mekanizëm veprimi
të ndryshëm nga ai i tri familjeve klasike (organofosfateve, karbamateve dhe
piretroidëve) është i dobishëm për administrimin e rezistencës, megjithatë ka
pak formulime të disponueshme sot në treg.

Spinosoidi
Grup Kimik Spinosad është lënda aktive kryesore në familjen e
Spinosoideve. Zbulimi i kësaj familje të re ka ndodhur rastësisht: në 1982 një
kërkues i Kompanisë Dow Chemical, gjatë pushimeve të tij në Karabi, ka
mbledhur disa kampione dheu nga një fabrikë rumi e braktisur. Analizat
laboratorike kanë evidentuar veprimin e tij biocid dhe studiuesit kanë izoluar
bakterin përgjegjës për këtë veprim: Saccharopolyspora spinosa.
Karakteristikat - Nga Saccharopolyspora spinosa rrjedhin shumë komponime
metabolike, midis të cilëve ata me aktivitet insekticid të quajtur Spinosin. Spinosad
është një përzierje e dy toksinave më aktive: Spinosyn A dhe Spinosy D.
Spinosadi është siguruar duke rritur Saccharopolyspora spinosa në një përzierje
të lëngshme sheqeri, mielli etj., ku ai riprodhohet. Nëpërmjet fermentimit
dytësor aerobik prodhohet lënda aktive. Pra është një produkt tërësisht natyral.
Mekanizmi i veprimit Spinosadi vepron nëpërmjet gëlltitjes dhe
kontaktit. Efikasiteti i tij është provuar ndaj një numri të madh insektesh.
Vepron në sistemin nervor të insekteve duke goditur receptorët nikotinikë të
acetilkolinës me një mekanizëm të ri dhe shumë të thjeshtë, por ky mekanizëm
veprimi është akoma në studim për qartësime të mëtejshme. Përveç të tjerave
spinosad ka ndikim edhe në funksionet e receptorëve GABA, gjë që rrit më
tepër aktivitetin e tij insekticid. Insekti i trajtuar me spinsad shfaq dridhje dhe
kontraktime muskulore deri në ngordhjen nga paraliza flakside.
Ky mekanizëm veprimi është shumë i veçantë. Edhe Neonikotinoidët
(Imidakloprid) veprojnë mbi receptorët nikotinikë të acetilkolinës, por në një
mënyrë tjetër. Avermektinët, edhe këto produkte natyrale, kanë një vend tjetër
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veprimi, krahasuar me Spinosad. Nuk ka asnjë klasë insekticidesh që vepron
si Spinosad.

Nuk ka antidot specifik. Aplikohet terapi simptomatike.
Përdorimi Spinosad paraqet një toksicitet të ulët ndaj gjitarëve, peshqve
dhe gjallesave të egra. Problemi i vetëm i këtij produkti është veprimi i ngadaltë.
Nuk mund të thuhet që produkti është luftues: nga momenti i gëlltitjes një
mizë ngordh brenda disa orëve.
Çfarë mund të zgjidhet Në vendin tonë ky produkt gjendet vetëm në
formulimin karrem për mizat. Mendohet që në të ardhmen do të ketë një
përdorim të gjerë.
Administrimi i rezistencës Mekanizmi i veprimit, i vetëm në llojin e
tij, e bën atë mjaft të përshtatshëm në programet e luftës, në të cilat shfaqja e
fenomenit të rezistencës përbën një çështje thelbësore.

Bakteret
Grupi Kimik përdorimi i baktereve, viruseve etj. për luftimin e insekteve
dhe jo vetëm, ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e studiuesve, dhe janë arritur
suksese të rëndësishme në këtë drejtim. Midis tyre Bacillus Thuringensis
(B.T.), një bacil gram pozitiv dhe aerobik fakultativ është më i rëndësishmi.
B.T. është izoluar për herë të parë nga një kërkues japonez në fillim të
viteve 1900. Studimet vazhduan derisa në vitin 1977, dy studiues izraelitë
zbuluan B.t. var. israeliensis sierotipo H-14 (B.t.i.). Ky varietet është
jashtëzakonisht efektiv ndaj larvave të disa dipterëve : Culicideve, Simulideve
dhe Chironomidi. Një vit më vonë filloi kultivimi i B.t.i. pranë laboratorit të
Institutit Pastër në Paris.
Karakteristikat - B.t.i. është një larvicid, por sot ka gjetur përdorim p.sh.
në Belgjikë edhe si adulticid. Përdorimi i tij është i lidhur me prodhimin, në
momentin e spolurimit, të një trupi parasporik kristalin me natyrë proteinike
që identifikohet me një delta-endotoksinë.
B.t.i. përfshin 16 sierotipe, secili prej tyre është efikas ndaj larvave të
Lepidopterëve, Dipterëve dhe Koleopterëve. Më poshtë paraqitet klasifikimi
i propozuar nga Instituti Pastër Francë.
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Tab.12.6 A. Gelli Mekanizmi i veprimit Efekti letal te larvat shkaktohet pikërisht
nga prania e delta endotoksinës.

Për një efikasitet sa më të mirë
nuk ka rëndësi se sa spore janë të
pranishme, por sa kristalina
proteinike dhe e çfarë cilësie është
përmbajtja në brendësi të sporit.
Për veç delta-endotoksinës,
bacilusi prodhon edhe dy toksina
Fig. 12.4 Bacilus Turingensis izraeliensis të tjera, alfa dhe beta që kanë
(B.t.i.) Burimi: Francis Schaffner
funksion sinergjizues. Për më
tepër, beta-endotoksina shfaq karakteristika të ngjashme me një «IGR
juvenoid», që do të thotë se është në gjendje të bllokojë zhvillimin e larvave,
e cila nuk arrin të kalojë në stadin pasardhës.
Efektet toksike më të dukshme janë:
- Tretja e qelizave të epitelit intestinal; rritje e pH të hemolimfës nga
6,8 në 10,5; çekuilibrim energjik.
- Ngordhja e larvës ndodh për shkak të toksicitetit hemolimfatike
dhe për shkak të paralizës së aparatit intestinal. Efekti te larvat nuk
është asnjëherë i menjëhershëm, por bëhet i dukshëm pas 24 orëve.
- B.t.i. nuk shkakton infektim, por vetëm helmim të gjakut.
209

Përdorimi - B.t.i ka gjetur përdorim ndaj formave larvore të mëposhtme:
Culicideve të gjinisë Aedes, Anopheles, Culex, Ochlerotatus, Culiseta,
Uranotenia ;
Simulideve te llojet Simulium, Vittatum dhe Dannosum ;
Chironomideve, efekt mesatar ndaj Chironomus tepperi.
B.t.i. është më aktive ndaj 3 stadeve të para larvore, ndoshta për arsye se
larvat në stadin e katërt aktivitetin e tyre ushqyes (trofica), duke u përgatitur
për metamorfoze. B.t.i. shfaq veprimin e tij në të gjithë llojet e ujërave: të
rrjedhshme apo të qëndrueshme, të pastra apo të ndotura, të ëmbla apo të
kripura. B.t.i. vepron më mirë në ujëra të pastra, të hapura dhe me mbetje
organike të pakta. Në ujërat e ndotur apo me shumë substanca organike
duhet të përdoret sasia maksimale e rekomanduar në etiketën e produktit.
B.t.i. nuk ka efekt mbetës dhe zakonisht veprimi i tij zgjat për 2-3 ditë. Në
kushte optimale, nëse përdoren doza të tjera, kohëzgjatja mund të jetë më e
madhe.
Çfarë mund të zgjidhet Në treg ka disa mundësi zgjedhjeje: lëng,
granula, tableta dhe pudër e tretshme.
Për të zgjedhur formulimin më të përshtatshëm është e rëndësishme që
më parë të studiohet vendi ku do të përdoret. Në pusetat me shumë baltë në
fund tabletat tentojnë të fundosen dhe nuk treten.
Administrimi i rezistencës Si për të gjithë produktet që kanë një
mekanizëm veprimi unik, është e rëndësishme të merren në konsideratë dhe
të përfshihen në programet e kontrollit të vektorëve.

REZISTENCA NDAJ INSEKTICIDEVE
Kur insekticidet përdoren ndaj një popullate artropodësh, ato ushtrojnë
presion përzgjedhës mbi të gjithë individët. Me fjalë të tjera, artropodët
ndodhen nën presion për mbijetesë dhe ato që mbijetojnë, janë quajtur se
janë rezistente . Insekticidet me kohë-zgjatje të madhe ushtrojnë presion
më të madh selektiv, në këtë mënyrë rrisin mundësinë që të shfaqet rezistenca.
Faktorët që përcaktojnë mbijetesën e ekzemplarëve ndaj veprimit të
insekticideve mund të jenë gjenetike, biologjike, sjelljeje ose operacionale, pra
të lidhur me mënyrën e aplikimit. Disa gjene të veçantë janë përgjegjës për
shkallë të ndryshme të ndjeshmërisë ndaj insekticideve. Rezistenca mund të
përhapet shumë shpejt në një popullatë insektesh që prodhojnë shumë
pasardhës për gjeneratë dhe disa gjenerata në vit. Përhapja e rezistencës në
hapësirë përcaktohet nga lëvizshmëria e individëve; insektet fluturuese mund
të përhapin rezistencën në distanca të mëdha.
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Fenomeni i rezistencës. Rezistenca është termi i përgjithshëm që lidhet
me matjen e zvogëlimit të efikasitetit të një biocidi, si rrjedhim i ekspozimeve
të mëparshme të një popullate parazitësh ndaj tij apo ndaj biocideve të tjerë
të lidhur më të. Kjo do të thotë që në brendësi të një popullate insektesh apo
parazitësh të tjerë ndodh një modifikim, për rrjedhojë e të cilit e njëjta sasi e
biocidit, e aplikuar në kushte të krahasueshme, nuk vret një përqindje të lartë
të individëve të popullatës si në trajtimet e mëparshme. Është si një formë
«imunizimi» nga sëmundja, por mekanizmi i zhvillimit të rezistencës ndaj
insekticideve te popullatat e parazitëve është shumë i ndryshëm nga procesi i
imunizimit që ndodh te njeriu pas vaksinimit.
Rezistenca i dedikohet seleksionimit që ndodh brenda popullatës, nuk është
një përgjigje e brendshme apo një përshtatje e një individi, që do ta ruajë atë
nga një ekspozim në të ardhmen ndaj insekticideve. Insekticidi është agjenti
që seleksionon.
Për ta sqaruar më mirë, marrim shembullin e një insekticidi që fillimisht
është në gjendje të eliminojë 98% të individëve të popullatës së një paraziti.
Por ngelen 2% e individëve që janë më pak të ndjeshëm ndaj këtij insekticidi.
Kjo mungesë ndjeshmërie nuk vjen si rezultat i ekspozimeve të mëparshme,
por për arsye gjenetike. Këta pak individë prodhojnë trashëgimtarë të tjerë,
prej të cilëve do të zhvillohet një gjeneratë e re. Me shumë probabilitet,
gjenerata e re duke rrjedhur nga prindër rezistentë do të ketë një numër më të
lartë individësh rezistentë krahasuar me popullatën fillestare. Kur përdoret i
njëjti biocid në gjeneratën e re, do të mbijetojnë një numër më i lartë individësh.
Duke e përsëritur këtë proces në një numër gjeneratash pasardhëse, do të
mjaftonte pak kohë që pjesa më e madhe e individëve të mos eliminohen më
nga një aplikim normal i atij biocidi.
Biocidi ka kryer në këtë mënyrë një seleksionim natyror duke eliminuar
individët e ngjashëm dhe duke lënë të gjallë ata rezistentë, të cilët për një kohë
të shkurtër do të zhvillojnë një gjeneratë rezistente.
Ky poçes është tërësisht i ndryshëm nga imunizimi i organizmave ndaj një
sëmundje të caktuar, pasi zhvillohet në nivel popullate dhe jo në nivel organizmi.
Rezistenca nuk shfaqet tek të gjithë parazitët, ose jo në të gjitha vendet ku
është gjetur ky parazit. Në fillim shfaqet në një vatër lokale dhe pastaj si
rrjedhim i zhvendosjes së individëve rezistentë përhapet edhe në vende të
tjera.
Rezistenca shfaqet më shpesh dhe më shpejt te organizmat që kanë një
cikël të shpejtë riprodhimi, që lënë pasardhës të shumtë dhe që kanë mundësi
të madhe për t u zhvendosur nga njëri vend te tjetri. Mizat nuk janë shembulli
më i mirë. Ato bëhen rezistente kur trajtohen masivisht dhe shumë shpesh
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me insekticid. Për të njëjtat arsye rezistenca shfaqet me lehtësi te Blattella germanica
sesa te Periplaneta americana dhe te Blatta orientalis. Tipi më i zakonshëm i
rezistencës njihet me emrin rezistenca fiziologjike dhe mund të shfaqet p.sh.
kur insekticidi degradohet shumë shpejt, ose kur nuk arrin të depërtojë në
vendin e veprimit në brendësi të organizmit të një insekti.
Ndonjëherë parazitët shfaqin një lloj tjetër rezistence, të quajtur rezistenca
e sjelljes. Në këto situata individët rezistentë mund të evitojnë sipërfaqet e
trajtuara me insekticid, ose karremin e përdorur, ose mund të qëndrojnë në
këtë sipërfaqe apo të ushqehen me karremin në një sasi më të vogël, sesa sasia
e nevojshme dhe e mjaftueshme për të realizuar ngordhjen e tij. Kjo nuk
është një sjellje e mësuar, por ndodh si përgjigje automatike ose instiktive.
Monitorimi i ndjeshmërisë së artropodëve ndaj insekticideve është pjesë e
një vlerësimi të vazhdueshëm që duhet të bëhet në programet e kontrollit të
vektorëve. Teknikat e përdorura ndryshojnë në varësi të insektit dhe të stadit
target të zhvillimit. Por gjithmonë këto teknika konsistojnë në ekspozimin e
ekzemplarëve ndaj dozave në rritje të insekticidit dhe përcaktimin e dozës
letale për gjysmën (DL50), ose për 95% (DL95) të tyre. Këto metoda mund të
thjeshtësohen duke përdorur vetëm një përqendrim të parapërgatitur të
insekticidit, të quajtur «doza diagnostike». OBSH i ka publikuar këto teknika
me detaje për secilin grup artropodësh dhe, gjithashtu, siguron pajisjet e
nevojshme për kryerjen e testeve, si dhe instruksione për interpretimin korrekt
të rezultateve. Këto teste mund të jenë të besueshme vetëm kur kryhen nga
një teknik i trajnuar.
Për të reduktuar mundësinë e shfaqjes së rezistencës, insekticidet me efekt
rezidual të lartë duhet të zëvendësohen, ose të alternohen me përdorimin e
atyre që kanë një efekt mbetës më të vogël. Rekomandohet të alternohet
përdorimi i insekticideve që kanë mënyra të ndryshme veprimi.
Megjithatë, zgjidhja e problemit të kontrollit të popullatave rezistente nuk
është gjithmonë përdorimi i një biocidi të ri, ose alternimi midis produkteve
që kanë mekanizma të ndryshëm veprimi. E mira do të ishte të studiohej dhe
të njihej mirë sjellja e parazitit dhe të përdoren teknikat më të mira të aplikimit
në mënyrë që të garantohet efikasiteti i biocidit në kohë.

Biocidi ideal
Biocidi ideal konsiderohet ai që vepron shpejt mbi infestuesit dhe është i
sigurt për njerëzit, kafshët shtëpiake dhe të egra dhe për mjedisin në përgjithësi.
Efekti i tij mbetës duhet të zgjasë vetëm sa është koha e mjaftueshme për të
kryer efektin e dëshiruar, pra për periudha të shkurtra kohe. Përveç kësaj
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duhet të jetë ekonomik dhe i disponueshëm në sasinë e nevojshme, kimikisht
i qëndrueshëm përpara aplikimit, jo i djegshëm dhe i sigurt për t u përdorur
në qendrat e banuara dhe në zonat industriale. Duhet të jetë i lehtë për t u
përgatitur dhe për t u aplikuar, jo gërryes, nuk duhet të lërë njolla dhe të mos
ketë erë të papëlqyeshme.
Fatkeqësisht një pesticid i tillë nuk ekziston. Nëse do të ekzistonte puna e
dezinfestuesit do të ishte shumë më e thjeshtë. Nuk do të ishte e nevojshme
të dihej se si të përgatiteshin apo të magazinoheshin produktet kimike, ose si
të përdoren në mënyrë të sigurt dhe të përshtatshme. Prandaj është e nevojshme
që dezinfestuesit dhe të interesuarit t i njohin mirë biocidin, agjentin infestues
dhe situatat specifike, në të cilat do të punojnë. Duhet të tregohet një vëmendje
e madhe në çdo përdorim të biocidit, duke u bazuar te informacioni mbi
etiketën e produktit. Prodhuesit dhe dezinfestuesit nuk duhet të deklarojnë
asnjëherë që biocidet që ata kanë prodhuar apo aplikojnë janë të sigurta, por
kjo nuk do të thotë se ato janë të rrezikshme. Një aplikim i përshtatshëm,
madje i pesticidit potencialisht më të rrezikshëm, duke ndjekur instruksionet
e etiketës dhe studimi me kujdes i rrethanave ku do të përdoret, do të lejojë
të punohet në mënyrë të sigurt.
Kontrolli i infestuesve dhe përdorimi i biocideve kërkojnë mjaft përgjegjësi
dhe vëmendje mbi rrezikun dhe efektet anësore negative. Mjetet, rregulloret
dhe aspekte të tjerë të teknologjisë që lidhet me këtë aktivitet ndryshojnë
vazhdimisht. Rëndësia e kontrollit të infestuesve kërkon që dezinfestuesit të
jenë të përgatitur mirë dhe të informohen me ndryshimet që ndodhin në çdo
aspekt të kësaj fushe.

FORMULIMI (PËRBËRJA)
Shumë pesticide mund të japin një efekt biologjik në doza jashtëzakonisht
të vogla (shumë pak gram ose miligram për m2). Kjo sasi e vogël materiali
pesticid nuk mund të shpërndahet në mënyrë uniforme mbi një sipërfaqe të
madhe, por më parë duhet të hollohet ose të përziehet me një sasi relativisht
të madhe të një materiali tjetër. Kjo punë kryhet në rrugë industriale dhe
produkti tregtar quhet «formulim». Formulimet përbëhen nga një sasi e caktuar
pesticidi, e quajtur «lënda aktive» ose l.a. , së bashku me përbërës të tjerë që
e bëjnë produktin më të lehtë për t u aplikuar. Përqindja e l.a. dhe shkalla e
pastërtisë e çdo formulimi duhet të dihet në mënyrë që të përgatitet doza e
saktë për përdorim.

213

Tipet dhe karakteristikat e formulimeve
Formulimet që janë sot në treg janë të përbëra nga një apo disa lëndë
aktive ( l.a. ) ose substanca që vepron për të luftuar parazitin dhe nga koformulatet që kanë disa funksione:
· Të hollojnë lëndën aktive, për ta bërë formulimin më pak të
rrezikshëm.
· Ta bëjnë produktin të aplikueshëm, për të lejuar hollimin, përzierjen,
etj.
· Ta bëjnë produktin të qëndrueshëm në kohë, për të parandaluar
oksidimin dhe mykosjen e produktit.
Ko-formulatet së bashku me lëndën aktive janë pjesë e rëndësishme e
formulimit.

TERMINOLOGJIA E FORMULIMEVE
Më poshtë paraqiten disa terma që përdoren në teknologjinë e formulimit
të biocideve:
Lënda aktive substanca apo substancat e pranishme në një produkt, që
janë përgjegjëse për efektin pesticid mbi infestuesit.
Holluesi çdo material i lëngshëm ose i ngurtë i përdorur për të tretur, ose
transportuar një lëndë aktive. Në formulimet e lëngshme mund të jetë ujë
ose vajra të rafinuar. Disa lloj tretësish mund të shërbejnë si hollues, por jo të
gjithë holluesit janë tretës. Në formulimet e thata, përdoren pluhura inerte, si
argjila ose pudër talk.
Emulsionues është një substancë kimike që ndihmon grimcëzimin e një
lëngu në një tjetër.
Emulsion është një përzierje, në të cilën një lëng krijon pikla mikroskopike
në një lëng tjetër, si p.sh. vaji në ujë. Kur një lëndë aktive e përqendruar është
e tretur në një vaj dhe të dy janë të përzierë me emulsionuesit, ato formojnë
një koncentrat të emulsionueshëm. Kur përqendrimet e emulsueshme përzihen
me ujë në një pompë nebulizatore, formojnë një emulsion. Zakonisht
emulsionet kanë pamje si qumësht.
Formulim mënyra, në të cilën lëndët aktive dhe inerte janë përgatitur për
t u shitur për përdorim.
Lënda inerte lëngu ose materiali i ngurtë inert i shtuar në një lëndë aktive
për të përgatitur një formulim pesticid. Në disa karrema granulare për
milingonat, misri i trajtuar në granula të mëdha zakonisht tretet në vajin e
sojës që shërben si mbushës. E kundërta, matrica e karremave për blatat
shërben edhe si mbartës për lëndën aktive, edhe si mbushës, gjë që është një
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pikë kritike në formulimin e karremave. Një lëndë inerte nuk ka asnjë ndikim
ndaj infestuesit, ose ka një veprim të papërfillshëm.
Shtytësit substanca, zakonisht gaze të thjeshtë hidrokarbure si propani,
butani, izobutani, eter të metilit, të përdorur për të shtyrë (krijuar presion) në
formulimet e aerosoleve. Shpesh shtytësit ndihmojnë në tretshmërinë e lëndës
aktive në substancën e lëngshme të formulimit aerosol.
Lagësi një substancë që rrit zonën ku një volum i caktuar lëngu mund të
mbulojë në një lëndë të fortë, ose në një lëng tjetër.
Ngjitësi një substancë që e shtuar te një pesticid rrit kapacitetin ngjitës
(sidomos për bimët).
Surfaktantë substanca që rrit emulsionueshmërinë, shpërndarjen,
shpërbërjen dhe aftësitë e një produkti pesticid për t u lagur.
Suspension pjesëza të ngurta të ndara dhe të përziera në një lëng (shpesh
për shkak të agjentit të pezullimit), që qëndrojnë pezull për një periudhë kohe
pas tundjes.
Agjenti lagështues një substancë që bën të mundur që një lëng të
përhapet, duke rënë në kontakt me sipërfaqen, më gjerësisht.
Koha e gjysmë-zbërthimit - është koha e nevojshme për shkatërrimin e
gjysmës së produktit.
Bazuar në karakteristikat e tyre fizike dhe kimike, formulimet klasifikohen
sipas kategorive të mëposhtme:

Tab. 12.7
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Formulimet e lëngshme
Koncentratet e emulsionueshëm (EC*) Këto janë solucione që
përmbajnë një lëndë aktive, një tretës dhe një emulsionues. Në momentin e
përdorimit treten në ujë për të formuar emulsionin, i cili bën të mundur
përzierjen e formulimit me ujin. Kërkon një përzierje të mirë përpara
përdorimit dhe nuk lë mbetje të dukshme në sipërfaqe. Në varësi të tretësit
mund të vihen re gërryerje në membranën dhe guarnicionin e aparaturave të
përdorura për aplikim.
*Shënimet në kllapa janë inicialet në anglisht që gjenden zakonisht në etiketat
e produkteve.
Mikroemulsion ujor (WME*) Këto janë emulsione të veçanta, të
quajtura mikro-emulsione, që kanë pjesëza shumë më të vogla se sa ato që
gjenden te emulsionet e zakonshme. Këto pikla janë aq të vogla saqë nuk e
thyejnë dritën, kështu që duken transparente dhe pa ngjyrë. Mikroemulsionet
e vërtetë nuk ka nevojë të përzihen edhe, nëse lihen në serbatorin e pompës
për disa ditë. Në këto produkte, tretësi vajor përbëhet nga uji dhe alkooli.
Lëngje gati për përdorim (LRU*) përbëhen thjesht nga lëndë aktive
të përziera me tretës pak a shumë vajorë dhe nuk kanë nevojë të hollohen.
Normalisht këto formulime kanë një efekt të menjëhershëm, pasi vetë tretësi
zotëron veprim insekticid, edhe pasi produkti absorbohet nga pjesa yndyrore
e tegumentit te insektit. Midis dezavantazheve që ka përdorimi i këtyre
formulimeve, më i rëndësishmi është mundësia e krijimit të mbetjeve vajore
në sipërfaqe, megjithëse në ditët e sotme po punohet për të minimizuar këtë
problem.
Të rrjedhshëm (FL*) Këto formulime praktikisht janë suspensione të
përqendruara, të formuara nga pezullia në ujë (ose në tretës) e pjesëzave të
ngurta të imta. Kjo gjë bën të mundur të zhvillohet një formulim i lëngshëm
me lëndë aktive jo të tretshëm në ujë (ose në tretës të tjerë). Formulimet e
rrjedhshme në ujë janë jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe përdorimi i tyre
ka ardhur në rritje, pasi ajo siguron përdorimin e formulimeve pa tretës
agresivë dhe me erë të keqe.
Mikrokapsulat (MC*) Insekticidet e mikro-inkapsuluar janë prodhuar
duke krijuar pezulli të pjesëzave të lëndës aktive, në lloje të ndryshme të
polimerëve plastikë. Duke modifikuar kimikisht polimerin, ose duke
ndryshuar disa parametra mund, të prodhohen MC të madhësive të ndryshme,
me tretshmëri të ndryshme, me gradë përshkueshmërie dhe trashësi të
216

ndryshme të pareteve. Këta faktorë përcaktojnë shpejtësinë, me të cilën lënda
aktive e futur në mikrokapsula, lëshohet dhe prandaj ndikon në kohëzgjatjen,
shpejtësinë e veprimit, erën dhe sigurinë e përdorimit të formulimit. MC
krijojnë pezulli në fund të një baze të lëngshme dhe produkti duhet të përzihet
me ujë përpara përdorimit, duke siguruar një përzierje të vazhdueshme.
Formulimet MC reduktojnë toksicitetin ndaj gjitarëve, si dhe reduktojnë erën
e lëndës aktive.
Emulsionet e suspendueshëm Suspo-emulsionet (SE*) është një
formulim i përbërë nga dy pjesë të dallueshme dhe të kombinuara me njëra
tjetrën. Njëra pjesë përbëhet nga një suspension (pezulli) i përqendruar i
pjesëzave të mikronizuara të insekticidit në ujë. Kjo pjesë krijohet kur gjendet
në praninë e një lënde aktive që tretet me vështirësi në tretës (p.sh. deltametrina).
Pjesa e dytë është një përqendrim i emulsionueshëm që përmban një, ose më
shumë lëndë aktive. Kjo garanton një efikasitet të menjëhershëm të formulimit.
Kështu që SE rezulton të jetë një formulim me një përmbajtje të reduktuar
tretësish (uji), me efikasitet të shpejtë dhe në gjendje të strehojë lëndë aktive
që treten me vështirësi.

Formulimet e forta ( e thata)
Pluhurat e thatë (DP*) - Janë formulime gati për përdorim të përbëra
nga lënda aktive e grimcuar hollë, e përzierë me inerte, që mund të jenë
pudër, ose karbonat kalciumi. Substanca inerte përdoret për të holluar lëndën
aktive dhe për të përhapur atë në mënyrë homogjene në sipërfaqen që do të
trajtohet. Kur aplikohen në hapësira të paarritshme, pluhurat e thata depërtojnë
në thellësi dhe sulmojnë lehtësisht trupin e insekteve zvarritës. Disa kufizime
në përdorimin e pluhurave të thata vijnë nga fakti që në sipërfaqet shumë të
ekspozuara mund të jenë shumë të dukshme dhe, nëse aplikohen në sasi të
tepruara mund të japin efekte repelente ndaj parazitit. Shumë prej tyre
humbasin efikasitetin, nëse aplikohen në sipërfaqe me lagështirë. Përdoren
për të kontrolluar ektoparazitët si pleshtat, morrat dhe blatat.
Pluhurat e tretshëm (WP* Wettable Powders) - Në këto formulime,
lënda aktive që nuk është e tretshme në ujë, përzihet me një pudër inerte dhe
me një agjent lagës, që e ndihmon atë të shpërndahet shpejt në ujë. Përzihen
me ujë dhe aplikohen me sprucator. Mungesa e tretësit në këto formulime
përbën një avantazh. Përzierja duhet të përgatitet duke shtuar pudrën e tretshme
në ujë vetëm pak përpara përdorimit. Produkti i përfituar është një suspension, i cili duhet të trazohet vazhdimisht për ta ndaluar atë të bjerë poshtë dhe
të dekantohet. Këto pluhura janë përdorur në parim për trajtime reziduale të
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sipërfaqeve të ndryshme, por duhet thënë se lënë njolla të dukshme. Një
dezavantazh tjetër në përdorimin e tyre është që mund të ndodhë që në
momentin e përzierjes me ujin mund të transportohen nëpërmjet ajrit dhe të
thithen nëpërmjet frymëmarrjes. Për të reduktuar këtë fenomen shumë
produkte me këtë formulim (WP) sot në treg gjenden të paketuara në qese
që shkrihen në ujë dhe nuk duhet të hapen për t u përzier me tretësin.
Pluhurat e tretshme në ujë (WSP*, Water Soluble Powder)
Janë të ngjashëm me pluhurat e tretshme, por formojnë solucione të vërteta
me ujin. Zakonisht lenë më pak njolla të dukshme në sipërfaqet e trajtuara
krahasuar me WP. Vetëm pak lëndë aktive të insekticideve janë të tretshme në
ujë prandaj ky lloj formulimi nuk është shumë i përhapur.
Granulat (GR* (Kokrrizat). Këto janë pjesëza inerte (argjile, kaoline,
kokrriza drithërash) të imprenjuara me insekticid. Granulat janë të gatshme
për përdorim dhe aplikohen direkt në ujë ku zhvillohen larvat e mushkonjave.
Granulat shpërndahen me dorë, ose nga ventilatorët-përzierës të përshtatur
si aplikues të granulave. Gjithashtu gjejnë përdorim përreth ndërtesave në
mjediset e jashtme ndaj insekteve zvarritës.
Karremat (E Esche, B* Bait) Karremat janë të përbërë nga një lëndë
aktive e përzierë me substanca ushqimore ose lëndë shkatërruese. Karremat
mund të jenë në formën e granulave, fishekëve, pluhurave, makaronave, xhel
ose lëng. Janë të disponueshëm në stacione për karremat , ose mund të
aplikohen direkt në të çarat e mureve dhe vendeve ku strehohen insektet.
Karremat përdoren zakonisht për të luftuar insektet që jetojnë në koloni dhe
transportojnë ushqimin në fole për ta ndarë me anëtarët e tjerë të saj, ose kur
paraziti ushqehet intensivisht. Rezultatet më të mira merren kur veprimi i
karremit është i ngadalshëm, për t i dhënë mundësi insektit të arrijë koloninë
përpara se të ngordhë. Karremat e përbërë nga substanca ushqyese mund të
jenë të rrezikshme për organizmat e tjerë jo target, por kjo gjë mund të
eliminohet me përdorimin e stacioneve për karremat ose me vendosjen e
tyre në pozicionin e duhur.
Tabletat (T*) Formohen me anë të bluarjes së lëndës aktive në pjesëza
fine, të cilat pastaj agregohen në granula më të mëdha (tableta) me anë të një
makinerie. Tabletat manipulohen dhe shkrihen lehtësisht. Kur hidhen në ujë
treten duke krijuar një solucion të vërtetë (të ngjashëm me pluhurat e tretshëm)
ose shpërbëhen për të formuar një suspension (siç ndodh të pluhurat e
tretshëm).
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Formulimet e Gazta
Aerosolet (A*) Një aerosol formohet nga pjesëza fine të shpërndara
në ajër dhe mund të jetë i përbërë nga substanca të ngurta ose të lëngëta.
Lënda aktive është e shpërndarë në një tretës hidrokarbur dhe një shtytës dhe
paketohet në kontenitorë në presion (me një ose shumë përdorime). Kur
çlirohet nën presion, lëngu kalon përmes një gryke dhe grimcohet në pjesëza
të vogla. Duhet të bëhet shumë kujdes për të shmangur thithjen me anë të
frymëmarrjes, kur përdoret në hapësira të mbyllura.
Tymuesit (F*) Përdoren shumë për të shpërndarë insektet dhe kërpudhat
në agrikulturë dhe ambiente të tjera. Përdoren në raste kur është e pamundur
përdorimi i formulimeve të zakonshme si ato spraj, p.sh. në ambiente shumë
të mëdha dhe ku ka çati shumë të larta. Teknologjia e prodhimit të tyre është
shumë e veçantë, e ngjashme me atë të prodhimit të fishekzjarrëve. Tymuesit
përbëhen nga katër komponentë: një agjent oksidues, një karburant, një lëndë
mbushëse inerte dhe pesticidi. Është e nevojshme gjithashtu një fitil dhe një
zorrë për ta mbajtur deri në momentin e ndezjes. Anhidridi karbonik dhe uji
të prodhuar nga djegia e karburantit favorizojnë avullimin e pesticidit. Pesticidi
i avulluar përzihet me ajrin dhe ftohet, në një re të pjesëzave të ngurta, ose të
pjesëzave të lëngshme shumë të ftohta. Këto pjesëza shpërndahen nga rrymat
e ajrit, dhe dekantojnë lehtë, me pjesëzat më të mëdha që qëndrojnë në ajër
më pak sesa të voglat. Dimensionet e pjesëzave që shpërndahen në ajër variojnë
nga 5µ në më pak se 0.1 µ. Këto pjesëza ngjiten njëra pas tjetrës në kolonë në
drejtim të çative të ndërtesave, përhapen, zgjerohen dhe pastaj zbresin duke
u depozituar gjithandej.
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RAB. 12.8
Për një lëndë aktive të caktuar efekti rezidual në formulimet e lëngshme
apo të thata të saj do të jetë i njëjtë kur aplikohet në sipërfaqe jo poroze, si
inoks apo qeramikë. Në këto sipërfaqe efekti rezidual varet nga avullueshmëria,
e cila është më e vogël te formulimet e mikroinkapsuluara.
Megjithatë kur një formulim përdoret mbi një sipërfaqe poroze (dru,
çimento, kartonxhes) efekti rezidual ndikohet nga poroziteti. Kur përdoren
pluhura, pluhura të tretshëm dhe të mikroinkapsuluar në sipërfaqe poroze,
një pjesë e madhe e pjesëzave të lëndës aktive mbeten në sipërfaqe gati për të
rënë në kontakt me insektin. Ndërsa formulimet në emulsion depërtojnë në
brendësi të sipërfaqes poroze, ku nuk janë të disponueshëm për organizmat
target Figura12.5 Burimi: Aldo Gelli
Koncentrat i emulsionueshëm,
Lëng gati për përdorim

Shumë pjesëza të lëndës aktive
kristalizohen në sipërfaqe, por të
tjerat depërtojnë, sepse shkrihen
në tretës në brendësi të
sipërfaqes, duke mos qëndruar
aktive për insektet.

