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PARATHËNIE
Candida albicans është një kërpudhë dimorfike, e cila rritet si maja sferike dhe në
formë fijëzore, duke formuar hife e pseudohife. Ajo jeton si një organizëm komensal
tek njerëzit, por C. albicans është edhe një patogjen oportunist dhe një ndër agjentët
kryesorë të infeksioneve mukozale dhe sistemike kërpudhore. Infeksionet e shkaktuara
nga C. albicans njihen me emrin kandidoza.
Transformimi morfologjik është thelbësor për patogjenitetin e këtij mikroorganizmi.
Në patogjenitetin e C. albicans luajnë rol: hidrolazat, kryesisht proteinazat dhe
fosfolipazat, shndërrimet fenotipike, sinjale mjedisore të bujtësit, si temperatura, pH,
presioni osmotik, përqëndrimi i hekurit, përqëndrimi i joneve të kalciumit.
Kandidozat janë të lidhura edhe me impiante mjekësore të tilla si impiantet dentare,
kateterët, valvolat e zemrës, baipaset vaskulare, lentet okulare etj, të cilat mund të
shërbejnë si substrat për rritjen e biofilmave të formuar nga Candida albicans.
Megjithëse antimykotikët e përdorur në trajtimet klinike janë të shumëllojshëm, vetëm
pak klasa prej tyre janë të afta të kurojnë infeksionet mukozale apo sistemike të
shkaktuara nga Candida spp. Ato përfshijnë kryesisht azolet, ekinokandinet, polienet
dhe analogët e nukleozideve.
Disa maja kanë aftësinë të kenë efekt vrasës mbi shtamet e C. albicans. Të tilla maja
përfshijnë ato të gjinive Saccharomyces e Hansenula.
Ndërmorëm këtë studim për të analizuar përhapjen e kandidozave, kryesisht ato të
shkaktuara nga Candida albicans, të izoluara nga goja, sekrecionet gjenitale, feçet,
flokët, skalpi i kokës, lëkura dhe thonjtë; për të parë një lidhje të mundshme të
kandidozave, me gjininë, moshën, stinën dhe vendbanimin; për të përcaktuar
antimykotikët ndaj të cilëve këto shtame janë rezistente; për të përcaktuar efektin
vrasës të disa majave mbi shtamet e C. albicans. Kjo me qëllim rritjen e mundësisë së
luftimit të infeksioneve të C. albicans, rritjen e shkallës së mbrojtjes ndaj tyre dhe
përmirësimin e shëndetit të popullatës.
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QËLLIMI I STUDIMIT
Analizimi i përhapjes së kandidozave orale, urogjenitale, gastrointestinale, të flokëve,
sklapit të kokës, lëkurës dhe thonjve në një kampion popullate të rrethit të Durrësit, i
antimykotikë rezistencës dhe i efektit vrasës të disa majave jo patogjene:
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus, Hansenula anomala ndaj
Candida albicans.

Objektivat


Izolimi dhe identifikimi i C. albicans nga goja, trakti urogjenital,
gastrointestinal, flokët, skalpi i kokës, lëkura dhe thonjtë, tek njerëzit në
rrethin e Durrësit



Analizimi i përhapjes së kandidozave, kryesisht të shkaktuara nga Candida
albicans, të izoluara nga goja, sekrecionet gjenitale, feçet, flokët, skalpi i
kokës, lëkura dhe thonjtë.



Analizimi i një lidhjeje të mundshme të kandidozave orale, urogjenitale,
gastrointestinale, të flokëve, sklapit të kokës, lëkurës dhe thonjve, me gjininë,
moshën, stinën dhe vendbanimin.



Përcaktimi i rezistencës së C. albicans ndaj antimykotikëve.



Përcaktimi i veprimit vrasës të disa majave jo patogjene: S. cerevisiae, S.
bayanus dhe H. anomala mbi shtamet e C. albicans.
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KAPITULLI 1

PJESA TEORIKE: TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR CANDIDA
ALBICANS

Gjinia Candida bën pjesë në filumin Askomikota, ku përfshihen rreth 150 specie. Më
e rëndësishmja prej tyre dhe ajo që njihet më mirë, është Candida albicans, por specie
të tjera të rëndësishme përfshijnë Candida glabrata, Candida dublienensis, Candida
parapsilosis, Candida krusei. Shumë specie Candida janë komensale në lëkurë,
traktin gastrointestinal, traktin urogjenital. Por, disa specie Candida kanë aftësinë të
shkaktojnë sëmundje tek njerëzit, ku më e përhapura është C. albicans (Reijnst 2010).

1.1 Të dhëna të përgjithshme për Askomikotat
Askomikotat përfshijnë rreth 75% të të gjithë kërpudhave, ku mund të përmendim
Saccharomyces cerevisiae, maja e përdorur gjerësisht në industri, Penicillium
chrysogenum, prodhues i penicilinës, Morchella esculentum, formë e ngrënshme,
Neurospora crassa, organizëm: një gjen-një enzimë, Aspergillus flavus, prodhues i
aflatoksinës, një ndër karcinogjenët më të fuqishëm natyralë, Candida albicans,
shkaktari kryesorë i kandidozave, Cryphonectria parasitica, përgjegjës për dëmtimin
e pemëve. Fillimisht Penicillium dhe Candida janë klasifikuar në Deuteromikotat, por
krahasimi i sekuencave të acidit nukleik të tyre i klasifikon ato në Askomikotat
(Taylor J. et al., 2012).
Askomikotat mund të jenë njëqelizore (maja), filamentoze (hife) ose të dyja së bashku
(dimorfike). Majatë rriten përmes bulëzimit, hifet kanë rritje apikale (rriten në majë),
kurse degët rritje laterale (anësore). Pjesa më e madhe e Askomikotave janë haploide,
por disa specie mund të jenë dhe diploide. Disa Askomikota i nënshtrohen ciklit
heterotalik, ndërsa të tjera mund t‘i nënshtrohen edhe atij homotalik. (Alexopoulos et
al. 1996). Rregullimi gjenetik i shprehjes seksuale dhe bashkimit është i njohur mirë
në disa Askomikota si majatë, ku ka dy sekse dhe bashkimi koordinohet nga disa
feromone oligopeptidike (Marsh L. 1991). Në speciet në formë hifesh bashkimi
citoplazmik mund të mos ndiqet direkt nga bashkimi i bërthamave, duke çuar në një
fazë të shkurtër dikariotike. Hifet dikariotike mund të mbrohen dhe ushqehen nga
diferencimi i hifeve haploide të cilat formojnë trup frutorë, të quajtur askomata.
Askosporet lirohen nga askoma dhe mbijnë për të formuar një micel të ri haploid. Në
figurën 1.1 tregohet skematikisht në mënyrë të përmbledhur realizimi i ciklit seksual
dhe aseksual të Askomikoteve (Taylor J. 1996).
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Figura 1.1 Cikli seksual dhe aseksual i Askomikotave

Një mënyrë tjetër e riprodhimit të kërpudhave është ajo përmes formimit të konideve
gjatë mitozës, të cilat sigurojnë të njëjtin numër kromozomesh. Konidet prodhohen
përmes riprodhimit aseksual. Janë tre struktura konide të quajtura: artrokonidet,
blastokonidet dhe klamidokonidet.

A

B

C
Figura 1.2 Paraqitja e llojeve të ndryshme të konideve: A- Artrokonidet, B- Blastokonidet, CKlamidokonidet

Artrokonidet njihen si struktura të formuara nga fragmentimi i hifeve në qeliza të
veçuara, si tek Coccidioides immitis. Blastokonidet janë struktura të thjeshta të
formuara nga ndarja e qelizave burimore, si tek majatë. Klamidokonidet përfaqësojnë
strukturën e qelizës në formën e hifeve të zgjeruara për shkak të trashjes së murit të
2
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tyre. Kjo strukturë është rezistente ndaj kushteve të pafavorshme të mjedisit dhe
―lulëzon‖ kur kushtet bëhen të favorshme për rritjen, si tek C. albicans (Brooks GF et
al., 1995). Në figurën 1.2 paraqiten tre format e konideve.
1.2 Candida albicans dhe cikli jetësor i saj
Speciet Candida më të rëndësishme klinikisht, me përjashtim të C. glabrata dhe C.
krusei, përfshihen brenda një grupimi të vetëm. Por ky grupim i specieve Candida
mund të ndahet në dy nëngrupe më të vogla, ku njëri përfshin speciet haploide, të cilat
rrallë janë patogjene, p.sh. C. lusitaniae, dhe tjetri përfshin specie diploide, të cilat
zakonisht janë patogjene, p.sh.C. albicans e C. parapsilosis (Butler et al., 2009).
Speciet e tjera Candida që nuk bëjnë pjesë në këtë grupim, përmbajnë një kod të
ndryshëm gjenetik, ku kodoni CUG kodon për serinën dhe jo leucinën (Moura et al.,
2010).
Historikisht gjinia Candida është përcaktuar si një grup majash ku mungon cikli
seksual dhe prodhimi i askosporeve. Por, disa nga 151 speciet Candida është parë se
janë të afta t‘i nënshtrohen riprodhimit seksual dhe sporulimit. Shumë prej këtyre
specieve janë patogjenë të njerëzve.
Infeksionet e shkaktuara nga C. albicans shpesh mund të shoqërohen edhe nga
infeksione të shkaktuara nga mikroorganizma të tjerë, si p.sh Chlamydia trachomatis.
Në një studim të realizuar nga Lika M., 13.8% e rasteve të studiuara kanë rezultuar të
infektuar nga të dy këta mikroorganizma (Lika M. et al., 2010).
1.2.1