Formulime të rrjedhshme
Mikroinkapsulatet
Pluhurat e thatë & të lagshëm

Mikrokapsulat ose pluhurat e
grimcuara hollë të shpërndara në
lëng, depozitohen në sipërfaqe që
nuk është në gjendje t i absorbojë.
E gjithë sasia e produktit është e
disponueshme për insektet.
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CILI FORMULIM TË ZGJIDHET PËR PËRDORIM
Për të zgjedhur formulimin më të mirë të insekticideve për një situatë të
caktuar, duhet të merren në konsideratë faktorët biologjikë, humanë, mjedisorë
e strukturorë të listuar më poshtë:
Lloji i sipërfaqjes që do të trajtohet (dru, metal, çimento, qeramikë, etj
Aparatura më e përshtatshme nga ato të disponueshmet;Rreziku
i depozitimit, filtrimit apo kullimit
Siguria për aplikuesin, ndihmësit, njerëzit dhe kafshët shtëpiake;
Lloji i habitatit të parazitit (që përcakton përdorimin e karremave, spraj,
pluhur etj.);
Kostoja;
Lloji i mjedisit, në të cilin do të bëhet trajtimi (i jashtëm, i brendshëm,
zona me sensibilitet të lartë;
Çdo rrethanë e veçantë, ndjeshmëria ose preferenca e personave,
banuesve të interesuar;
Çdo kufizim në përdorim për shkak të rregulloreve dhe ligjeve në fuqi.

Për një trajtim të hapësirave në ambientet e jashtme, një insekticid me
formulim me bazë vaji është zgjedhja më e mirë, ndërsa për një trajtim rezidual
në një zonë të thatë dhe jo të ekspozuar pluhuri do të ishte ideal për të luftuar
insektet zvarritës. Megjithatë është e vështirë të kontrollosh pozicionimin e
saktë të pluhurave, prandaj nuk duhet të përdoret në zonat sensibile.
Një emulsion do të ishte ideal për aplikime reziduale në zona të ekspozuara
dhe të dukshme. Nëse prania e mbetjeve reziduale në sipërfaqe nuk përben
ndonjë problem, atëherë pluhurat e tretshëm, suspensionet e përqendruara
dhe mikroinkapsulatet mund të ishin një opsion i vlefshëm, pasi garantojnë
një efekt mbetës më të lartë. Karremat nuk influencohen nga lloji i substratit,
por mund të ndikohen në disa situata të veçanta mjedisore (pluhurat,
papastërtitë, lagështira e lartë).

LLOJET E SISTEMEVE TË APLIKIMIT DHE KARAKTERISTIKAT E
TYRE
Spërkatja
Spërkatja bëhet duke njomur, disa herë duke lagur mirë, sipërfaqen që trajtohet
me përzjerien insekticide. Për këtë qëllim përdoren pompat me presion, ose
pompat me membranë, ose piston të lidhur me një pipë. Fig. 12.6
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Pompë dore me presion. Pompë me membranë ose piston. Foto Aldo Gelli

Madhësia e pjesëzave të insekticidit është e madhe dhe varet shumë nga
lloji i pipëzës së përdorur. Kjo madhësi shkon nga 100- 400 µ ose më shumë.
Për spërkatje përdoren formulimet e mëposhtme: EC (Koncentratet e
emulsionueshme, LRU (lëngjet e gatshme për përdorim), FL (të rrjedhshëm),
MC (mikrokapsulatet), WP, (pluhurat e tretshëm) dhe WSP (pluhurat e
tretshëm në ujë).
Pompat e dorës me presion. Përbëhen nga një depozitë 8-10 litër, ku
presohet solucioni insekticid me anë të një pompe që punohet me dorë.
Pompa duhet të kalibrohet periodikisht për të sprucuar sasinë korrekte të
volumit të lëngut/minutë.
Standardet e aplikimit
Shpërndarja e insekticidit nga pajisja në sipërfaqen target ndikohet nga kombinimi
i disa faktorëve:
Formulimi i pesticidit të përdorur;
Sasia e pesticidit në depozitën e pajisjes;
Presioni i ajrit në depozitë;
Madhësia dhe sasia e piklave në pipëzën e spërkatjes;
Distanca midis pipëzës dhe sipërfaqes që do të trajtohet ;
Shpejtësia e hedhjes në sipërfaqen që do të trajtohet.
Pipëza e pompës është elementi më i rëndësishëm për sprucim. Ajo shpërndan
një sasi specifike të lëngut/minutë në një presion të caktuar dhe siguron një sprucim
uniform të sipërfaqes.
Instruksionet për të përftuar sprucimin e rekomanduar me gjerësi 65-70 cm
janë:
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përdorimi i një pipëze që lejon daljen e 760 ml/ min;
përshtatja e këndit të sprucimit 60-650;
mbajtja e pipëzës në largësinë 45 cm nga sipërfaqja e sprucimit.

Mjegullimi
Konsiston në përhapjen e pjesëzave të insekticidit në brendësi të një mjedisi
për ta ngopur të gjithë mjedisin dhe për të mbushur në këtë mënyrë të gjitha
hapësirat, edhe ato më të fshehtat. Për këtë qëllim përdoren dy lloje aparaturash:
automizatorët dhe nebulizatorët ULV. Automizatorët prodhojnë pjesëza
shumë të mëdha të solucionit insekticid që qëndrojnë në formë pezullie për
pak kohë dhe pastaj precipitojnë mbi sipërfaqe. Ndërsa Nebulizatorët ULV
(Ultra Low Volume me vëllim tejet të ulët) prodhojnë pjesëza shumë të
vogla nga 5 në 15 µ, që qëndrojnë në formë pezullie për një kohë të gjatë dhe
janë në gjendje të futen edhe në të çarat më të vogla dhe më të fshehta.

Kjo teknikë e zhvilluar për të luftuar insektet fluturues shpesh përdoret
edhe për kontrollin e blatave. Për këtë lloj aplikimi përdoren këto formulime:
EC përqendrimet e emulsueshme, LRU (lëngjet e gatshme për përdorim),
FL (të rrjedhshëm) dhe MC (mikrocapsulatët).

Mjegullimi termik
Kjo teknikë është shumë e ngjashme me mjegullimin, por, në këtë rast,
diferenca konsiston në përdorimin e një aparature që prodhon rryma ajri të
ngrohta deri në 600oC, që merr përpara piklat e soluionit insekticid gati për
përdorim, të tretura në vajra të bardhë ose vazelinë. Ky solucion injektohet
në pjesën fundore të reaktorit me dridhje, ku një rrymë ajri copëzon dhe
ndan piklat në miliona pjesëza me dimensione prej pak mikron, që shpërndahen
në mjedis. Këto pjesëza kanë një temperaturë rreth 35-40oC.
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Fig.12.8 Mjegulluesit termikë. Foto Aldo Gelli

Vaji i djegur në këtë mënyrë shndërrohet në një mjegull të bardhë, të
pakapshme që përhapet në fillim në lartësi dhe pastaj në të gjithë ambientin.
Për këtë teknikë përdoren formulimet LRU (lëngjet e gatshme për përdorim).
Pluhurosja
Ky aplikim realizohet duke përdorur pluruesit dhe duke përhapur mbi
sipërfaqen e trajtuar një shtresë pluhuri pak a shumë të qëndrueshme.

Përmasat e pjesëzave të
insekticidit janë të përcaktuara nga
prodhuesi i insekticidit. Për këtë
teknikë përdoren for mulimet
pluhurat e thatë (Dry Powder).
Fig. 12.9 Plurues. Foto Aldo Gelli

Joshja (me anë të karremave)
Joshja, shpërndarja e karremave është teknika që realizohet me përdorimin
e karremave (bait). Në përgjithësi për këtë qëllim përdoren disa pistoleta, të
cilat kanë të përcaktuar sasinë e pikave për m2 , e cila është një pikë produkti
me diametër 3-4 mm/ m2.
Sot në treg gjenden karrema në
formulimin xhel për blatat,
milingonat dhe termitet.
Klasifikimi i një produkti insekticid
N ë klasifikimin e një
produkti merren në konsideratë:
Vetitë Fiziko-Kimike (I
djegshëm, shpërthyes etj.)
Fig. 12.10 Pistoleta për aplikimin e xhelit.
Vetitë
toksikologjike
Foto Dr. Aldo Gelli.
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(Toksik, i dëmshëm, helmues, gërryes, etj.)
Efektet specifike mbi shëndetin e njeriut (Kancerogjen, mutagjen etj.)
Efektet mbi mjedisin (Toksik për mjedisin ujor, ose tokësor)
Për çdo klasifikim është vendosur një simbol rrezikshmërie që tregon në
mënyre vizuale dhe të menjëhershme, cili është rreziku që karakterizon një
substancë dhe produktin. Simbolet e rrezikshmërisë jepen në tabelën e
mëposhtme:

Klasifikimi i substancave sipas toksicitetit (CLP

Tab. 12.9 Burimi: GHS & CLP

1

Rregullorja 1272/ 2008 e BE mbi klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e substancave dhe
përzierjeve
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Simbole të reja të rrezikshmërisë (Piktogramat) nga rregullorja
CLP1:

Tab. 12.10. Burimi: GHS & CLP
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Përveç simboleve të rrezikshmërisë përdoren dhe informacione të tjera
që quhen frazat ose shprehjet e rrezikut, të cilat paraqiten më poshtë :
Frazat e sigurisë - S:
S1: Mbajeni të kyçur.
S2: Mbajeni larg fëmijëve.
S3: Mbajeni në vende të freskëta.
S4: Mbajeni larg vendeve ku jetojnë njerëz.
S5: Mbajeni përmbajtjen e lëngshme në kushtet që jepen nga prodhuesi.
S6: Mbajini gazet inerte në kushte si të specifikuara nga prodhuesi.
S7: Mbajeni kontenierin të mbyllur mirë dhe të puthitur.
S8: Mbani kontenierët të thatë.
S9: Mbajeni në një vend të freskët dhe të mirëventiluar.
S10: Mbajeni përbërjen të lagur.
S11: Jo e specifikuar.
S12: Mos e mbani kontenierin të mbyllur.
S13: Mbajeni larg ushqimeve, ujit dhe ushqimeve të kafshëve.
S14: Mbajeni larg nga materiale si të specifikuara nga prodhuesi.
S15: Mbajeni larg nxehtësisë.
S16: Mbajeni larg burimeve që shkaktojnë zjarr dhe shkëndija. Mos pini
duhan.
S17: Mbajeni larg materialeve të djegshme.
S18: Mbajeni dhe hapni konternierin me kujdes.
S20: Gjatë përdorimit mos pini dhe mos hani.
S21: Gjatë përdorimit mos pini duhan.
S22: Mos thithni tym.
S23: Mos thithni gaze, tymra, pluhur, avuj, spraje etj.
S24: Shmangni kontaktin me lëkurën.
S25: Shmangni kontaktin me sytë.
S26: Në rast kontakti me sytë, lajini menjëherë me një sasi të madhe uji.
S27: Hiqni menjëherë të gjitha veshjet e ndotura.
S28: Pas kontaktit me lëkurën, lajeni menjëherë me një sasi të madhe uji të
rrjedhshëm.
S29: Mos e derdhni në kanale të ndryshme.
S30: Mos shtoni asnjëherë ujë tek produkti.
S33: Zbatoni masat parambrojtëse kundër derdhjeve.
S35: Materiali dhe kontenieri i tij duhet të nxirren jashtë përdorimit në
mënyrë të sigurt.
S36: Vishni veshje mbrojtëse të përshtatshme.
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S37: Vishni doreza gome.
S38: Në rast ajrimi të dobët, vishni maska gazi të përshtatshme për
frymëmarrje të sigurt.
S39: Përdorni mbrojtës sysh dhe fytyre.
S40: Për të pastruar dyshemenë dhe të gjitha materialet e ndotura me
substancën, duhet t i referoheni prodhuesit.
S41: Në rast zjarri ose shpërthimi mos thithni tym.
S42: Gjatë tymosjes ose përdorimit të sprajeve, vishni maska hundësh si të
specifikuara nga prodhuesi.
S43: Në rast zjarri. Nëse uji shton zjarrin, mos përdorni ujë.
S45: Në rast incidentesh ose, nëse nuk ndiheni mirë kërkoni ndihmë
mjekësore (ia tregoni etiketën, ambalazhin ose MSDS).
S46: Nëse gëlltitet, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore dhe tregoni
etiketën dhe ambalazhin ose MSDS përkatëse.
S47: Mos e mbani në temperaturë të lartë, por deri në një temperaturë jo
më të lartë se ajo e specifikuar nga prodhuesi.
S48: Mbajeni të lagur me lëngje si të specifikuar nga prodhuesi.
S49: Mbajeni vetëm në kontenierët origjinal.
S50: Mos e përzieni me materiale si të specifikuara nga prodhuesi.
S51: Përdoreni vetëm në zona të ajrosura mirë.
S52: Nuk është i rekomandueshëm për përdorim të brendshëm në
sipërfaqe të mëdha.
S53: Shmangni ekspozimin, kërkoni udhëzime të veçanta para përdorimit.
S56: Nxjerrja nga përdorimi i këtij produkti dhe kontenierit të tij, duhet të
kryhet në pika të autorizuara për nxjerrjen nga përdorimi të mbetjeve
të rrezikshme.
S57: Përdoreni produktin duke shkaktuar ndotje të vogël për të shmangur
ndotjet në mjedis.
S59: Referojuni prodhuesit ose importuesit për informacione mbi
riciklimin.
S60: Ky material dhe kontenieri i tij duhet të nxirren nga përdorimi si
mbetje të rrezikshme.
S61: Shmangni derdhje dhe shpërndarjen në mjedis. Referohuni udhëzimeve
të veçanta në MSDS përkatëse.
S62: Nëse gëlltitet, mos nxisni të vjellat; kërkoni menjëherë ndihmë
mjekësore dhe ia tregoni kontenierin ose etiketën mjekut.
S63: Në rast se thithet me hundë; largojeni viktimën në ajër të pastër dhe
mbajeni të qetë.
S64: Nëse gëlltitet, shpëlani gojën me ujë, vetëm, nëse personi është i
vetëdijshëm.
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Frazat e rrezikshmërisë - H:
1.

Simbolet e rreziqeve fizike:

H200: Eksploziv i paqëndrueshëm.
H201: Eksploziv; shpërthyes i rrezikshëm në masë.
H202: Eksploziv; tepër i rrezikshëm gjatë shpërthimeve.
H203: Eksploziv; rrezik zjarresh, shpërthimesh dhe plasjesh.
H204: Rrezik zjarri!
H205: Mund të shpërthejë fuqishëm në zjarr.
H220: Gaz shumë i djegshëm.
H221: Gaz i djegshëm.
H222: Aerosol shumë i djegshëm.
H223: Aerosol i djegshëm.
H224: Avull dhe lëng jashtëzakonisht shumë i djegshëm.
H225: Avull dhe lëng shumë i djegshëm.
H226: Lëng dhe avull i djegshëm.
H227: Lëngje të djegshëm.
H228: Material i ngurtë i djegshëm.
H240: Nxehja mund të shkaktojë shpërthim.
H241: Nxehja mund të shkaktojë zjarr, ose shpërthim.
H242: Nxehja mund të shkaktojë zjarr.
H250: Merr flakë në mënyrë të vetvetishme, nëse ekspozohet në ajër.
H251: Vetë nxehet; mund të marr zjarr.
H252: Vetë nxehet shumë lehtë; mund të marr zjarr.
H260: Në kontakt me ujin çliron gaze të djegshme që mund të ndizet
vetvetiu.
H261: Në kontakt me ujin çliron gaze të djegshme.
H270: Mund të shkaktojë dhe nxis zjarrin; oksidues.
H271: Mund të shkaktojë zjarr ose shpërthime; oksidues i fuqishëm.
H272: Mund të nxisë zjarrin; oksidues.
H280: Përmban gaz nën presion; mund të shpërthejë, nëse nxehet.
H281: Përmban gaze të ftohura në temperaturë të ulët; mund të shkaktojë
djegie dhe dëmtime.
H290: Mund të jetë gërryes për metalet.

2.

Simbolet e rreziqeve në shëndet:

H300: Vdekjeprurës, nëse gëlltitet.
H301: Toksik, nëse gëlltitet.
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H302: I dëmshëm, nëse gëlltitet.
H303: Mund të jetë i dëmshëm, nëse gëlltitet.
H304: Mund të jetë vdekjeprurës, nëse gëlltitet, ose, nëse kalon në rrymën
e ajrit.
H305: Mund të jetë i dëmshëm, nëse gëlltitet, ose, nëse hynë në rrymën e
ajrit.
H310: Vdekjeprurës, në rast kontakti me lëkurën.
H311: Toksik, në rast kontakti me lëkurën.
H312: I dëmshëm, në rast kontakti me lëkurën.
H313: Mund të jetë i dëmshëm, në rast kontakti me lëkurën.
H314: Shkakton djegie të mëdha në lëkurë dhe dëmtime të mëdha në sy.
H315: Shkakton irritim të lëkurës.
H316: Shkakton irritim të lehtë të lëkurës.
H317: Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës.
H318: Shkakton dëmtime serioze te sytë.
H319: Shkakton irritime serioze të syve.
H320: Shkakton irritim të syve.
H330: Vdekjeprurës, nëse thithet nga hunda.
H331: Toksik, nëse thithet nga hunda.
H332: I dëmshëm, nëse thithet nga hunda.
H333: Mund të jetë i dëmshëm, nëse thithet nga hunda.
H334: Mund të shkaktojë simptoma alergjie, ose astme, vështirësi në
frymëmarrje.
H335: Mund të shkaktojë irritim të sistemit respirator.
H336: Mund të shkaktojë përgjumje, ose marramendje.
H340: Mund të shkaktojë dëmtime gjenetike.
H341: Dyshohet / ose mund të shkaktojë dëmtime gjenetike.
H350: Mund të shkaktojë kancer.
H351: Dyshohet / ose mund të shkaktojë kancer.
H360: Mund të dëmtojë riprodhueshmërinë dhe fetusin e palindur.
H361: Dyshohet / ose mund të dëmtojë riprodhueshmërinë dhe fetusin e
palindur.
H362: Mund të shkaktojë dëmtime tek fëmijët që ushqehen me qumësht.
H370: Shkakton dëmtime në organe.
H371: Mund të shkaktojë dëme në organe.
H372: Shkakton dëme në organe nga ekspozimi i zgjatur ose i përsëritur.
H373: Mund të shkaktojë dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të zgjatur
dhe të përsëritur.
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3.

Simbolet e rreziqeve në mjedis:

H400: Shumë toksik për gjallesat ujore.
H401: Toksik për gjallesat ujore.
H402: I dëmshëm për gjallesat ujore.
H410: Shumë toksik për jetën ujore duke shkaktuar efekte afatgjata të
dëmshme.
H411: Toksik për gjallesat ujore duke shkaktuar efekte afatgjata.
H412:I dëmshëm për gjallesat ujore duke shkaktuar efekte afatgjata.
H413: Mund të shkaktojë efekte të dëmshme afatgjata për jetën ujore.

Etiketimi i lëndëve biocide për përdorim në shëndetin publik.
1. Çdo lëndë që përdoret për Dezinfektim, Dezinsektim dhe Deratizim,
që lejohet të tregtohet dhe përdoret sipas listës së miratuar nga Ministri i
Shëndetësisë për përdorim publik, duhet të jetë e pajisur me etiketën përkatëse
në gjuhën shqipe për identifikim. Etiketa duhet të përmbajë këto elementë:
a) emërtimin kimik, tregtar;
b) lloji i lëndës aktive dhe përqendrimi i lëndës aktive;
c) lloji i formulimit;
d) llojin e ambalazhit;
e) sasinë neto;
f) datën e prodhimit muaji, viti;
g) datën e skadencës muaji, viti;
h) adresën e prodhuesit, apo ambalazhuesit, importuesit, ose tregtuesit;
i) shënim mbi partinë e mallit, numrin e lotit, etj.;
j) kushtet e veçanta për ruajtjen dhe / ose përdorimin (të saktësohet që
duhet të përdoret për përdorim publik, si dhe rekomandime të tjera p.sh.
ruajtja në vende të thata, të freskëta etj.);
k) masat parambrojtëse për përdoruesin dhe persona të tjerë;
l) kur lënda është shumë toksike duhet të shënohet që të ruhet në kushte
kasaforte.
2. Nuk lejohet ri-etiketimi i mallit.
3. Etiketa duhet të përmbajë edhe rekomandime për përdorimin.
4. Kërkesat e mësipërme të renditura në pikën 1, nga a deri në l, duhet të
paraqiten në të njëjtën fushë-pamje;
5. Kërkesat e mësipërme duhet të jepen në gjuhën shqipe, të jenë lehtësisht
të kuptueshme, të lexueshme dhe të pashlyeshme.
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Dokumentacioni për të Dhënat e Sigurisë
PASQYRË
1. Identifikimi i substancës
2. Klasifikimi sipas rrezikshmërisë
3. Masat parambrojtëse
4. Masat e ndihmës së parë
5. Masat në raste zjarri
6. Masat mbi derdhjet aksidentale
7. Përdorimi dhe ruajtja
8. Kontrolli i ekspozimit dhe mbrojtja personale
9. Vetitë kimike dhe fizike
10. Qëndrueshmëria dhe reagueshmëria
11. Informacion toksikologjik
12. Informacion ekologjik
13. Nxjerrja nga përdorimi
14. Informacion mbi transportin
15. Informacion rregullator
16. Informacione të tjera
Material for Safety Data Sheet, do të përkufizohet si:
Dokumentacioni për të Dhënat e Sigurisë. Ky dokumentacion është i
përbërë nga 16 seksione të sigurisë së importit të lëndëve biocide dhe
formulimeve të ndryshme të tyre. Ai duhet të shoqërojë çdo substancë aktive
në produktet dhe formulimet e ndryshme biocide që përgatiten, prodhohen,
formulohen, etiketohen dhe paketohen nga prodhuesi. Ky dokumentacion
duhet të sigurohet nga kompania private, ose publike importuese në vendin
tonë, të cilat kanë si qëllim importimin, tregtimin dhe përdorimin e lëndëve
biocide në tregun e Shqipërisë.
Dokumentacioni i detajuar me seksione gjendet bashkëngjitur.
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SD S MSDS -

Dokumentacioni për të Dhënat e Sigurisë (Safety Data Sheet)
Dokumentacioni për të Dhënat e Sigurisë (Material for Safety
Data Sheet)
CLP Klasifikimi, Etiketimi dhe Paketimi (Classification, Label
ling and Packining)
CHIP (Informacion mbi Kimikatet e Rrezikshme dhe Ambalazhimi
ose Paketimi për rezervë (Chemicals Hazard Information
and Packaging for Supply Regulations)
GHSSistemi Botëror i Harmonizuar (Globally Harmonized System)
vPvB Shumë i qëndrueshëm dhe shumë i akumulueshëm
biologjikisht (Very persistent and very bioaccumulative)
PTB Substanca të Qëndrueshme, të Akumulueshme Biologjikisht
dhe Toksike (Persistent, Bioaccumulative and Toxic sub
stances
EWC Katalogu Europian i Mbetjeve (European Waste Catalogue)
UN Kombet e Bashkuara (United Nations)
ADR Zgjidhja alternative e Kontesteve (A lternativeDispute Resolution)
RID Transporti i mallrave të rrezikshme nëpërmjet trenave (Trans
port of Dangerous Goods by Rail)
GGVSE - Transporti Rrugor e Hekurudhor Kombëtar dhe
Ndërkombëtar i Mallrave të Rrezikshme (National and In
ternational Carriage of Dangerous Goods by Road and
Rail)
IMDG-Code - Transporti Detar Ndërkombëtar i Mallrave të Rrezikshme
(International Maritime Dangerous Goods)
GGVSee - Direktiva e Rrugës së Mbetjeve të Rrezikshme (Hazardous
Waste Road Directive)
ICAO Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil (International
Civil Aviation Organization)
IATA Shoqata e Ndërkombëtare e Transportit Ajror (International
A ir Transport Association)
DGR Transport i Mallrave të Rrezikshme (Dangerous Goods
Transport)
MARPOL - Konventa Ndërkombëtare për Parandalimin e Ndotjes nga
Anijet / Ndotja detare (MARitime POLlution or International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships)
CRS Statutet e Rishikuara të Kolorados (Colorado Revised Statutes)
DNEL Shkëputja e Ngarkesave Jo Thelbësore (Disconnect Non
Essential Loads)
PNEC Klasifikimi i Thjeshtë Primar i Marinës (Primary Navy En
listed Classification)
HRrezikshmëria (Hazard).
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SEKSIONI - I
Identifikimi i substancës, ose përzierjes, si dhe i kompanisë sipërmarrëse
Data e lëshimit:
Data e rishikimit:
1.1 Identifikuesi i produktit
Emri i Produktit:
Emri kimik:
Sinonime:
Numri i identifikimit CAS:
1.2 Përdorimet e duhura dhe përcaktuara të substancës ose përzierjes
dhe përdorimet e kundërta të këshillueshme
Funksioni:
Grupi i produktit:
Përdorime të substancës/preparatit:
1.3 Detaje mbi siguruesin e Dokumentacionit të të Dhënave të Sigurisë
(prodhuesin/importuesin)
Emri i Kompanisë:
Adresa postare:
Postkodi:
Qyteti :
Shteti:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Personi i kontaktit:
1.4 Numër telefoni emergjence
Telefoni i emergjencës:
SEKSIONI - II

Klasifkimi sipas rrezikshmërisë

2.1 Klasifikimi i substancës ose përzierjes
Klasifikimi sipas 98/8EC:
Klasifikimi sipas rregullores :
Nr. 1272/2008 (EC) WCLP/GHS:
2.2 Elementët e etiketës
Piktograma të shkallës së rrezikut (CLP, apo të tjera)

Përbërja në etiketë:
Fjala sinjalizuese:
Statusi i rrezikut:
Statusi i parandalimit:
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2.3 Rreziqe të tjera
Efektet në shëndet:
Efektet në mjedis:
HH/HF/HE (klasifikim i vjetër) :
T+:
Shumë toksik
T:
Toksik
C:
Korrosiv/gërryerës
Xn:
I dëmshëm
Xi:
Irritues/pezmatues
E:
Eksploziv/shpërthyes
O:
Oksidues
F+:
Jashtëzakonisht i djegshëm
F:
Shumë i djegshëm
N:
I rrezikshëm për mjedisin
Komente mbi përbërësit:
Përbërja dhe informacione mbi përbërësit
2.4 Substancat
Emri i përbërësit:
Numri i identifikimit:
Klasifikimi:
Përqindja:
Rubrika e titujve:
SEKSIONI - III

Masat Parambrojtëse

SEKSIONI - IV

Ndihma e parë

4.1 Shpjegimi i masave të ndihmës së parë
Inhalimi/thithja nga hunda:
Kontakti me lëkurën:
Kontakti me sytë:
Gëlltitja:
4.2 Simptomat dhe efektet më të shpeshta, së bashku akute dhe të vonuara
Informacion për personelin shëndetësor:
Simptomat dhe efektet akute:
Simptomat dhe efektet e afatgjata:
4.3 Simptomat dhe këshillat për ndihmën e parë
Informacion tjetër:
SEKSIONI - V Masat në raste zjarri
5.1 Mjetet asgjësuese
Mjetet asgjësuese mbështetëse:
Mjetet asgjësuese të papërshtatshme:
5.2 Rreziqe speciale që shfaqen nga substanca ose përzierja
Produkte të djegshme të rrezikshme:
5.3 Këshilla për zjarrfikësit
Pajisjet personale mbrojtëse:
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SEKSIONI - VI - Masat mbi derdhjet aksidentale
6.1 Masat personale përkujdesëse, pajisjet mbrojtëse dhe procedura e
emergjencës
Masat personale përkujdesëse:
6.2 Përkujdesje ndaj mjedisit.
6.2.1 Për përgjigjet emergjente.
Masat përkujdesëse ndaj mjedisit:
6.3 Metodat dhe materialet për ndotësit dhe pastrimi i tyre
Mënyrat e pastrimit:
6.4 Referime në seksione të tjera
Udhëzime të tjera:
SEKSIONI - VII - Përdorimi dhe ruajtja
7.1 Masat paraprake për transportimin
Transportimi:
7.2 Kushtet për ruajtjen e sigurt duke përfshirë çdo papajtueshmëri
7.2.1 Masat e mbrojtjes/ruajtjes
Ruajtja:
7.3 Fund përdorimi specifik
Përdorime specifike:
SEKSIONI - VIII

Kontrolli i ekspozimit dhe mbrojtja personale

8.1 Parametrat e kontrollit. Kontrolli ndaj ekspozimit. Vlerat kufi ndaj
ekspozimit.
Emri i përbërësit:
Identifikimi:
Vlera:
Viti:
Kufiri ndaj ekspozimit. Kufiri biologjik. DNEL/PNEC
8.2 Kontrolli ndaj ekspozimit
8.2.1 Kontrolli i duhur ndaj ekspozimit në mjedis
Kontrolli i ekspozimit të të punësuarit:
Mbrojtja e syve dhe fytyrës:
Mbrojtja e lëkurës dhe duarve:
Mbrojtja e pjesës tjetër të lëkurës veç asaj të duarve:
Mbrojtja e rrugëve të frymëmarrjes:
SEKSIONI - IX - Vetitë fizike dhe kimike
9.1 Informacion mbi karakteristikat bazë kimike dhe fizike
Gjendja fizike:
Era:
Ngjyra:
pH (solucione ujore):
Pika e shkrirjes:
Pika e vlimit:
Pika e ndezjes/ndriçimit:
Djegshmëria (i ngurtë, gaz):
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Presioni i avullimit (konstantet e Henry):
Densiteti/masa specifike:
Shpjegime mbi tretshmërinë:
Tretshmëria në ujë:
Koeficienti i shpërndarjes: n-oktanol/ujë:
Djegshmëria spontane:
Temperatura e dekompozimit:
Vikoziteti/veshtullia:
Karakteristikat e shpërthimit/eksplozimit:
Karakteristikat e oksidimit:
9.2 Informacion tjetër
Komente, kufiri i eksplozimit/shpërthimit:
Veti të tjera fizike dhe kimike:
SEKSIONI - X - Qëndrueshmëria dhe reagueshmëria
10.1 Reagueshmëria/reaktiviteti
Reaktiviteti:
10.2 Qëndrueshmëria kimike
Qëndrueshmëria:
10.3 Mundësia e reaksioneve të rrezikshme
Mundësia e reaksioneve të rrezikshme:
10.4 Kushte për t u shmangur
Kushte për t u shmangur:
10.5 Materiale të papajtueshme
Material për t u shmangur:
10.6 Produkte të rrezikshme të dekompozimit.
Produkte të rrezikshme të dekompozimit:
SEKSIONI - XI - Informacioni toksikologjik
11.1 Të dhëna për përbërësit toksik
Përbërësi:
LD50 nga goja:
LD50 nga lëkura:
LD50 nga frymëmarrja:
Gërryerja/irritimi i lëkurës:
Dëmtim/irritim serioz i syrit:
Mbindjeshmëria e lëkurës dhe rrugëve të frymëmarrjes:
11.2 Informacione të tjera në lidhje me rrezikun ndaj shëndetit
Frymëmarrja:
Kontakti me lëkurën:
Kontakti me sytë:
Gëlltitja:
Efekte kronike:
Frymëmarrje e rrezikshme:
Mbindjeshmëria:
Karcinogjeniciteti:
Toksiciteti riprodhues:
Mutagjeniciteti:
Simptomat ndaj mbiekspozimit:
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SEKSIONI - XII - Informacioni ekologjik
12.1 Toksiciteti. Të dhëna toksikologjike mbi përbërësin
Përbërësi:
Ujor akut, peshqit:
Ujor akut, algat:
Ujor akut, Daphnia:
Lëvizshmëria, shpjegime:
Kohëzgjatja/vazhdimi dhe degradueshmëria:
Biodegradueshmëria:
Koeficienti i shpërhapjes:
Informacione të tjera ekologjike
Ekotoksiciteti:
12.2 Kohëzgjatja dhe degradueshmëria
12.3 Mundësia e bioakumulimit
12.4 Lëvizshmëria në tokë
12.5 Rezultatet e vlerësimeve PTB dhe vPvB
12.6 Efekte të tjera të dëmshme:
SEKSIONI - XIII

Informacioni mbi nxjerrjen nga përdorimi

Kodi i mbetjeve EWC:
Produkt i klasifikuar si mbetje e rrezikshme:
Paketim i klasifikuar si mbetje e rrezikshme:
13.1 Mënyrat e trajtimit të mbetjeve
Specifiko mënyrën e duhur për nxjerrjen jashtë përdorimit:
SEKSIONI - XIV - Informacioni mbi transportin
14.1 Kodi për transportim e mallrave UN
Emri i produktit (kombëtar):
14.2 Transporti tokësor (ADR/RID/GGVSE)
Materiale të rrezikshme ADR:
Statusi:
Numri UN:
Klasa:
Numri i rrezikshmërisë:
Grupi i ambalazhimit:
Emri i duhur i transportimit të mallrave:
Informacione të tjera të aplikueshme:
14. 3 Transporti tokësor (RID/GGVSE)
Materiale të rrezikshme RID:
Statusi:
Numri UN:
Klasa:
Grupi i ambalazhimit:
Emri i duhur i transportimit të mallrave:
Informacione të tjera të aplikueshme:
14.4 Transporti detar (IMDG-Code/GGVSee)
Materiale të rrezikshme IMDG:
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Statusi:
Numri UN:
Klasa:
Grupi i ambalazhimit:
EmS:
Emri i duhur i transportimit të mallrave:
Informacione të tjera të aplikueshme:
14.5 Transporti ajror (ICAO/IATA/DGR)
Materiale të rrezikshme ICAO/IATA:
Statusi:
Numri UN:
Klasa:
Grupi i ambalazhimit:
Emri i duhur i transportimit të mallrave:
Informacione të tjera të aplikueshme:
14.6 Masa paraprake të veçanta për përdoruesin
Masa paraprake të veçanta për përdoruesin:
14.7 Transporti në sasi të mëdha sipas Aneksit II të MARPOL 73/78 dhe të
kodit ICB
Informacion tjetër i aplikueshëm:
SEKSIONI - XV - Informacioni rregullator
15.1 Rregulla/Ligje të veçanta të substancave ose përzierjeve mbi
sigurinë, shëndetin dhe mjedisin
Referime (ligje/rregullore):
15.2 Vlerësimi i sigurisë kimike
CRC e kërkuar:
SEKSIONI - XVI - Informacione të tjera
Klasifikimi sipas rregullores (EC) Nr. 1272/2008 (CLP, GHS):
Lista e frazave të duhura R (seksioni 2 dhe 3):
Lista e frazave të duhura H (seksioni 2 dhe 3):
Informacion i mëtejshëm:
Burimet e të dhënave kyçe të përdorura për të hartuar/përpiluar
dokumentacionin për të dhënat e sigurisë:
Informacion, i cili është shtuar, hequr ose rishikuar:
Verifikimi/shqyrtimi i cilësisë së informacionit:
Përgjegjësi për dokumentacionin për të dhënat e sigurisë:
Përgatitur nga:
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PËRDORIMI I SIGURT I INSEKTICIDEVE
Insekticidet janë të dëmshme jo vetëm për insektet, por gjithashtu edhe
për njerëzit. Prandaj ato duhet të përdoren me kujdes. Përpara fillimit të
përdorimit të insekticideve duhet të respektohen rekomandimet e mëposhtme:

Ruajtja dhe transportimi i pajisjeve
Pesticidet dhe pajisjet për përdorimin e tyre duhet të ruhen në magazina të
mbyllura mirë. Ato duhet të mbahen në vende të thata, larg nga zjarri dhe të
mos ekspozohen në diell. Kutitë metalike dhe ato prej kartoni duhet të
vendosen mbi ristela druri, dhe jo direkt në tokë, për të parandaluar ndryshkjen
dhe lagien. Nëse ka rrezik përmbytje, kutitë duhet të ruhen mirë mbi nivelin
e tokës.
Pesticidet nuk duhet të transportohen me makina që përdoren për
transportin e ushqimeve.
Pastrimi i pajisjeve: Në fund të çdo dite duhet të pastrohen pajisjet që janë
përdorur për spërkatje me insekticid dhe të zbrazet plotësisht depozita e
pompës. Kjo duhet të bëhet në sipërfaqe me buzë të ngritura për të mos
shpërndarë ujin e larjes.
Depozita e pompës pas pastrimit mbushet me ujë të pastër, fryhet pompa
dhe uji i pastër nxirret prej sistemit të sprucimit. Filtri i pompës pastrohet
periodikisht. Pompa pas larjes, varet me kokë poshtë në murin e magazinës.
Kur pompa nuk do të përdoret për një kohë të gjatë, pas larjes, rekomandohet
tharja e të gjitha pjesëve të saj me kujdes.
Kontenitorët e pesticideve duhet të asgjësohen në bazë të MSDS së
produktit dhe rregulloreve që janë në fuqi në vend.
Larja
Në raste aksidentesh në përdorimin e pompës, personi duhet të përdorë
për t u pastruar rreth 25 litra ujë të pastër dhe detergjent (sapun apo shampo).

Ruajtja dhe higjiena e personelit
Personat që do të përdorin insekticide duhet të ndjekin masat paraprake të
mëposhtme:
·
Personeli që do të merret me aplikimin e insekticidit (spërkatjen)
duhet të ketë marrë instruksionet e duhura, të jetë plotësisht i trajnuar për
përdorimin e pesticideve dhe të jetë në dijeni të rrezikshmërisë që vjen nga
helmimi prej tyre;
·
Fytyra duhet të jetë e mbrojtur dhe duhet të kenë veshur doreza
gome;
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· Rrobat dhe vetë personi duhet të lahen çdo ditë me ujë, sapun dhe
detergjent;
· Rrobat e punës duhet të mbulojnë të gjithë trupin, duhet të hiqen
menjëherë pas pune dhe duhet të lahen rregullisht. Preferohen të përdoren
veshje të zakonshme prej pambuku;
· Punëtorët nuk duhet të sprucojnë më shumë se 4-5 orë/ditë;
· Aplikimi me spruco duhet të supervizohet;
· Duhet të shmanget kontakti i insekticidit me duart;
· Personi duhet të bëjë dush menjëherë, në rast aksidentesh dhe, sa
herë ai ka kontakt aksidental me insekticidin;
· Pajisjet duhet të mbahen në kushte të mira pune;
· Personeli duhet të ketë gjithmonë me vete injeksion atropinë, në rast
helmimi prej organofosfateve.
· Emulsionet e përqendruara janë më të rrezikshme për t u mbajtur
dhe transportuar, sesa pudrat e lagëta, pasi, në rast aksidenti, absorbimi
nëpërmjet lëkurës është më i shpejtë dhe më masiv. Në rast se insekticidi
aplikohet në mënyrë të rregullt, ai paraqet shumë pak rrezikshmëri për banorët
e atyre banesave.
· Ushqimi duhet të hiqet, ose të mbulohet shumë mirë përpara trajtimit
të banesave.
Për çdo person që do të merret me sprucim duhet të sigurohen veshjet
mbrojtëse të mëposhtme:
· 2 palë kominoshe (rroba pune) pambuku, të lehta me mëngë të
gjata;
· 1 palë çizme gome;
· 2 kapele me strehë;
· 1 palë syze mbrojtëse plastike;
· 2 maska mbrojtëse me filtër;
· 2 palë doreza gome.
Personi që merret me përzierjen e insekticidit dhe përgatitjen e tij për
aplikim duhet të ketë përparëse plastike, doreza dhe çizme gome.

Helmimi nga pesticidet dhe ndihma e parë
Të gjithë supervizuesit dhe punonjësit që merren me mbajtjen, transportin
dhe aplikimin e insekticideve duhet të jenë në gjendje të diagnostikojnë shpejt
një rast helmimi dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme.
Fosforoorganikët
Helmimi ose mbiekspozimi ndaj pesticideve jep simptomat shumë shpejt
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pas 30 min ose 1 orë më vonë. Këto simptoma mund të shfaqen më vonë në
rast se produkti hyn në organizëm nëpërmjet lëkurës.
Simptomat e para të helmimit janë të përzierat, dhembje koke, dobësi,
këputje të përgjithshme të shoqëruara me çrregullime mendore dhe muskulore.
Dhembja e kokës, plogështia dhe lodhja vijnë duke u rritur dhe shoqërohen
me të vjella, dhimbje, shtrëngime abdominale, diarre, djersitje të fortë dhe
jargëzim nga goja.
Në raste të rënda shfaqen edhe paraliza dhe probleme me frymëmarrjen,
të shoqëruara me konvulsione dhe humbje të vetëdijes, gjë që çon në koma,
në ndalim të frymëmarrjes dhe vdekje.

Piretroidet sintetike
Këto insekticide kanë një toksicitet të ulët te gjitarët dhe vetëm dozat orale
që e kalojnë 15 g janë helmuese për njeriun. Megjithatë ato mund të shkaktojnë
dermatite. Deri tani nuk ka pasur raportime për helmime nga piretroidët te
njerëzit.

Trajtimet në raste emergjente
Në rastin e trajtimeve emergjente duhet të merren masat për të normalizuar
frymëmarrjen duke e vendosur pacientin në një vend të ajrosur mirë dhe në
një pozicion të sigurt.
Kur insekticidi bie në kontakt me sytë konsiderohet gjithmonë një situate
emergjente. Sytë duhet të lahen menjëherë me ujë të bollshëm, të rrjedhshëm,
të freskët për gati 10 min. Gjatë larjes sytë duhet të mbahen të hapur.
Në raste të helmimeve të rënda nga fosforoorganikët, duhet të bëhet
injeksion 2-4 mg sulfat-atropine në muskul ose vena sa më shpejt që të ketë
mundësi. Atropina e marrë në rrugë venoze jep efekt për 3-4 min.

Testet laboratorike
Organofosfatet janë inhibitore të kolinesterazës. Kolinesteraza është një
enzimë në trup që lejon transmetimin normal të impulseve nervore. Në qoftë
se një person është ekspozuar së tepërmi ndaj organofosfateve, analiza e
gjakut do të tregojë nivel të kolinesterazës më të ulët se normalja. Niveli
normal varion nga një person te tjetri, prandaj rekomandohet matja e
nivelit të kolinesterazës duhet të matet nga çdo njeri përpara se të ekspozohet
ndaj pesticideve.
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Aneksi 1. Formë raportimi për operatorët që merren me
spërkatjen.
Produkti i përdorur (a):_______________;
Për të kontrolluar (b) __________________
Rrethi (Qyteti): ______________
Data: _______________
Zona (Fshati/ Lagjja): ______________
Emri i drejtuesit të grupit: __________________
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(a)
= produktet kimike të përdorura dhe lloji i formulimit (emulsion i
përqendruar, pudër e tretshmetj.)
(b)
= organizmi target.
(c)
= pa hollim

Aneksi 2. Llogaritja e sasisë së solucionit dhe insekticidit të
nevojshëm për përdorim në trajtimet ndaj vektorëve.
Kur llogaritet sasia e insekticidit dhe e ujit që duhet për përgatitjen e solucionit
të nevojshëm për një cikël trajtimi me insekticid, duhet të merren në
konsideratë faktorët e mëposhtëm:
Numri i mjediseve, reparteve, njësive që do të trajtohen;
Sipërfaqja e secilës njësi;
Sasia e lëndës aktive ( l.a. ) që duhet të aplikohet për m2 ;
Përqendrimi i insekticidit në solucionin (formulimin) që do të
përgatitet;
40 ml solucion nevojitet për spërkatjen e 1 m2 .
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Shembull:
Për të llogaritur sasinë e insekticidit të nevojshëm për trajtim rezidual të
1000 banesve, secila me sipërfaqe 50 m2 , duke përdorur deltametrinë 2.5
WP (pluhur i tretshëm), në dozën 0.025g të l.a/ m2 , është e nevojshme të
merren në konisideratë pikat e mëposhtme:
1 kg deltametrinë 2.5 WP (pluhur i tretshëm) përmban 25 g te l.a. ;
1 kg deltametrinë 2.5 WP (pluhur i tretshëm) do të ishte atëherë e
mjaftueshme për trajtimin e 1000 m2 ose 20 banesa;
40 ml solucion duhet të përmbajë 0.025 g te l.a. ;
Kështu trajtimi i një banese kërkon 2 litra solucion (40 ml x 50 m2),
që përmban 1.25 g të lëndës aktive ekuivalente kjo me 50 g
deltametrinë 2.5 WP;
Për të trajtuar 1000 banesa, nevojiten 2000 litra ujë dhe 50 kg
deltametrinë 2.5 WP (pluhur i tretshëm).

LITERATURA
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

246

Adhami J. & Reiter P. (1998). Introduction and establishment of
Aedes (Stegomyia) albopictus Skuse (Diptera: Culicidae) in Albania.
Journal of the American Mosquito Control Association , 14 (3):
340-343.
Adhami J. (1997) Mushkonjat (Diptera: Culicidae) të Shqipërisë, tribu
culicini (+) Familja Culicinae . Revista Mjekësore, 1997, No. 1-2, 82-95
Adhami, J. & Murati, N. (2000). Flebotome (Diptera: Psycodidae)
të qendrave të banuara në Shqipëri. Revista Mjekësore, 1, 60 75.
Alexander B. (2000) Sampling methods for phlebotomine sandflies.
Med V et Entomol, 14: 109-122.
Alexander B., Maroli M. (2003) Control of phlebotomine sandflies.
Med Vet Entomol, 17: 1-18.
Becker N, Petric D., Zgomba M., Boase C., Madon M., Dahl C.,
and Kaiser A.2010: Mosquitoes and Their Control.
Bocchini M.2011: CIMICI DEI LETTI, ZECCHE, PULCI.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

Bocchini M.2011: MOSCHE, ZANZARE, BLATTE.
Bonnefoy X, Helge K, Kevin S. 2008.: Public Health Significance of
Urban Pests. WHO, Europe.
Christova, I. van de Pol, S.Yazar, E. Velo, L. Schouls. (2003): Iden
tification of Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma and Ehrlichia
Species., and Spotted Fever Group Rickettsiae in Ticks from South
eastern Europe , Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2003) 22: 535-542
ECDC technical report 2012: Technical Report: surveillance of in
vasive mosquitoes in Europe.
Gelli A. & Albertazzi C., 2010 Formulazioni, Tossicologia e Sicurezza.
Goggard J. (2003) Physician s Guide to Arthropods of Medical
Importance Fourth Edition.
Léger, N. & Pesson, B. (1987). Sur la taxonomie et la répatition
géographique de Phlebotomus (Adlerius) chinensis s. l. et de P. (Larroussius)
major s. l. (Psychodidae-Diptera). Statut des espéces présentes en Gréce.
Bulletin de la Société de Pathologie Exotique et ses Filiales, 80, 252-260.
LÉGER, N ., PESSON, B., MADULO -LEBLOND, G . & ABONNENC, E . sur la
differérenciation des femelles du sous-genre Larroussius Nitzulescu,
1931 (Diptera-Phlebotomidae) de la région méditerranéenne. Annales
de Parasitologie Humaine et Comparée, 1983, 58, 611-623.
Lewis D. J. (1982) A taxonomy review of the genus Phlebotomus
(Diptera: Psycodidae). Bull British Mus N at Hist (Entomology), 45:
121-209.
MACARTHUR, R. & EO, W. 1967. The Theory of Island Biogeography,
Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
Maroli M. (2003) Flebotomi. Parassitologia urbana. Città, animali e salute
Maroli M., Fausto A.M. (1986) Metodi di campionamento e
montaggio dei flebotomi (Diptera, Psychodidae). Rapporti ISTISAN
86/ 11: 1-73.
Maroli M., Guandalini E., Fiorentino S. (1983a). Colonie di flebotomi
in laboratorio: tecniche di allevamento, ciclo di sviluppo e loro
impiego in progetti di ricerca. Parassitologia, 25: 298-301.
Maroli M., Khoury C. (1998) Leishmaniasis vectors in Italy. Giorn
Ital Med Trop, 3 (3-4): 69-75.
Maroli M., Khoury C. (1999) La diffusione di zecche e flebotomi in
Italia: note di biologia e ruolo vettore nella trasmissione di agenti
patogeni per l uomo. Quaderni di igiene pubblica e veterinaria, 12: 13-17.
Maroli M., Lane R.P. (1989) The effect of permethrin impregnated
nets on Phlebotomus (Diptera: Psychodidae) in central Italy. Leishma

247

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

248

niasis- the Current Status and N ew Strategies for Control, 217-223. Ple
num Press, New York.
Maroli M., Majori G. (1991) Permethrin-impregnated curtains against
phlebotomine sandflies (Diptera: Psychodidae): laboratory and field
studies. Parassitologia, 33: 399-404.
Maroli M., Mizzoni v., Baldi L., Oliva G., Gradoni L. (2002c) The
control of canine leishmaniosis with Scalibor Protector Bands in
southern Italy: pilot field studies. In: Proocedings of the Second Interna
tional Canine Leishmaniasis Forum, Seville, Spain. Intervet International
by Boxmeer, The Netherlands, 81-86.
Maroli M., Mizzoni V., Siragusa C., D Orazi A., Gradoni L. (2001b)
Evidence for an impact on the incidence of canine leishmaniasis by
the mass use of deltamethrin-impregnated dog-collars in southern
Italy. Med Vet Entomol, 15: 358-363.
MCDONALD, P. 1977. Population characteristics of domestic
Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in villages on the Kenya coast. I.
Adult survivorship and population size. Journal of Medical Entomology,
14, 42-48.
Mullen G. & Durden L. (2002) Medical and Veterinary Entomology.
PAHO 1994a. Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever in the A mericas:
Guidelines for Prevention and Control, Pan American Health Organiza
tion (PAHO).
PTSS/ UNHCR Geneva, ISS/ WHO Rome. (April 1997). Vector
and Pest Control in Refugee Situations.
Puccini V. & Tarsitano E. 2003. Parassitologia urbana Citta, animali
e salute pubblica.
Reiter P and Gubler DJ. Surveillance and control of urban dengue
vectors. IN: Gubler, D.J. and Kuno, G. (eds.) Dengue and Dengue
Hemorrhagic Fever. CAB International: London, 1997:425-462.
REITER, P. & SPRENGER, D. 1987. The used tire trade: a mecha
nism for the worldwide dispersal of container breeding mosqui
toes. J A m Mosq Control A ssoc, 3, 494-501.
REITER, P. 1998. Aedes albopictus and the world trade in used
tires, 1988-1995: the shape of things to come? J A m Mosq Control
Assoc, 14, 83-94.
REITER, P., AMADOR, M. A. & COLON, N. 1991. Enhance
ment of the CDC ovitrap with hay infusions for daily monitoring
of Aedes aegypti populations. J A m Mosq Control A ssoc, 7, 52-5.

36.

37.
38.

39.
40.

41.
42.

43.

44.

45.
46.

47.

REZZA, G., NICOLETTI, L., ANGELINI, R., ROMI, R.,
FINARELLI, A. C., PANNING, M., CORDIOLI, P., FORTUNA,
C., BOROS, S., MAGURANO, F., SILVI, G., ANGELINI, P.,
DOTTORI, M., CIUFOLINI, M. G., MAJORI, G. C. &
CASSONE, A. 2007. Infection with chikungunya virus in Italy: an
outbreak in a temperate region. Lancet, 370, 1840-6.
Romi R., Khoury C., Bigliocchi F., Maroli M. (1994). Schede guida
su acari e insetti di interesse sanitario. Raporti ISTISAN 94/8.
Romi R., Khoury C.,Bianchi R., Severini F. 2012: A rtropodi di Interesse
Sanitaro in Italia e Europa. Rome: Istituto Superiore di Sanita ( Raporti
ISTISAN 12/ 41).
Rozendaal Jan.A. WHO Geneva (1997). Vector Control. Methods
for use by Individuals and Communities.
Schaffner F, Angel G, Geoffroy B, Hervy JP, Rhaiem A, et al. (2001)
Les moustiques d Europe/ The mosquitoes of Europe. CD-ROM.
Montpellier, France: Institut de Recherche pour le Développement/
EID Méditerranée
Service M. (2004). Medical Entomology for Students. Third
EditionCambridge University Press.
SHEPPARD, P., MACDONALD, W., TONN, R. & GRAB, B. 1969.
The dynamics of an adult population of Aedes aegypti in relation
to dengue haemorrhagic fever in Bangkok. Journal of A nimal Ecology,
38, 661-702.
Theodor O. (1948). Classification of the old world species of the
subfamily Phlebotominae (Diptera, Psychodidae). Bull Ent Res, 39:
85-115.
Vazeille-Falcoz M., Adhami J., Mousson Laurence & Rodhain
Francois 1999. Aedes albopictus from Albania: a potential vector
of Dengue Virures. Journal of the American Mosquito Control As
sociation.15(4): 475-478.
Vector and Pest Control in Refugee Situations, 1997, ISS/ WHO,
Rome, PTSS/ UNHCR Geneva.
Velo E., Bino S., Shukullari A., Kadriaj P., Simaku A., Mersini K.,
Qirjo M., Rogozi E., Caputo B., Schaffner F., Della Torre A., Reiter
P.: Introduction, Distribution and Altitudinal Ecological Gradient
Study of Aedes albopictus in Albania . Konferenca E-Sove, Montpellier,
France 8-11 Tetor, 2012. Poster No. 1.13.
Velo E. & Bino S. (2002) Introduction, establishment and some
data on actual situation of Aedes albopictus in Albania . 2nd European

249

48.

49.

50.
51.

250

Mosquito Control Association Workshop, Bologna, Italy Abstract
book.
Velo E., Paparisto A., Bongiorno G., Di Muccio T., Khoury C.,
Bino S., Gramiccia M., Maroli M. (2004) Entomological study on
phlebotomine sand flies in middle and northern Albania. PARA
SITE, (2005), March Vol.12, No.1, 45-9.
Velo E., Rogozi E., Bino S. (2009) Introduction, establishment and
present status of Aedes albopictus in Albania. International Meeting
on Emerging Diseases and Surveillance (IMED 2009). Viena, Aus
tria, February, 13-16, 2009. Abstact Book.pp. 147. Poster nr. 18.036.
WHO/TDR 2009. Dengue. Guidelines for diagnosis, treatment, prevention
and control, Geneva, World Health Organization.
Zamburlini R. & Frilli F.(2003) La correta identificazione delle uova
di Aedes albopictus, Higiene alimenti Desinfestazione e Igiene
Ambientale: 8-10.

PJESA E DYTË
BREJTËSIT ME INTERES PËR
SHËNDETIN PUBLIK NË SHQIPËRI
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KAPITULLI 1.

BREJTËSIT (RODENTIA)
Elton Rogozi & Silva Bino
Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, ISHP.

HYRJE
Minjtë e ndryshëm të gjinisë Rattus dhe Mus janë ndër brejtësit më të
suksesshëm në të gjithë botën, sepse vetë jetesa e tyre është e lidhur dhe e
varur shumë nga prania e qendrave të banuara. Suksesi i përhapjes dhe i
mbijetesës së tyre në të gjithë botën është bërë e mundur nga vetë njeriu në
mënyrë të pandërgjegjshme. Në të gjithë botën përhapja dhe transportimi i
tyre është bërë kryesisht nëpërmjet porteve detare me anë të anijeve të
transportit të mallrave të ndryshme.
Kjo është vetëm një nga mundësitë që ata shfrytëzojnë për përhapjen e
tyre; ka edhe shumë mënyra të tjera që përdoren për të populluar të gjithë
vendet e mundshme ku jetojnë njerëzit, si p.sh: nëpërmjet transportit rrugor
dhe ajror të mallrave, avionëve të mallrave ose kargove apo të pasagjerëve
etj. Tre llojet më të përhapura nga këto dy gjini janë Rattus norvegicus (miu i
murrmë i kanaleve), Rattus rattus (miu i zi i çatisë) dhe Mus musculus ose Mus
domesticus (miu i shtëpisë).
Ata atakojnë dhe kontaminojnë ushqimet e njeriut dhe mbeturinat
ushqimore, shkaktojnë bezdisje dhe shqetësim, ndotin ujin e pijshëm dhe, më
kryesorja është se shërbejnë si burim i një sërë sëmundjesh të rënda për njeriun
me vdekshmëri të lartë.
Që kontrolli i brejtësve të jetë sa më i suksesshëm dhe efektiv është shumë
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e rëndësishme njohja e biologjisë së tyre, e disa sjelljeve, e sezoneve dhe
cikleve të riprodhimit, preferencat për habitate dhe ushqime etj.

RENDI RODENTIA (BREJTËSIT)
Taksonomia dhe Klasifikimi i Brejtësve Komensalë
Rodentia është rendi më i madh i të gjithë gjitarëve. Ai karakterizohet nga
shumë familje, gjini e lloje. Ky rend ndahet në tre nënrende: Sciuromorpha
(ketrat), Myomorpha (minjtë) dhe Hystrichomorpha. Nënrendi Myomorpha
përbëhet nga shumë familje, ku ndër më kryesoret mund të përmendim
familjen Muridae, Critecidae, Zapodidae, Dipodidae, Rizomyidae, Gliridae, Spalacidae
etj. Nga këto familje, ajo që ka më tepër rëndësi studimi për shëndetin publik,
është familja Muridae.
Familja Muridae ndahet në tri nënfamilje Microtinae, Spalacinae
dhe Murinae.
Nga familja Muridae me rëndësi studimi në lidhje me dëmet që shkaktojnë
në agrikulturë dhe ushqimet njerëzore, do të përmendim llojet e nënfamiljeve
Murinae dhe Microtinae. Nënfamilja Murinae ka disa gjini, ku mund të
përmendim gjininë Apodemus, Mus, Rattus, Micromys etj. Tri gjinitë e para kanë
më shumë rëndësi studimi, sepse disa nga llojet e tyre bashkëjetojnë me
popullatat njerëzore dhe kanë një përhapje shumë të madhe.
Gjinia Apodemus në vendin tonë përfaqësohet me tre lloje, të cilët habitatin
e tyre e kanë në pyje dhe në zona të largëta në lidhje me qendrat e banuara,
por, në dimër, kur rezervat ushqimore të tyre pakësohen, ata afrohen në
qendrat e banuara dhe futen në shtëpi duke kontaminuar dhe konsumuar
çdo lloj ushqimi që mund të arrijnë.
Nga gjinitë e llojeve komensalë përmendim tre lloje: Mus domesticus (miu i
shtëpisë), Rattus rattus (miu i zi i çatisë) e Rattus norvegicus (miu i murrmë i
kanaleve). Llojet e nënfamiljes Microtinae janë minjtë barngrënës dhe që
jetojnë në fusha të mbjella me drithë dhe çdo lloj tjetër kulture të mbjellë nga
njeriu. Këtu mund të përmendim llojet Microtus thomasi (si më i përhapuri),
Micrtotus felteni, Microtus arvalis, Clethrionomys glareolus etj.

Morfologjia
Përfaqësuesit e brejtësve komensalë (brejtësit që jetojnë në të njëjtin vend
me njeriun) kanë trup të vogël dhe masë që varion 10-25 g në disa lloje (miu
i shtëpisë) dhe deri në 600 g (miu i kanaleve). Trupi dhe bishti janë të mbuluar
me qime të dendura. Bishti është i hollë dhe i gjatë; në disa raste ai e kalon
gjatësinë nga maja e turirit deri në pjesën ku fillon bishti.
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Figura 1.1.Pamje skematike për tiparet krahasuese vizuale të llojeve komensalë
të brejtësve. Burimi: Brooks & Rowe 1987.

Nga vetë emri i tyre kanë shumë të zhvilluar dhe të specializuar aparatin
dentar për vetë mënyrën e jetesës brejtëse që bëjnë. Dhëmbët kanë rritje të
përhershme, sepse një cilësi siç është brejtja i konsumon shumë dhëmbët dhe
prandaj ata duhet të kenë rritje të përhershme. Të dy nofullat kanë nga një çift
me dhëmbë prerës ose inçizivë, që janë më të mëdhenj se llojet e tjerë të
dhëmbëve. Nga të katër llojet e dhëmbëve, brejtësit kanë vetëm dy lloje:
inçizivët dhe molarët.
Premolarët, kaninët së bashku me inçizivët e tjerë janë reduktuar plotësisht
duke formuar një hapësirë të madhe midis inçizivëve dhe molarëve që quhet
diastemë, prania e së cilës është shumë e rëndësishme, sepse hapësira e krijuar
prej saj i lejon atyre që gjatë procesit të brejtjes dhe gërryerjes të nxjerrin dhe
të tërheqin anët e buzëve duke mos lejuar ndonjë copë druri ose material
tjetër të futet në gojë. Inçizivët janë pa rrënjë dhe kanë një rritje të qëndrueshme.
Dentina dhe zmalti u sigurojnë dhëmbëve një qëndrueshmëri dhe fortësi
shumë të madhe
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Figura 1.2. Pamje skematike për tirapet morfologjike krahasuese për minjtë
komensalë.

Burimi: Brooks & Rowe 1987.
Kjo fortësi dhe qëndrueshmëri e madhe e dhëmbëve bënë të mundur
gërryerjen dhe brejtjen e materialeve të forta si druri, veshja plastike e kabllove
dhe telave të rrymës elektrike, materialeve plastike të forta etj.
Në figurën 1.1 dhe 1.2 jepen disa nga karakteristikat dhe tiparet morfologjike
krahasuese midis tre llojeve të brejtësve komensalë dhe midis një ratusi të
vogël dhe një miu shtëpie të rritur, për të bërë krahasimin vizual më të thjeshtë
midis tyre. Veç të tjerash, disa nga karakteristikat që kanë të bëjnë me gjatësinë
kokë-trup, gjatësinë e bishtit, gjatësinë e veshit, peshën, habitatin dhe ngjyrën
e gëzofit, të cilat i identifikojnë dhe dallojnë këto lloje nga njëri-tjetrin, janë
paraqitur në tabelën 1.1.
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Tabela 1.1.Tiparet biometrike krahasuese të tre llojeve komensalë.
Burimi: Brooks & Rowe 1987.

PËRHAPJA DHE HABITATI
Këta tre lloje minjsh kanë një përhapje shumë të madhe, pothuajse në të
gjithë botën, në zonat e banuara nga njeriu. Habitatet e tyre janë vetë shtëpitë
e banimit të njeriut, kasollet e bagëtive, kanalizimet, shtëpitë dhe banesat e
ndryshme të braktisura, grumbullimet e inerteve dhe plehrave etj.
Nga studimet tona tre llojet komensalë janë të përhapura në të gjithë territorin
e vendit tonë, në zona të banuara, urbane, periurbane dhe rurale. Ndonjëherë
prania e tyre është vënë re edhe disa kilometra larg qendrave të banuara (kapjet
me çarqe të realizuara nga Laboratori i Rodentologjisë Mjekësore, ISHP për
qëllime studimi).
Brejtësit e egër të gjinisë Apodemus, Myodes, Microtus dhe Insektivorët e
gjinisë Crocidura dhe Talpa; ndonjëherë jetojnë dhe afrohen afër qendrave të
banuara, gjatë sezonit kur burimet ushqimore në natyrë janë të pakta. Brejtës të
këtyre gjinive janë kapur nga Laboratori i Rodentologjisë Mjekësore, ISHP për
qëllime studimi, jo vetëm afër shtëpive në zonat rurale, por edhe në periferi të
zonave suburbane dhe urbane.
Mundësia e përhapjes së brejtësve të egër është shumë e madhe, duke patur
parasysh edhe shkatërrimin e habitateve të tyre natyrale si pyje, lëndina dhe shkurre.

Rattus norvegicus (Miu i Murrmë i Kanaleve)
R. norvegicus është një lloj që jeton në koloni, të cilat përbëhen nga shumë
pjesëtarë. Ai është i përhapur si në Europë dhe në Amerikën e Veriut, por
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nuk mungon edhe në vende të tjera. Ai jeton edhe në zona urbane edhe në
zona rurale, edhe brenda shtëpive edhe jashtë tyre, rreth banesave, në bodrume
dhe qilarë, në magazina dhe depo të ndryshme, në thertore, në kanale, sistemin
e kanalizimeve dhe të ujërave të zeza etj.
Në zonat rurale ata janë të përhapur dhe zaptojnë koçekët ose depot e
drithit, stallat e derrave dhe stalla të ndryshme bagëtish, në pulari, në ahure,
kolibe qensh, në gardhe të ndryshme, përgjatë brigjeve të lumenjve, kanaleve
dhe drenazhime kanalesh dhe në disa vende të Europës është gjetur se ata
jetojnë në kulturat e orizit. R. norvegicus tregon tendencë për të bërë strofulla
në pirgje dheu, ose në vende shumë të forta siç janë grumbujt e betonit.

Foto: Biopix.dk. http://www.biopix.dk. Rattus norvegicus.