Morfologjia e Candida albicans

C. albicans është një kërpudhë dimorfike, e cila mund të rritet në dy forma kryesore:
1. Në formë majaje njëqelizore
2. Në formë fijëzore, e cila mund të jetë në formën e zinxhirëve të ndërtuar nga
bashkimi i qelizave të zgjatura, e njohur ndryshe dhe si pseudohife ose në formën e
hifeve të vërteta, të cilat kanë formën e gypave me faqe paralele (Sudbery 2011).
Format njëqelizore të majave janë ovale. Format pseudohife dhe hife njihen me një
emër të përgjithshëm si forma filamentoze, për shkak se rritja qelizore bëhet në
mënyrë të polarizuar, kanë formë të zgjatur dhe janë të ngjitur në fundet e tyre.
Pseudohifet janë në formë elipsoidale, ku gjerësia e tyre është më e madhe në qendër
sesa në skaje dhe formojnë ngushtime në pjesën ku muret e tyre bashkohen. Hifet
kanë faqe paralele dhe uniforme në gjerësi. Në ndryshim nga pseudohifet, hifet
përmbajnë edhe pore në muret e tyre për komunikimin qelizë-qelizë. Si në formën
njëqelizore edhe te pseudohifet, qelizat rriten në sinkron me ciklin qelizor. Tek hifet
formimi i gypave të mbirjes (germ tube) ndodh përpara tranzicionit G1/S (Gypat e
mbirjes janë sythe të prodhuara nga sporet e kërpudhave gjatë mbirjes. Ato
diferencohen, rriten dhe zhvillohen përmes mitozës për të krijuar hifet somatike). Në
vazhdim të ciklit të parë qelizor, qelizat e hifeve të C. albicans qëndrojnë në fazën G1
derisa grumbullojnë një masë citoplazmike të mjaftueshme për t‘i lejuar ato të futen
në ciklin e dytë qelizor, për rrjedhojë fijet hifale janë më pak të degëzuara se ato
pseudohifale. Disa faktorë, si biosinteza e sfingolipideve, kontrollojnë vazhdimin e
ciklit qelizor në formimin e hifeve. Qelizat e hifeve kanë struktura që mungojnë tek
pseudohifet. Disa prej këtyre strukturave janë: muret e vërteta, Spitzenkörper, pjesë e
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sistemit endomembranor, i specializuar që lejon rritjen e tipit hifal duke koordinuar
sekretimin e vezikulave në mënyrë të kontrolluar (Thompson et al., 2011).

A

B

C

Figura 1.3 Format kryesore të C. albicans: A- maja njëqelizore, B- hife, C- pseudohife

C. albicans mund ta gjejmë edhe në forma të tjera morfologjike, si në formën e
qelizave të bardha ose opake, të formuara gjatë zhvillimit, ose në formën e
klamidosporeve, të cilat janë struktura të ngjashme me sporet me mure të trasha.
Klamidosporet janë të mëdha, rreth 3-4 herë më të mëdha se majatë njëqelizore, të
rrumbullakta, me mure qelizore të mprehta, që zakonisht formohen në fundet e
filamenteve hifale. Këto qeliza formohen si rezultat i kushteve të varfëra me nutrientë.
(David R.Soll 2009).
pH është një nga shkaqet kryesore që ndikon në ndryshimet morfologjike të C.
albicans. Për shembull, në pH më të vogël se 7, në mjedis acid, mbizotëron rritja e C.
albicans në formën e kërpudhës njëqelizore. Në pH më të madh se 7, në mjedis bazik,
dallohet edhe rritja e C. albicans në formën e hifeve (François et al., 2013).

1.2.2

Cikli jetësor i Candida albicans

Qelizat e Candida albicans janë diploide (2n) dhe mund të ndahen në rrugë aseksuale
ose mund t‘i nënshtrohen riprodhimit seksual, i cili mund të jetë në formën e
çiftëzimit heterotalik ose homotalik. Për t‘iu nënshtruar çiftëzimit heterotalik, lokusi
përgjegjës për riprodhimin MTLa dhe qeliza MTLα duhet të shndërrohen nga të
bardha në opake, në mënyrë që të bëhen të afta për t‘u riprodhuar.
Qelizat opake sekretojnë feromone të cilat bëjnë të mundur formimin e tubit të
konjugimit dhe si rrjedhojë ndodh bashkimi i qelizave dhe bërthamave duke formuar
qeliza tetraploide (4n). Çiftëzimi homotalik lidhet me humbjen e proteazës Bar1 në
qelizat MTLa. Produktet e çiftëzimit induktohen për t‘iu nënshtruar humbjes së
kromozomeve për t‘u shndërruar në formë diploide. (Ene et al., 2014). Në figurën 1.4
është paraqitur skematikisht riprodhimi i C. albicans.
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Figura 1.4 Riprodhimi i C. albicans

C. albicans ka dy lloje qelizash të ndryshme, a dhe α. Pjesa më e madhe e izolateve
klinike janë diploide ose pothuajse diploide, dhe një pjesë e vogël e tyre janë
homozigotë përsa i përket lokusit të çiftëzimit, gjë që tregon se kanë potencial për t‘u
çiftëzuar. Kalimi nga faza standarte e bardhë në atë opake, është e domosdoshme për
bashkimin/çiftëzimin midis formave diploide për të formuar tetraploidët. Në kushte
stresi këta tetraploidë rikthehen në një fazë thuajse diploide, megjithëse shumë prej
tyre kanë të paktën një kromozom ekstra (aneuploid) dhe disa i nënshtrohen
rikombinimit që kërkon Spo11, një proteinë e domosdoshme për rikombinimin
mejotik në organizmat me mejozë të vërtetë. Ky alternim nga forma diploide në
tetraploide dhe më pas përsëri afërsisht diploide, pa mejozë të vërtetë, quhet ‗cikël
paraseksual‘. Ky pasardhës aneuploid zakonisht mbart një deri në tre kromozome
aneuploide. Aftësia për të toleruar aneuploidinë dhe rirregullimet e tjera kromozomike
i ofrojnë C. albicans një tip jo-Mendelian të diversitetit gjenetik që ka gjasa të
lehtësojë përshtatjen e tij në kushtet e vështira brenda organizmit bujtës (Berman
2012).
Në figurën 1.5 tregohet rritja e qelizave të C. albicans në pjata me floksinë ku
dallohen qelizat e bardha nga ato opake (rozë). Një grup i qelizave të kolonisë së
bardhë kthehen në opake (Foto nga Meleah Hickman).
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Figura 1.5 Ndryshimi fenotipik i C. albicans

1.3 Gjenoma e Candida albicans

4488 ORF, 72.18%

1578 ORF, 25.38%

152 ORF, 2.44%

Figura 1.6 Gjenoma e C. albicans

Madhësia e gjenomës së C. albicans është 14.3 Mb dhe përmban 6218 gjene kodues
të proteinave. Databaza e Gjenomës së Kandidas (CGD) është rinovuar vazhdimisht
për shkak të informacioneve lidhur me funksionet e ORF-ve (Open Reading Frames)
të panjohura dhe gjeneve të tjera. Deri tani vetëm 25.38% (1578 gjene) e gjeneve janë
verifikuar eksperimentalisht, ndërsa 72.18% (4488 gjene) e gjeneve kanë mbetur të
pakarakterizuar. Për më tepër 152 gjene/ORF, janë ende të dyshimta pasi për to nuk
6
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ka të dhëna eksperimentale dhe duket se janë të padallueshme prej sekuencave
jokoduese (Inglis et al., 2012).
Produktet e gjeneve të C. albicans kanë funksione të ndryshme molekulare. Pjesa më
e madhe e tyre janë përgjegjëse për aktivitetin e hidrolazave, të tjera janë përgjegjëse
për aktivitetin e transferazave, lidhjen e proteinave, ARN-së dhe AND-së, aktivitetin e
transportierëve, oksidoreduktazave, strukturës molekulare, rregullatorëve enzimatikë,
peptidazave, proteinë kinazave, ligazave, fosfatazave, helikazave, liazave,
nukleotidiltransferazave, izomerazave etj. Në figurën 1.7 është paraqitur shpërndarja e
produkteve të gjeneve të kategorizuar sipas funksionit molekular (Inglis DO et al.,
2012).

Figura 1.7 Shpërndarja e produkteve të gjeneve të C. albicans të kategorizuar sipas
funksionit molekular

1.4 Patogjeniteti i Candida albicans dhe aktivizimi i sistemit imun të
bujtësit
Candida albicans është kërpudhë dimorfike, e cila, siç e përmendëm dhe më sipër,
rritet në formë majaje sferike dhe në formë fijëzore dhe zakonisht jeton si një
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organizëm komensal tek njerëzit. Megjithatë, C. albicans është edhe një patogjen
oportunist dhe një ndër agjentët kryesorë të infeksioneve mukozale dhe sistemike
kërpudhore (Brown et al., 2012). Forma filamentoze mbizotëron në zonat e
infeksionit primar epitelial. Shndërrimi morfologjik mendohet se lehtëson futjen e C.
albicans në qarkullimin e gjakut dhe për rrjedhojë përhapet në formën e një infeksioni
sistemik (Gow et al., 2012). Ky shndërrim morfologjik është thelbësor për
patogjenitetin e C. albicans (Lo et al., 1997).

Figura 1.8 Pushtimi i indeve të organizmit bujtës nga C. albicans

Hapat e pushtimit të indeve të organizmit bujtës nga C. albicans janë përshkruar në
figurën 1.8. Këto hapa përfshijnë lidhjen me qelizat e epitelit, depërtimin e epitelit dhe
pushtimin e indit nga hifet e C. albicans, përhapjen e hifeve në enët e gjakut,
kolonizimin endotelial dhe depërtimin në thellësi (Neil et al., 2012).
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Vëmendje i është kushtuar të kuptuarit të ndërveprimit midis C. albicans dhe qelizave
epiteliale. Këto studime kanë treguar se hifet janë përgjegjëse për të dëmtuar dhe
shkaktuar përgjigjen mbrojtëse inflamatore në qelizat epiteliale (Wachtler et al.,
2011). Për më tepër hifet mund të aktivizojnë inflamasomet që çojnë në prodhimin e
IL-1β dhe induktimin e përgjigjes Th17 që janë thelbësore për mbrojtjen e mukozës
(Hernandez-Santos et al., 2012).
Ka mundësi që niveli i varësisë morfologjike të kolonizimit të ndikohet nga efektet e
gjeneve rregullatorë të shtameve. P.sh., nga vëzhgimi i pranisë së formave njëqelizore
dhe hifeve në mbetjet fekale të kafshëve të infektuara, është vënë re se mbizotëron
forma si maja njëqelizore. Kjo tregon se trakti gastrointestinal favorizon fillimisht
kolonizimin e C. albicans në formë njëqelizore. Majaja njëqelizore në bashkëveprim
me mikroflorën dhe nën ndikimin e faktorëve fizikë, shndërrohet në formë
filamentoze në qelizat bujtëse (Pande et al., 2013).
Është gjetur se një nivel i ulët C. albicans përhapet nga trakti gastrointestinal në
veshka, por pranë epitelit të zorrës nuk janë gjetur C. albicans. Kështu, mendohet se
transporti transepitelial i tyre realizohet nga mekanizma indirekte si nga qelizat
dentrike të lumenit të zorrës. Por, e rëndësishme është se përhapja e C. albicans nga
trakti gastrointestinal nuk çon në shfaqjen e infeksioneve sistemike (Rescignoet al.,
2001).
Përmes analizimit të nivelit të citokinave në inde të ndryshme në ditën e dhjetë pas
infeksionit, është parë nëse shtame të ndryshme të C. albicans ndikojnë në mënyra të
ndryshme në imunitetin e bujtësit. Janë gjetur nivele të ndryshuara të citokinave
vetëm në stomakun e kafshëve të infektuara dhe jo në inde të tjera, çka lidhet me
faktin që ky kolonizim është i përqëndruar në lumenin e traktit gastrointestinal.
Stomaku i kafshëve të infektuara ka të reduktuar nivelin e IL-1β, IL-6 dhe IL-17, të
cilat janë të përfshira në përgjigjen e menjëhershme Th17. Imuniteti Th17 përgjigjet
për kontrollin e infeksioneve të mukozës të shkaktuara nga C. albicans (Vautier et al.,
2014).
C. albicans rritet si maja njëqelizore në 30°C dhe si formë filamentoze ose hife në
37°C. Ajo në lëkurë dhe organe sistemike gjendet kryesisht në formë pseudohifesh.
Mutantët C. albicans, të cilët nuk janë të aftë të formojnë filamente, nuk arrijnë të
krijojnë infeksione të fuqishme, duke qenë se kalimi nga maja në hife është i
rëndësishëm për virulencën. Ky kalim gjithashtu kërkohet edhe për të zhvilluar
përgjigjen qelizore përmes qelizave Th17 anti- Candida, duke lejuar dallimin
ndërmjet C. albicans komensale dhe asaj invasive (Gow et al., 2012).
In vitro, pseudohifet e C. albicans induktojnë diferencimin e qelizave Th17, Th1 dhe
Th2. Në lëkurë janë të paktën tre nëngrupe të përcaktuara mirë të qelizave dentrike
(DCs): qelizat epidermale të Langerhansit (LCs), qelizat dentrike dermale CD103+
dhe qelizat dentrike dermale CD11b+.
Këto qeliza migrojnë nga lëkura drejt rajonit të gjëndrave limfatike gjatë infeksionit,
ku i prezantojnë antigjenin qelizave T dhe sekretojnë citokinat. Gjatë infeksioneve
mbilëkurore të C. albicans qelizat dentrike dermale CD103+ (CD103+ dDCs)
gjenerojnë IL-12 dhe nevojiten për diferencimin e qelizave TH17. Qelizat e
Langerhansit të lëkurës (LCs) nevojiten për diferencimin e qelizave TH17 dhe
shprehin sasi të lartë IL-1b (induktuese e Th17), TGF-b (faktori i rritjes b) dhe IL-6.
Rëndësia e citokinave në gjenerimin in vivo të qelizave Th17 varet nga lloji i indit.
Është parë se IL-1b dhe IL-6 janë të dyja të rëndësishme për diferencimin e qelizave
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Th17 në indet periferike, përfshirë dhe lëkurën. Në shpretkë veprimi i qelizave Th17
është i pavarur nga IL-6, por jo nga IL-1b. Qelizat dentrike dermale CD11b+ përbëjnë
pjesën më të madhe të qelizave dentrike dermale migratore dhe udhëheqin
diferencimin e qelizave Th2. Në rastin e infeksioneve të shkaktuara nga C. albicans,
këto qeliza gjenerojnë nivele të larta të IL-1b dhe nivele më të ulëta të IL-6 dhe IL-12.
Si nëngrupet e qelizave dentrike ashtu edhe morfologjia e C. albicans përcaktojnë
diferencimin e qelizave Th. Është parë se infeksionet nga majatë njëqelizore C.
albicans, por jo pseudohifet, janë të afta të induktojnë përgjigjen e qelizave Th
përmes mekanizmave që kërkojnë ndërveprimin e qelizave të Langerhansit, lidhjen e
dectin-1 dhe IL-6 (Kashem et al., 2015).

Figura 1.9 Paraqitje skematike e përgjigjes së bujtësit ndaj C. albicans

Në figurën 1.9 është paraqitur në mënyrë të thjeshtësuar përgjigja e bujtësit ndaj
infeksioneve të shkaktuara nga C. albicans (Cassone A. 2013).
Duke qenë se C. albicans është një agjent i rëndësishëm i infeksioneve oportuniste të
shkaktuara nga kërpudhat, janë bërë përpjekje të rëndësishme në drejtim të zbulimit të
karakteristikave biologjike që kontribuojnë në aftësinë e tij për të shkaktuar sëmundje.
Janë zbuluar disa faktorë që luajnë rol në patogjenitetin e tij. Ato përfshijnë
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hidrolazat: proteinazat dhe fosfolipazat, si dhe aftësinë dimorfike të mikroorganizmit
dhe aftësinë e shndërrimeve fenotipike (Monod et al., 1994; Ibrahim et. al.,1995).
Nga studimet ka rezultuar se shumë prej gjeneve të nevojshme për patogjenitetin
rregullohen në përgjigje të sinjaleve mjedisore të bujtësit. Këto sinjale përfshijnë:
temperaturën, pH, presionin osmotik, përqëndrimin e hekurit, përqëndrimin e joneve
të kalciumit. Njohja e kësaj skeme kontrolli sugjeron se studimi i përgjigjes së një
organizmi ndaj këtyre sinjaleve tregon shumë rreth mekanizmit të përshtatjes dhe
mbijetesës brenda mjedisit të bujtësit (Mekalanos et al., 1992)
1.4.1 Ndikimi i pH në patogjenitetin e C. albicans
C. albicans shkakton një gamë të gjerë infeksionesh në mjedise të ndryshme të
bujtësit dhe një apo disa prej këtyre sinjaleve mjedisore mund të jenë me rëndësi në
rregullimin e patogjenitetit së kësaj kërpudhe. Me shumë rëndësi është studimi i
rregullimit të gjeneve në përgjigje të pH të mjedisit. Kjo, sepse pH ndikon në
shprehjen e disa faktorëve të rëndësishëm virulence, si p.sh. aspartil proteinazat. Është
bërë i mundur identifikimi i një gjeni të quajtur phr1, i cili kodon një glikoproteinë të
sipërfaqes qelizore të ankoruar në membranë nga glikozilfosfatidilinozitoli. Ky gjen
shprehet në nivele të larta kur pH i mjedisit rritës është rreth 5.5, dhe nën këtë pH
vlerat ishin të papërfillshme. phr2, një homolog funksional i phr1, u identifikua
gjithashtu, por ai shprehej në nivele të larta kur pH i mjedisit ishte më i vogel se 5, por
jo më i madh se 6. Të dy gjenet kodojnë për një funksion të nevojshëm për
morfogjenezën in vitro të C. albicans. Delecioni i phr1 çon në pamundësinë për të
formuar një maja normale ose formë hifi në pH alkalin, por jo në pH acid, që
pasqyron modelin e shprehjes së gjenit. Delecioni i phr2 rezulton në difekt
morfologjik që shprehet në pH acid (Mühlschlegel et al., 1997).
Duke u bazuar në difektet morfologjike, të dy mutantët shfaqin norma të ndryshuara
të rritjes në pH kufizues. Është krahasuar efekti i mutacioneve të phr1 ose phr2 në
virulencën e C. albicans në infeksionet vaginale, që përfaqësojnë një mjedis acid të
bujtësit, me efektin e tyre në infeksionet sistemike, që përfaqësojnë një mjedis
lehtësisht alkalin. Ka rezultuar se mutantët phr1 humbasin aftësinë për të shkaktuar
infeksione sistemike, por ishin virulentë në infeksionet vaginale. Ndërsa mutantët
phr2 humbasin aftësinë për të shkaktuar infeksione vaginale, por janë të aftë të
shkaktojnë infeksione sistemike. Ky përfundim tregon se pH i mjedisit të bujtësit
është i rëndësishëm për përgjigjen biologjike dhe mbijetesën e C. albicans gjatë
infeksioneve (De Bernardis et.al., 1998).
1.4.2