Është një lloj shumë i përhapur në të gjithë botën dhe areali i tij është
gjithmonë në rritje, sepse njeriu është bërë vetë shkak i rritjes së arealit të tij
nëpërmjet rritjes së sipërfaqeve ndërtimore urbane dhe rurale, si edhe ai
shërben si një mjet për shpërndarjen e tij në mënyrë pasive nëpërmjet anijeve
të transportit të mallrave dhe nëpërmjet aeroporteve ku transportohen mallra
të ndryshëm. Në vendin tonë haset në të gjithë territorin e vendit.

Rattus rattus (Miu i zi i Çatisë)
Miu i zi i çatisë ka trup mesatar deri në të madh. Ka turi të hollë, veshë të
mëdhenj, të hollë dhe sytë janë të dukshëm. Bishti i tij, përgjithësisht, është më i
gjatë sesa gjatësia e trupit nga turiri deri në fund të trupit, aty ku fillon bishti. Ky
lloj ka shumë nënlloje të tjerë të ngjashëm të shpërndarë në të gjithë botën.
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Jetojnë në grupe shoqërore familjare të vegjël dhe nuk tolerojnë praninë e
pjesëtarëve të grupeve të tjerë në territorin e tyre, por gjithmonë grupet e tyre
janë shumë më të vegjël, sesa grupet e mëdha që formonte lloji Rattus norvegicus.

Foto: Biopix.dk. http://www.biopix.dk. Rattus rattus.

Bën jetë semiarboreale (jetë pjesërisht në pemë), në shkurre, në hardhi dhe
në degët e larta të pemëve, në habitate duke filluar nga bregu i lumenjve deri
në pyjet tropikale dhe subtropikale.
Nga kjo gjini, përfaqësuesi më i përhapur i saj është Rattus raptus, i cili ka
një habitat të gjerë në ndërtesat në zonat e banuara nga njeriu duke përfshirë
shtëpi, pallate, dyqane të ndryshme, magazina të mëdha ushqimore, pulari,
koçekë, ose hambarë e depo drithi, dyqane tregtie, restorante, hotele, etj. Ai,
gjithashtu, gjendet edhe në bregdet, madje edhe në porte dhe në anije ku
ndërton foletë e tij.
Është shumë i përhapur edhe në qytete të mëdha dhe në zonat rurale. Ka
një përhapje shumë më të gjerë sesa R. norvegicus. Është i përhapur në kontinentin
Aziatik, Kinën Jugore, pjesë të Indisë, Indonezi, Filipine, në dy hemisferat
Veriore dhe Jugore, në Amerikën Veriore dhe Qendrore, ndërsa në Amerikën
Jugore është i përhapur në Brazil, Argjentinë, Panama, Uruguai, Paraguai,
ndërsa në Kili, Ekuador dhe Peru përhapja e tij është e kufizuar vetëm në
zonat bujqësore.
Ai është i përhapur thuajse në pjesën më të madhe të Europës nga jugu
deri në veri të saj, ndërsa në Afrikë është i përhapur në pjesën jugore të
ekuatorit, në luginën e Nilit, madje edhe në ishullin e Madagaskarit. Ai, gjithashtu,
është i përhapur edhe në Azinë Perëndimore si në Izrael, Siri, Libi, madje
edhe në pjesën jugore të Himalajave. Është i përhapur edhe në Japoni, në
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bregdetin jugor të Australisë, Tazmani dhe në Zelandën e Re. Pra, siç shihet
R. rattus ka përhapje në të gjithë botën. Në vendin tonë haset në të gjithë
territorin e vendit.

Mus domesticus (musculus) (Miu i Shtëpisë)
Është miu i zakonshëm që takohet shpesh në shtëpitë e banimit. Ka trup
relativisht të vogël në krahasim me dy llojet e parë, sy dhe veshë të dukshëm
qartë. Ai është një lloj që ka shumë variabilitet në ngjyrë. Llojet e egra kanë
trup të vogël dhe bishti i tyre është më i vogël sesa pjesa tjetër e trupit, ngjyra
e gri e zbehtë e pjesëve të poshtme të trupit janë dukshëm më të qarta dhe
më të diferencuara nga pjesa tjetër e trupit. Jetojnë në grupe familjare të
vegjël, jashtë dhe brenda shtëpive të banimit.

Foto: Biopix.dk. http://www.biopix.dk. Mus domesticus (musculus).

Grupi i tyre familjar zakonisht është i përbërë nga një mashkull i madh dhe
disa femra si edhe të vegjlit e pamaturuar. Në dimër ata grumbullojnë sasi të
mëdha ushqimi dhe e ruajnë në strofullat e tyre për konsumim në dimër.
Në krahasim me llojet e egra dhe të ngjashme ata kanë trup më të madh
dhe bisht më të gjatë. Ngjyra e kurrizit është kafe në gri. Femra ka pesë çifte
gjëndrash mamale ose thithash. Llojet e zbutur (pra që jetojnë në afërsi me
njerëzit), gërrmojnë për strofulla shumë më pak sesa llojet e egër, ata
shfrytëzojnë të çarat dhe vrimat e gatshme që gjejnë në terren dhe janë më të
prirur për të grumbulluar dhe ruajtur ushqime. Kur kushtet janë shumë të
favorshme për ushqim, ata jetojnë edhe në mungesë të njeriut.
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Ai gjendet dhe është i përhapur në zonën e Mesdheut të Europës dhe të
Afrikës Veriore, në pjesën më të madhe të stepave të Azisë dhe në lindje deri
në Kinë dhe Japoni. Ai ka pushtuar pjesën më të madhe të botës duke u
transportuar aty në mënyrë pasive nga ana e njeriut nëpërmjet transportimit
të mallrave të ndryshme me mjete të ndryshme transporti. Në krahasim me
R. norvegicus, M. domesticus jeton në zona më të thata dhe kjo është edhe arsyeja
e përhapjes më të madhe të tij, thuajse në të gjithë botën.
Mendohet se në të ardhmen Mus domesticus do të jetë lloji i dytë pas njeriut
që do të popullojë të gjithë tipet e habitateve duke përfshirë zonat tropikale
dhe subtropikale, zonat e buta dhe të përshtatura nga njeriu, zonat e gjysmëshkretëtirave, zonat e stepave etj. Ai zakonisht gjendet në magazinat ushqimore
dhe rrethinat lokale urbane dhe rurale.
Ai zë habitate shumë të ndryshme si dhoma frigoriferike për ruajtjen e
ushqimeve, fushat e orizit, kallamsheqerit, drithërave të ndryshëm etj., këneta
dhe moçale të kripur dhe madje edhe në minierat e qymyrgurit. Kur ka
ushqim me bollëk ata shtohen në mënyrë të pakontrolluar duke arritur
dimensione mbipopullimi që mund të shkaktojnë një dendësi prej rreth 32.400
minj/ha. Në vendin tonë haset në të gjithë territorin.
Në këtë manual do të trajtohen gjerësisht vetëm 3 llojet e parë, por edhe
disa lloje të tjerë që jetojnë dhe shkaktojnë dëme në bujqësi dhe agrikulturë
pranë qendrave të banuara. Nëse bëhet deratizim i rregullt dhe koherent i
zonave të banuara, kryesisht për tre llojet e parë, atëherë kjo është e rëndësishme
dhe e vlefshme edhe për llojet e tjerë që mund të afrohen në qendrat e
banuara dhe mund të shkaktojnë dëme dhe kontaminim të ushqimeve, ujit të
pijshëm, madje, edhe në bujqësi dhe në rezervat ushqimore blegtorale.

BREJTËSIT E EGËR
Brejtësit e egër quhen ato lloje që janë të përhapura në habitate natyrale
dhe gjysmënatyrale. Ata rrallë herë afrohen dhe takohen afër qendrave të
banuara. Pak lloje prej tyre nuk vijnë asnjëherë në kontakt me banesat e njerëzve.
Ata kanë habitatin e tyre natyral larg qendrave të banuara në zona alpine,
subalpine dhe malore.
Përkundrazi disa lloje brejtësish të egër afrohen në zonat e banuara rurale,
por më rrallë edhe në ato periferike urbane. Këta brejtës, gjatë sezonit të
dimrit, kur rezervat ushqimore pakësohen, afrohen në qendra të banuara
pranë banesave dhe arave të mbjella ose të drithërave të ruajtura në hambarë
dhe magazina.
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Apodemus flavicollis (Miu Qafë Verdhë i Pyllit)
Ndër brejtësit e egër më të përhapur dhe më të shpeshtë në vendin tonë,
mund të përmendim brejtësit e gjinisë Apodemus. Nga këto lloje ndër më të
rëndësishmit për nga pikëpamja e shëndetit publik përmendim Apodemus
flavicollis (miu qafë verdhë i pyllit).

Foto: Biopix.dk. http://www.biopix.dk. Apodemus flavicollis.

Ky brejtës është testuar për herë të parë në vendin tonë për praninë e
infeksioneve të ndryshme, nga studimet e kryera pranë Laboratorit të
Rodentologjisë Mjekësore, ISHP. Ai ka rezultuar pozitiv për praninë e bakterit
Spirochaeta Leptospira spp. dhe virusit Hantaan, tipit Dobrava/ Belgrade.
Apodemus flavicollis ka po aq rëndësi sa edhe tre brejtësit e parë të brejtësve
komensalë. Ky është ndër llojet e egër të brejtësve që afrohet më shumë në
qendra të banuara. Ai kërkon ushqim jo vetëm në arat e mbjella dhe kulturat
e ndryshme bujqësore, por edhe në hambarët dhe magazinat e drithërave
dhe ato ushqimore, më rrallë edhe brenda banesave në zonat rurale.

Apodemus sylvaticus (Miu Bishtgjatë i Drurëve)
Lloj tjetër i ngjashëm me Apodemus flavicollis është edhe Apodmeus sylvaticus, i
cili ka trup më të vogël se i pari dhe shmang mbivendosjen e habitateve me
të parin për shkak të konkurrencës ndërllojore. Apodemus flavicollis ka trup më
të madhe dhe konkurron lehtë për habitate A podemus sylvaticus. Ky lloj është
po aq i përhapur sa edhe Apodemus flavicollis. Kanë ngjashmëri në ngjyrë, shenjat
në trup dhe në morfologjinë e jashtme.
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Foto: Biopix.dk. http://www.biopix.dk. Apodemus sylvaticus.

Po ashtu si A . flavicollis, edhe A . sylvaticus, përhapet dhe afrohet pranë
qendrave të banuara duke rritur kontaktin me njerëzit, ushqimet e tyre dhe
mjeteve të tjera të jetesës.
Kontrolli i brejtësve të egër të gjinive dhe lloje të shpjeguara më sipër,
është po aq i rëndësishëm sa edhe kontrolli i llojeve komensalë. Kontrolli i
tyre në ndërtesa dhe afër tyre, bëhet në të njëjtën mënyrë si kontrolli dhe
aplikimi i të njëjta teknikash si edhe i tre llojeve të parë, veçanërisht me llojin
M. domesticus, duke qenë se kanë masë trupore dhe përmasa të përafërt.

Brejtësit e Lëndinave (Brejtësit-Barngrënës)
Në këtë grup bëjnë pjesë brejtës të vegjël që ushqehen kryesisht me ushqime
me origjinë bimore. Këta brejtës kanë më tepër rëndësi në bujqësi, por edhe
në shëndetin publik (disa lloje të këtij grupi shërbejnë si rezervuarë parësorë
të virusit Hantaan, tipi Puumala (rezervuar parësor është lloji Myodes glareolus)
dhe Tula (rezervuari parësor është Microtus arvalis dhe Microtus levis).
Këta brejtës kanë rëndësi në bujqësi, sepse dëmtojnë kulturat e mbjella nga
njeriu. Ata kanë mundësi kontakti me njerëzit që punojnë në bujqësi dhe, nëse
janë të infektuar ekziston mundësia e transmetimit të infeksionit nga miu tek
njeriu.
Fushat e mbjella me jonxhë, grurë dhe bimësi tjetër të kultivuar nga njeriu
janë ndër habitatet më të preferuara të këtyre lloje brejtësish.
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Myodes glareolus (Miu i Kuq i Brigjeve)
Myodes glareolus është një brejtës që klasifikohet në nënfamiljen Microtinae.
Në vendin tonë ky lloj është raportuar për herë të parë nga studimet e
Laboratorit të Rodentologjisë Mjekësore, ISHP. Ky brejtës haset në lëndina,
livadhe dhe fusha të mbjella në zonat malore, ku lartësia mbi nivelin e detit
është mbi 1300-1400m.

Foto: Milos Andera. Myodes, glareolus.

Dy individët e parë të këtij lloji janë kapur në Dardhë të Korçës në lartësinë
1450 m dhe në Voskopojë të Korçës në lartësinë 1488 m.
Ky lloj është me tepër rëndësi në shëndetit publik, sepse është rezervuari
kryesor i virusit Puumala (nënlloj i virusit të gjinisë Hantaan) dhe transmetimi
i virusit tek njeriu është rrezik në zonat ku ky lloj ka habitatin e tij natyral.

Microtus thomasi (Miu i Zakonshëm i Arave)
Një ndër brejtësit më të zakonshëm dhe të përhapur në fushat e mbjella
dhe të kultivuara nga njeriu, është M. thomasi. Ai dëmton rëndë kulturat
bujqësore dhe kontrolli i tij është tepër i rëndësishëm. M. thomasi është më i
përhapur në fushat me jonxhë dhe grurë dhe ndërton strofulla të nëndheshme
me shumë hyrje dhe dalje.
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Foto: Biopix.dk. http://www.biopix.dk. Microtus thomasi.

Strofullat i ndërton duke gërmuar tunele dhe galeri që kanë lidhje me
njëra-tjetrën. Këto lloje brejtësish ushqehen me rrënjët e bimëve dhe me
vegjetacion si gjethe, kërcej të njomë, bulbe dhe rrënjë nëntokësore.
Microtus thomasi ka një përhapje të gjerë në vendin tonë dhe më i përhapur
është në zonat rurale, kryesisht në fushat bujqësore dhe arat e mbjella nga
njeriu.
Mbajtja nën kontroll e shtimit të popullatave të këtij lloji është shumë e
vështirë të arrihet për vetë natyrën e jetesës së fshehtë që ai ka. Shtimi i tij arrin
një numër të madh gjatë sezonit të riprodhimit. Programet e kontrollit për të
qenë sa më efektive, duhet të ndërmerren gjatë sezonit të riprodhimit.

Microtus felteni (Miu i Fushës i Feltenit)
M. felteni është një tjetër brejtës barngrënës, por më pak i përhapur sesa M.
thomasi. Ai ka një dietë barngrënëse dhe strofullat i ndërton nën dhé, duke
gërmuar tunele dhe galeri që kanë lidhje me njëra tjetrën. Ky lloj është i
përhapur më tepër në zonat larg qendrave të banuara urbane dhe rurale.
Ky lloj është më i përhapur në lëndinat dhe çeltinat midis llojeve të ndryshme
të pyllit. Ai gjendet në çeltinat që ndodhen midis pyjeve gjethegjerë dhe atyre
halorë.
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Foto: Biopix.dk. http://www.biopix.dk. Microtus felteni.

Ky lloj gjendet më rrallë afër arave dhe kulturave të mbjella nga njeriu. M.
felteni ka dendësi më të vogël se M. thomasi. Ai ka rëndësi në shëndetin publik,
sepse bën pjesë në grupin e Microtuseve që janë rezervuarë potencialë të
virusit Tula.

Microtus levis (Miu i Zakonshëm i Fushës)
Microtus levis është një lloj i ri për vendin tonë. Ai është raportuar së fundmi
me anë të përcaktimeve molekulare dhe gjenetike nga analizat e kryera në
Francë (Johan Michaux). (Raportuar nga E. Rogozi dhe H. Henttonen 2013).

Foto: Microtus levis.
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M. levis klasifikohet në grupin Microtus arvalis kompleks. Ky është një grup
shumë i gjerë dhe përfshin shumë lloje dhe nënlloje të tjera. Ky grup kompleks
ka një pozicion taksonomik të diskutueshëm nga shkencëtarët.
Habitati i M. levis është i ngjashëm me habitatin e M. felteni, por është më i
përhapur në lartësi të mëdha. Ai është i pranishëm edhe në kulturat bujqësore
të mbjella nga njeriu.

Ndjeshmëria dhe Aftësitë Fizike
Për vetë faktin se janë kafshë që bëjnë jetë natën, minjtë që i përkasin
gjinive Mus dhe Rattus kanë një gamë të gjerë sjelljesh dhe aftësish të ndryshme
fizike dhe ndjesore. Ata kanë nevojë për një sistem të gjerë specilazimi aftësish
në mënyrë që të enden lirshëm në habitatet e tyre, për të lokalizuar dhe siguruar
ushqimin, për t u shpëtuar grabitqarëve në errësirë etj.
Duke mësuar sjelljet dhe përgjigjet që japin këta minj në rrethinat e tyre
mund të na ndihmojë për të shpjeguar strukturën ose modelin e sjelljeve të
tyre, gjë e cila na çon në përmirësimin e metodave të kontrollit të tyre. Aftësitë
që kanë minjtë ndahen në dy lloje aftësish:

1. Aftësitë e Ndjeshmërisë
Shija. Shija është shumë e zhvilluar tek minjtë.
Nuhatja. Brejtësit kanë një nuhatje shumë të mprehtë dhe gjatë kohës që
ata janë duke nuhatur gjithmonë lëvizin kokën, buzët dhe mustaqet.
Prekja. Edhe aftësia e prekjes është shumë e zhvilluar tek brejtësit
dukendihmuar në lëvizjet dhe aktivitetet e tyre natën. Organi i prekjes janë
mustaqet dhe qimet.
Dëgjimi. Kanë një dëgjim shumë të mprehtë dhe janë shumë të ndjeshëm
edhe ndaj zhurmës më të vogël dhe të menjëhershme.
Shikimi. Sytë e brejtësve janë të përshtatur për shikimin natën, ata kanë
një ndjeshmëri shumë të lartë nga drita, por kanë një mprehtësi të dobët
shikimi.

2. Aftësitë Fizike
Gërmimi. Një pjesë e mirë e brejtësve janë gërmues shumë të mirë.
Zvarritja. Brejtësit janë zvarritës shumë të zotë.
Kërcimi. Një mi i rritur i llojit R. norvegicus mund të kërcejë vertikalisht deri
në 70 cm.
Brejtja. Brejtësit, nga kanë marrë edhe emrin, brejnë dhe gërryejnë të
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gjitha llojet e materialeve që janë më të butë sesa zmalti i inçizivëve të
tyre (dhëmbët prerës).
Notimi dhe Zhytja. Pjesa më e madhe e brejtësve janë notarë shumë të
mirë.

Sjellja dhe Ekologjia
Brejtës komensalë quhen ata minj që jetojnë pranë komuniteteve njerëzore
dhe kanë një sjellje tepër të ndërlikuar dhe jo plotësisht të shpjegueshme dhe
kuptueshme. Edhe sjelljet e ndryshme të studiuara në laboratorë në minj
eksperimentalë, kurrsesi nuk mund të shpjegojnë sjelljet e tyre në jetën e egër.
Sjelljet e minjve të egër janë shumë të vështira për t u studiuar për vetë natyrën
e vështirë të studimit të tyre në natyrë.
Ata janë kafshë shumë të ndjeshme dhe që kanë shumë frikë edhe nga një
zhurmë e vogël. Modeli i sjelljeve më të rëndësishme të brejtësve për kontrollin
e tyre ka lidhje me ekuilibrin e ndërlikuar të veprimeve kundërshtuese të tilla
si afrimi dhe shmangia, konsumimi i ushqimit dhe refuzimi, grupimi dhe
agresiviteti. Tre nga pikëpamjet më të rëndësishme të sjelljes së minjve që
kanë rëndësi të njihen për kontrollin e tyre, janë lëvizja në zonën ku ata jetojnë,
sjelljet ushqyese dhe sjelljet shoqërore.

Sjellja e të Ushqyerit
Brejtësit komensalë kanë shije të ngjashme me njeriun dhe ata priren të
përzgjedhin një dietë ushqimore të ekuilibruar kur u jepet mundësia e një sërë
ushqimesh të ndryshme. R. norvegicus ka një dietë omnivore (gjithçkangrënës),
duke konsumuar mbeturina ushqimore, ushqime të konservuara, të korrat
që janë në rritje e sipër dhe shumë lloje të tjerë ushqimesh.
Në zonat e banuara urbane R. norvegicus ushqehet me mbeturinat ushqimore
të njeriut dhe të kafshëve të dekompozuara. Si ushqim të pëlqyer, ky lloj ka
farat e bimëve, drithërat, mishin, peshkun, lajthitë, vezët e gatuara dhe disa
lloje frutash. Plehrat u sigurojnë atyre një dietë ushqimore mjaft të kënaqshme
dhe gjithashtu plotësojnë edhe kërkesat e tyre për ujë. Shumë e rëndësishme
është të përdoren karrema të pahelmuara për 7-8 ditë para se të fillohet
vënia e karremave të helmuara.
Përshtatja e kësaj mënyre, e cila njihet edhe me emrin Vënie në fillim e
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karremit të pahelmuar , bënë të mundur që minjtë e ndryshëm të mësohen
me llojin e karremit të përdorur ta njohin dhe pranojnë si ushqimin e tyre.
Ata mund të mos i afrohen më karremit për javë dhe muaj me radhë, nëse
kanë kaluar një eksperiencë të keqe me ushqimin dhe janë kafshë nuk që
harrojnë. Ky fenomen quhet Zmbrapsje nga karremi ose nga helmi .

Rëndësia e Brejtësve për Shëndetin Publik
Sëmundjet me origjinë nga brejtësit njihen bashkërisht me emrin zoonoza,
një term i përcaktuar për sëmundjet dhe infeksionet, agjentët, ose faktorët e
të cilëve transmetohen në mënyrë natyrore midis kafshëve vertebrore të tjera
dhe njeriut. Mikroorganizmat që shërbejnë si agjentë sëmundjeshkaktues
përfshijnë bacilet, spiroketet, rikeciet, viruset, nematodët dhe mikroorganizma
të tjerë. Gjatë lëvizjes natën, ata lëshojnë vazhdimisht feçe, urinë dhe pjesë të
gëzofit të tyre, të cilat mund të vijnë në kontakt me ushqimet e njerëzve, enët
e kuzhinës, si edhe me mbulesat e tyre.
Llojet e sëmundjeve që mbarten dhe transmetohen nga brejtësit ndahen
në:
1. Transmetim direkt, me kontakt fizik të drejtpërdrejtë ose nëpërmjet
kontaminimit të ushqimeve dhe ujit të pijshëm nga brejtësit si: Sindroma
hantavirale pulmonare (HPS), Ethe hemorragjike me sindrom renal (HFRS),
Ethja Lassa, Leptospiroza, Koriomeningiti Limfocitik (LCM), Ethja Omsk,
Murtaja, Ethja e kafshimit të ratuseve, Salmoneloza, Tularemia etj.
2. Transmetim indirekt, nëpërmjet transmetimit të agjentëve patogjenë
nga brejtësit tek njeriu me anë të vektorëve të ndryshëm artropodë si pleshtat,
morrat, akarinat, rriqnat, flebotomet, mushkojnat etj., si: Babesiosa, Viruset e
Kalifornias, Encefaliti LaCrosse, Ethja e rriqnave të Kolorados, Leishmaniaza
kutane, Anaplazmoza granulocitike humane, Sëmundja Lyme, Tifo murine,
Encefalitet, Tifot, Rikeciet, Ethja recidive kthyese, Ethja laramane e maleve
shkëmbore, Tifo Silvatike, Encefaliti i kuajve perëndimorë etj.

Ethet hemorragjike
Janë sëmundje virale shumë të rënda për organizmin e njeriut dhe që kanë
vdekshmëri relativisht të lartë. Ato shkaktohen nga viruset e gjinisë Hantaan.
Kjo gjini ka disa tipe ose lloje virusesh, të cilët kanë si rezervuarë brejtësit e
ndryshëm. Një lloj brejtësi shërben si rezervuar i një lloj virusi Hantaan. Në
tabelën 1.2 jepen të gjithë përfaqësuesit e gjinisë Hantaan të familjes
Bunyaviridae që janë të pranishëm në Europë, shpërndarja e llojit të virusit,
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tipi i sëmundjes që shkakton ky virus në popullatat njerëzore, rezervuari kryesor
i këtij virusi dhe shpërndarja e rezervuarit në të gjithë botën.
Tabela 1.2. Tipet e sëmundjeve virale që shkatojnë ethet hemorragjike

Në vendin tonë është vërtetuar për herë të parë, nga studimet në Institutin
e Shëndetit Publik, Laboratori i Rodentologjisë Mjekësore, se brejtësit janë të
infektuar me Leptospirozë dhe Hantaanvirus (shtami virulent Dobrava/
Belgrade, tipik për gadishullin e Ballkanit), të cilët shkaktojnë sëmundje të
rënda dhe me vdekshmëri të lartë për njeriun. Virusi hantan shkakton
sëmundjen ethe hemorragjike me sindrom renal, ndërsa balterët spiroketë të
gjinisë Leptospira, shkaktojnë sëmundjen e leptospirozës.
Viruset e ndryshme që shkaktojnë lloje të ndryshme ethesh hemorragjike
transmetohen në mënyra të ndryshme nga minjtë e infektuar tek njeriu:
nëpërmjet sekrecioneve të minjve, pështymës, urinës, feçeve, sekrecioneve
gjenitale etj. Rënia në kontakt të drejtpërdrejtë e njeriut me këto sekrecione të
infektuara bënë të mundur transmetimin e virusit nga miu tek njeriu. Viruset
e tillë mund të transmetohen edhe nëpërmjet vektorëve si rriqnat e gjinive të
ndryshme, mushkonjat, flebotomet dhe vektorë të tjerë artropodë.

Leptospiroza
Është një sëmundje me origjinë nga brejtësit. Ajo shkaktohet nga bakteret
Spirochaeta të gjininë Leptospira. Brejtësit janë rezervuarët kryesorë të sëmundjes
së leptospirozës. Infektimi i njeriut bëhet në mënyrë të drejtpërdrejtë,
nëpërmjet kontaminimit të ujit të pijshëm me urinën e brejtësve të infektuar
me Leptospira spp.
Përmbytjet që ndodhin në zona urbane, suburbane dhe rurale rrisin
mundësinë e infektimit të njerëzve dhe kafshëve të tjera. Përmbytjet
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shkatërrojnë habitatet dhe strofullat e brejtësve. Gjatë përmbytjes uji merr
me vete edhe urinën dhe feçet e minjve dhe në këtë mënyrë bakteri përhapet.
Infektimi vjen direkt me kontakt të drejtpërdrejtë me ujin e infektuar. Infektimi
nuk vjen vetëm si rezultat i pirjes së ujit, por edhe nëpërmjet përdorimit të tij,
mjafton që lëkura të ketë çarje dhe gërrvishje të vogla dhe bakteri mund të
hyjë në organizëm me përdorimin e ujit të infektuar.
Bagëtitë, gjedhët dhe kafshë të tjera shtëpiake dhe të egra mund të infektohen
duke pirë ujin me një sasi shumë të vogël bakteresh Leptospira.
Tabela 1.3. Mënyrë e transmetimit të Leptospira spp, rezervuari kryesor, përhapja
dhe sëmundja që ajo shkakton tek njerëzit.

Shkatërrimi i habitateve të tyre ka bërë që ata të dalin dhe përhapen sa më
shumë në habitatin e njeriut duke rritur në këtë mënyrë kontaktet dhe mundësinë
e infektimit. Edhe minjtë e mbytur dhe të ngordhur shërbejnë si burim
infeksioni për leptospirozat.
Përmbytja dhe shkatërrimi i vend-urinimeve dhe vend-defekimeve të tyre
shërbejnë si një burim shumë i rëndësishëm infeksioni, duke ditur që sasia e
Leptospira spp në urinën e minjve është shumë e madhe dhe mund të jetojë për
disa ditë deri në disa javë, nëse urina hollohet dhe bie në kontakt me ujin ose
tokën me lagështirë. Leptospira spp ka jetëgjatësi të ndryshme në varësi të
kushteve klimaterike, p.sh.: në ujë çezme jeton për katër javë, në ujëra të zeza
12-14 javë, në ujë deti ngordh për një kohë të shkurtër, në organet e kafshëve
të therura dhe të infektuara jeton deri në tri ditë, qumështi i kafshëve të
infektuara është një rrugë pak e mundshme infektimi.
Të gjitha këto vende të infektuara mund të shërbejnë si burim dhe shkaktarë
kryesorë të infektimit të popullatave njerëzore, por edhe të bagëtive dhe
kafshëve të ndryshme shtëpiake dhe të egra.
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Rëndësia Ekonomike

Figura 1.3. Interesi i medieve mbi
problematikën e shkaktuar nga
brejtësit.

Minjtë komensalë shkaktojnë dëme
ekonomike shumë të mëdha në popullatat
njerëzore, si në zonat urbane, ashtu edhe
në zonat rurale. Ata dëmtojnë të gjitha
ushqimet në magazinat ushqimore, në
dyqane, tregje, furra buke, bulmetore, në
agrikulturë, dëmtimi i drithërave të vëna
nën rezervë, të korrave, të kulturave të
drithërave dhe të gjitha kulturave bujqësore
në përgjithësi si: kulturat e grurit, misrit,
elbit, melit, sojës, melëkuqit, tërshërës,
orizit, por edhe të frutave, agrumeve etj.
Gjithashtu, ata shkaktojnë dëme edhe në
farërat vajore si luledielli, kikirikët, lajthitë,

arrat, farat e pambukut, farat e mustardës, koprës, sesamës, linit etj., por
edhe të patateve dhe zhardhokëve, patates së ëmbël, qepës, kallamsheqerit
etj. Dëme të tjera mund të përmendim në bulmetrat, qumështin, djathin,
qumështin pluhur, sheqerin, bukën dhe shumë artikuj të tjera ushqimore.
Të gjithë ushqimet dhe rezervat ushqimore të përpunuara ose të
papërpunuara mund të kontaminohen me urinën, feçet dhe sekrecionet e
ndryshme të këtyre minjve, që mund të jenë bartës të leptospirozës, trikinosisit,
salmonelave, shigelave, rikecieve, tërbimit, tetanozit dhe të shumë lloje virusesh,
bakteresh dhe parazitësh të tjerë.
Miu i murrmë i kanaleve dëmton shumë rëndë tubacionet e ujërave të
zeza, kabllot e ndryshme të energjisë duke shkaktuar qarqe të shkurtra që
mund të shkaktojnë shkëndija elektrike dhe zjarre. Të gjitha këto që përmendëm
më sipër shkaktojnë një dëm të konsiderueshëm ekonomik, shëndetësor dhe
higjienik në mbarë botën. Prandaj është shumë e rëndësishme higjiena dhe
kontrolli i tyre.

RENDI INSECTIVORA
Nga rendi Insectivora në vendin tonë janë të pranishëm tri familje: familja
Erinaceidae, ku bëjnë pjesë iriqët e gjinive të ndryshme; familja Talpidae, ku
bëjnë pjesë urithët e ndryshëm dhe familja Soricidae, në të cilën bëjnë pjesë
hundëgjatët, sorekset etj.
Përfaqësuesit e gjinisë Crocidura janë dy lloje: C. suaveolens dhe C. leucodon.
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Këto lloje janë të përhapur më shumë në zonat me bimësi barishtore shumë
të dendur dhe me shumë lagështirë, por nuk mungojnë në pyje gjethegjerë
dhe gjetherënës, shkurrore, afër shtëpive të banimit, në kopshte, në kanale
me bimësi të dendur dhe pa ujë, në gardhe, etj. Janë aktivë duke filluar muzgu
e deri në agim, por rrallë edhe ditën meqenëse jetojnë të fshehur në bimësi të
dendur barishtore.
Urithët që bëjnë pjesë në familjen Talpidae, gjinia Talpa, jetojnë dhe ushqehen
nën tokë.

Llojet e Brejtësve dhe Insektivorëve në Shqipëri
Brejtësit dhe insektivorët janë dy rende që bëjnë pjesë në grupin e gjitarëve
të vegjël. Nga këta dy rende, rendi që ka më shumë gjini dhe përfaqësues
është pa dyshim rendi Rodentia. Nga insektivorët pak përfaqësues jetojnë në
qendra të banuara dhe mbijetesa e tyre nuk është plotësisht e varur nga to.
Ata, nga vetë emri, janë lloje që ushqehen me insekte të ndryshme dhe nuk e
pëlqejnë ushqimin tjetër me origjinë shtazore e bimore.
Tabela 1.4. Klasifikimi i gjitarëve të vegjël (Brejtësve dhe Insektivorëve) të
Shqipërisë. Burimi: Ferdinand Bego.
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Në tabelën 1.3 paraqiten llojet e të dy këtyre rendeve që janë raportuar nga
studimet e deritanishme në vendin tonë, si edhe llojet e pritshme dhe të
introduktuar (Bego et al 2008; Rogozi et al. 2012).
Jo të gjithë llojet e paraqitur në tabelën 1.4 janë të dëmshëm për njeriun,
një pjesë e tyre kanë habitatin e tyre natyror shumë larg qendrave të banuara
dhe nuk mund të kenë as edhe kontaktin e vetëm me njeriun. Përkundrazi,
një pjesë e tyre jetojnë shumë pranë njerëzve, madje edhe në shtëpitë e tyre,
në vendet ku ruhen ushqimet, drithërat etj.
Këta lloje brejtësish quhen brejtësit komensalë ose që bashkëjetojnë në të
njëjtin mjedis dhe habitat me njeriun (komensal vjen nga termi ekologjik
komensalizëm, me të cilin kuptojmë llojin e bashkëjetesës së dy organizmave
të ndryshëm, ku njëri përfiton nga tjetri, ndërsa tjetri bashkëjeton dhe, në të
njëjtën kohë, nuk ka asnjë përfitim dhe nuk dëmtohet nga prania e llojit të
parë), pra dy lloje që ndajnë burimet ekologjike të të njëjtit habitat dhe mjedis.
Brejtësit dhe insektivorët kanë rëndësi biologjike, sepse janë ndër hallkat
më të rëndësishme të zinxhirit ushqimor. Ata shërbejnë si pre dhe ushqim për
shumë gjitarë të tjerë, shpendë dhe zvarranikë dhe kanë vlerë për sa i përket
diversiteti biologjik.
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Shpërndarja e Gjitarëve të Vegjël në Shqipëri
Hartat më poshtë, nga figura 1.4 deri në figurën 1.9, paraqesin shpërndarjen
dhe praninë e llojeve të brejtësve dhe insektivorëve në Shqipëri nga studimet e
fundit nga Laboratori i Rodentologjisë Mjekësore, ISHP (Rogozi et al., 2012).