Adaptimi metabolik

Ushqimi është një ndër kërkesat më thelbësore për mbijetesën dhe rritjen e
organizmave. Adaptimi metabolik ka të bëjë me asimilimin e nutrientëve alternativë
në një mjedis dinamik.
Ky fleksibilitet metabolik është veçanërisht i rëndësishëm për kërpudhat patogjene
gjatë infeksioneve. Glikoliza, glukoneogjeneza dhe përgjigja ndaj urisë mendohet se
luajnë rol në kolonizimin e bujtësit dhe patogjenezë. Në individët e shëndetshëm, C.
albicans mbizotëron si pjesë e mikroflorës së traktit gastrointestinal. Megjithëse
përmbajtja e nutrientëve në këtë mjedis është e lartë, rritja e kërpudhës kontrollohet
përmes konkurencës ndërmjet mikroorganizmave të mikroflorës intestinale. Gjatë
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kandidozës sistemike, C. albicans hyn në qarkullimin e gjakut. Gjaku është relativisht
i pasur me glukozë, që përbën nutrientin më të preferuar të pjesës më të madhe të
kërpudhave (Brock 2009). Megjithatë, qelizat fagocitare (makrofagët dhe neutrofilet)
fagocitojnë C. albicans. Brenda këtyre qelizave mjedisi ushqyes ndryshon plotësisht
për kërpudhën. Jo vetëm që qelizat fagocite prodhojnë sasi të lartë ndërmjetësuesish
reaktivë, si ROS, reaktiv nitrogjeni (RNS) dhe peptide antimikrobialë (AMPs), por
gjithashtu kufizojnë disponueshmërinë e nutrientëve, duke krijuar një mjedis me
mungesë nutrientësh (Frohner et al., 2009). Plasticiteti metabolik në këtë mënyrë
është i nevojshëm për adaptimin e C. albicans në të tilla mjedise të bujtësve. Brenda
makrofagëve, kërpudha fillimisht kalon nga glikoliza në glukoneogjenezë dhe
përgjigjet ndaj urisë përmes aktivizimit të ciklit glioksilatë. Në funksion të
fleksibilitetit metabolik, kërpudha përfshin disa mënyra për të shpëtuar nga
makrofagët përmes bllokimit të prodhimit të efektorëve antimikrobialë dhe nxitjes së
formimit të hifeve. Hifet e formuara brenda qelizave fagocitare mund të përshkojnë
qelizat imunitare të bujtësit përmes forcave mekanike dhe të shpëtojnë (Lorenz et al.,
2004).
Gjatë kandidozave sistemike qelizat e kërpudhës mund të shpërndahen në çdo organ
të organizmit bujtës, secila me disponueshmëri të ndryshme nutrientësh. Për shembull
në mëlçi, C. albicans ka mundësi të përdorë një sasi të madhe glikogjeni, që përbën
depon më të madhe të glukozës. Truri përmban përqëndrim të lartë glukoze e
vitaminash si burim nutrientësh potencialë dhe ajo duke penetruar me anë të gjakut në
tru mund të shkaktojë edhe meningjit. Në indet e tjera, C. albicans përballet me sasi të
ulët glukoze dhe përdor rrugë metabolike alternative për të përdorur proteinat,
aminoacidet, lipidet, e fosfolipidet e bujtësit. Kërpudha mund të përdorë proteaza për
të hidrolizuar proteinat e bujtësit. Është treguar se adaptimi ndaj nutrientëve të
ndryshëm nga C. albicans ka të bëjë jo vetëm me mbijetesën dhe rritjen, por dhe me
virulencën. Rritja në burime alternative karboni, si laktatet apo aminoacidet, e bën
kërpudhën më rezistente ndaj streseve të mjedisit dhe rrit virulencën saj (Mayer
2013).

1.5 Formimi i biofilmave të C. albicans
Një biofilm është një agregim kompleks i mikroorganizmave që rriten në një substrat
të ngurtë. Biofilmat karakterizohen nga heterogjeniteti struktural, diversiteti gjenetik,
bashkëveprimet komplekse në komunitet dhe nga një matrix jashtëqelizor i
substancave polimere. Formimi i polimerit fillon me ngjitjen e qelizave të lira që
notojnë në një sipërfaqe. Fillimisht ato ngjiten në sipërfaqe me anë të forcave të
dobëta të Van der Walsit. Në se ata nuk shkëputen nga kjo sipërfaqe atëhere do të
kapen më fort duke përdorur struktura ngjitëse si p.sh. pilusin. Qelizat e fillimit
shërbejnë për të lehtësuar ngjitjen e qelizave të tjera të mikrorganizmave me site të
tjera ngjitëse dhe kështu fillon të formohet një matriks që mban biofilmin së bashku.
Disa mikroorganizma të tjerë kanë aftësi të lidhen me matriksin ose në sipërfaqe të
mikroorganizmave të ngjitur më parë. Me ardhjen e mikroorganizmave të tjerë dhe
me anë të ndarjes së mikroorganizmave që janë tashmë të ngjitura biofilmi fillon të
rritet. Biofilmi përbëhet nga shumë lloje mikroorganizmash që jetojnë në një matriks
me polimerë organikë të sekretuara. Matriksi i mbron qelizat dhe lehtëson
komunikimin midis tyre me anë të sinjaleve kimike dhe fizike.
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Figura 1.10 Hapat e formimit të biofilmave të C. Albicans

Formimi i biofilmave të C. albicans është i lidhura me impiante mjekësore të tilla si
impiantet dentare, kateterët, valvolat e zemrës, baipaset vaskulare, lentet okulare etj.
Të tilla pajisje mund të shërbejnë si substrat për rritjen e këtyre biofilmave. Në rastin
e somatitit dentar është parë se megjithë përdorimin e antimykotikëve, infeksioni
shpesh rishfaqet shumë shpejt pas trajtimit.
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Vëzhgimet klinike theksojnë rëndësinë e formimit të biofilmave si në kandidozat
sipërfaqësore ashtu edhe në ato sistemike dhe tregojnë paaftësinë e trajtimeve me
antimykotikë për kurimin e sëmundjeve të tilla (MacEntee et al.,1985).
Mundësia e sigurimit të modeleve të biofilmave është shumë e rëndësishme për të
kuptuar natyrën e tyre dhe për të realizuar studime mbi formimin e biofilmave dhe
rezistencën ndaj antimykotikëve. Kështu, përmes përdorimit të modeleve të
biofilmave në polimetilmetakrilat, është parë se rritja e biofilmave të C. albicans është
shumë rezistente ndaj antimykotikëve të tillë si flukonazoli, nistatina, amfotericina B
dhe klorheksidina. Të njëjtat rezultate janë arritur edhe në studimin e biofilmave në
kateterë. Rezultatet tregojnë se formimi i biofilmave është një fenomen shumë
kompleks, i ndryshëm nga adezioni i kërpudhës. Biofilmat e vërtetë përfshijnë si
prodhimin e materialeve specifikë jashtëqelizorë ashtu edhe funksione speciale
qelizore (Chandra et al., 2001). Në rastin e vendosjes së protezave, pasi proteza
vendoset në kavitetin oral, ajo menjëherë do të rrethohet nga një shtresë pështyme.
Pra, biofilmat janë të ekspozuar në mjedise me pështymë. Megjithëse janë bërë
përpjekje për të vlerësuar rolin e shtresës së pështymës në formimin e biofilmave, të
dhënat ende nuk janë shumë të qarta. Megjithëse është parë një rritje e aktivitetit të
biofilmave të C. albicans në prani të shtresës së pështymës (Nikawa et al., 1997).
Gjithashtu është studiuar edhe ndikimi i dietave të pasura me sheqerna në formimin e
biofilmave të C. albicans. Janë studiuar dy monosakaride, glukoza dhe galaktoza, për
ndikimin që kanë mbi adezionin kandidial. Galaktoza, e cila është e pranishme në
gjendje të lirë në shumë ushqime, është parë se është e aftë të shndërrojë komponentët
sipërfaqësorë të qelizave të kërpudhës dhe për rrjedhjë të modifikojë adezionin e
kandidës. Gjithashtu, glukoza e lirë, një monosakarid që gjendet në fruta e përdoret
për prodhimin e ëmbëlsirave etj., është parë se luan rol në këtë adezion (Ye Jin et al.,
2004).
Formimi i biofilmave të C. albicans kalon në këto stade kryesore, të treguara
skematikisht në figurën 1.10:
1. Lidhja e C. albicans në sipërfaqe të impianteve mjekësore nëpërmjet adezionit
sipërfaqësor ose koagregimit me bakteret e mikroflorës
2. Pamjaftueshmëria e mbrojtjes së bujtësit çon në zhvillimin e biofilmave të C.
albicans të cilat mbështeten në një matriks polimerik të prodhuar prej tyre dhe
rezistentë ndaj antimykotikëve.
3. Qelizat e biofilmave lehtësojnë invazionin indor të C. albicans
4. Pas invazionit në inde qelizat e C. albicans mund të përhapen në enët e gjakut
Në figurën 1.11 është paraqitur skematikisht formimi i biofilmave të C. albicans në
proteza dhe kateterë. Në figurat A dhe C paraqiten fazat e formimit të biofilmave të C.
albicans në sipërfaqe të protezave (A) dhe kateterëve (C) të para nga lart, ndërsa në
figurat B dhe D paraqiten fazat e formimit të biofilmave të C. albicans në sipërfaqe të
protezave (B) dhe kateterëve (D) të para nga anash.
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Figura 1.11 Paraqitje skematike e formimit të biofilmave të C. albicans në proteza dhe
kateterë

1.6 Mekanizmi i veprimit të antimykotikëve për C. albicans
Megjithëse antimykotikët e përdorur në trajtimet klinike janë të shumëllojshëm,
vetëm pak klasa prej tyre janë të afta të kurojnë infeksionet mukozale apo sistemike
të shkaktuara nga Candida spp. Në figurën 1.12 tregohet mekanizmi i veprimit të
klasave kryesore të antimykotikëve (Spampinato et al., 2013).
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Figura 1.12 Mekanizmi i veprimit të disa klasave të antimykotikëve

1.6.1

Azolet

Azolet përshkojnë membranën qelizore përmes inhibimit të aktivitetit të lanosterol 14dimetilazës, enzimë kjo e përfshirë në biosintezën e ergosterolit. Ergosteroli është një
sterol i gjatë, analogë me kolesterolin e qelizave shtazore, komponentë përbërës i
membranës qelizore të kërpudhave. Duke qenë se ka mjaft ndryshime në strukturat e
ergosterolit dhe kolesterolit, shumë antimykotikë të targuar për lidhjen me
ergosterolin nuk ndikojnë në qelizat e bujtësit. Familja e azoleve përfshin:
mikonazolin, ekonazolin, klotrimazolin, ketokonazolin, flukonazolin, itrakonazolin,
varikonazolin, posakonazolin (Hay et al., 2003).
1.6.2

Ekinokandinet

Ekinokandinet janë agjentë antifungalë që inhibojnë sintezën e murit qelizor të
kërpudhave përmes bllokimit jokompetitiv të sintezës së (1,3)-D-glukanit. Kjo çon në
formimin e murit qelizor të kërpudhave me integritet strukturor të dëmtuar, gjë që
rezulton me lizim të mundshëm të qelizës. Në këtë klasë bëjnë pjesë: kapsofungina,
mikafungina, anidulafungina (Grover et al., 2010).
1.6.3

Polienet

Polienet lidhin ergosterolin dhe shkatërrojnë pjesën më të madhe të komponentëve
lipidikë të membranës qelizore të kërpudhave. Kjo çon në formimin e aqua-porinave.
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Për rrjedhojë përshkueshmëria qelizore ndryshon dhe çon në rrjedhjen e
komponentëve të citosolit dhe rrjedhimisht në vdekjen e qelizës së kërpudhës
(Sanglard et al., 2002).
1.6.4

Analogët e Nukleozideve

Flukitosina është një analog i pirimidinës. Ajo transportohet brenda qelizave të
kërpudhës përmes citozinë permeazës. Më pas, ajo deaminohet në 5-fluorouracil dhe
fosforilohet në 5-fluorodeoxiuridinë monofosfat. Në formë të tillë ajo inhibon
sintezën e timidilatit dhe kjo ndikon në sintezën e ADN-së (Vermes et al., 2000).
Në tabelën 1.1 janë të paraqitura klasat kryesore të antimykotikëve, mënyra e veprimit
të tyre dhe pjesëtarët kryesorë të secilës klasë (Spampinato et al., 2013).
Tabela 1.1 Antimykotikët dhe mënyrat e veprimit të tyre

1.6.5

Rezistenca e C. albicans ndaj antimykotikëve

Rezistenca e kërpudhave ka të bëjë me mosndjeshmërinë e tyre ndaj agjentëve
antikërpudhorë të provuar përmes testeve in vitro. Rezistenca mikrobiologjike mund
të jetë parësore (e lindur) ose dytësore (e fituar).
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Rezistenca parësore është parë në kërpudha të cilat nuk janë ekspozuar më parë ndaj
antimykotikëve, ndërsa rezistenca dytësore është parë në shtamet të cilët janë
ekspozuar më parë ndaj antimykotikëve dhe është e varur nga ndryshimi i shprehjes
së gjeneve (Kanafani et al., 2008)
Rezistenca e C. albicans ndaj antimykotikëve të klasës së azoleve përben një problem
të rëndësishëm në luftimin e infeksioneve të shkaktuara nga ky mikroorganizëm.
Mekanizmat molekularë të rezistencës kanë të bëjnë kryesisht me ndryshime të gjenit
që kodon për enzimën ERG11 dhe me shprehjen e tepërt të gjeneve CDR1, CDR2 dhe
MDR1. Erg 11 është një prej enzimave që merr pjesë në biosintezën e ergosterolit,
homolog i kolesterolit të membranes qelizore të gjitarëve. Rezistenca ndaj
antimykotikëve është lidhur me rritjen e nivelit të shprehjes së gjenit ERG11.
Transporti i antimykotikëve në qeliza është një tjetër faktor që ndikon në rezistencën e
C. albicans ndaj tyre. duke qenë se shprehja e tepërt e dy tipeve të pompave të
transportit është e lidhur me rezistencën ndaj antimykotikëve. Gjenet e transportierëve
ABC, CDR1 dhe CDR2, kodojnë për pompat transportuese të varura nga ATP-ja, të
cilat mbishprehen në shumë isolate të C. albicans rezistente ndaj azoleve. Delecioni i
këtyre gjeneve çon në hipersensitivitetin ndaj azoleve. Gjeni MDR1 kodon për një
pompë që përdor gradientin e lëvizjes së protoneve për transportin e antimykotikëve
përmes membranës qelizore. Shprehja e tepërt e këtij gjeni është gjithashtu e lidhur
me rezistencën e C. albicans, ndërsa delecioni i këtij gjeni çon në mbindjeshmërinë
ndaj azoleve (White et al., 2002).

Figura 1.13 Shprehja e tepërt e gjeneve rregullatore të pompave transportuese të C. albicans
rezitente ndaj azoleve

1.7 Infeksionet më të zakonshme të shkaktuara nga C. albicans
C. albicans është një kërpudhë komensale që zakonisht nuk shkakton sëmundje, por
në kushte të veçanta çon në shfaqjen e infeksioneve të gojës, traktit urogjenital, traktit
gastrointestinal, lëkurës, etj.
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1.7.1

Infeksionet orale të C. albicans

Figura 1.14 Prezantimi klinik i katër formave të kandidozave orale. (a) Kandidoza
pseudomembranore akute; (b) Kandidoza eritrematoze akute; (c) Kandidoza
eritrematoze kronike; (d) Kandidoza hiperplastike kronike

Një ndryshim nga forma komensale e padëmshme e C. albicans në formën patogjene
mund të ndodhë nga ndryshime në mjedisin e kavitetit oral në një mjedis që favorizon
rritjen e saj. Shkaqet e këtyre ndryshimeve janë të ashtuquajturit faktorë predispozues
për infeksionet e C. albicans (kandidozat) dhe pjesa më e madhe e tyre janë të lidhur
me dobësinë e sistemit imun të bujtësit. Disa faktorë që ndikojnë në shfaqjen e
kandidozave orale janë:










Protezat
Përdorimi i steroideve
Reduktimi i rrjedhjes së pështymës
Dietat e pasura me nivel të lartë sheqeri
Mosha shumë e madhe ose shumë e vogël
Çrregullime të sistemit endokrin
Dobësimi i sitemit imun
Përdorimi i antibiotikëve me spektër të gjerë veprimi
Mungesa e nutrientëve (Vazquez et al.,2010).