Figura 1.4. Shpërndarja e 3 llojeve komensalë të brejtësve në zonat e banuara
urbane dhe rurale në vendon tonë: Rattus rattus, Rattus norvegicus dhe Mus domesticus.
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Figura 1.5. Shpërndarja e Apodemus flavicollis në vendin tonë.

Harta në figurën 1.4 paraqet shpërndarjen e 3 llojeve të brejtësve komensalë
që jetojnë në të njëjtin habitat me njeriun në zona urbane dhe rurale; llojet
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Rattus rattus, Rattus norvegicus dhe Mus domesticus (Mus musculus). Ndërsa,
harta në figurën 1.5 paraqet shpërndarjen e llojit Apodemus flavicollis (brejtës i
egër) në vendin tonë.

Figura 1.6. Shpërndarja e Apodemus sylvaticus në vendin tonë.
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Figura 1.7. Shpërndarja e tre insektivorëve në vendin tonë: Crocidura suaveolens,
Crocidura leucodon dhe Talpa Stankoviçi.
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Figura 1.8. Shpërndarja e 6 llojeve të tjerë të brejtësve: Muscardinus avellanarius,
Sciurus vulgaris, Microtus levis, Microtus felteni, Myodes glareolus, Dryomys
nitedula.
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Figura 1.9. Shpërndarja e Apodemus mystacinus në vendin tonë.
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KONTROLLI I BREJTËSVE
Trajtimi i paragrafëve në pjesën e përgjithshme tregon rëndësinë që kanë
brejtësit për popullatën njerëzore në përgjithësi. Për këtë, është shumë e
rëndësishme kontrolli i tyre në qendrat e banuara urbane dhe rurale. Ky kontroll
realizohet nëpërmjet zbatimin të disa teknikave që shërbejnë për ekzekutimin
dhe shfarosjen në masë të popullatave të brejtësve komensalë, por edhe të
brejtësve dhe insektivorëve të egër që mund të afrohen në qendra të banuara
në sezone kur burimet ushqimore në habitatin e tyre janë të pakta dhe të
pamjaftueshme. Paragrafët më poshtë trajtojnë tema të rëndësishme mbi
deratizimin (kontrolli kimik) dhe llojet e substancave deratizuese, mënyrën e
aplikimit të tyre, kontrollin dhe sigurimin mekanik dhe teknik ndaj infestimit
dhe shpërthimit të popullatave të brejtësve, si edhe disa mënyra të tjera të
thjeshta.

Problemet e ndryshme që paraqiten nga brejtësit
Problemet e ndryshme që popullatat e brejtësve u shkaktojnë vetë njerëzve
janë të natyrave të ndryshme dhe të shumta; kështu mund të përmendim:
Bezdisja dhe shqetësimi i popullatave humane.
Kontaminimi i ushqimeve dhe i ujit të pijshëm.
Transportimi mekanik i agjentëve patogjenë, ekto dhe endoparazitëve
dhe reaksionet alergjike që mund të shkaktohen nga ata.
Pushtimi dhe zaptimi i zonave të banuara rurale dhe urbane nga
shpërthimi i popullatave të tyre.
Dëmtimi i kulturave bujqësore, i drithërave dhe ushqimeve të vëna
nën rezervë.
Roli i tyre si rezervuarë tipikë të një sërë virusesh dhe
mikroorganizmash.
Sëmundjet me vdekshmëri të lartë të shkaktuara nga bujtarët e këtyre
rezervuarëve.
Frika dhe neveria që shkaktohet nga prania e disa prej këtyre llojeve
të pranishëm në qendrat e banuara rurale dhe urbane.
Parazitozat që shkaktohen nga brejtësit (minjtë dhe ratuset) etj.
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DERATIZIMI (SHFAROSJA E BREJTËSVE)
Para se të trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me kontrollin kimik kundër
brejtësve dhe popullatave të tyre, duhet të kuptojmë se ç është deratizimi dhe
pse është e rëndësishme që ai të aplikohet, si nga sektori publik, ashtu edhe
nga ai privat.

Çështë deratizimi dhe pse është i nevojshëm?
Me deratizim kuptojmë të gjitha format dhe mënyrat e kontrollit kundër
zhvillimit dhe shumimit të popullatave të brejtësve. Shfarosja dhe reduktimi
i popullatave të brejtësve me të gjitha mënyrat kimike dhe mekanike të
kontrollit quhet deratizim. Deratizimi kimik përfshin përdorimin fumigantëve
ose substancave tymuese dhe rodenticidëve (antikoagulantët me veprim kronik
dhe rodenticidët akut). Ndërsa deratizimi mekanik përfshin të gjitha format
e kontrollit mekanik, sigurimit të ndërtesave, kapjes me çarqe dhe kurthe,
përdorimin e kemosterilizuesve dhe repelentëve, tingujve dhe ultratingujve,
barrierave mekanike dhe elektrike, pra çdo kontroll që nuk përfshin përdorimin
e kimikateve dhe helmeve (rodenticidëve).

Arsyet pse Deratizimi duhet të Aplikohet
Brejtësit kanë rëndësi në ekonomi, në bujqësi, në agrikulturë, në
transmetimin dhe mbartjen e një sërë agjentësh patogjenë, parazitarë, viralë,
bakterialë etj. Kontrolli i popullatave të tyre është me shumë rëndësi, si nga
sektori publik, dhe ai privat.
Jo vetëm Bashkitë e rretheve përkatëse duhet të aplikojnë deratizimin dhe
të gjitha mënyrat e tjera të kontrollit të zonave publike të qytetit, edhe ato të
fshatit nga Komunat, por edhe vetë sektori privat duhet të aplikojë deratizimin
e zonave të tij.
Nëse të gjithë këto sektorë veprojnë siç duhet në aplikimin e deratizmit
dhe të gjitha mënyrat e tjera të kontrollit të zonave përkatëse, atëherë edhe
lufta kundër brejtësve do të jetë më efektive. Por, e rëndësishme është se të
gjithë këta sektorë duhet të dinë sesi, në ç masë dhe në çfarë kohe t i përdorin
substancat dhe mënyrat deratizuese.

1. KONTROLLI MEKANIK I BREJTËSVE
Masat për sigurimin mekanik ndaj brejtësve nuk lejojnë hyrjen e tyre në
ndërtesa, arritjen e ushqimeve dhe ndërtimin e strofullave. Në praktikë, kjo
përfshin eliminimin e hyrjeve dhe vrimave të vogla të mundshme që janë
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lehtësisht të kalueshme nga brejtësit. Kjo është një punë shumë e vështirë,
meqenëse minjtë e shtëpisë mund të kalojnë edhe përmes një vrime me
përmasa 12 mm dhe ratuset shumë të rinj mund të kalojnë në vrima me
diametër rreth 14 mm. Sigurimi i ndërtesave të banuara nga brejtësit kërkon
që themelet e tyre të jenë shumë të forta dhe të qëndrueshme, pa vrima, pa
çarje dhe plasaritje të mëdha; që bodrumet të jenë të siguruara me dysheme
të betonuara; që të gjitha hapjet dhe vrimat në nivelin e tokës dhe mbi të të
jenë të mbyllura me një rrjetë teli me vrima me diametër jo më shumë se 6
mm, me copëra të forta metalike ose të pajisura me rrjeta metalike që kanë
vrima shumë të vogla.
Siguri duhet patur edhe tek të gjitha dyert, dritaret dhe grilat që duhet të
jenë të puthitura fort dhe që të gjitha vrimat në pjesën e jashtme të mureve ku
kalojnë tubacionet të jenë të vulosura me çimento ose të mbyllura me fletë
metalike.
Në rastin kur do të ndërtohen magazina dhe depo të reja për ruajtjen dhe
depozitimin e artikujve ushqimorë është shumë e rëndësishme që në projektin
ndërtues të përfshihen edhe masat e sigurisë ndaj hyrjes dhe përhapjes së
brejtësve. Kjo gjë mund të zbatohet në mbrojtjen e kabllove elektrike në
spitale, në qendrat e radio-televizioneve, në institucione, shkolla, kopshte, çerdhe
dhe në shumë ndërtesa të tjera me kapacitetmbajtës shumë të madh për
njerëzit.

Kontrolli Mekanik në Ndërtesa
Kontrolli i brejtësve në ndërtesa është një teknikë e vështirë për t u kryer,
por gjithmonë përfshin më tepër se vetëm kontrolli me çarqe dhe karrema të
helmuar. Për të qenë sa më efektivë, kontrolli i brejtësve duhet të kryhet në
mënyrë profesionale dhe në bashkëpunim me banorët e zonës, ekspertët
menaxhues të dëmtuesve dhe stafin menaxhues të zonës. Suksesi i kontrollit
të brejtësve në strukturat ndërtimore kërkon të ndërmerren këto pika në
rend prioritar:
N johja bazë e biologjisë së brejtësve. Njohja themelore e aftësive
riprodhuese dhe natyrore të brejtësve të ndryshëm është e nevojshme për të
ditur se ku duhet të kontrollohet për shenja brejtësish dhe përzgjedhja e masave
më të mira të kontrollit.
N ëpërmjet inspektimeve të jashtme dhe të brendshme të ndërtesave.
Qëllimi kryesor i inspektimeve është të identifikojnë defektet strukturore që
lejojnë hyrjen e brejtësve në ndërtesa. Inspektimi gjithashtu siguron ·
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informacione rreth llojeve të pranishëm të brejtësve, zonat ku ata strehohen
dhe vendet ku ata marrin ushqim dhe ujë, si edhe identifikimin e kushteve
rreth ndërtesave që favorizojnë infestimet nga ta.
Dëbimi efektiv. Kontrolli i brejtësve në strukturat ndërtimore bazohet
në një rregull të vetëm: Brejtësit duhet të parandalohen të futen në ndërtesa ose shtëpi.
Praktikat për higjienën e mirë që eliminon ushqimet, ujin dhe
strehën. Higjiena e mirë duke eliminuar ujin, ushqimin dhe strehën e brejtësve,
mund të reduktojë në masë numrin e tyre në një zonë të kufizuar.
Kontrolle të rregullta për aktivitetin e brejtësve. Ri-inspektimet e
rregullta të zonave të survejuara, janë të nevojshme për të përcaktuar, nëse
inspektimet e para kanë qenë efektive, për të identifikuar pikat e reja nga
brejtësit mund të hyjnë në ndërtesa etj.
Bashkëpunimi midis njerëzve. Menaxhimi dhe kontrolli i brejtësve duhet
të kryhet edhe nga banorët e një zone për të ruajtur kushtet e higjienës,
mirëmbajtjen prej punëtorëve dhe menaxhimin e zonës.
Përgjegjësitë e përcaktuara. Përgjegjësitë e përcaktuara për personat e
përfshirë në programet për kontrollin e brejtësve janë shumë të rëndësishme
për suksesin e këtij projekti ose programi. Bashkëpunuesit duhet të përcaktojnë
së bashku përgjegjësitë e secilit grup apo person, për të siguruar që çdo
anëtar i grupeve të ndërgjegjësohet për aktivitetet që kryejnë brejtësit dhe për
përgjegjësitë e tyre, duke i plotësuar dhe hedhur këto të dhënat në fletë
vlerësuese.
Dështimet e zakonshme mbi kontrollin e brejtësit në ndërtesa ndodhin
zakonisht si rezultat i pavëmendshmërisë dhe pakujdesive të
mëposhtme:
Nënvlerësimi i shtimit të brejtësve. Numri i brejtësve të pranishëm
ose përmasa e zonës së infestuar.
Dështimi në gjetjen e vrimave dhe të çarave që përdoren për të hyrë
në ndërtesa.
Përdormi i pak kurtheve për kapje ose vendosja jo e përshtatshme e
tyre.
Dështimi në bashkëpunimin midis banorëve të zonës dhe stafit
menaxhues.
Dështimi në heqjen e brejtësve të kapur në kurthe dhe atyre të
ngordhur, të cilët bëhen burim ushqimi për mbijetesën e kafshëve të
tjera.
Dështimi në ruajtjen e plehrave dhe mbetjeve të tjera
ushqimore.Siguria që u vihet karremave të helmuar si mënyrë kontrolli.
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Inspektimi
Arsyet themelore mbi ndodhjen e infestimeve të brejtësve në ndërtesa janë
dëmtimet e ndërtesave si vrimat, të çarat, shtigjet të cilat mundësojnë hyrjen
në to. Këto defekte të ndërtesave mund të zbulohen gjatë procesit të
investigimit.
Termat inspektim dhe monitorim , që përdoren zakonisht nga
punonjësit, ndonjëherë mund të ngatërrohen, sepse ato shpjegojnë dukuri
aktivitetesh të ngjashme, por në të vërtetë kanë kuptim të ndryshëm.
Inspektimi: Inspektimi është një vlerësim gjithëpërfshirës fillestar i shkruar,
në të cilin inspektori kontrollon për praninë e brejtësve dhe të gjurmëve të
tyre, kushtet që favorizojnë ata dhe burimet e mundshme për hyrjen e tyre në
ndërtesa.
Monitorimi: Monitorimi është një vlerësim i vazhduar, i shkruar, që
vlerëson dhe identifikon ndryshimet e kushteve në lidhje me kohën, duke
përfshirë riinfestimet dhe vendhyrjet e reja të tyre në ndërtesa që nga koha e
vlerësimit të fundit.

Dokumentacioni për Inspektimin e Brejtësve
Inspektimi i popullatave të brejtësve në një zonë përfshin inspektimin e
brendshëm dhe të jashtëm të ndërtesave për aktivitetin e brejtësve, për kushtet
që favorizojnë aktivitetin e tyre dhe defektet strukturore të ndërtesave që
lejojnë hyrjen në to.
Informacioni që një inspektor duhet të sigurojë dhe të përshkruajë në një
raport inspektimi duhet të përfshijë:
Tipin, shtrirjen dhe shkallën e infestimit të brejtësve.
Lokalizimin i vendhyrjeve të tyre.
Arsyet e mundshme që mbështesin infestimin.
Praninë dhe lokalizimin e zonave me aktivitetit më të lartë të brejtësve.
Rekomandimet mbi rrezikun më të ulët dhe për strategjitë më të
përshtatshme për kontrollin e tyre.
Gjurmët dhe shenjat që tregojnë aktivitetin e brejtësve të tilla si brejtjet,
grumbujt e ndryshëm, si edhe pjesë të krahëve të furrtareve, copa
letra etj.

Pajisjet e Inspektimit
Pajisjet kryesore për të kryer një inspektim, janë mbajtësja e letrave, forma
e inspektimit dhe një laps ose stilolaps për mbajtjen e shënimeve. Një dritë
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sinjalizuese duhet të përdoret gjatë natës edhe gjatë ditës. Drita shërben për të
përqendruar, qartësuar dhe për të ndriçuar shenjat dhe gjurmët e brejtësve,
defektet strukturore të ndërtesave, si edhe vendet me mbeturina dhe plehra.
Pajisje të tjera ndihmëse gjatë inspektimit përfshijnë një pasqyrë, shirit matës,
një kamerë 35 mm, kaçavidë pune, shkallë dore, kompast, etiketa me ngjyrë
dhe ngjitëse (për të etiketuar zonat e inspektuara dhe që kanë nevojë për
riparim), si edhe një kapele të fortë, jastëk për gjunjët, nëse do të punohet në
dysheme dhe papafingo. Gjithashtu, të nevojshme janë edhe një matës për
lagështirën, indikator për tregimin e rrymës elektrike, lupë zmadhuese dhe
pinca të gjata.

Pjesët e Jashtme të Ndërtesave
Inspektimi i pjesëve të jashtme të ndërtesave duhet të ndërmerret të paktën
dy herë në vit. Një herë gjatë pranverës për të vlerësuar dëmet që janë shkaktuar
gjatë dimrit dhe, një herë tjetër gjatë vjeshtës para se brejtësit të fillojnë të
hyjnë në ndërtesa. Inspektimi duhet të dokumentojë çdo defekt strukturor të
ri dhe riparimet në ndërtesa, gjë e cila mund të sigurojë pika hyrje të reja për
brejtësit. Mirë është që i njëjti inspektor të kryejë të dyja inspektimet, si në
dimër dhe në pranverë.
Hapi i parë në inspektimin e një ndërtese ose një grupi ndërtesash është
parapërgatitja e një plani ose skice të jashtme të ndërtesave, duke treguar të
gjitha pikëhyrjet që përdorin brejtësit. Kjo përfshin pikëhyrjet në linjat elektrike
dhe hidraulike, dritare dhe dyer, hapësirat zvarritëse dhe vrimat apo çarjet në
themele, vrimat në dritare, verandat dhe kuvertat, qoshet dhe dritaret e
papafingove, oxhaqet etj.

Figura 1.10. Burimi: Hoddenbach 2005.
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Kur këto defekte gjendet, duhet të shënohet me kujdes vendndodhja e
tyre në skicë dhe të përshkruhet si një pikëhyrje e mundshme për brejtësit.
Qëllimi i një inspektimi të hapësirës së jashtme është që të merret sa më
shumë informacione të mundshme mbi pikat e hyrjes së brejtësve dhe
elementët që favorizojnë aktivitetin e tyre si bimësia barishtore, grumbujt e
materialeve inerte, plehrat, sende të hedhura në grumbuj etj.
Me kujdes duhet të kontrollohen të gjitha anët e ndërtesave, strehët e çative,
faqet e poshtme të arkitrarëve, kornizat, pjesët e çative me majë, sallonet dhe
verandat, oxhaqet dhe kaldajat, platformat e lëvizshme, si edhe të gjitha zonat
e jashtme për ndonjë çarje dhe vrimë që janë rreth 0.6 cm ose më të mëdha
(Figurat 1.10, dhe 1.11). Kontrolloni rreth verandave dhe kuvertave që prekin
ndërtesat, qoshet e papafingove dhe oxhakët për praninë e të çarave dhe
vrimave që lejojnë hyrjen e brejtësve. Nëse ka vrima në kufij të ndërtesave
ose pjesëve të mureve, duhet t i shënoni ato me kujdes.
Një grup riparimi duhet të ndjek udhëzimet e inspektimit për të izoluar të
gjitha vrimat e mundshme dhe për të siguruar ndërtesën sa më mirë.

Figura 1.11. Burimi: Hoddenbach 2005.
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Raportoni çdo grumbull inertesh që mund të vëzhgoni siç mund të jenë
grumbujt me orendi të hedhura, dru zjarri, gurë, mbeturina, bimësi barishtore
të dendur ose trungje, të cilat mund të gjenden brenda hapësirës së ndërtesës.
Shënoni praninë e shkurreve me gjethe të gjera dhe luleve zbukuruese që
mund të sigurojnë strehë për brejtësit. Mbani shënime për të gjitha bimët e
larta që janë afër ndërtesave. Sa më e madhe të jetë gjatësia dhe gjerësia e
hapësirës pa bimë rreth ndërtesave, aq më të siguruara do të jenë ato nga
brejtësit.
Një zonë rreth 50 cm pa bimësi larg themeleve të ndërtesave është e
nevojshme për të larguar brejtësit. Vëzhgoni për praninë e lastarëve të bimëve
zbukuruese që mund të varen në muret e ndërtesave, të cilat shërbejnë për
zvarritjen dhe ngjitjen e brejtësve. Identifikoni urat e qëndrueshme në afërsi
të ndërtesave, tubacionet që rrjedhin, si edhe për rrjedhje të ndryshme uji në
ndërtesa, të cilat tërheqin brejtësit.

Themelet
Themelet janë vendet ku brejtësit gërmojnë më shpesh (Figurat 1.12 dhe
1.13). Identifikoni të çarat dhe vrimat tek themelet e ndërtesave, hapësirat
zvarritëse të papërshtatshme në kornizat e dyerve, hapjet rreth dritareve, e
kështu me radhë.
Vëzhgoni dhe izoloni gjurmët dhe shenjat që tregojnë aktivitetin e brejtësve
afër ndërtesave, që duken si gërmime, strofulla dhe gropa poshtë themeleve,
rrugëkalimet e brejtësve nëpër mure, bimë të dëmtuara nga brejtësit, gjurmët
dhe jashtëqitjet e tyre, vendet ku ata kanë ngrënë, struktura të dëmtuara dhe
të gërvishtura, si edhe mbeturina të tjera të tyre.

Figura 1.12. Burimi: Hoddenbach 2005.
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Figura 1.13. Burimi: Hoddenbach 2005.

Dyert dhe Dritaret
Dyert janë vendet kryesore të hyrjes së brejtësve në ndërtesa. Brejtësit
tërhiqen shumë nga dyert e jashtme, veçanërisht nga ato që janë me drita.
Kontrolloni dyert dhe rrjetat metalike të tyre që të kenë susta vetëmbyllëse.
Me kujdes kontrolloni kornizën e jashtme të dyerve, portat dhe dritaret për
vrima dhe të çara (Figurat 1.14 dhe 1.15).
Vëzhgoni dyert e mbyllura nga ana e brendshme e ndërtesave dhe shtëpive
gjatë orëve të ditës për të vlerësuar madhësinë e vrimave që mund të ekzistojnë
në to. Kjo gjë mund të duket qartë edhe nga sasia e rrezeve të diellit që hyjnë
nëpërmjet vrimave të vogla dhe të çarave.

Figura 1.14. Burimi: Hoddenbach 2005.
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Linjat e Tubacioneve dhe Kutitë e Tyre
Vrimat dhe të çarat rreth sistemit elektrik, hidraulik dhe gazit që hyjnë në
ndërtesa nëpërmjet mureve, janë pikëhyrje ideale për brejtësit (Figura 1.16).
Kontrolloni, nëse nuk ka vrima dhe të çara më të mëdha sesa 6-7 mm rreth
sistemin dhe linjave elektrike, hidraulike dhe të gazeve.
Sigurohuni që dyert e kutive të linjave elektrike të jenë të mbyllura dhe
puthitura mirë.

Figura 1.15. Burimi: Hoddenbach 2005.

Figura 1.16. Burimi: Hoddenbach 2005.

Çatitë, Oxhaqet dhe Papafingot
Përdorni shkallë për të kontrolluar faqen e poshtme të çative dhe vetë
çatitë (Figura 1.17). Kontrolloni, nëse oxhaqet dhe kapakët mbyllës janë të
puthitur mirë, si edhe vendi i ndezjes së zjarrit të jetë i mbyllur kur nuk është
në përdorim.
Verifikoni të gjitha daljet e tubave, që të jenë të pajisura me rrjeta me
gjerësi vrime jo më të madhe se 6 mm. Shikoni për praninë e vrimave rreth
njësive ngrohëse dhe pajisjeve të kondicionerëve. Kontrolloni gjithmonë
gjendjen e përgjithshme të çatisë për defekte, dëmtime dhe vende ku mund
të rrjedh ujë. Kontrolloni, nëse kabllot dhe linjat elektrike që futet në ndërtesë
të mos ketë bimë të varura.
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Plehrat
Aromat e plehrave tërheqin minjtë në ndërtesa dhe afër tyre. Kontrolloni
kontenierët e plehrave dhe zonën përreth mbi aktivitetin e dukshëm të brejtësve
dhe higjienën e varfër (p.sh. plehra përtokë, kontenierë të hedhur dhe jo të larë
mirë etj). Gjithashtu kontrolloni për kazanë plehrash që mund të jenë vendosur
afër ndërtesave ose me kapak jo të puthitur dhe të dëmtuar etj. Higjiena e
varfër që favorizon brejtësit duhet të shënohet në fletën raportuese të inspektimit
dhe të vihen në dijeni menaxherët e zonave përkatëse të ndërtesave.

Figura 1.17. Burimi: Hoddenbach 2005.

Figura 1.18. Burimi: Hoddenbach 2005.

290

Disa rekomandime për identifikimin dhe izolimin e vrimave ku mund të
hyjnë brejtësit në hapësirat e jashtme:
Skajet dhe qoshet e ndërtesave nuk duhet të ketë të çara, vrima ose
plasaritje, të cilat mund të lejojnë brejtësit të hyjnë brenda.
Vrimat që gjenden skajeve dhe themeleve të ndërtesave duhet të
inspektohen dhe izolohen me kujdes.
Linjat elektrike, të ujit, të gazit dhe ato të ujërave të zeza, ndonjëherë
hyjnë ose kalojnë nëpërmjet skajeve ose poshtë tyre. Kontrolloni me
kujdes përreth tyre për praninë e vrimave dhe të çarave dhe i riparoni
ato.
Kontrolloni të gjitha dyert e jashtme që të jenë të puthitura mirë, si
edhe të gjitha dritaret, nëse kanë xhama të thyer ose vrima të
mundshme. Dyert e jashtme metalike gjatë përdorimit fillojnë të
përkulen ose shtrembërohen dhe nuk mund të mbyllen plotësisht.
Kontrolloni me kujdes të gjithë kondicionerët e montuar në mure
dhe izoloni vrimat ku hyjnë kabllot dhe telat e ajrimit dhe energjisë
elektrike.
Kontrolloni që vrimat e shkaktuara nga sistemi i ventilimit ose
aspiratorëve të montuar në mure të jetë i pajisur me rrjetë ose të jenë
të mbyllura dhe puthitura.

Figura 1.19. Burimi: Hoddenbach 2005.
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Pjesët e Brendshme të Ndërtesave
Edhe pjesët e brendshme të ndërtesave duhet të inspektohen dy herë në
vit për një kontroll sa më të sigurt ndaj brejtësve. Ky inspektim duhet të
pasojë inspektimin e jashtëm. Inspektimi i brendshëm kërkon të njëjtat
kontrolle të kujdesshme për dallimin e pikëhyrjeve të brejtësve, për kontrollin
e burimit të ushqimit, ujit dhe pjesëve të mbeturinave, për shenjat dhe gjurmët
e infestimit të brejtësve, si edhe mungesën e higjienës që mund të favorizojë
këto infestime. Është e rëndësishme skicimi i hapësirës së brendshme të
ndërtesave për të kryer sa më mirë hetimin dhe kontrollin e zonave të
mundshme ku mund të hyjnë brejtësit. Të gjitha shënimet duhen hedhur në
fletë inspektuese përkatëse për të ndihmuar procesin e riparimeve pasuese.

Gjetja e Vrimave ku Hyjnë Brejtësit
Hyrja e brejtësve në shtëpi dhe dhoma mund të bëhet edhe nga vrimat
dhe të çarat më të vogla që lidhin dhomat me hapësirën e jashtme, ose me
dyshemenë dhe tavanin. Vendhyrjet më të zakonshme të brejtësve në shtëpi
janë poshtë dyerve si edhe në hapësirat e mjaftueshme në mure, dysheme
dhe çati. Por edhe në vrimat që përdoren për kalimin e kabllove elektrike,
hidraulike, gazit dhe sistemin të ujërave të zeza (Figura 1.20).
Me kujdes kontrolloni të gjitha portat hyrëse, tubacionet dhe sistemin elektrik.
Vrimat dhe të çarat në gurë, tulla, oxhaqe janë gjithashtu vendhyrje të zakonshme
për brejtësit. Vendhyrje të tjera që nuk shihen lehtë janë në dhoma të errëta, në
qoshe, depo, banja, dollapë, rreth ngrohësve të ujit, kaldajave (Figura 1.21), kaloriferëve,
makinave larëse të rrobave dhe pjatave, si edhe në furra, soba, stufa etj.

Figura 1.20. Burimi: Hoddenbach 2005.
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Figura 1.21. Burimi: Hoddenbach 2005.

Përdorni elektrik dore për të kontrolluar të gjitha qoshet dhe depot;
kontrolloni dhe lëvizni të gjithë sirtarët në dollapë dhe në të gjitha pajisjet e
tjera.
Mbyllja e dyerve të dhomave dhe ato të jashtme gjatë natës kufizon shumë
aktivitetin dhe futjen e brejtësve.

Identifikimi i Burimeve Ushqimore dhe Ujit për Brejtësit
Identifikoni çdo burim ushqimi, ose uji të mundshëm për brejtësit. Shembuj
të vendeve ku brejtësit mund të gjejnë ushqim janë banakët e ndryshëm,
kuzhinat, dhomat e gatimit, makineritë e ëmbëlsirave ose të pjekjes së
kokoshkave, makineritë e kafes, zonat e brendshme të ruajtjes së ushqimeve,
insekte dhe brejtës të tjerë të ngordhur, sapunët në dhomën e ndenjes, plehrat
e lëna në vende të ndryshme gjatë natës, ambalazhet ushqimore të dëmtuara
ose të çara në dhomat e ruajtjes së ushqimeve, tuba të hapur dhe tubacione
që rrjedhin ujë etj.
Kontrolloni, nëse ka vende ku brejtësit mund të ushqehen dhe fshihen si
në dhoma të errëta, qoshe, dollapë, sirtarë të ndryshëm, poshtë sobave,
frigoriferëve, lavamanëve dhe pas çdo mobilie tjetër, vende ku ka feçe, urinë
dhe mbeturinave ushqimore të brejtësve.
Pyesni të gjithë banorët e zonës, nëse kanë parë brejtës të ndryshëm afër
ndërtesave të tyre dhe në hapësirën e jashtme. Nëse është e mundur matni
lagështirën e mjedisit të brendshëm ose të vendeve të ndryshme për të dalluar
lagështirën në mure, tubacione dhe drenazhime që rrjedhin ujë etj.
Prania e lagështirës favorizon shtimin e myqeve, baktereve, kërpudhave, si
edhe zhvillimin e insekteve të ndryshëm si mizat, rriqrave të vogla, centipedëve,
merimangave, akrepave etj. Të gjitha këto janë vende që favorizojnë dhe
tërheqin brejtësit dhe duhet të shënohen tek fletët raportuese të inspektimit.

Treguesit e Pranisë së Brejtësve
Gjurmët dhe shenjat që tregojnë për praninë e brejtësve përfshijnë kadavrat
e ngordhura, grumbuj furrtaresh të ngordhura, krahëve dhe këmbëve të tyre,
fara të ndryshme, kikirikë, arra, vende të fërkuara dhe me yndyrë, gjurmë
jashtëqitjesh dhe urinë, qime dhe gëzof në afërsi të vendhyrjeve etj. Por edhe
aroma që minjtë lënë në dhoma është një tregues tjetër për praninë e tyre.
Ushqimet pjesërisht të konsumuara, feçet, mbetjet e ëmbëlsirave, letra të
copëtuara dhe materiale të tjera të grumbulluara, janë gjithashtu shenja që
tregojnë për praninë e minjve.
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Identifikimi i Strehave të Brejtësve
Përdorni elektrikë për të parë në vende që ofrojnë strehë për minjtë. Vende
të tilla mund të gjenden brenda dollapëve ose bufeve, kutive të ndryshme që
vendosen në dysheme, poshtë gardërobave dhe komove, sëndukëve ose
arkave të ndryshme, pas makinerive të ndryshme, pas dhe poshtë frigoriferëve,
pranë dhe poshtë pajisjeve për ngrohjen e ujit, kaldajave dhe sobave, si edhe
në vendet e mbyllura. Vendet e strehimit të brejtësve në ndërtesa ose shtëpi
janë të shumta. Çdo vend i errët dhe i fshehtë mund të shërbejë si vend për
strehimin e tyre. Sigurohuni që të gjitha arkat ose pajisje të tjera të jenë të
vendosura në rafte, të jenë të sistemuara dhe të paktën 15 cm mbi dysheme.
Largimi i këtyre pajisjeve nga dyshemeja redukton shumë vendet ku strehohen
brejtësit.