Kandidoza orale nuk është një infeksion i vetëm dhe bazuar në prezantimet klinike
janë përcaktuar katër forma të tyre (figura 1.14):



Kandidoza pseudomembranore akute
Kandidoza eritrematoze akute
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Kandidoza eritrematoze kronike
Kandidoza hiperplastike kronike

Kandidoza pseudomembranore paraqitet në formën e lezioneve të bardha në krem në
mukozën e gojës dhe një karakteristikë diagnostike e këtij infeksioni është se këto
―pllaka‖ mund të largohen përmes një gervishjeje të lehtë. Nga ekzaminimet ka
rezultuar se në këto sipërfaqe C. albicans gjendet si në formë majaje njëqelizore ashtu
edhe në formë filamentoze.
Forma tjetër e infeksioneve akute orale të shkaktuar nga C. albicans është kandidoza
eritrematoze. Kjo formë infeksioni ndodh zakonisht pas përdorimit të antibiotikëve
më spektër të gjerë veprimi, të cilët duke ulur nivelin e popullatës bakteriale të gojës,
çojnë në mbirritjen e saj nga zvogëlimi i konkurencës. Zakonisht ky infeksion shfaqet
në formën e lezioneve të kuqe në pjesën dorsale të gjuhës dhe në bajame. Kjo është e
vetmja formë e kandidozave orale që shfaqet me dhimbje (McCullough et al., 2005;
Reichart et al., 2000). Gjithashtu mund të ndodhë edhe forma kronike e kandidozës
eritrematoze dhe zakonisht këto infeksione shfaqen me lezione atrofike të lidhura me
somatitet dentare. Megjithatë të dy tipet e infeksioneve lidhen me kolonizimin
bakterial.
Kandidoza hiperplastike kronike mund të shfaqet në çdo sipërfaqe të mukozës së
gojës dhe shfaqet në formën e lezioneve të bardha të sheshta ose nodulare. Këto
lezione, në ndryshim nga ato të kandidozës pseudomembranore, nuk mund të
largohen përmes gervishjes së lehtë. Kandidoza hiperplastike kronike ndodh më
shpesh në mukozën e gojës tek meshkujt në moshë të mesme të cilët janë duhanpirës.
Një karakteristikë e këtij lloj infeksioni është futja brenda epiteliumit të gojës e hifeve
të C. albicans. Kjo dukuri është zbuluar nga biopsia përmes metodës Periodic AcidSchiff (PAS). Ekzaminimi histologjik është një metodë ekzaminimi për këtë infeksion
dhe përveç pranisë së hifeve të C. albicans, qelizat inflamatore gjenden gjithmonë të
pranishme brenda laminës propria. Një fakt i rëndësishëm lidhur me kandidozën
hiperplastike kronike është lidhja e saj e mundshme me transformimet malinje
(Williams et al., 2011).
Për kalimin nga forma e padëmshme në formën patogjene të C. albicans mund të
luajnë rol shumë faktorë të cilët janë të lidhur me dëmtimin e sistemit imun të bujtësit
në bashkëpunim me virulencën e mikroorganizmit. Pjesa më e madhe e faktorëve të
virulencës së C. albicans përfshin morfogjenezën, adezionin në qelizat epiteliale dhe
endoteliale, formimin e biofilmave, aftësinë për të sekretuar enzima hidrolitike,
ndryshimet fenotipike, evazionin e qelizave imune të bujtësit (da Silva-Rocha et al.,
2014). Ndërmjet faktorëve të ndryshëm, enzimat hidrolitike ekstraqelizore, ku bëjnë
pjesë edhe SAP (secreted aspartyl proteinases), konsiderohen si faktorët më të
rëndësishëm të virulencës që luajnë rol në mbirritjen e C. albicans, duke qenë se këto
enzima marrin pjesë në aderencën, penetrimin dhe invazionin në inde (Schaller et al.,
2005). Aspartil proteinazat sekretohen gjatë infeksioneve nga patogjeni C. albicans.
Enzimat sekretohen in vitro kur organizmi kulturohet në prani të proteinave ekzogjene
(zakonisht albuminës së serumit të gjedhëve), si një burim azoti. Nga studimet është
parë se SAP1 dhe SAP3 shprehen në fazat e para të infeksionit, të ndjekur nga SAP6,
ndërsa SAP2 dhe SAP8 shprehen në fazat e fundit të infeksonit (Naglik et al., 2003).
Enzimat fosfolipazë, një tjetër faktor i rëndësishëm virulence, janë të lidhura me
funksionet që kanë të bëjnë me dëmtimet e qelizave bujtëse, aderencën dhe
penetrimin.
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Ato shkatërrojnë fosfolipidet e qelizave bujtëse, gjë që çon në dëmtimin e membranës
së tyre, lizisin e qelizës, lehtësojnë invazionin në inde (Bhat et al.,2011). Janë katër
fosfolipaza të sekretuara: PLA, PLB, PLC, PLD.
Aktiviteti i tyre është shumë i lartë gjatë dëmtimeve të indeve sepse këto enzima
realizojnë hidrolizën e disa estereve të lidhur me glicerofosfolipidet e membranës së
qelizave bujtëse.
Për më tepër C. albicans është e aftë për të siguruar hekurin nga indet bujtëse përmes
produkteve të hemolizës, kapësve të hekurit (siderophores) dhe proteinave
transportuese të hekurit. Elementin e hekurit mikroorganizmi e përdor për të realizuar
metabolizmin, rritjen dhe krijimin e infeksioneve tek njerëzit. Tek njerëzit hekuri
gjendet në disa proteina, përfshirë hemoglobinën. Hapi i parë i infeksioneve in vivo të
shkaktuara nga C. albicans përfshin lidhjen me eritrocitet përmes receptorëve të
sistemit të komplementit. Pastaj C. albicans prodhon nje faktor hemolize që indukton
lizisin e eritrociteve. Ky faktor korrespondon me nje proteinë të lidhur në sipërfaqen
qelizore të kërpudhës. Është parë se C. albicans shkakton dëme më të mëdha në
qelizat epiteliale të gojës që përmbajnë përqendrim të lartë hekuri në krahasim me
qelizat më përqëndrim më të ulët. Tradicionalisht, medikamentet antifungale janë
zhvilluar për të bllokuar apo vrarë mikroorganizmin patogjen. Por tashmë është
përdorur një strategji e re që ka si target specifik faktorët e virulencës (Deepa et al.,
2015).

Figura 1.15 Aktivizimi i sistemit imun gjatë infeksioneve orale të C. albicans
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Në figurën 1.15 jepet skema e aktivizimit të sistemit imun të organizmit bujtës gjatë
infeksioneve orale të shkaktuara nga C. albicans. Gjatë ekspozimit të hifeve të C.
albicans në mukozën e gojës, qelizat e mukozës nxisin faktorët që shërbejnë për
aktivizimin e IL-17A. IL-17A e prodhuar bashkëvepron me receptoret IL-17 RA të
qelizave epiteliale të gojës për të aktivizuar shprehjen e gjeneve përgjegjës për
prodhimin e kemokinave, peptideve antimikrobiale dhe citokinave të tjera
imunorregullatore. Produket e këtyre gjeneve marrin pjesë në veprimin e neutrofileve,
vrasjen e kandidas dhe kontrollin e invazionit të kërpudhës (Neil et al., 2012).
1.7.2