Riparimet në Pjesët e Brendshme të Shtëpive dhe Ndërtesave
Riparimet në shtëpi mund të shkaktojnë vrima të vogla që përdoren nga
minjtë si vendhyrje. Inspektimi i këtyre riparimeve të brendshme të shtëpive
është shumë i rëndësishëm dhe kontrolli duhet të bëhet edhe në struktura të
tjera të ndërtuara dhe riparuara.
Gjatë riparimeve dhe eliminimit të vrimave të krijuara gjatë tyre duhet
që:
Me kujdes kontrolloni të gjitha pikat e hyrjes në mure, tavane dhe
dysheme të linjës së gazit, ujit, linjës elektrike dhe hidraulike etj.
Kontrolloni përreth tubacioneve të lavamanëve, nëse janë të puthitur
mirë (Figura 1.19). Nëse kaldajat ose ngrohësit e ujit janë brenda
dhomave (Figura 1.20), me kujdes duhet të kontrolloni pjesën e
brendshme të tij për vrima ose hapje të mundshme.
Kontrolloni brenda dollapëve dhe bufeve të kuzhinës, mbi dhe nën
sobë, për praninë e vrimave të ndryshme në vendet ku merret energjia
elektrike në tavan ose mure etj.
Kontrolloni për gjurmë jashtëqitjesh, shenja yndyre, urine dhe çdo
shenjë tjetër.
Kontrolloni për vrima në tavanë, mure, rreth instalimeve të ajrit të
kondicionuar.
Kontrolloni për vrima rreth tubacioneve të makinave larëse të rrobave
dhe oxhakët për hapje dhe vrima të mundshme.
Shumica e kutive të sigurisë së sistemit elektrik janë të vendosura në
mure dhe në dhoma të ndryshme. Kontrolloni që ato të jenë instaluar
siç duhet dhe mos të kenë hapësira dhe vrima.
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Nëse në brendësi të dhomave ka gjurmë dhe shenja që tregojnë praninë e
brejtësve, inspektoni mobiliet e brendshme për praninë e vrimave dhe
gjurmëve.

Riparimet e Vrimave dhe të Çarave në Pjesët e Jashtme të
Ndërtesave
Pjesa më e madhe e vrimave të vogla dhe të çarave në pjesët anësore të
ndërtesave mund të mbushen me stuko, llaç ose me beton në disa raste
(Figura 1.22). Pas stukimit dhe suvatimit, pjesa mund të lyhet dhe përshtatet
me ngjyrën e mëparshme të ndërtesave dhe mureve të dëmtuara.

Figura 1.22. Burimi: Hoddenbach 2005.

Vrimat e mëdha mund të kërkojnë mbushje para se të kryhet stukimi ose
suvatimi. Mbushja mund të bëhet me shkuma të ndryshme të forta (Figura
1.23). Shkuma mund të shkatërrohet në prani të rrezeve direkt të diellit dhe
është e nevojshme që të stukohet ose suvatohet më pas që të jenë më e
qëndrueshme.
Vrimat me hapje shumë të mëdha, tek të cilat nuk mund të aplikohet
shpërndarja e shkumave, mund të izolohen me fletë të holla metalike të
galvanizuara dhe më pas të lyhen me të njëjtën ngjyrë që ka muri. Kur përdoren
fletë metalike, duhet të siguroheni që të gjitha anët e saj të jenë të lidhura dhe
puthitura mirë me murin.
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Figura 1.23. Burimi: Hoddenbach 2005.

Linjat hidraulike dhe elektrike
Pjesa më e madhe e vrimave dhe të çarave rreth linjave elektrike, tubacioneve
të ujit, linjave të tjera hidraulike, linjat e gazit, tubave të tjerë, linjat e sistemit të
kondicionimit dhe linjat e televizorëve që mund të hyjnë në ndërtesa, mund
të izolohen me material stukues, suvatues ose materiale të tjera si pjesë rrobash
ose fletë metalike.

Oxhakët dhe Tubat e Tyre
Kur është e mundur dhe e sigurt, mbyllni me rrjetë metalike të fortë pjesën
e sipërme të oxhakëve dhe daljet e tubacioneve nga brenda shtëpive jashtë.
Nëse përdorimi i rrobave të forta mund të shkaktojnë zjarr, atëherë përdorni
mbrojtës oxhakësh për të parandaluar hyrjen e minjve mbi vatrën e zjarrit
(Figura 1.17).

Dyert dhe Dritaret
Pjesa më e madhe e vrimave dhe të çarave në dyer dhe dritare, mund të
mbyllen me bojë ngjyruese ose të lyhen pas stukimit dhe suvatimit.
Dritaret duhet të mbyllen mirë dhe të kenë xhama të padëmtuar dhe jo të
thyer, si edhe të jenë të pajisura me kasa metalike rrjetore (Figura 1.25). Të
gjitha vrimat e mundshme duhet të mbushen stuko ose llaç.
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Figura 1.24. Burimi: Hoddenbach 2005.

Figura 1.25. Burimi: Hoddenbach 2005.

Themelet dhe Muret e Ndërtesave
Riparoni të çarat dhe vrimat në themele me beton ose llaç (Figura 1.26).
Nëse gjenden strofulla brejtësish me minj brenda, në fillim duhet që ata të
kapen me kurthe dhe më pas të bëhet izolimi me beton ose llaç.
Përdorimi i një rrjete metalike të fortë është e nevojshme të vihet në bazë
të themeleve dhe vendeve që janë lehtësisht të gërmueshme nga brejtësit, si
edhe në vendet ku ata mund të ndërtojnë strofullat e tyre. Ndërtimi i një
brezi betoni rreth themeleve të ndërtesa është mëse i nevojshëm për të penguar
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ndërtimin e strofullave dhe gërmimin e minjve, të cilët janë shumë agresiv
dhe të aftë për të gërmuar në vende të forta.

Figura 1.26. Burimi: Hoddenbach 2005.

Papafingot
Kontrolloni, nëse dyert e papafingove dhe hapësirat ku brejtësit mund të
zvarriten në mure, të jenë të puthitura mirë dhe pa mundësi kalimi. Pajisni
hapësirat dhe vrimat e mundshme me rrjeta të forta metalike. BimësiaPër të
mbajtur brejtësit larg ndërtesave dhe për të penguar hyrjen e tyre nëpërmjet
bimëve, duhet që ato të rregullohen, krasiten dhe degët e gjatë të priten që
mos të mundësojnë kacavjerrjen e tyre. Largoni dhe prisni bimët që kanë
degë të lidhura ose ngatërruara me sistemin e tubacioneve, linjat elektrike.
Degët e pemëve që janë afër mureve dhe çatisë duhet të priten. Lulet zvarritëse
zbukuruese që janë të ngjitura me murin duhet të pritën në mënyrë që të
pengojnë zvarritjen e brejtësve.

Zonat e Plehrave dhe Mbeturinave
Kontrolloni kazanët dhe koshat e plehrave dhe kapakët e tyre që të puthiten
mirë, si edhe mbuloni çdo vrimë të madhe në fund të kontenierëve me një
rrjetë metalike me vrima jo më të mëdha se 6-7mm. Fusni një disk metalik në
fund të kazanëve në formë tulipani për të parandaluar futjen e minjve.
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Automobilat dhe Makineritë
Është shumë i vështirë dëbimi i brejtësve nga makineritë e ndryshme siç
janë mjetet transportuese, pajisjet ndërtuese dhe pajisjet të tjera. Makineri të
tilla mund të mbrohen nga dëmtimet që u shkaktojnë brejtësit duke i mbyllur
në garazhe të izoluar dhe siguruar nga hyrja e brejtësve.
Riparimet e Vrimave dhe të Çarave në Pjesët e Brendshme të
Ndërtesave
Të gjitha vrimat dhe të çarat në mure, dysheme, tavane, dollapë, tubacionet
e banjave ose përreth oxhakëve, duhet të izolohen për të penguar futjen e
brejtësve në dhoma. Vende të tjera të brendshme që duhet riparuar janë edhe
përreth tubacioneve dhe kanaleve të vogla, telave elektrikë, kutive të
shpërndarjes elektrike, tubat e ujit, drenazhimet e ndryshme, oxhaqet,
aparaturat e ajrit të kondicionuar dhe kabllot e tyre, si edhe elementë të tjerë
që depërtojnë murin, dyshemenë dhe tavanin.
Përdormi i rrjetave të forta ose fletëve metalike për mbylljen e vrimave të
ndryshme, ndonjëherë nuk është e mjaftueshme për pengimin e futjes së
brejtësve në mjedisin e brendshëm të ndërtesave. Në këto raste është i
rekomandueshëm përdorimi i stukove dhe llaçit.
Pajisni kanalet nën dysheme me rrjeta të forta metalike me vrima jo më të
mëdha se 6-7 mm, në dhomat e lavanderisë, dhomat e ngrënies, banjat dhe
dhomat e tjera.
Puthitni dyert e jashtme duke i pajisur me susta tërheqëse dhe puthitëse
duke ulur mundësinë e krijimit të vrimave dhe hapjeve të vogla ku brejtësit
mund të futen.

Materiale të Ndryshme për Mbrojtjen nga Brejtësit
Objektet që dëbojnë ose largojnë brejtësit kanë të bëjnë me parandalimin
fizik ose me shkurajimin e brejtësve që të hyjnë në ndërtesa. Megjithatë,
dhëmbët e mprehtë të brejtësve janë të përshtatur për të brejtur dhe për t i
lejuar ata që të depërtojnë edhe në struktura të qëndrueshme. Materialet që
do të përdoren për të parandaluar hyrjen e brejtësve duhet të jenë shumë
rezistente që mos të brehen dhe penetrohen nga ta. Pavarësisht nga lloji i
materialit të përdorur, nuk duhet lejuar asnjë vrimë e hapur.

Materialet Metalike të Qëndrueshme
Fletët metalike. Fletët metalike të galvanizuara dhe të rënda janë të
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rekomandueshme për pengimin e brejtësve dhe dëbimin e tyre. Përdoren të
rënda për të moslejuar zhvendosjen e krijuar nga presioni i ushtruar nga
trupat e brejtësve.
Fletët Metalike me Vrima. Fletët metalike me vrima janë shumë rezistente
ndaj brejtësve, por janë të vështira për t u përpunuar.
Mbulesat Metalike. Mbulesat metalike janë më të mirat në përdorimin
kundër dëbimit të brejtësve dhe ndër materialet më të lehta që mund të
përpunohen dhe lakohen për t iu përshtatur formave të vrimave që duhet të
mbyllim. Ato përdoren për mbylljen e vrimave të tubave, oxhaqeve dhe
vrimave të tjera.
Mbulesat Metalike që nuk N dryshken. Përdormi i tyre ka përparësi,
sepse nuk ndryshken lehtë dhe zgjasin në kohë.
Rrjetat Metalike të Dritareve. Rrjetat metalike të dritareve nuk janë
shumë mbrojtëse ndaj brejtësve dhe mund të përdoren në dritare vetëm për
largimin e insekteve. Ndërsa rrjetat plastike, nuk janë fare të përshtatshme
për mbajtjen larg të minjve, ato janë lehtësisht të kalueshme për ta.
Fletët Rezistente Metalike. Këto fletë mund të manipulohen lehtë, por
nuk janë të përshtatshme për vrimat që kanë forma shumë të ndryshme dhe
deformuara. Ato ofrojnë një mbrojtje mesatare ndaj brejtësve, sepse janë të
qëndrueshme, të puthitura mirë dhe shumë penguese.
Fletët Mbrojtëse të Dyerve. Këto fletë janë shumë të përshtatshme për
dyert dhe sigurojnë një mbrojtje nga brejtësit. Ato pengojnë edhe brejtjen e
dyerve dhe dritareve.
Izoluesit e Fundeve të Dyerve dhe Pragjet. Këta izoluesë prej gome
të shtrëngueshme puthiten në fundet e dyerve, por janë të kushtueshme dhe
të vështirë të montohen.

Materialet Mbushëse
Rrjetat Metalike. Këto janë fletë metalike ose rrjeta të galvanizuar që
përdoren në zonat e mureve të dobësuara ose me vrima. Ato përdoren para
fillimit të aplikimit të llaçit, ose stukove për të forcuar shtresën e suvasë. Këto
janë materiale shumë të lakueshme dhe mund të mbushin vrimat dhe hapësirat
bosh. Është një material mbushës shumë i fortë dhe është lehtësisht i
ngjeshshëm.
Leshi Metalik. Leshi metalik është një produkt mbushës shumë efektiv,
që merr formë lehtë dhe manipulohet me lehtësi. Veç leshit metalik që mbush
vrimat dhe hapësirat, është mirë që më pas të vihet edhe një fletë metalike
mbrojtëse për një qëndrueshmëri më të madhe.
Përbërjet Stukuese. Përdorni materiale dhe përbërje të ndryshme stukuese
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dhe mbushëse dhe më pas përdorni bojë me ngjyrën përkatëse për estetikën
e mureve.
Përbërjet Stukuese Vajore dhe Rezine. Këto lloj materialesh janë të
qëndrueshme dhe mund të zgjasin 1 4 vjet dhe kanë një cilësi lëmuese të
lartë, madje edhe në kohë të ftohtë. Dhe pse janë jo shumë të kushtueshme
dhe shumë të lehta për t u përdorur, ato mund të çngjyrosen, rrudhosen ose
të ngjiten në sipërfaqe me vrima dhe poroze siç janë tullat. Këto përbërje janë
të përshtatshme për mbushjen e vrimave të vogla.
Përbërjet Stukuese në Formë Qumështi. Këto përbërje stukuese
mbushëse mund të jenë akrilike ose vinilike. Produktet akrilike janë më të
përshtatshme për t u përdorur në nyjet jo të lëvizshme, zgjasin shumë dhe
kanë karakteristika më të mira gërryese, por janë më të shtrenjta se produktet
vinilike. Të dy këto lloj produktesh janë lehtësisht të aplikueshme, riparohen
shpejt, nuk ngjyrosen, pastrohen lehtë me ujë, kanë qëndrueshmëri 3-10 vjet,
kanë aftësi ngjitëse të mirë dhe nuk rrudhosen lehtë. Por këto lloj produktesh
mund të forcohen dhe ngrijnë shpejt në kohë të ftohtë para se të përdoren.
Përbërjet Stukuese Butilike. Këto materiale janë shumë të përshtatshme
për izolimin e hapësirave midis shtresave metalike dhe mureve të suvatuar, si
edhe për nyjet me hapësirë dhe përmasa 2 cm të gjera dhe 1 cm të thella.
Këto përbërje janë më të qëndrueshme, sesa ato në formë qumështi, por
janë më të vështira për t u përdorur. Por ato janë rezistente ndaj rrudhosjeve,
kanë veti shumë të mira ngjitëse dhe janë shumë të mira për t u përdorur në
brendësi të tokës. Këto materiale janë të djegshme kur lagen dhe kërkojnë
tretës boje për t u pastruar.
Izoluesit Elastomerikë. Ky grup materialesh përfshin silikonet,
popiuretanet, polisulfidet etj. Janë ndër materialet më të përshtatshme për të
izoluar zonat e nyjeve të lëvizshme me hapësira ndërmjet tyre. Këto produkte
janë rezistente ndaj ujit, përdoren shpejt, mbeten të lakueshme në temperaturë
të ndryshme, janë shumë rezistente ndaj shformimeve e rrudhosjeve dhe
ngjiten mirë e shpejt me materiale të lagura. Megjithatë, vetëm disa lloje
përbërjesh mund të lyhen, por këto lloje janë shumë të kushtueshme dhe
kërkojnë përdorimin e tretësve për t u pastruar.
Izoluesit prej Asfalti. Këto produkte janë të përdorshme në hapësirat
jashtë shtëpive dhe ndërtesave, në zonat ku kalohet dhe ku janë dalluar gërmime
dhe strofulla të brejtësve. Asfaltimi është një mënyrë e mirë për të izoluar
vrimat dhe strofullat e minjve dhe janë të qëndrueshëm në kohë, por është e
vështirë të sigurohen për izolimin e vrimave për një shtëpi prívate.
Rezinat Epoksi dhe prej Lesh Xhami. Këto materiale mund të përdoren
si materiale mbushëse dhe stukuese të vrimave. Ato mund të përdoren edhe
në automjete dhe varka. Shumë prej këtyre përbërjeve forcohen shpejt pas
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kontaktit me mjedisin, janë shumë të qëndrueshme, rezistente ndaj kushteve
mjedisore dhe mbrojtës ndaj brejtësve.
Produktet e Çimentove dhe Llaçrave. Të gjitha këto produkte janë
pengesa shumë rezistente ndaj kafshëve të egra, nuk janë praktike në të gjitha
situatat, sepse forcohen ngadalë dhe kërkojnë shumë kohë për t u përzier
dhe për t u pastruar.
Çimento dhe Betoni. Këto materiale janë shumë të mira për izolim. Janë
shumë të forta dhe të qëndrueshme, por kërkojnë punë të madhe për përzierjen
dhe aplikimin e tyre.
Druri. Produktet e drurit nuk janë shumë rezistente për pengimin e minjve
të mëdhenj. Ato mund të përdoren për izolimin e vrimave të vogla, por jo
për periudha të gjata kohe, sepse druri është lehtësisht i atakueshëm nga
dhëmbët e brejtësve.

Monitorimi dhe Vlerësimi pas Trajtimit
Monitorimi pas trajtimit, inspektimit dhe riparimeve për praninë e brejtësve
është shumë i rëndësishme për të patur nën kontroll infestimet nga ta. Para se
të fillohet monitorimi duhet të ndërtohen një plan ose skicë që tregon
shpërndarjes e kurtheve dhe mjeteve të tjera jotoksike, si edhe vendet e
riparuara dhe të inspektuara më parë. Monitorimi duhet të kryhet sipas një
tabele treguese. Duhet të shënohen të gjitha shenjat dhe gjurmët e brejtësve
përreth ndërtesave, si edhe defektet dhe vrimat e mundshme. Shenjat dhe
gjurmët tregojnë për një aktivitet të ri të brejtësve dhe defektet strukturore të
ndërtesave.
Për të monitoruar aktivitetin dhe praninë e brejtësve në brendësi të
ndërtesave, duhet të vendosni kurthe mekanike dhe kurthe kapëse jotoksikë
në vendet ku dyshohet prania e tyre. Kontrolloni kurthet dhe stacionet
rregullisht dhe regjistrojini së bashku me llojin dhe numrin e brejtësve të
kapur. Mbani shënime për kurthet vrasëse që nuk kanë kapur minj, ata që
janë të shkrehur dhe u është ngrënë karremi, si edhe ata që nuk kanë kapur.
Vëzhgoni dhe regjistroni praninë dhe vendet e shenjave të brejtësve, siç
janë feçet, urina, pjesë gëzofi, shenja yndyre, vrima, pjesë druri të brejtura etj.,
si edhe pyesni banorët, nëse kanë parë minj ose gjurmë të tyre.
Këto shënime do të japin informacione shumë të rëndësishme në të
ardhmen dhe në kontrollet pasuese.
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2. KONTROLLI KIMIK. RODENTICIDËT
Kontrolli i brejtësve komensalë varen nga përdorimi i helmeve ose
rodenticidëve, që formulohen në lloje të ndryshme karremash si pluhur ose
të përzierë me ujin. Rodenticidët klasifikohen në dy lloje përbërjesh:
rodenticidët kronike (doza të shumëfishta, me veprim të ngadalshëm) dhe
rodenticidë akut ose të menjëhershme (doza të vetme, me veprim të
menjëhershëm). Më të përhapur në botë dhe veçanërisht më të përdorur janë
helmet antikoaguluese.
Rodenticidët me veprim të ngadalshëm kanë gjetur më shumë përdorime
praktike dhe në pjesën më të madhe të programeve të kontrollit. Rodenticidët
akut, ose me veprim të menjëhershëm akoma kanë një rol të rëndësishëm
për deratizimin, por ata janë kryesisht më të përdorshëm në situata ku ka
nevojë të menjëhershme për të reduktuar dendësinë e madhe të popullatave
të brejtësve komensalë në sistemin e kanalizimeve dhe zona të izoluara larg
kafshëve dhe banesave të njerëzve. Në ditën e sotme përdorimi i tyre është
shumë i kufizuar. Ndërsa rodenticidët kronik kanë gjetur më shumë përdorim
kohët e sotme.
Rodenticidët klasifikohen në disa tipe për nga mënyra e aplikimit, shkalla e
rrezikshmërisë për përdoruesin, efektiviteti në zhdukjen e brejtësve, kostoja
etj. Tipet më të përdorshëm klasifikohen si më poshtë:
a) Rodenticidët me veprim të ngadalshëm, ose kronikë, Antikoagulantët
b) Rodenticidët me veprim të menjëhershëm, ose akut
- Rodenticidët shumë të rrezikshëm
- Rodenticidët me rrezikshmëri mesatare
- Rodenticidët me rrezikshmëri të vogël
Në tabelën 1.5 jepen avantazhet dhe dezavantazhet e rodenticidëve kronike
dhe akut.
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Tabela 1.5. Avantazhet dhe dezavantazhet e përdorimit të rodenticidëve kronik
dhe akut.

Burimi: Brooks & Rowe 1987.

E këshillueshme është që rodenticidët me veprim akut të mos përdoren,
edhe pse ata kanë disa avantazhe në krahasim me ata me veprim kronik në
lidhje me shkallën e toksicitetit dhe shkallën e vdekshmërisë që paraqesin ndaj
brejtësve. Ata nuk lejohen të prodhohen, tregtohen dhe përdoren si rezultat
i rrezikshmërisë shumë të lartë që paraqesin për përdoruesit, njerëzit dhe për
kafshët shtëpiake.
Kjo është në përputhje me vlerësimet e bëra nga Direktiva 98/ 8 e
Komisionit Europian (98/ 8/ EC), e cila përditësohet në çdo kohë. Pas
vlerësimeve të dosjeve të tyre nga kjo direktivë, ata kanë dalë jashtë tregut.

304

Tabela 1.6. Klasifikimi i rodenticidëve në treg
Klasifikimi i Rodenticidëve
Gjenerata
e parë
Antikoagulantët /
Antagonist:
Vitamina K

Kumarina /
4-Hidroksikumarina

Indandioni-1,3
Të tjerë

Konvulsantët

Kalciferoli

Komponime inorganike

Organokloruret
Organofosfatet
Helme metabolike

Të tjerë

Gjenerata
e dytë

Varfarina
Na-Varfarina
Kumat ertalili
Brodifakumi
Difenakumi
Flokumafeni
Bromadioloni

Klorofakinoni
Pindoni
Difakinoni
Difetialoni

Krimidina
Fenilsilatrani
Striknina
Tetrametildisulfotetramina
Kolekalciferoli
Ergokalciferoli
Fosfur alumini
Arsenik
Karbonat bariumi
Fosfur kalciumi
Cianidet
Taliumi
Fosfur zinku
Kloraloza
Endrina
Fosacetima
Brometalina
Fluoroacetamidi
1,3-Difluoro-2-propanol (Gliftori)
Fluoroacetat natriumi
-Naftiltiourea
Norbormidi
Pirinuroni
Skilirozidi

Disa rregulla që duhen ndjekur gjatë punës në terren
Para shpjegimit të çdo kategorie dhe secilës lloj substance, më poshtë
paraqiten disa nga rregullat që duhen ndjekur dhe zbatuar me përpikëri gjatë
punës së aplikimit të karremave të helmuar në terren. Këto pika janë të
rëndësishme gjatë përdorimit të rodenticidëve dhe duhet të jenë të pranishme
në etiketat e ambalazheve të rodenticidëve të fabrikuar dhe të parapërgatitur
nga prodhuesit.
Mënyrat e aplikimit të substancave deratizuese në terren.
Efektiviteti i tyre.
Mënyrat e vendosjes dhe kohëzgjatja e qëndrimit të substancave
deratizuese në terrenet ose habitatet e brejtësve.
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Kujdesi që duhet patur gjatë mënyrës së aplikimit të substancave
deratizuese.
Si duhet të veprohet në rast incidentesh të konsumimit pa dashje,
prekjes së lëkurës, fytyrës dhe të pjesëve të trupit ku helmi mund të
futet lehtë në organizëm.
Gjithashtu e rëndësishme është të kihen parasysh dhe aplikohen edhe
elementë ndihmës të tillë si:

Identifikimi i problemit
Identifikimi i problemit është hapi i parë që duhet të ndërmerret gjatë
kontrollit të brejtësve ose gjatë problemeve që mund të shfaqen në ndërtesa
dhe banesa. Problemi i shkaktuar nga brejtësi mund të jetë i ndryshëm në
varësi të ndërtesave, magazinave, zonave dhe vendeve ku ky problem është
shfaqur.

Identifikimi i llojeve infestuese
Përcaktimi i llojeve të brejtësve, që shkaktojnë probleme tek banesat dhe
zonat ku jetojnë njerëzit, është një hallkë shumë e rëndësishme për fillimin e
marrjes së masave të kontrollit ndaj tyre.
Brejtësit me trup të madh dhe me ngjyrë gri ose të murrme, që nuk paraqesin
frikë nga prania e njerëzve; tregon se kemi të bëjmë me llojin Rattus norvegicus
ose miun e murrmë të kanaleve.
Nëse brejtësit e shfaqur kanë trup relativisht të njëjtë me të parin, por që
kanë trup me ngjyrë të zezë; kemi të bëjmë me Rattus raptus, ose miun e zi të
çatisë.
Në rastin kur minjtë janë me trup shumë të vogël dhe me ngjyrë gri, kemi
të bëjmë me miun e shtëpisë ose Mus domesticus (musculus).

Zgjedhja e teknikës së kontrollit
Përzgjedhja e teknikës së kontrollit do të varet nga disa faktorë. Ndër këto
faktorë mund të përmendim: zonën dhe hapësirën e saj, ndërtesat e izoluara,
banesat private dhe apartamentet, zonat industriale të izoluara, sistemin e
kanalizimeve dhe ujërave të zeza, hambarët e drithërave dhe magazinat
ushqimore, fushat e mbjella, arat etj.
Në varësi të këtyre zonave kemi të bëjmë me lloje të ndryshëm brejtësish,
të cilët kanë nevojë për përdorimin e teknikave specifike për ta.
Në sistemin e kanalizimeve dhe ujërave të zeza, në zonat e mëdha industriale,
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janë më tepër të përhapur minjtë e mëdhenj të kanaleve dhe më rrallë minjtë
e zinj.
Në shtëpitë private, dyqanet, baret, hotelet, restorantet, apartamentet dhe
banesa të ndryshme të vogla; më i përhapur është miu i vogël i shtëpisë, por
më rrallë edhe miu i zi dhe miu i murrmë i kanaleve.
Në zonat rurale, arat dhe fushat e mbjella, më të përhapur janë brejtësit
barngrënës të gjinisë Microtus.
Afër shtëpive private në zonat rurale, pranë hambarëve të drithërave etj.,
janë më të përhapur dhe mund të gjenden brejtës të egër të gjinisë Apodemus,
Myodes dhe më rrallë Microtus ose insektivorë të gjinisë Crocidura (hundëgjatët)
dhe Talpa (urithët).
Përzgjedhja dhe zbatimi i këtyre elementëve siguron një teknikë të sigurt
dhe më efektive për kontrollin e tyre.
Tabela 1.6 paraqet tipet dhe llojet e rodenticidëve (biocideve PT14), sipas
Komisionit Europian. Pjesa më e madhe e tyre janë jashtë tregut, për shkak
të rrezikshmërisë së lartë që paraqesin.

a. Rodenticidët me Veprim të Ngadalshëm (Kronik).
Antikoagulantët
Rodenticidët kronik (antikoagulantët) kanë një veprim fiziologjik të
përbashkët. Ata përçajnë mekanizmin që kontrollon mpiksjen, ose koagulimin
e gjakut, duke shkaktuar hemorragji të brendshme fatale. Veprimi i tyre është
grumbullues dhe një pjesë e tyre që të japin rezultat dhe të jenë efektive duhet
të gëlltiten për disa ditë rresht.
Antikoagulantët kanë dy lloje avantazhesh kryesore në krahasim me
rodenticidët akut.
Së pari, ata konsumohen lehtë nga brejtësit kur janë formuluar në
përqendrime të ultë në tipe të ndryshme karremash. Nuk kanë probleme në
lidhje me përqendrimin e dozës minimale, ndrojtjen dhe frikën ndaj brejtësve.
Së dyti, rreziku i helmimit të llojeve të kafshëve që nuk janë si qëllim për
t u helmuar, është reduktuar dhe, nëse ndodh helmim aksidental i njeriut ose
kafshëve të tjera ekzistojnë kundërhelme si Fitomenadioni ose Vitamina K.
Antikoagulantët që përdoren në kohën e sotme janë derivatet ose rrjedhësit
e përbërësve si indandioni (Klorofakinoni, D ifakinoni etj) dhe
hidroksikumarina (Varfarina, Bromadioloni, Brodifakum, Difenakum, Navarfarina etj). Ata kanë një ngjyrë të bardhë, pudra të buta dhe të verdha, ose
si kristale të ngurta. Pjesa më e madhe e tyre janë pa erë, por jo detyrimisht pa
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shije. Praktikisht, ata janë të patretshëm në ujë, megjithatë, kripërat e kalçiumit
dhe natriumit të pjesës më të madhe të tyre, janë të tretshëm në ujë dhe janë
të përdorshëm për përgatitjen e karremave helmuese të lëngshëm.
Veç dy grupeve të kumarinës dhe indandionit, së fundmi është shtuar edhe
një klasë e re e antikoagulantëve ku përfshihet Difetialoni, i cili ka një efikasitet
të madh në përqendrim 0.0025% - 0.005%. Difetialoni ka toksicitet të ulët
për kafshët jo target si qentë, macet, derrat etj.
Klorofakinoni dhe Bromadioloni janë të përdorshëm si vajra minerale të
tretshme. Dozimi i këshillueshëm për përdorimin e këtyre llojeve
antikoagulantëve është dhënë në Tabelën 1.7. Një pjesë e tyre që lejohen të
përdoren akoma, janë quajtur antikoagulantët dytësore ose të gjeneratës së
dytë dhe janë Difenakumi, Brodifakumi, Bromadioloni dhe Flokumafeni.
Të gjithë antikoahulantët kanë veprim të vonuar dhe ngordhja e brejtësve
mund të ndodh 3 ditë, ose 10 ditë pas konsumimin të karremit (më shumë
pas 5-7 ditësh).
Tabela 1.7. Doza vdekjeprurëse e disa antikoagulantëve.

Burimi: Brooks and Rowe 1987.

Rodenticidët kronik janë ndër substancat e vetme rodenticide, të cilët kanë
mënyrë të lehtë aplikimi dhe paraqesin rrezik më të vogël për aplikuesin ose
përdoruesin, jo vetëm për atë të specializuar, por edhe për atë të paspecializuar.
Ndahen në dy grupe: antikoagulanët e gjeneratës së parë dhe
antikoagulantët e gjeneratës së dytë.
Antikoagulantët e gjeneratës së parë janë rodenticidët e parë të prodhuar
kundër minjve dhe ratuseve (minjtë e mëdhenj të kanaleve dhe çatisë), ndërsa
antikoagulantët e gjeneratës së dytë janë prodhuar kundër minjve dhe ratuseve
rezistent ndaj atyre të gjeneratës së parë (tabela 1.6).
Të dy klasat e antikoagulantëve i përkasin rodenticidëve me veprim kronik
të ngadalshëm dhe me doza të shumëfishta veprimi, në kundërshtim me ata
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me veprim të menjëhershëm, ose akut dhe me një dozë të vetme veprimi.

Rezistenca ndaj antikoagulantëve
Rezistenca ndaj antikoagulantëve ka të bëjë me rënien e efektivitetit të
këtyre rodenticidëve për të kontrolluar popullatat e minjve. Antigoagulantët
janë substanca, që me kalimin e kohës, mundësojnë zhvillimin e rezistencës
tek popullatat e minjve. Rezistenca trashëgohet nga brezi në brez dhe, brezi
pasardhës është më rezistent, ose zhvillon një rezistencë më të fortë se brezi
paraardhës.
Në këtë mënyrë gjeneratat e reja me kalimin e kohës dhe zhvillimin më të
madh të rezitencës, mund të bëhet plotësisht rezistente ndaj një antikoagulanti.
Kjo bënë që ai antikoagulant të mos jetë më efektiv dhe të mos përdoren më
për kontrollin e minjve.
Rezistenca nuk zhvillohet në të gjithë individët e popullatës. Ajo zhvillohet
vetëm për disa individë, por nga brezi në brez, pasardhësit e tyre shtohen në
mënyrë progresive dhe në mënyrë progresive ata zhvillojnë edhe rezistencën
ndaj antikoagulantëve.

Aplikimi i Rodenticidëve
Pjesa më e madhe e rodenticidëve aplikohen të përzierë me karrema, por
disa prej tyre mund të përdoren si karrema në ujë të pijshëm dhe disa të tjerë
si pluhura helmues. Drithërat janë ndër lëndët tërheqëse më efektive për
përgatitjen e karremave. Karremat e helmuara në formulime të ndryshme
me drithëra parapërgatiten duke shtuar një ngjyrë të caktuar për të evituar
gëlltitjet aksidentale të njerëzve dhe kafshëve jo target. Gjithashtu, në formulime
shtohen edhe substanca shtuese, atraktuese dhe ëmbëltuese për të rritur
efikasitetit.
Nëse do të vendosen karrema që prishen lehtë, atëherë ata duhet të vihen
në terren gjatë mbrëmjes duke u siguruar që të jenë të freskët gjatë natës.
Karremat duhet të shpërndahen me kujdes për të shmangur derdhjen dhe
shpërndarjen e tyre. Nëse karremat do të përdoren në sistemin e kanalizimeve
dhe ujërave të zeza, duhet që të përdoren karrema me bazë dylli për t i ruajtur
nga lagështira dhe prishja e shpejtë.
Që kontrolli të jetë sa më efektiv është e këshillueshme që në fillim, në
mjedis dhe në terren, të hidhen më parë pjesë drithërash të pahelmuara ose
pjesë ushqimore, në mënyrë që brejtësit të mësohen me to. Kjo gjë duhet të
bëhet për disa ditë me radhë. Pastaj pas disa ditësh mund të aplikohet vënia
e karremave të helmuar.
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Në rastin kur do të përdoren karrema me antikoagulantë (e gjeneratës së
parë dhe të dytë), duhet që karremat të vihen në vende të fshehta të paarritshme
nga fëmijët dhe kafshët jotarget, ose të përdoren mbajtës karremash për t i
mbrojtur edhe nga lagështira dhe kushtet e motit.
Përdorimi i ujit të helmuar ose karremave të lëngshëm këshillohet në vendet
e thata ku mungon uji. Në këtë rast mund të përdoren rodenticidët që i
përkasin kripërave të tretshme të antikoagulantëve si Na-varfarina. Duhet
patur shumë kujdes që uji të mos jetë i arritshëm nga kafshët jo target.
Përdorimi i helmeve tymuese si fostoksina, dioksidi i kabronit dhe cianuri
i hidrogjenit nuk duhet të përdoren në vende ku ka kafshë dhe afër banesave.
Para përdorimit sigurohuni që zona që do të aplikoni njërin prej tyre, mos të
ketë kafshë shtëpiake dhe kafshë të tjera të egra jo target, mos të jetë afër
banesave të njeriut dhe kafshëve ose bagëtive.

Tipet e Formulimeve
Formulimet e karremave për kontrollin e brejtësve janë të tipeve dhe
natyrave të ndryshme. Një lloj substance aktive mund të ketë disa lloje
formulimesh të ndryshme. Bromadioloni është ndër antikoagulantët më të
përdorshëm dhe ekziston në formën e disa formulimeve: me drithëra dhe
grurë të bluar imët, drithëra dhe grurë kokërr, blloqet e parafinuar në formë
pelleti (topthi) dhe brumërat e freskëta.
Çdo formulim ka fushën e tij të përdorimit në varësi të mjedisit dhe llojit
të brejtësve që janë si objekt kontrolli. Në të vërtetë nuk ekziston asnjë
formulim që të jetë plotësisht i pëlqyeshëm në krahasim me një tip formulimi
tjetër kundër një lloji target brejtësi. Në një popullatë brejtësish preferencat për
ushqime janë shumë të ndryshme dhe i njëjti formulim mund të konsumohet
nga një grup individësh, por nuk mund të konsumohet nga një grup tjetër.
Tipet kryesore të formulimeve jepen në figurën 1.27. 1.28 dhe 1.29.

Drithërat
Drithërat më të përdorshëm janë ata pa cipa mbështjellëse si gruri, misri,
elbi dhe tërshëra. Ata mund të përdoren si kokrra të pabluara dhe të
thërrmuara, ose mund të përdoren në formë të grimcuar dhe në formë
pluhuri. Parapërgatitja dhe formulimi kryhet me teknika të veçanta nga
prodhuesi dhe ambalazhuesi. Kur lëndët aktive përzihen ose formulohen me
drithëra të pabluar, ato nuk përzihet uniformisht me drithërat, por qëndrojnë
në pjesën e jashtme të kokrrave të drithërave me përmasa të mëdha.
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Qese prej letre me drithëra të pabluara
Shpesh herë drithërat e pabluara formulohen në qese letre të atakueshme
nga brejtësit. Në këtë mënyrë karremat imitojnë ushqimet e futura në qese
letrash dhe bëhet më tërheqës për brejtësit. Brejtësit grisin letrën dhe hanë
vetëm formulimin, në këtë mënyrë vihet re, nëse karremat janë konsumuar
nga brejtësit ose jo.
Përdorimi i formulimeve në qese prej letre ka disa avantazhe në përdorim:
ruajtje më e mirë e produkteve dhe mënyrën e thjeshtë për zëvendësimin e
karremave. Në këtë mënyrë është e mundur që të shënohet toksiciteti dhe
përdorimi mbi qesen prej letre. Por mund të ndodh që brejtësit ta marrin
qesen e letrës dhe ta zhvendosin në vende të tjera ku mund të arrihen edhe
nga kafshë të tjera, prandaj duhet patur kujdes edhe ky fenomen.

Formulimet pellet ose si toptha
Në këto tipe formulimesh, drithërat thërrmohen dhe lënda aktive përzihet
së bashku edhe me lëndë të tjera shtuese dhe atraktuese siç janë ëmbëltuesit
dhe aromatizuesit që tërheqin më shumë brejtësit. Këto formulime kanë një
dezavantazh në krahasim me drithërat për shkak të nxehtësisë që substanca
formon gjatë përgatitjes. Përdorimi i formulimeve pellet ka edhe një
dezavantazh tjetër, sepse brejtësit priren t i grumbullojnë ato në vende të
paarritshme dhe, në këtë mënyrë mund të shkaktojnë toksikime edhe për
kafshëve të tjera jo target.

Formulimet në formë brumi ose paste
Formulimet në formë brumi, ose paste kanë mundësinë për t u përzier
me shumë substanca të tjera shtuese dhe ekzistojnë në formë të butë dhe
vajore. Këto formulime kanë një pranueshmëri dhe tërheqje shumë të madhe
për brejtësit, veçanërisht në rastet kur në terren mungon uji dhe brejtësit
kërkojnë më shumë për ushqime me përmbajtje të lartë uji. Në këtë mënyrë
karremat pranohen më lehtë nga brejtësit. Përgjithësisht, këto formulime
mbështillen në qese të vogla letre që janë lehtësisht të atakueshme nga brejtësit.
Këto formulime të mbështjella në qese letre, kanë një qëndrueshmëri më të
madhe ndaj lagështirës dhe kontaminimit. E vetmja mangësi e këtyre
formulimeve është se me rritjen e temperaturës së mjedisit, karremat tentojnë
të humbin lagështirën dhe vajin. Në këtë mënyrë ata thahen dhe humbin
efektin tërheqës për brejtësit. Por këto formulime janë ndër më të kërkuarat
nga dezifestuesit dhe personeli që merret me kontrollin e brejtësve.
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Formulimet e parafinuara ose me dyllra
Për përdorimin e karremave në mjedise me lagështirë të lartë siç janë
sistemi i kanalizimeve dhe ujërave të zeza; janë prodhuar formulime të
rodenticidëve me parafinë ose dyllra të ndryshëm. Parafina, ose dylli largon
akumulimin dhe përthithjen e ujit në karrem. Në treg ndodhen dy lloje
formulimesh të parafinuar që ndryshojnë nga çmimi: formulimi i parë
prodhohet nëpërmjet mënyrës klasike: parafina përzihet me përbërësit dhe
në këtë mënyrë ajo bashkohet dhe ngjitet me substancat e përdorura. Blloqet
e parafinuara janë shumë të përshtatshëm dhe të lehtë për t u aplikuar dhe
mund të prodhohen edhe të vegjël. Në këtë mënyrë karremat kanë kosto më
të madhe, por kanë qëndrueshmëri dhe pëlqyeshmëri të lartë nga brejtësit,
edhe në rastet, kur sasia e ushqimit të brejtësve në terren është e madhe.

Formulimet në formë xheli
Formulimet xhel prodhohen dhe tregtohen në kuti plastike dhe aplikohen
në terren duke u shpërndarë me pistoleta shpërndarëse. Përdorimi i këtyre
formulimeve ka një të mirë, sepse nuk mund të transportohen dhe të
zhvendosen nga brejtësit. Xhelet kanë një mekanizëm të ngjashëm veprimi
me formulimet në formë pluhuri, ku xheli mbetet në trup, këmbë, duar dhe
gëzof. Në këtë mënyrë helmimi i brejtësve rezulton nga lëpirja dhe pastrimi
i gëzofit që ata bëjnë. Xheli ka aftësi të ngjitet dhe shpërndahet lehtë në trup.

Koncentrimet dhe formulimet artizanale
Formulimet e rodenticidëve gjenden në treg edhe në formën e
koncentratave. Këto formulime përgatitet duke u përzier me bukë të lagur
me ujë, të përzierë me fruta të ndryshme, me zarzavate, por mund të përzihen
edhe me gjalp ose vaj të peshkut ton ose skumbrit të përzier edhe me drithëra
të thërrmuar imët.
Formulimet ose karremat artizanalë mund të jetë edhe të lëngshëm. Në
këtë formë ata përzihen dhe treten në ujë ose në lëngje të tjera, si p.sh: në
lëngje të ndryshme frutash. Këto formulime përdoren në rastet kur
formulimet e tjera nuk pëlqehen dhe konsumohen nga brejtësit. Formulimet
e lëngshme janë efektive kur vihen në terren kur ka edhe ushqim të thatë për
brejtësit. Në këtë mënyrë brejtësit do të hanë ushqimin e thatë dhe menjëherë
do të kërkojnë për ujë. Është shumë e rëndësishme që në përgatitjen e
formulimeve dhe karremave të mos përdoren përqendrime më të larta se
ato të shënuara në etiketë.
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Lëndët shtuese
Ndër lëndët shtesë më të përdorshme janë lëndët ngjyruese dhe ëmbëltuese.
Këto lëndë duhet të jenë patjetër të pranueshme dhe t i tërheqin brejtësit.
Ngjyruesit përdoren për imitimin e ngjyrës së ushqimeve të njerëzve, nga të
cilat brejtësit tërhiqen jashtëzakonisht shumë. Ëmbëltuesit janë lëndë që ulin
ose heqin plotësisht shijen e keqe të karremave, duke imituar shijen dhe aromën
e ushqimeve të njerëzve. Kafshët që mund të jenë në rrezik gjatë përdorimit
të këtyre agjentëve shtues janë macet dhe qentë, të cilët zakonisht ushqehen
me ushqimet e njerëzve. Ndër substancat shtuese më të përdorshme në
karremat e helmuar të minjve, përmendin Benzoatin e Denatoriumit.

Formulimet e vërteta
Përdorimi i formulimeve të vërteta është një teknikë, që përdoret për të
kryer një monitorim të pranisë së brejtësve në një zonë të brendshme në
stabilimentet industriale dhe në dyqanet publike. Në këtë mënyrë kërkohet të
pakësohet përdorimi i karremave të helmuar në një minimum të
domosdoshëm, të cilët mund të përdoren vetëm në rastet kur brejtësit janë
të pranishëm.
Formulimet e vërteta janë substanca ushqyese të presuara në blloqe dhe që
nuk kanë substanca aktive, të cilat janë të ngjashme për të gjitha llojet e
karremave. Nëse vërehen shenja brejtësish, ose, nëse karremat janë konsumuar,
atëherë për kapjen e tyre mund të përdoren çarqet vrasës metalikë, ose kurthe
të tjerë.

Shembuj të tipeve të ndryshme të formulimeve të karremave
Figura 1.27 paraqet tipet e formulimeve si blloqe të ngurtë në forma
kubike, si bulona etj. Format me qese të mbështjella paraqesin formulimin
pastë, ose në formë brumi të mbështjellë me letër lehtësisht të atakueshme
nga brejtësit. Formulimet e bluara dhe të presuara në forma më të vogla që
janë lehtësisht të atakueshme nga minjtë.
Por në disa raste mund të përdoren lëndë të tjera atraktive për të rritur
konsumueshmërinë e karremave të fabrikuara. Lëndë të tilla mund të jenë
yndyrat, gjalpi, margarinat, vajrat bimore etj. Për personelin privat është shumë
e thjeshtë blerja në treg, ose në farmaci bujqësore e një antikoagulanti të tillë
dhe përdorimi në ambientet private.
Përdorimi është shumë i thjeshtë. Para se të hapet ambalazhi duhet të
vishen doreza plastike që të mos kapet direkt me dorë karremi i përzier me
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antikoagulantin kronik. Pastaj ai duhet të shpërndahet në vende të mundshme
ku janë parë brejtësit dhe aty ku brejtësit hasen dhe kalojnë më shpesh, aty ku
vërehen shenja të tyre, urinë, jashtëqitje, shenja yndyre, pjesë të gëzofit etj.
Aplikimi duhet të kryhet ashtu siç shpjegohet edhe në etiketat përkatëse të
ambalazheve, si edhe nëpërmjet teknikave të tjera të shpërndarjes së karremave
në paragrafët që vijojnë.

Figura 1.27. Formulime të ndryshme të karremave të përzierë me drithë të
bluar dhe presuar (dy figurat poshtë), në formë blloqesh (figura lart) dhe në
formën pellet të mbështjella me qese letre. Foto: A. Rameta.
Në figurën 1.28 jepen disa prej formulimeve të mundshme të karremave
të përbërë prej gruri kokërr në të djathtë dhe prej drithërash të ndryshëm të
bluar (kryesisht grurë, misër etj.), të përzier me antikoagulantë si Bromadiolon,
Varfarinë, Difenakum, Brodifakumi dhe të tjerë.
Figura 1.28 paraqet 2 tipe të tjerë formulimesh me drithë (grurë). Majtas
janë formulime me rodenticide të ndryshme në formën e drithërave të bluar
dhe përzierë edhe me substanca shtuese ëmbëltuese dhe atraktante, ndërsa në
të djathtë paraqiten formulimet e ndryshme me drithëra kokërr në trajtë
normale, por të përzierë dhe formuluar me tipe të ndryshme substancash
aktive ose rodenticidësh.
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Figura 1.28. Tipe të tjerë formulimesh me grurë kokërr në të djathtë dhe me
drithë të bluar në të majtë. Foto : A. Rameta.

Karremat ose stacionet e vëna duhet të numërohen me kujdes për të parë
konsumimin e tyre dhe, ndoshta, lëvizjet aksidentale që mund të ndodhin nga
fëmijët, ose nga kafshë të tjera shtëpiake.
Është mirë që karremat e formuluara të vihen në vende të mbrojtura të
paarritshme nga kafshët e tjera të shtëpisë, nga fëmijët, por të mbrohen edhe
nga kushtet e motit. Lagështira dhe shiu dekompozojnë shumë shpejt karremat
duke i bërë jo të efektshme. Karremat duhet të vihet në mbajtëse karremash
të sajuara, ose të gatshme, në copa letre ose plastike për të penguar shpërndarjen
e tyre.
Kontrolli i tyre duhet të bëhet sa më shpesh për të vënë re shkallën e
konsumimit të tyre. Mbajtësit e karremave janë shumë të rekomandueshëm
për të shmangur konsumimin e tij nga kafshë të tjera jotarget. Pjesë të
karremave të mbetura, copat plastike dhe letre që shërbejnë për mbajtjen e
tyre dhe mos shpërndarjen, duhet të mblidhen pas një kohë të caktuar (2-3
javë është e mjaftueshme) dhe duhet të groposen thellë ose të digjen.
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Në rast incidentesh, shiko pjesën e masave paraprake në fund të manualit.
Figura 1.29 paraqet formulime të tjerë të karremave të formuluar kryesisht
me antikoagulantë, që mund t i përkasin gjeneratës së parë, ose të dytë. Në
këtë figurë jepet një lloj formulimi xhel-bromadiolon. Ai është shumë efikas
dhe ka një mënyrë të thjesht përdorimi duke shtypur pjesën fundore të tubit
dhe duke vënë sasi të caktuara të vogla në hyrjet e strofullave dhe në vende të
paarritshme nga kafshë të tjera. Kjo është një lloj paste.

Figura 1.29. Formulime xhel, me grurë kokër dhe pellet me qese letre.
Foto : A. Rameta.

Në figurën 1.28 dhe 1.29 jepen tipe të tjerë formulimesh të rodeniticidëve.
Tipet në formë paste, ose brumi janë të buta dhe vihen në cepa dhe vende të
paarritshme nga fëmijët dhe kafshët shtëpiake. Ky tip formulimi është i futur
të tubeta, ose shishe plastike me majë të hollë dhe të hapur dhe që me anë të
shtypjes së pjesës së fundit të tij mund të dalë një sasi e kontrolluar karremi.
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Tipet e tjerë të formulimeve në këtë figurë paraqesin pelletet, ose formulimet
në formë topthash dhe të mbështjella me letra që atakohen lehtë nga brejtësit.
Formuli i fundit me grurë është në trajtë natyrale, ku gruri është i pabluar
dhe trajtuar direkt në formë kokrre në fabrikë.
Shembuj gjatë Aplikimit të Substancave Rodenticide në terren (Formulimet
e Karremave)
Aplikimi i substancave rodenticide në terren është një procedurë shumë e
thjeshtë. Formulimet e karremave të parafabrikuara janë në forma të thjeshta
për t u aplikuar dhe, nëse ndiqen rregullat bazë të aplikimit dhe përdorimit të
tyre, rreziku ndaj mundësisë së intoksimeve, ulet shumë.
Në fillim, e rëndësishme është të përcaktohen vendet e përshtatshme ku
janë hasur minjtë dhe të përzgjidhet vendet ku do të vihen karremat. Këto
vende duhet të jenë të paarritshëm nga kafshë të tjera shtëpiake dhe fëmijët.

Figura 1.30. Vënia e karremave në sisteme tubacionesh dhe kanalizimesh. Foto
E. Rogozi dhe E. Muhaxhiri.
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Përdorimi i dorezave është i detyrueshëm, sepse, edhe nëse karremat janë
të mbështjellë me letër, ekziston mundësia e intoksikimeve. Duhet patur një
kujdes i veçantë gjatë aplikimit. Figura 1.29, 1.30 dhe 1.31 ilustrojnë teknikat
dhe mënyrat e vënies së formulimeve të karremave të ndryshëm, përzgjedhjen
e vendeve dhe tipet e habitateve ku brejtësit hasen ose shihen më shpesh.
Në figurën 1.29 paraqitet vënia e karremave në sistemin e tubacioneve, të
kanalizimeve, dhe në vende të tjera rresh ndërtesave ku ruhen materiale të
ndryshme.

Figura 1.31. Vënia e karremave në vende mbeturinash dhe pranë sistemit
të tubacioneve dhe rezervuarëve të ujit. Foto : E. Rogozi dhe E. Muhaxhiri.
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Figura 1.30 dhe 1.31 paraqesin vendosjen e karremave të ndryshëm në
terrene dhe vende të ndryshme, ku mendohen dhe brejtësit rrinë më shpesh.
Ndër këto vende të përshtatshme ku hasen brejtësit mund të përmendim
edhe vendet e ruajtjes së materialeve inerte dhe materialeve të ndryshme, në
vendet e ruajtjes së plehrave dhe mbeturinave të ndryshme, pranë arkave dhe
kutive të ndryshme të kartonit, në dhoma të vogla dhe bodrume ku ruhen
materiale të ndryshme dhe aty ku janë vendosur depozita të ndryshme për
ujë, pranë mureve dhe të çarave të tyre. Figura 1.31 paraqet edhe disa ilustrime
për tipat e ndryshëm të formulimeve të karremave më të përshtatshëm.

Figura 1.32. Vënia e karremave rreth shtëpive private dhe vendeve të tjera
të përshtatshme. Foto poshtë: disa lloje formulimesh të ndryshme me drithëra
dhe grurë. Foto: E. Rogozi dhe E. Muhaxhiri.
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b. Rodenticidët me Veprim të Menjëhershëm ose Akut
Përdorimi i tyre, siç është përmendur edhe më sipër, nuk është i
këshillueshëm të aplikohet, për vetë rrezikun e madh që paraqesin. Nga të
dhënat e fundit të Direktivës 98/8 të KE, asnjëra prej lëndëve që bënë pjesë
në këtë grup nuk lejohet të prodhohet, importohet, tregtohet dhe përdoret.
Përdorimi i tyre nuk do të trajtohet fare në këtë tekst.

Ushqimet që Shërbejnë si Karrem dhe Mbajtësit e Tyre
Kontrolli kimik i brejtësve, zakonisht zbatohet më shumë nëpërmjet
mënyrave të aplikimit të metodave me karrema të formuluara ku si karrem
shërbejnë pjesë të ndryshme ushqimore që janë shumë tërheqëse për brejtësit.
Përzgjedhja e karremit më të pranueshëm dhe më të tërheqshëm është një
ndër elementët më të rëndësishëm në programet e kontrollit dhe, gjithashtu
kërkohet edhe një njohje e plotë e biologjisë, ekologjisë, sjelljes dhe
preferencave për ushqim të brejtësve në mënyrë që të arrihen rezultate sa më
të mira gjatë trajtimit të metodave të kontrollit.

Figura 1.33. Mbajtës të ndryshëm karremash dhe mënyra sesi vihen karremat
e helmuara në to për të eliminuar mundësinë e konsumimit nga kafshë të
tjera. Foto: A. Rameta.
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Ndonjëherë, ky informacion mund të përmirësohet dhe arrihet më mirë
në terren duke i ofruar një popullate brejtësish një shumëllojshmëri artikujsh
ushqimorë për një periudhë disa ditore, pastaj lloji i ushqimit më të preferuar
dhe që është konsumuar plotësisht ose më shumë nga të tjerët, duhet të
përzgjidhet si më i miri për t u përdorur si karrem.
Llojet e ushqimeve që përdoren më shpesh në kontrollin e minjve dhe
ratuseve janë drithërat e bluara dhe drithërat e imta, ose me kokrra të vogla,
mishi, peshku, sallami, kikirikët, lajthitë, arrat, fruta të tjera dhe perimet.
Gjithashtu, mund të përdoren edhe karrema të lëngshëm në ujë të pijshëm,
veçanërisht në zonat e thata ose në zonat ku mungon uji i përdorshëm për të
pirë.
Tipet e karremave prej drithi kanë gjetur përdorim më të gjerë në të gjithë
botën, sepse përgjithësisht, ata janë tipet e preferuar të ushqimit për brejtësit,
përzihen më me lehtësi me helme siç janë pluhurat dhe lëngjet, gjithashtu,
edhe sepse ata kanë një përmbajtje shumë të ulët lagështire dhe ruhen shumë
mirë e gjatë në kohë.
Në figurën 1.33 jepen disa nga mbajtëset e karremave të helmuara që
mund të përdoren gjatë kontrollit të popullatave të brejtësve. Përdorimi i
tyre është shumë efektiv për të penguar konsumimin e karremave të
formuluara nga kafshë të tjera shtëpiake që nuk janë si qëllim për t u helmuar
dhe për të penguar edhe prekjen nga fëmijët.

3. ÇARQET DHE KURTHET VRASËS
Përdorimi i çarqeve është nga mënyrat më të thjeshta dhe më të përdorshme
për kontrollin dhe kapjen e brejtësve në shtëpi banimi dhe ndërtesa të
ndryshme. Përdorimi i tyre kryhet në rrethana ku përdorimi i rodenticidëve
është i padëshirueshëm dhe i dëmshëm; p.sh: në vendet ku minjtë e helmuar
dhe të ngordhur janë në zona që nuk arrihen për t u hequr nga njeriu dhe
mund të shkaktojnë aroma të rënda.
Çarqet më të përdorshme për ratuset (minjtë e mëdhenj) janë ata të përbërë
nga druri ose metali me sustë, çarqet prej çeliku kapës dhe shtrëngues, si edhe
çarqet që e kapin të gjallë kafshën dhe e mbajnë të burgosur (që përdoren për
të kapur kafshë të gjallë). Për këtë mund të përdoren edhe çarqet si kafaz që
e mbajnë të gjallë kafshën, pasi e kapin.
Për kapjen e minjve të vegjël të shtëpisë duhet të përdoren çarqe me sustë
të butë. Këta brejtës kanë trup të lehtë dhe që susta të shkrehet duhet që ajo
të jetë sa më e ndjeshme. Për kapjen e minjve të mëdhenj është mirë të
përdoren çarqe me sustë të fortë. Këta brejtës kanë trup mbi 10-20 herë më
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të rëndë se minjtë e vegjël të shtëpisë dhe susta duhet të jetë sa më e fortë që
të shkaktojë ngordhjen e tyre .
Këto lloj çarqesh mund të përdoren edhe në rast studimi, kur është e
nevojshme analiza serologjike ose plazmës së gjakut për praninë e ndonjë
infeksioni të mundshëm, për studimin e kariotipit të kafshës ose për
sekuencimin dhe izolimin e viruseve nga organet e ndryshme jetësore të
brejtësve.
Disa nga llojet e këtyre çarqeve paraqiten në Figurën 1.34.

Figura 1.34. Pamje skematike e tipeve të ndryshme të çarqeve vrasës me
sustë ose kurtheve për kapje të gjallë metalik dhe prej druri. Burimi: Brooks
and Rowe 1987.
Për shkak të sjelljeve shumë të kujdesshme, minjtë priren të jenë shumë të
kujdesshëm ndaj çarqeve dhe ndonjëherë është shumë e vështirë të kapen,
ose të mbahen nën kontroll me këtë mënyrë.
Çarqet duhet të vihen shumë afër rrugëve të kalimit të minjve dhe në
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vende të tjera ku ka shenja të qarta dhe të dallueshme të aktivitetit të tyre.
Suksesi i kapjes me çarqe mund të përmirësohet duke i lënë ata me karrem,
por jo të ngrehur për disa ditë me radhë, në mënyrë që brejtësit të mësohen
me ta dhe të mos kenë frikë.
Mbajtja nën kontroll e minjve në një zonë, ose ndërtesë është shumë e
vështirë të realizohet në këtë mënyrë, sepse disa individë tregohen të kujdesshëm
dhe nuk bien lehtë në çarqeve. Minjtë e tjerë, që nuk tregojnë kujdes ndaj
çarqeve, duke parë sjelljet e individëve që tregohen të kujdesshëm ndaj çarqeve,
e fitojnë edhe vetë këtë aftësi.

Llojet e Karremave
Llojet e karremave më të përdorshëm dhe që preferohen nga brejtësit
janë sallami, proshuta, gjalpi i lajthisë ose kikirikut, mishi i tymosur ose i tharë,
mishi i peshkut etj. Për minjtë e murrmë të kanaleve, veç të tjerash, mund të
përdoret edhe mishi i bluar imët, ose buka e bluar, lajthitë, bajamet, arrat,
mollët, karotat, mishi, pjepri dhe buka në rastin e miut të zi të çatisë.

Figura 1.35. Mënyra skematike të vendosjes së çarqeve vrasës në lidhje me
muret dhe objekte të tjera. Burimi: Brooks and Rowe 1987.

323

Figura 1.36. Vendosja e çarqeve vrasës prej druri. Burimi: Brooks and Rowe 1987.

Figura 1.37. Përgatitja e çarqeve vrasës me sustë, fiksimi i karremave
dhe mënyra e vënies së tyre në terren (Foto E. Rogozi 2012).
Çarqet me karrema vihen direkt në rrugët ku kalojnë minjtë, në cepa, ose
qoshe, afër strofullës,, ose vrimave, mbi rafte, në gypa ose tuba, në binarë,
ose transversa dhe në zona të izoluara. Këto mendohet të jenë vendet më të
përshtatshme ku hasen më shpesh minjtë gjatë aktivitetit të tyre ditor dhe
gjatë natës.
Dërrasat e ndryshme, kutitë, ose pengesa të tjera duhet të vihen pranë, ose
menjëherë pas çarqeve për të nxitur brejtësit që t u afrohen duke imituar në
këtë mënyrë habitatin e fshehtë ku ata jetojnë.
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Figura 1.38. Brejtës të rënë në çarqe ku si karrem është përdorur sallam
(Foto 1: E. Velo, E. Rogozi, 2006 Has; Foto 2: E. Rogozi, 2007, Togëz
(Qendër, Librazhd).
Efektshmëria e çarqeve vrasës me sustë kundër minjve të shtëpisë
përcaktohet shumë nga ndjeshmëria e sustës së çarkut, nga mënyra e vendosjes
dhe nga numri i çarqeve të përdorur. Individët e rinj të miut të shtëpisë
peshojnë 5-6 gram, kështu për të penguar kapjen e kafshëve të mëdha, është
shumë e rëndësishme që çarqet të ngrehen shumë lehtë dhe të kenë sustë
shumë të butë.
Në këtë mënyrë, minjtë e murrmë të kanaleve dhe minjtë e zinj të çatisë
kanë një trup relativisht të madh, nuk kapen dhe nuk vriten nga këta lloje
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çarqesh me sustë të butë, por këto çarqe shërbejnë vetëm për kapjen e
individëve të tyre të rinj që nuk peshojnë më shumë sesa 10-20 gram.

Figura 1.37 dhe 1.38 paraqet përzgjdhjen e vendit ose stacionit ku do të
vihen çarqet, mënyrën e vënies së çarqeve vrasës me sustë në terren, tipin dhe
mënyrën e vënies së karremave dhe disa çarqe që kanë zënë brejtës. Figura
1.38. paraqet kapjen e brejtësit të egër Apodemus flavicollis në ara të mbjella me
jonxhë afër shtëpive të banimit në zona rurale (Foto E. Rogozi 2007, Togëz
(Qendër, Librazhd).

4. RUAJTJA E HIGJIENËS SË MJEDISIT
Higjiena e mjedisit ka të bëjë me menaxhimin dhe mirëmbajtjen pastër të
vendeve të jetesës, ruajtja e përshtatshme dhe transportimi i rregullt i të gjithë
artikujve ushqimorë dhe plehrave organike, si edhe eliminimi i të gjitha strehëve
të përshtatshme për brejtësit dhe për kafshë të tjera të dëmshme. Brejtësit
komensalë janë shumë të përshtatshëm. Ata përfitojnë lehtësisht nga
keqpërdorimi i mjedisit nga njerëzit, veçanërisht në zonat urbane. Përmirësimi
i normave dhe standardeve të higjienës mund të përmirësojë shumë
parandalimin e zhvillimit të infeksioneve dhe infestimeve nga brejtësit.
Higjiena e varfër rezulton në bollëk ushqimor dhe vendstrehime të shumta,
të cilat janë në dispozicion dhe të shfrytëzueshme për brejtësit dhe në përgjithësi,
higjiena e varfër krijon kushte që mundësojnë vendosjen e shpejt të brejtësve
në një mjedis.
Mbeturinat ushqimore të njerëzve në të njëjtën kohë sigurojnë ushqim dhe
ujë për brejtësit, mund t i tërheqin ata dhe mund të favorizojnë popullatat e
tyre. Mbeturinat ushqimore në godinat, ndërtesat e banimit dhe tregut duhet
të ruhen në kontenierë, kazanë, kosha të mëdhenj dhe të jenë të siguruar mirë
nga brejtësit.
Të gjithë llojet e artikujve ushqimorë, kudo që të ndodhen, qoftë për
konsumin e njerëzve apo të kafshëve, ato që ruhen në banesa, shtëpi, restorante
dhe kudo duhet të mbahen në enë ose kontenierë të mbyllur dhe siguruar
mirë.
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Depot dhe magazinat, fabrikat dhe mullinjtë e drithërave, pajisjet e porteve,
koçekët dhe hambarët e drithërave janë veçanërisht më të prekshëm nga
shpërthimet e popullatave të brejtësve.
Sasi të mëdha ushqimesh të tillë si mielli, sheqeri, frutat e thata dhe perimet,
drithërat si misri, gruri, lajthitë, bajamet, arrat etj., duhet të sigurohen shumë
mirë në kontenierë dhe enë që nuk atakohen nga brejtësit.
Ushqimet e futura në thasë dhe kontenierë të tjerë duhet të grumbullohen
në paleta në radhë të rregullt. Këshillohet që paletat e thasëve ushqimorë
duhet të radhiten ngushtësisht pa hapësira dhe jo më të gjera se 3-4 metër,
kështu që ato mund të kontrollohen lehtë për shenjat e brejtësve.
Materiale të ndryshme brenda shtëpive të tilla si kuti, arka, mallra të futura
në thasë dhe mekanizma të ndryshëm mund të formojnë streha të mundshme
dhe të përkohshme për brejtësit; ato duhet të grumbullohen siç duhet në
mbajtës ose të sistemohen në rafte dhe të kontrollohen në mënyrë të rregullt
për shenja të infestimit dhe të aktivitetit të brejtësve.
Duhet të eliminohet prania e ujërave të hapur, ose të pengohet duke siguruar
drenazhimin dhe tharjen e tyre.
Materialet e panevojshme duhet të hidhen në plehra dhe menjëherë të
veprohet për të parandaluar grumbullimin e mëtejshëm të tyre.
Mbajtësit e plehrave, koshat ose kazanët e ndryshëm duhet të ngrihen
afërsisht gjysmë metër nga toka dhe të sigurohen nga hyrja e brejtësve.
Barërat e këqij dhe shkurret që mund të rriten pranë depove dhe magazinave
ushqimore, gjithashtu mund të sigurojnë një strehë të mundshme për brejtësit
dhe duhet të priten sa herë që ato mbijnë dhe rriten. Në mënyrë të ngjashme,
çdo degë peme që u mundëson brejtësve një ngjitje të shpejt në çati duhet të
priten, kjo është e rëndësishme, veçanërisht në rastin e miut të murrmë të
kanaleve, i cili shpesh ndërton fole në shkurre dhe hardhi të dendura.
Udhëzime për të Mbajtur një Higjienë të Mirë

Në Mjediset e Brendshme. Uji dhe Ushqimet
· Reduktoni dhe eliminoni të gjitha ushqimet dhe ujin e mundshëm
për brejtësit.
· Ruani të gjitha llojet e ushqimeve të njerëzve dhe kafshëve në
kontenierë prej xhami, metalikë, ose kontenierë plastik të qëndrueshëm ndaj
brejtësve.
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Mbani të gjithë kazanët dhe koshat e plehrave të mbyllur dhe puthitur
mirë, largoni plehrat nga ndërtesat çdo natë dhe boshatisni kontenierët
kryesorë të paktën dy herë në javë.
Largoni dhe eliminoni ushqimet e mbetura të kafshëve shtëpiake.
Kontrolloni dhe largoni ushqimet e ruajtura në bufe, dollapë, sirtarë
etj.
Pastroni në mënyrë të vazhduar kuzhinën dhe dhomat e gatimit,
mos lini asnjëherë enë dhe pjata të palara.
Mos merrni ushqime tek dhomat e tjera, veç kuzhinës dhe dhomës
së ngrënies.
Mos mbani enët njëpërdorimshme në mjedise të brendshme për një
kohë të gjatë.
Mbani pastër pjesët e sipërme të sobës, sirtarët dhe furrën dhe
pastrojeni vazhdimisht ato.
Pastroni vazhdimisht poshtë sirtarëve bosh në kuzhina dhe dhomat
e gatimit.
Pastroni pluhurat dhe mbeturina të tjera tek serpentinat e frigoriferëve
dhe poshtë tyre.
Riparoni rrjedhjet e mundshme të ujit.
Sigurohuni që të gjithë banorët të kuptojnë se bashkëpunimi midis
tyre është më i rëndësishmi për një kontroll sa më efektiv.