Infeksionet gjenitale të C. albicans

Figura 1.16 Kandidoza vaginale

Pjesa më e madhe e kandidozave vulvovaginale shkaktohen nga C. albicans.
Vëzhgimet klinike tregojnë se faktorët hormonalë dhe përdorimi i antibiotikëve
ndikojnë në shfaqjen e kandidozës vulvovaginale akute. Ndërsa kandidozat
vulvovaginale të përsëritura, supozohet se kanë të bëjnë me një defiçencë imunitare.
Në mukozat vaginale, ndryshe nga ato të gojës, nuk është vëzhguar ende roli i
imunitetit të ndërmjetësuar nga qeliza. Studimet e bëra për imunitetin e ndërmjetësuar
nga qeliza në zonën vaginale të femrave të shëndetshme kanë treguar predominimin e
citokinave të tipit Th1 (intereleukina 2 [IL-2], IL-12, IFN-γ, IL-4, IL-5, IL-10).
Bazuar në rolin e diskutueshëm të imunitetin të ndërmjetësuar nga qelizat kundër
infeksioneve vulvovaginale të shkaktuara nga Candida, vëmendja është fokusuar në
imunitetin e lindur. Prandaj është parë se qelizat primare epiteliale të mukozës
vaginale frenojnë në mënyrë të konsiderueshme rritjen e C. albicans in vitro.
Gjithashtu është parë se qelizat epiteliale luajnë një rol aktiv në përgjigjen imune,
përfshirë prezantimin e antigjenit, aktivitetin antimikrobial dhe prodhimin e
citokinave në përgjigje ndaj mikroorganizmit (Steele et al., 2002).
Një tipar karakteristik i kandidozave vaginale është inflamacioni kronik i mukozës. C.
albicans, një banues normal komensal i sipërfaqeve mukozale, përbën shkakun më të
zakonshëm të ketij lloj infeksioni. Është parë se një çift gjenesh SAP (secreted
aspartyl proteinase) shprehen gjatë infeksioneve të indeve epiteliale vaginale dhe që
sekretojnë aspartik proteinazën 1 (SAP1) dhe aspartik proteinazën 2 (SAP2).
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Ato kontribuojnë në dëmtimet e indit. Mendohet se SAP1 dhe SAP2 veprojnë si çelës i
faktorëve të virulencës për këtë lloj infeksioni. Studimet kanë treguar se C. albicans
ka aftësi të induktojë përgjigjen prej citokinave epiteliale dhe se SAP1 dhe SAP2
kontribuojnë në përgjigjen mukozale inflamatore nëpërmjet aktivizimit të
interleukinave 1β (IL-1β). Gjithashtu këto proteinë-kinaza luajnë rol në induktimin e
citokinave të tjera proinflamatore dhe kimioatraktive. Përmes studimit të shprehjes
epiteliale të citokinave duke përdorur një shtam të C. albicans mutant SAP- deficent,
nga karahasimi i nivelit të shprehjes së citokinave është arritur në përfundimin se SAP
luajnë një rol shumë të rëndësishëm në induktimin e përgjigjes prej citokinave gjatë
infeksioneve vaginale të shkaktuara nga C. albicans (Schaller et al., 2005).
Disa faktorë ndikojnë në shfaqjen e kandidozës vulvovaginale tek femrat, pjesa më e
madhe e të cilëve përfshijnë nivelet e larta hormonale (p.sh. gjatë shtatëzanisë, fazës
luteale të ciklit menstrual, përdorimit të kontraceptivëve oralë) ose përdorimin e
antibiotikëve. Gjithashtu është përcaktuar se një defiçencë e imunitetit të lindur apo të
fituar është përgjegjëse për kandidozën vulvovaginale (Sobel et al., 1992).
Megjithëse imuniteti i ndërmjetësuar nga qeliza, nga tipi Th1 i qelizave T, është
konsideruar si mekanizmi mbizotërues i mbrojtjes së bujtësit kundër infeksioneve
mukozale të shkaktuara nga C. albicans, studimet klinike kanë treguar se femrat me
kandidozë vaginale kanë nivele normale të qelizave Th1 të imunitetit të ndërmjetësuar
qelizor në qarkullimin periferik. Për më tepër, të dhënat e fundit tregojnë se disa tipe
imunorregullimi mund të pengojnë një rritje më të madhe të përgjigjes së imunitetit të
ndërmjetësuar qelizor kundër kandidozave vaginale (Fidel et al., 1996).
Imuniteti humoral kundër kandidozave vaginale është po kaq i diskutueshëm. Përsa i
përket imunitetit të lindur, megjithëse leukocitet polimorfonukleare (PMNL) kanë
efekt vrasës ndaj C. albicans in vitro, ato nuk kanë efekt ndaj C. albicans të mukozës
vaginale. Megjithëse makrofagët, që gjithashtu kanë aktivitet vrasës ndaj C. albicans
in vitro, nuk është parë të jenë funksionalë në mukozën vaginale, qelizat vrasës
natyrale (NK) është parë të kenë pak aktivitet anti-Candida in vivo apo in vitro
kundër Candida-s. Në kontrast, është parë se qelizat primare epiteliale vaginale të
minjve apo primatëve johumanë, si dhe qelizat epiteliale të gojës tek njerëzit, kanë
aftësinë të bllokojnë rritjen e C. albicans in vitro. Duke qenë se qelizat epiteliale janë
qelizat pritëse me kontaktin më të madh me C. albicans, është nxjerrë përfundimi se
qelizat epiteliale mund të prezantojnë një mekanizëm të rëndësishëm mbrojtjeje lokale
anti- Candida (Barousse et. al., 2001).
Faktorët që kontribuojnë në virulencën e C. albicans në traktin urogjenital, përfshijnë
adezionin, formimin e hifeve, ndryshimet fenotipike dhe prodhimin e enzimave
hidrolitike jashtëqelizore. Enzimat hidrolitike jashtëqelizore, përfshirë aspartil
proteinazën e sekretuara (SAP) dhe fosfolipazat (PL), bëjnë pjesë më produktet e
gjeneve që kontribuojnë direkt mbi virulencën e C. albicans. Katër tipe fosfolipazash
janë parë tek C. albicans: A, B, C, D, por vetëm produktet e gjeneve PLB1 dhe PLB2
janë zbuluar jashtë qelizës. PLB1 mendohet se ndikon në aktivitetin e fosfolipazës B
tek C. albicans, PBL2 ka ndikim më të vogël. Aspartil proteinazat e sekretuara (SPAtë) e C. albicans janë pjesëtarët më të studiuar të enzimave hidrolitike të sekretuara
nga C. albicans dhe kodohen nga 10 gjene. Familja e proteinazave rregullohet dhe
shprehet në kushte rritjeje të ndyshme laboratorike apo dhe in vivo. Gjenet SPA duket
se janë thelbësorë për infeksionet mukozale dhe sistemike dhe janë të përfshira në
aderencën e C. albicans, dëmtimet qelizore dhe evazionin e përgjigjes imune të
bujtësit.
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Proteinazat kanë pH të ndryshëm optimal: SAP1-SAP3 (të lidhuara më formën
njëqelizore kërpudhore) kanë aktivitet optimal në vlera të ulëta të pH, ndërsa SAP4SAP6 (të lidhuar me formën hifale) kanë aktivitet optimal në vlera të larta të pH. Në
ndryshim nga shprehja e tyre në kandidozat orale, në kandidozat vaginale fillimisht
shprehen gjenet SAP2, SAP9, SAP10, të ndjekur nga SAP1, SAP4, SAP5 dhe në fund
SAP6, SAP7. SAP1-SAP3 është parë se marrin pjesë në dëmtimet indore si tek
infeksionet orale edhe tek ato vaginale. Ato i japin qëndrueshmëri infeksionit në
sipërfaqet mukozale tek njerëzit. Transkriptet e SAP1-SAP6 dhe SAP9 janë gjetur
gjatë zhvillimit të infeksionit; SAP dhe SAP9 janë më të shprehurat, ndërsa SAP7,
SAP8 shprehen në mënyrë tranzite gjatë infeksioneve (Naglik et al., 2003).

1.7.3

Kandidozat gastrointestinale

Figura 1.17 Pamje e zorrës e prekur nga C. albicans

Invazioni i mukozës gastrointestinale tek njerëzit nga C. albicans dhe rruga e saj
përmes mureve të zorrës për në gjak përbën një portë të rëndësishme hyrëse duke çuar
në kandidozat sistemike ose përhapjen e kandidozave. Mucinat, glikoproteina të
lidhura me mukusin, prodhohen dhe sekretohen nga qelizat e mukozës.
Mucinat kanë viskozitet të lartë të brendshëm dhe formojnë material në formë xheli
që luan një rol të rëndësishëm në lubrifikimin e sipërfaqeve epiteliale. Shumë
mikroorganizma komensalë apo patogjenë kanë aftësinë për t‘u lidhur me mucinën
dhe për ta degraduar atë. Degradimi i mucinës nga proteinazat ose glikozidazat e
mikroorganizmave lehtëson futjen brenda të tyre duke kaluar barrierën mukotike. C.
albicans është gjetur e lidhur me mukusin dhe në sipërfaqe të vileve intestinale.
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Depërtimi në shtresën e mucinës mund të lehtësohet nga sekretimi i aspartil
proteinazës 2 (Sap2), e cila është parë se degradon mucinën e zorrës in vitro (de
Repentigny et al., 2000).
Aktivizimi i qelizave Th është një ngjarje shumë e rëndësishme në organizimin e
përgjigjes imune qelizore ndaj kërpudhës C. albicans. Të dhënat eksperimentale
tregojnë se rezistenca ndaj kërpudhës korespondon me zbulimin e Th1 antifungale, e
cila kërkon IL-12 dhe IFN-γ (Romaniet al., 1999). Në minj me kandidozë
gastrointestinale, është vënë re prania e përgjigjes njëkohësisht prej qelizave Th1 dhe
Th2 (Cenci et al., 1995). Megjithatë, zbulimi i përgjigjeve Th2, të tilla si prodhimi i
nivelit të lartë të IL-4, IL-10, dhe IgE mund ose nuk mund të shihet në rastet e
dyshuara për infeksione të shkaktuara nga C. albicans. Por, disa citokina Th2, si IL-4,
IL-10 dhe TGF-β, është parë se janë të nevojshme për zhvillimin e përgjigjes
mbrojtëse të ndërmjetësuar nga Th1. Rregullimi i imunitetit të ndërmjetësuar nga
qelizat Th1 rezulton se është plotësisht i kërkuar për të siguruar mbrojtje ndaj një
patogjeni që sillet gjithashtu edhe si komensal në traktin gastrointestinal të njerëzve
(Romani et al.,1996). Familja e molekulave B7/CD28 ka rol shumë të rëndësishëm në
kontrollin e përgjigjes imune. Secili prej pjesëtarëve të kësaj familjeje ka një funksion
të caktuar. Lidhja e CD28 në sipërfaqe të qelizave T nga B7-1 (CD80) ose B7-2
(CD86) jep një sinjal të fuqishëm kostimulator. Ndërveprimi CD28/B7 çon në
shumimin dhe diferencimin e qelizave T dhe prodhimin e citokinave. Lidhja e CTLA4 në qelizat e aktivizuara T nga B7-1 ose B7-2, çon në bllokimin e përgjigjes prej
qelizave T. Në rastin e kandidozës gastrointestinale, mbishprehja e B7-2 në krahasim
me B7-1, lidhet me zgjerimin e rezistencës imune të ndërmjetësuar nga Th1.
(Chambers et al., 1999). Për të përcaktuar rolin e këtyre molekulave në rregullimin e
rrugëve të rezistencës ndaj C. albicans të ndërmjetësuara nga Th1, Montagnoli et al.,
në vitin 2002, kanë realizuar një eksperiment me minj deficentë në B7-1, B7-2 dhe
CD28. Një dallim i qartë u vu re midis minjve deficentë në B7-1, të cilët ishin të aftë
për t‘i bërë ballë infeksionit ndaj kërpudhës dhe për të mbijetuar ndaj riinfeksionit,
dhe atyre CD28 ose B7-2 deficitarë, të cilët nuk mbijetonin ndaj riinfeksioneve.
Qelizat rregullatore T, përmes prodhimit të IL-4, IL-10 dhe TGF-β, nxisin prodhimin
e qelizave dentrike (DC) të afta për të bllokuar përgjigjen inflamatore të tepërt dhe
aktivitetit e qelizave Th1. Kjo dukuri vërehej tek minjtë deficentë në B7-1, por jo tek
ata deficentë në CD28 apo B7-2 (Montagnoli et al., 2002).
1.7.4