Mobiliet
Minjtë fshihen dhe ndërtojnë strofull në mobilie dhe pajisje shtëpiake që
nuk lëvizen ose lëvizen rrallë. Vazhdimisht lëvizni të gjitha mobiliet shtëpiake,
kutitë dhe veshjet për të mos favorizuar futjen e minjve. Të gjitha pajisjet
duhet të mbahen të paktën 15 cm mbi dysheme. Vini këmbëza dhe mjete
mbështetëse tek të gjitha pajisjet që do të ngrini nga dyshemeja. Largoni të
gjitha letrat, qeset plastike, kutitë prej kartoni si edhe shumë mjete të tjera që
minjtë mund të përdorin si strehë. Shmangni çdo rrëmujë në shtëpi.

Hyrja e Brejtësve nga Jashtë
Tregohuni të kujdesshëm që minjtë të mos vijnë nga ndërtesat e tjera që
janë të infestuara në mjedisin e jashtëm. Ndonjëherë ata mund të sillen në
shtëpi nëpërmjet ambalazheve të ndryshme prej kartoni, letre, plastike etj.
Drutë e zjarrit shpesh janë mjete të përshtatshme për futjen e brejtësve në
shtëpi.
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Parandalimi i Dëmeve të Brejtësve në Ndërtesat e Pabanuara
Brejtësit dëmtojnë mobiliet prej druri dhe pajisje të tjera në shtëpi dhe
ndërtesa të pabanuara. Kjo gjë mund të reduktohet duke pakësuar vendet
strehuese të brejtësve dhe duke larguar të gjitha burimet ushqimore të
mundshme në to. Largoni dhe siguroni ndërresat e krevateve dhe dyshekët.
Largoni të gjithë jastëkët e mbushur dhe i ruani në vende të sigurta larg
dyshemeve. Ruani të gjitha kutitë dhe materialet në paleta të ngritura nga
dyshemeja dhe në rafte. Hiqni të gjithë sirtarët nga dollapët, ose sëndukët,
boshatisini dhe futini sërish në vend me kokë poshtë. Vendosni të gjitha
ushqimet në vende të mbrojtura nga brejtësit.

Në Mjediset e Jashtme
Largoni dhe eliminoni sa më shumë të mundeni bimësinë e dendur, barërat
e këqija dhe grumbujt e mbetjeve inerte nga mjedisi i jashtëm i ndërtesave
dhe shtëpive. Këto materiale sigurojnë burime ushqimore, strehë dhe vende
për t u fshehur për brejtësit. Nëse është e mundur duhet të ruani një hapësirë
të paktën 50 cm pa bimësi dhe lule larg themeleve të shtëpisë.
Pastroni në mënyrë të vazhduar zonën nga mbeturinat dhe plehrat dhe
rregulloni çdo grumbull inertesh. Rregulloni pjesën e poshtme të gardheve
nga bimësia e dendur dhe rrënjët e bimëve për të eliminuar strehët dhe habitatet
e brejtësve. Krasitni të gjitha bimët dhe lulet në afërsi të shtëpive duke mos
lejuar një dendësi të madhe të tyre.
Riparoni të gjitha rrjedhjet e mundshme të ujërave. Ruani drutë e zjarrit,
lëndët e ndryshme drusore, mbeturinat, pajisjet e ndryshme, materialet
ndërtimore, si edhe mjete të tjera në kavaleta të ngritura nga toka të paktën
50 cm dhe rreth 10 m larg ndërtesave, mureve dhe gardheve. Mirë është që
një dritë e fortë të vendoset në largësi nga ndërtesa, për të penguar afrimin e
insekteve që shërbejnë si ushqim për brejtësit.

5. PARANDALIMI I INFESTIMIT TË BREJTËSVE. DËBIMI
Dëbimi i brejtësve nga ndërtesat është një hallkë shumë e rëndësishme e
kontrollit të tyre dhe pengimit të futjes në ndërtesa. Disa ndërtesa janë të
ndërtuar në mënyrë të tillë që nuk mund të pengojnë hyrjen e brejtësve. Në
këtë mënyrë hyrja e tyre në ndërtesa bëhet më e lehtë dhe mund të mbahen
jashtë vetëm nëpërmjet izolimit të vendhyrjeve.
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Hapi tjetër pas dëbimit dhe largimit të brejtësve nga ndërtesat është mbajtja
e tyre larg nëpërmjet izolimit dhe eliminimit të vendhyrjeve, eliminimit të
burimit të ushqimit, ujit dhe vendeve strehuese.
Vendet e zakonshme ku brejtësit mund të hyjnë janë poshtë dyerve të
jashtme që kanë hapësirë më të madhe se 6 mm, anës rrjetit elektrik, tubacionit
të ujit, sistemit hidraulik, gazit, papafingove, oxhaqeve, sistemit të kanalizimeve
të ujërave të zeza, nëpërmjet dritareve me xhama të thyera dhe hapësira të
mjaftueshme, dyerve dhe të çarave që ato mund të kenë etj.
Duhet të kihet parasysh që dëbimi i brejtësve nga ndërtesat nuk është një
gjë e qëndrueshme. Për këtë është e rëndësishme dhe e nevojshme të kryhen
inspektime dhe kontrolle të vazhduara, të parandalohet hyrja nëpërmjet
mbylljes së vendhyrjeve dhe ruajtja e higjienës.

6. PËRDORIMI I REPELENTËVE
Repelentët, ose zmbrapsët janë substanca kimike që kanë erë të pakëndshme
dhe të papëlqyeshëm për brejtësit. Përdorimi i tyre bazohet në ndjeshmërinë
e madhe dhe të mprehtë që kanë brejtësit nga këto përbërje kimikë me erë të
rëndë.
Veç të qenit efektiv në praktikë, një lloj repelenti duhet të jetë shumë i
qëndrueshëm, me një mungesë shijesh, aromë të pakëndshme dhe para së
gjithash të jetë jo toksik dhe nuk duhet të ketë ndonjë efekt të dëmshëm mbi
mallrat e ambalazhuara.
Repellentët përdoren për të mbrojtur të korrat në agrikulturë, për të
mbrojtur telat dhe kabllot elektrik etj. Përdorimi i tyre është i kufizuar, sepse
shpesh brejtësit mësohet me erën e tyre dhe, më pas, ato nuk janë më efektive.
Mund të jenë produkte me erë të rëndë edhe për njeriun dhe nuk duhen
përdorur në ndërtesat e njerëzve dhe afër tyre.

7. TINGUJT DHE ULTRATINGUJT
Përdorimi i tingujve dhe ultratingujve me frekuencë shumë të lartë shërben
si një mënyrë për të parandaluar ratuset dhe minjtë e shtëpisë nga lëvizjet e
lira të tyre brenda ndërtesave dhe shtëpive të banimit ose nga njëra zonë në
një tjetër.
Rezultatet kanë treguar se ultratingujt nuk i drejtojnë brejtësit jashtë
ndërtesave, ose t i mbajnë ata larg rezervave ushqimore dhe se ultratingujt
nuk mund të prodhohen me intensitet aq të mjaftueshëm sa për të vrarë një
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brejtës. Njësitë ose grupet e prodhimit të ultratingujve nuk kanë ndonjë rëndësi
të madhe në frenimin e aktivitetit ushqyes të brejtësve ose në shpërndarjen e
popullatës.
Ekzistojnë shumë arsye për të besuar se përdorimi i ultratingujve është
shumë i vështirë të gjejë përdorim mbi kontrollin e brejtësve, sepse prodhuesit
e ultratingujve janë shumë të kushtueshëm dhe tingulli i prodhuar është shumë
i drejtuar, kështu që tufat e tingujve mund të shfaqen aty ku brejtësit nuk
mund të preken, ose të goditen nga ky tingull.
Intensiteti i ultratingujve pakësohet menjëherë në ajër duke rezultuar me
depërtim të kufizuar dhe, veç kësaj, brejtësit priren që të mësohen me valët e
ultratingujve të prodhuar.

8.

GARDHET ELEKTRIKE

Gardhet elektrike përdorur për të penguar dhe për të kufizuar ardhjen e
minjve të murrmë të egër dhe kafshë të tjera të vogla në një zonë të kufizuar.
Gardhe të tillë mund të ndërtohen lehtë, mund të hiqen dhe të lëvizen lehtë
dhe mund të jenë shumë efektivë në mbrojtjen e rezervave ushqimore. Ata
kanë një kosto dhe mirëmbajtje shumë të lartë, megjithatë, përdorimi i tyre
është i kufizuar shumë në mbrojtjen e zonave të vogla eksperimentale të
mbjella me drithëra etj.

9. SUBSTANCAT KIMIKE TYMUESE (FUMIGANTËT)
Është e këshillueshme që mos të përdoret asnjë lloj substance tymuese nga
personel i paspecializuar për shkak të rrezikshmërisë shumë të lartë që ato
paraqesin.
Aplikimi duhet të kryhet vetëm nga personel i trajnuar dhe specializuar
dhe sigurisht larg qendrave të banuara, banesave etj. Trajtimi dhe përdorimi
i tyre mund të bëhet në sistemin e kanalizimeve dhe të ujërave të zeza jashtë
shtëpive të banimit. Duhet të aplikohen vetëm në zona të kufizuara dhe nga
personel i specializuar dhe trajnuar me certifikatë nga kompania prodhuese
dhe tregtuese.
Nga këto substanca lejohen të tregtohen vetëm cianuri i hidrogjenit dhe
dioksidi i karbonit.
Dyoksidi i karbonit ndodhet në Aneksin I të Direktivës 98/8 të Komisionit
Europian, ndërsa cianuri i hidrogjenit ka status të veçantë. Ai në bazë të
Direktivës 98/ 8 (EC të rregulluar të Parlamentit dhe Këshillit Europian),
ndodhet si aneks i veçantë dhe dosja e tij është në proces vlerësimi për t u
përfshirë si substancë aktive në Aneksin I.
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10. SUBSTANCAT KEMOSTERILIZUESE (INFERTILIZUESIT)
Kemosterilizuesit ose sterilizuesit kimik janë substanca kimike që shkaktojnë
ndërprerje të riprodhimit dhe janë shumë efektive dhe lehtësisht të përdorshme
për kontrollin e popullatave të brejtësve.
Kemosterilizuesit janë të ndryshëm nga rodenticidët, antikoagulantët dhe
fumigantët, sepse ata nuk shkaktojnë vdekje të organizmit, por vetëm
infertilizojnë individët e një popullate brejtësish. Gjithsesi, përdorimi në të
ardhmen i kemosterilizuesve të përshtatshëm mbi kontrollin e brejtësve në
terren nuk është akoma i qartë.

Shenjat dhe Gjurmët që Identifikojnë Praninë e Brejtësve
Në mënyrë që kontrolli dhe programi të jetë sa më i plotë dhe efektiv
është shumë e nevojshme që të njihen dhe identifikohen të gjitha shenjat dhe
gjurmët që lënë brejtësit, në mënyrë që të përcaktohet me saktësi prania e tyre
në një zonë.
Kjo do të bënte të mundur zhvillimin e një programi mbi kontrollin e
brejtësve shumë më të sigurt dhe të vlefshëm. Gjatë aktivitetit dhe lëvizjes së
tyre ditore, brejtësit lënë shumë gjurmë dhe shenja siç janë jashtëqitjet, shikimi
drejtpërdrejtë i tyre (minjtë e zonave të banuara ose komensalë nuk kanë
shumë frikë nga prania e njeriut dhe duken mjaft mirë edhe gjatë ditës), të
ngrënat e tyre në thasë, materiale dërrase të brejtura, strofullat, gjurmët dhe
shumë shenja të tjera që identifikojnë praninë e tyre.

Jashtëqitjet
Jashtëqitjet janë shenja më e mirë që tregon praninë e brejtësve në një
vend. Ato mund të gjenden përgjatë shtigjeve ose rrugëve që ata kalojnë, afër
vendstrehimeve ose vendeve të tjera që minjtë dhe ratuset frekuentojnë.
Jashtëqitjet hasen më shpesh në vendet ku brejtësit ushqehen, në vendet e
mbeturinave ushqimore, plehrave dhe mbeturinave të tjera.

Shtigjet dhe rrugët ku brejtësit kalojnë më shpesh
Në lëvizjet që brejtësit bëjnë nga strofulla në strofull, nga vendet e ushqimeve
në strofull, anasjelltas dhe në të gjitha vendet e tjera të mundshme, ata priren
që në mënyrë të rregullt të përdorin gjithmonë të njëjta vende për të kaluar.
Brenda ndërtesave këto rrugë ose shtigje shpesh duken të zeza, me njolla të
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yndyrshme që formohen kur këmbët, bishti dhe gëzofi i brejtësve është ndotur
me pluhur dhe me vaj dhe fërkohet rreth e qark tubacioneve, përgjatë binarëve
ose transversave, rreth vrimave prej metali, druri ose të vrimave në muret e
tullës, në dysheme etj.
Rrugët ose shtigjet e tyre janë më të dukshme jashtë shtëpive të banimit,
anës mureve, përgjatë gardheve, poshtë shkurreve dhe afër bimësisë së ulët
barishtore. Lëvizja e vazhdueshme e tyre pengon rritjen e bimësisë së ulët.
Shtigjet ose rrugët duhet të ndiqen përgjatë gjithë gjatësisë së tyre për të vënë
në dukje se, në cilin vend ku ata hyjnë.

Gjurmët
Shenjat ose gjurmët e këmbëve dhe të bishtit të brejtësve shpesh mund të
gjenden në sipërfaqe me pluhur. Gjurmët e këmbës së pasme me 5 gishtërinj
shihen më shpesh sesa gjurma e këmbës së përparme me 4 gishtërinj, por që
të dyja mund të jenë të dukshme dhe të pranishme.
Kur lëvizin ngadalë në sipërfaqe të drejta dhe të sheshta, bishti mund të
tërhiqet zvarrë dhe të lërë një gjurmë si një linjë të vazhduar ose jo të vazhduar.
Gjurmët e gjymtyrëve të përparme dhe të pasme vihen re shumë lehtë në
zonat me baltë të butë. Gjurmët me konture të qarta tregojnë se brejtësit
kanë kaluar aty së fundmi. Këto gjurmë pas një kohe të shkurtër mund të
bëhen menjëherë të padallueshme, në rast se formohet një shtresë e vogël
pluhuri mbi to.
Konfirmimi i infestimit të brejtësve brenda shtëpive mund të arrihet duke
hedhur një shtresë shumë të hollë mielli ose ndonjë pluhuri tjetër në dysheme
ose në rrugët e mundshme të kalimit të tyre, që të jenë të paktën 30 cm të
gjata dhe 10 cm të gjera. Pas një ose dy ditësh shikohet për shenja ose gjurmë
të këmbëve mbi shtresën e hollë të pluhurit të hedhur në dysheme.

Shenjat e brejtjeve, kafshimeve dhe gërryerjeve
Minjtë janë brejtës shumë të mirë dhe kanë dhëmbë shumë të fortë. Ata
mund të brejnë materiale që janë të fortë sa zmalti i dhëmbëve të tyre. Ata
mund të brejnë materiale të fabrikuara, pjesë në fabrika, ndërtesa, mbajtëse
ushqimesh, thasë, kartonë, enë plastike etj.
Shenjat e dhëmbëve të tyre në ushqime dhe materiale të tjera mund të
sigurojnë informacion se ata janë të pranishëm. Rezultatet e brejtjeve mund
të vihen në dukje nga prania e pjesëve të vogla të drurëve rreth materialeve
prej dërrase, dyerve, dritareve dhe kornizave të tjera prej druri, por edhe
përreth bufeve, dollapëve të rrobave, vetë rrobave dhe veshjeve, mobileve,
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rreth tubacioneve në dysheme etj.
Ata mund të lënë shenja në mure dhe në çdo vend ku gërmojnë për të
zmadhuar një të çarë për të hyrë në ndërtesa.

Strofullat dhe vrimat
Strofullat vihen re lehtësisht dhe ato që janë akoma në përdorim dallohet
mjaft lehtë. Ato janë më të dukshme në pjesën e jashtme të ndërtesave përgjatë
mureve, në dysheme të pista dhe në pjesën e jashtme të ndërtesave të një
vendbanimi.
Veç ndërtesave, strofullat mund të gjenden në argjinatura lumenjsh dhe
kanalesh të mëdhenj, në gardhe, në pjesë të mbushura me materiale të ndryshme
dhe poshtë shkurreve të larta ose shkurreve të vogla etj. Një grumbull dheu
i freskët para një strofulle tregon që ajo është akoma në përdorim. Strofullat
aktive dhe joaktive mund të kontrollohen duke mbuluar hyrjen e vrimës
lehtësisht me një copë dheu të shkrifët dhe më vonë, pas një ose dy ditësh,
përcaktohet, nëse ajo është rihapur ose jo. Kjo mënyrë kërkon më shumë se
një provë.

Identifikimi i tyre duke i parë në rrugë dhe vende të tjera
Nganjëherë, brejtësit mund të shihen edhe ditën gjatë studimit të një zone,
ose zakonisht në qytet. Kjo mund të ndodh kur strofulla e tyre është dëmtuar,
ose kur ata janë në kërkim të ushqimit, ose të partnerëve në kohën e riprodhimit.
Zakonisht, gjatë studimit të një zone për praninë, ose jo të brejtësve gjatë
natës, është i nevojshëm një elektrik, ose llampë me bateri për t i vënë re.
Ndonjëherë, brejtësit e padekompozuar tregojnë për një infestim të pranishëm.

Shenja të shumëllojshme
Era karakteristike e brejtësve, forca e erës së urinës dhe e jashtëqitjeve të
tyre, strofullat dhe ushqimet e grumbulluara nga ta, janë ndër shenjat më të
shpeshta që mund të hasen gjatë një studimi për praninë e tyre. Era nuk është
një shenjë shumë e besueshme për të vërtetuar praninë e brejtësve siç janë
ratuset, por ajo që lihet nga minjtë e shtëpisë është shumë e dallueshme.

Rreziku, Masat Paraprake dhe Përkujdesja Gjatë Trajtimit
Rrezik më të madh, në mënyrë direkte, ose indirekte ndaj personave që
merren me realizimin e programeve të kontrollit të brejtësve, paraqet infektimi
nga sëmundjet me origjinë nga brejtësit dhe helmimi aksidental që mund të
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ndodh gjatë kohës së përgatitjes së karremave të helmuara dhe shpërndarjes
së tyre. Nevoja për të patur dhe për të mbajtur një higjienë personale të lartë
dhe në normë duhet të jetë mjaft e theksuar gjatë gjithë kohës së punës së
kontrollit. Rodenticidët duhet të mbahen me shumë kujdes që të mos paraqesin
rrezik ndaj njerëzve dhe kafshëve të tjera duke përfshirë edhe personelin që
punon me të. Duke parë me kujdes rreziqet dhe masat paraprake të
mëposhtme, rodenticidët mund të aplikohen me minimumin e rrezikut, si në
kushte laboratorike, ashtu edhe në kushte direkte aplikimi në terren.
1.
Duhet të vishen veshje mbrojtëse në të gjithë trupin kur manipulohet
në vendet ku brejtësit janë shumë të përhapur, ose kanë dendësi të madhe;
kur nuk është e përshtatshme dhe e mundur të vishen doreza për të mbajtur
brejtësit e ngordhur mund të përdoret edhe një mbajtëse antiseptike.
2.
Në asnjë mënyrë nuk duhet të hahet, të pihet ujë, ose të pihet duhan
gjatë kohës kur transportohen brejtës të gjallë, ose të ngordhur, si edhe gjatë
aplikimit dhe përdorimit të rodenticidëve.
3.
Çdo pjesë e trupit dhe lëkurës së çarë, prerë dhe të lëmuar duhet të
mbulohen dhe të izolohen mirë para se të fillohet puna, ndërsa kafshimet e
rastësishme të minjve duhet të raportohen menjëherë tek mjeku dhe duhet të
merret ndihma dhe këshillat mjekësore.
4.
Gjatë përgatitjes, ose përzierjes së karremave me rodenticidë, duhet
patjetër të vishen doreza gome mbrojtëse, veshje mbrojtëse trupi dhe, kur të
jetë e nevojshme edhe një maskë gazi dhe sysh. Dorezat e përdorura nuk
duhet të lahen me ujë dhe sapun, por duhet të hidhen dhe të mos përdoren
më.
5.
Karremat që do të manipulohen me helm duhet të përgatiten në
dhoma me ajrim shumë të mirë, ose që janë të ndërtuara enkas për këtë
qëllim dhe duhet patur kujdes i lartë që të mos kryhet frymëmarrje pa mbrojtje
gjatë manipulimit të helmeve në trajtë pluhuri dhe pudre.
6.
Të gjithë sendet e papastra dhe të ndotura me helm, me karremat e
përgatitura dhe mjete të tjera të përziera me helm, duhet të etiketohen që të
tregojnë se janë të kontaminuara, të përziera, ose që kanë lidhje me helmet.
Ato duhet të ruhen në një dhomë të veçantë të mbyllur dhe të izoluar me kyç
gjatë kohës që nuk janë në përdorim.
7.
Mbajtëset ose enët që kanë patur, ose kanë helme dhe karrema të
formuluara, duhet të etiketohen me emrin përkatës të përbërjes që kanë,
përqendrimin e tyre dhe enët bosh duhet të lahen plotësisht para se të
ripërdoren, ose të hidhen.
8.
Karremat e helmuara duhet të vihen në mbajtëse, ose enë që të kenë
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një kapak të puthitshëm mirë, ato nuk duhet të transportohen direkt të hapura
dhe mbajtëset me kapak duhet të mbyllen në mënyrë që të pengojnë kafshët
e tjera që të konsumojnë karremat e helmuara. Enët që mbajnë karrema
duhet të peshohen në vendet ku bagëtitë ose kafshë të tjera shtëpiake mund
të lëvizin, për të dalluar, nëse ato janë konsumuar ose jo.
9.
Gjatë kohës së vënies së karremave të formuluara duhet patjetër që
të lajmërohen pronarët ose personat përgjegjës për shtëpinë, ndërtesën ose
pronën, në mënyrë që fëmijët, bagëtitë dhe kafshët e tjera shtëpiake të mbahen
larg tyre dhe të mos lejohet t u afrohen.
10. Karremat e formuluara nuk duhet të vihen në vendet ku nuk mund
të arrihen më nga njerëzit në mënyrë që të pengohet një rrezik i dytë. Numri
dhe vendi i çdo karremi të vënë duhet patjetër që të shënohen dhe të mbahet
mend.
11. Nëse karremat e forta, ose të lëngshme lihen mbi tokë, ose në nivelin
e dyshemesë, duhet patur kujdes të mos derdhen dhe të mos kontaminohen.
Helmet në formë pluhuri nuk duhet të vihen në vende ku brejtësit mund ta
marrin atë nëpër këmbë dhe gëzofit dhe ta rrëzojnë në mënyrë të pavetëdijshme
në vendet ku përgatiten ushqimet, në kuzhinë etj.
12. Pas përfundimit të trajtimit, të gjithë karremat e pangrëna duhet të
grumbullohen dhe trupat e minjve të ngordhur duhet të merren me kujdes
dhe të groposet thellë, ose të digjen.
13. Nëse ndonjë pjesë, ose sasi sado e vogël helmi gëlltitet ose vërehet
shenja sëmundje gjatë kohës kur jeni duke punuar, në mënyrë të menjëhershme
duhet të merret ndihma e parë dhe këshilla mjekësore. Kur ndodh ndonjë
helmim aksidental duhet që të provokohen të vjella për të nxjerrë sasinë e
helmit të gëlltitur dhe të paasimiluar nga stomaku dhe zorrët dhe, më pas,
sërish duhet të merret ndihmë mjekësore.

Rekomandime të Veçanta
Masat paraprake për punonjësit që janë në kontakt me brejtësit
Në vendin tonë nuk ekzistojnë informacione mbi rekomandimet dhe
përkujdesjen që duhet patur për personat që punojnë në kontakt me brejtësit
dhe strehët e tyre. P.sh. arkeologët, specialistët e burimeve natyrore, punonjësit
e shërbimeve, përgjegjësit dhe punonjësit e ndërtimeve, personeli që merret
me pastrimin e mjediseve publike, parqeve, lulishteve etj. Këta punëtorë gjatë
punës së tyre ditore u duhet të hyjnë në zona, ndërtesa dhe hapësira të ngushta,
ose mund të jenë të ekspozuar me materiale që mund të infektohen dhe
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kontaminohen nga brejtësit. Përcaktimi i nivelit të rrezikut dhe zbatimi i masave
paraprake është përgjegjësi e sektorit publik për zonat publike dhe sektorit
privat për ato private. Vendet që kanë shenja dhe gjurmë brejtësish si urinë,
jashtëqitje dhe brejtës të ngordhur, duhet të pastrohen dhe dezinfektohen
mirë për të reduktuar ekspozimin ndaj infeksioneve të mundshme. Pastrimi
duhet të kryhet në mënyrë të tillë që mos të shkaktohet pluhur dhe tym që
mund të mbartin copëza gëzofi, jashtëqitje të thara etj, të cilat mund të
qëndrojnë pezull në ajër dhe të thithen nëpërmjet aparatit të frymëmarrjes.
Më poshtë po rendisim udhëzimet e mundshme për procedurën e pastrimit
të urinës, jashtëqitjeve dhe sipërfaqeve të kontaminuara nga brejtësit e infektuar,
pastrimin dhe dezifektimin e brejtësve të ngordhur dhe strofullave të tyre.
Pastrimi i urinës, jashtëqitjeve, sipërfaqeve të kontaminuara nga
brejtësit
· Gjatë pastrimit, vishni doreza gome, lateksi, nitrile ose vinili.
· Spërkasni urinën dhe feçet e brejtësve me solucione dezinfektonte,
ose tretësirë klori deri sa të laget plotësisht.
· Për të shmangur formimin e aerosoleve infektuese, mos i pastroni
me vakum urinën dhe feçet e thara të brejtësve, sipërfaqet e
kontaminuara, derisa të dezinfektohen.
· Përdorni peshqir letre për të thithur urinën dhe për të marrë jashtëqitjet
dhe, më pas i vendosini në koshin e plehrave.
· Pas largimit dhe pastrimit të urinës dhe feçeve, dezinfektoni të gjitha
mjetet që mund të jenë kontaminuar nga urina dhe feçet e brejtësve.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Pastroni dyshemenë me tretësirë dezinfektuese klori.
Dezinfektoni pjesët e sipërme të banakëve, dhomat, kabinetet,
sirtarët, dhe sipërfaqe të tjera të forta me dezinfektant ose tretësirë
klori.
Spërkasni dyshemetë e ndotura me dezinfektant, ose tretësirë klori.
Dezinfektoni tapetet me dezinfektant, shampo. Pastroni me avull
dezinfektues.
Pastoni me shampo, ose pastrues me avull, tapetet, sixhadetë, qilimat
dhe mobiliet me susta.
Lani me tretësira dezinfektuese dhe detergjente të gjitha shtresat
dhe veshjet e kontaminuara dhe të dyshuara se janë kontaminuar.
Përdorni doreza plastike kur çoni veshjet në lavanteri. Lani me
temperaturë të lartë dhe të lejuar veshjet dhe thajini me tharës me
temperaturë të lartë, ose në diell.
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7.

8.

Librat, letrat dhe pajisje të tjera që nuk mund të lahen dhe të
dezinfektohen me tretësira ose dezinfektantë, duhet të lihen në rrezet
direkte të diellit për disa orë, ose në një dhomë ku nuk mund të
hyjnë brejtësit për një javë para se t i pastroni. Pas kësaj kohe, viruset
nuk janë më infektive. Megjithatë, për të reduktuar rrezikun më tej,
vishni doreza gome dhe fshini pajisjet me një rrobë të lagur me
dezinfektant.
Para se të hiqni dorezat, lani duart sipër dorezave me dezinfektant,
ose tretësirë klori dhe, pastaj lajini me sapun para se t i hiqni.

Pastrimi dhe dezinfektimin i brejtësve të ngordhur dhe strofullave
të tyre
1.
2.
3.

4.

5.

Gjatë pastrimit, vishni doreza gome, lateksi, nitrile ose vinili.
Përdorni repelentë për të parandaluar pickimet e pleshtave që
transmetojnë murtajën.
Spërkasni brejtësit e ngordhur dhe strofullat e tyre me dezinfektantë
ose tretësirë klori dhe lajini plotësisht. Prisni 10 minuta për t u siguruar
se viruset janë inaktivizuar.
Vendosni brejtësit e ngordhur dhe ata të kapur me kurthe në qese
plastike. Kur përfundon pastrimi, mbyllni qeset e mbushura dhe i
vendosini në një qese tjetër dhe mbyllni sërish qesen e dytë. Nxirrni
nga përdorimi, ose eliminoni qeset e mbushura duke i djegur, ose
hidhini në kosha plehrash vetëm, nëse zbrazen rregullisht.
Pastroni zonën duke e dezinfektuar sipas procedurës më sipër.

Tretësirat Dezinfektante:
Dy llojet e dezinfektuesve që përdoren për të pastruar materialet e
kontaminuara nga brejtësit janë:
1.

2.
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Dezinfektantët shtëpiakë të përgjithshëm. Përgatisni dhe holloni sipas
udhëzimeve në etiketë. Detergjentet më efektive janë ata që janë me
bazë fenoli, përbërjet kuaternare të amonit dhe hipokloritet.
Tretësirat Hipoklorite. Në vend të dezinfektantëve të përgjithshëm
mund të përdoret edhe tretësirat e holluara të hipokloriteve, të cilat

duhet të hollohen dhe zbatohen sipas shpjegimeve dhe udhëzimeve
përkatëse të etiketave. Kur përdorni tretësira klori, shmangni
përhapjen dhe kontaktin e tyre me veshjet dhe materialet që zbardhen.
Përdorni doreza gome. Tretësirat e klorit të përgatiten dhe përdoren brenda
ditës.
Pastrimi i Depove dhe Magazinave. Para pastrimit të tyre, duhet t i
ajrosni duke hapur dyert dhe dritaret për të paktën 30 minuta. Lejoni zonën
të ajroset mirë para fillimit të punës për të shmangur thithjen e tymrave që
kanë materiale virale infekte pezull. Vishni veshje mbrojtëse në vende ku ka
shumë pluhur. Përdorni edhe maska hundësh, maska sysh dhe doreza, nëse
është e nevojshme.

Rekomandime mbi Pastrimin e Ndërtesave që kanë Infestim të
rëndë nga Brejtësit.
1.

2.

3.

4.

5.

Infestimi nga minjtë quhet i rëndë atëherë kur vërehet gjithandej urinë,
feçe dhe kafshë të ngordhura. Personat që duhet të pastrojnë këto
zona duhet të kontaktojnë dhe këshillohen me persona të autorizuar.
Këto rekomandime duhet të aplikohen në banesat ku kanë banuar
dhe ku aktualisht banojnë persona që kanë qenë të infektuar nga një
sëmundje infektive e transmetuar nga brejtësit. Personeli që do të
merret me pastrimin e këtyre zonave duhet të njoh mirë sëmundjet
infektive që transmetohen nga brejtësit dhe të dijë masat paraprake
që duhet të merren dhe zbatohen rigorozisht.
Nëse ndërtesat janë të pabanuara për një kohë të gjatë (disa javë ose
muaj), duhet të ajrosen mirë fillimisht duke hapur dyert dhe dritaret
për të paktën 30 minuta. Ajrimi ndihmon në largimin e materialeve
virale infekte të ngritura pezull në ajër.
Personat që do të përfshihen në pastrim duhet të veshin veshje
speciale,çizme gome, doreza gome, maska thithjeje dhe
maska sysh.
Pajisjet mbrojtëse personale duhet të dekontaminohen pas kryerjes
së punës. Rrobat e veshura duhet të lahen në lakanderi, ose të futen
në ujë me tretësirë dezinfektanti.
Mbetjet dhe materialet që mendohet se janë të infektuara duhet të
futen në dy qese plastike dhe të digjen, ose të hidhen në kosha plehrash
që boshatisen rregullisht.
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6.

340

Personat e përfshirë në pastrim dhe që zhvillojnë, ose shfaqin
simptoma të tilla siç janë ethet, temperaturë e zgjatur ose probleme
me frymëmarrjen, 45 ditë pas kryerjes së punës, duhet që menjëherë
të kontaktojnë me mjekun dhe t i shpjegojë atij për rrezikun që ka
patur gjatë punës së kryer, të shpjegojnë punën që kanë bërë dhe
rrezikun që kanë pasur.
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