Infeksionet e lëkurës

Shumë shtame të kërpudhës patogjene C. albicans janë të afta të shndërrohen me
frekuencë të lartë midis dy ose më shumë formash fenotipike që janë të dallueshme
nga morfologjia e kolonive. Procesi i shndërrimit rregullohet nga shprehja e disa
gjeneve, përfshirë PEP1 (SAP1), SAP3, OP4, CDR3, CDR4, NIK1, WH1, EFG1.
Shumë karakteristika fenotipike janë të perfshira në patogjenezë, përfshirë
antigjenicitetin, ndjeshmërinë ndaj neutrofileve dhe oksidantëve, adezionin dhe
kohezionin. Për këto arsye është parë se shndërrimet fenotipike paraqesin një strategji
patogjenike (Kvaal et al., 1999).
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Figura 1.18 Pamje e lëkurës e prekur nga C. albicans

Kalimi i C. albicans nga e bardhë në opake (WO-1) ka shërbyer si model
eksperimenti për të studiuar rolin e shndërrimit në patogjenezë. Qelizat e shtamit WO1 shndërrohen me një frekuencë rreth 10-3 midis formës së bardhë dhe asaj opake,
ndryshim ky që përfshin ndryshime radikale në thuajse çdo aspekt të morfologjisë
qelizore. Shndërrimi i bardhë-opak përfshin aktivizimin e gjeneve specifikë për fazën
e bardhë dhe gjeneve specifike për fazën opake. Aktivizimi i gjeneve në secilin rast
realizohet përmes aktivizimit të sekuencave cis që janë identifikuar në promotorët e
gjenit specifik të fazës, së bardhë, WH11 dhe gjenit specifik të fazës opake, OP4.
Përmes strategjisë së mosshprehjes së gjeneve, është parë se mosshprehja e WH11 në
fazën opake çon në rritjen 330-fish të frekuencës së shndërrimit nga koloni opake në
të bardhë. Mosshprehja e WH11 ndikon gjithashtu edhe në qelizat e fazës opake duke
çuar në rritjen e virulencës (Kvaal et al.,1997).
Një eksperiment i realizuar nga Christopher Kvaal et al., në vitin 1999, ka treguar për
efektet e mosshprehjes së gjenit PEP1 në minjtë me infeksione lëkurore të shkaktuara
nga Candida albicans. Candida albicans WO-1 (white-opaque) shndërrohet në
mënyrë të kthyeshme dhe me frekuencë të lartë midis një kolonie të bardhë dhe një
opake, ndryshime fenotipike këto që përfshijnë ndyshime të lidhura me morfologjinë
dhe fiziologjinë e qelizave. Një strategji e mosshprehjes është përdorur për të studiuar
rolin e gjenit PEP1 (SAP1) specifik të fazës opake. Ky gjen kodon për një aspartil
proteinazë. Gjeni PEP1 futet në drejtim downstream me promotorin e gjenit WH11
specifik të fazës së bardhë në vektorin e transformuar pCPW7. Këto transformime
çojnë në mosshprehjen e PEP1 në fazën e bardhë. Mosshprehja nuk ndikon në ndonjë
karakteristikë morfologjike dhe nuk ka efekt në proçesin e shndërrimit. Mosshprehja
ndikon në uljen e aftësisë së qelizave të fazës opake për t‘u rritur në mjedise ku
proteina është i vetmi burim azoti. Mosshprehja e PEP1 nuk ndikon në virulencën e
qelizave të fazës së bardhë të këtyre minjve, ku ato ishin më virulente se qelizat e
fazës opake. Mosshprehja e PEP1 ndikon në dy karakteristika të qelizave të fazës së
bardhë: ul adezionin dhe aftësinë për të depërtuar lëkurën (Kvaal et al., 1999).
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Në pacientët normalë kandidozat e lëkurës vërehen në mënyrë rastësore në zona të
ndryshme të lëkurës. Në pacientët më sëmundje të sistemit imun infeksionet e lëkurës
të shkaktuara nga C. albicans janë të zakonshme. Në disa prej tyre ato mund të çojnë
në infeksione të rrezikshme për jetën (Odds et al.,1988). Një model i bazuar në
rindërtimin e epidermës humane u përdor në studimin e realizuar nga Rosdy et al., në
vitin 1993, për të parë rolin e proteinave SAP në virulencën e C. albicans gjatë
infeksioneve të lëkurës. Diferencimi epidermal, përshkueshmëria e lëkurës dhe
metabolizmi i proteinave dhe lipideve të sistemit të kulturës së këtij indi është parë se
ngjason me situatën in vivo. Pas infektimit me C. albicans, ndryshimet morfologjike
të epidermës korrespondonin me ato të gjetura në modelet in vivo (Rosdyet et al.,
1993). Shtami SC5314 i C. albicans rezultoi i aftë për të pushtuar lëkurën dhe për të
shkaktuar dëmtime epidermale. Gjatë fazave të infeksionit të lëkurës shprehja e
gjeneve SAP ishte sipas rendit SAP1 dhe SAP2> SAP8> SAP6> SAP3. Megjithëse të
njëjtat gjene shpreheshin edhe në modelin in vitro të kandidozave orale, rendi ishte i
ndryshëm. Zhvillimi i edemës fillestare shoqërohet me shprehjen e SAP1 dhe SAP2.
Kjo tregon se këto dy izoenzima mund të kontribuojnë në aktivitetin keratinolitik të C.
albicans. Transkriptet e gjenit SAP3 u zbuluan gjatë depërtimit më të thellë të majasë.
Shndërrimi nga formë njëqelizore në hife realizohet kur qelizat e C. albicans
depërtojnë dhe më thellë dhe shoqërohen me shprehjen e gjenit SAP6. Shprehja e
gjenit SAP3 në fazat e mëvonshme të infeksionit nuk shoqërohet nga ndryshime të
tjera morfologjike. Studimi in vivo i kandidozës në pacientët e infektuar nga virusi
human i imunodefiçencës konfirmojnë sekretimin e proteinave SAP gjatë
infeksioneve orale. Studimet përmes mikroskopisë së imunoelektroneve, të cilat
përdorin dy antitrupa poliklonalë të drejtuar ndaj SAP1-3 ose SAP4-6 konfirmojnë
sekretimin e proteinave specifike SAP gjatë fazave të ndryshme të procesit të
infektimit. Qelizat e C. albicans tregojnë intensitet të Sap1-3 dhe vetem pak SAP4-6
brenda murit qelizor. Rezultat tregojnë se gjatë kandidozave orale dhe të lëkurës
sekretohen SAP1-3 dhe jo SAP4-6. Ndërsa një prodhim i madh i SAP 4-6 nga qelizat e
C. albicans u vu re pas fagocitozës nga makrofagët e peritoneumit. Këto rezultate
tregojnë rolin e SAP1-3 në dëmtimin e indeve gjatë infeksioneve sipërfaqësore dhe të
SAP4-6 për ndërlidhjen me qelizat e sistemit imun. Gjatë ndërveprimit të qelizave me
sistemin imun, mendohet të luajnë rol proteinat SAP, siç u pa për SAP4-6, por kjo gjë
nuk mund të vërtetohet in vitro. Ulja e virulencës pas trajtimit me inhibitorë të
aspartik proteinazës, pepstatin A, konfirmon rolin e proteinave SAP në dëmtimet
indore. Është parë in vitro një reduktim i qartë i shndërrimeve morfologjike, që mund
të përfshijë bllokim të pjesshëm të aktivitetit të gjeneve SAP përmes pepstatinës A.
Gjithashtu në dëmtimet indore gjatë infeksioneve të shkaktuara nga C. albicans luajnë
rol edhe faktorët e virulencës. Eksperimentet ku janë përdorur sap1 dhe sap2
tregojnë ulje të virulencës krahasuar me infeksionet e shkaktuara nga shtamet
normale. Kjo konfirmon edhe një herë rolin e këtyre dy izoenzimave në stadin e parë
të infeksioneve epidermale (Schaller et al.,2000).
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KAPITULLI 2

MATERIALE DHE METODA
Studimi ynë është realizuar për periudhën Prill 2012- Shtator 2015, periudhë gjatë së
cilës kemi analizuar një kampion prej 6957 personash të dyshuar për kandidoza orale,
urogjenitale, gastrointestinale, të flokëve, skalpit të kokës, lëkurës dhe thonjve. Ai
është kryer në tre etapa kryesore, të cilat përfshijnë:


marrjen e mostrave, izolimin dhe identifikimin e C. albicans patogjene në
kavitetin e gojës, traktin urogjenital, traktin gastrointestinal, lëkurën, flokët,
skalpin e kokës, thonjtë



realizimin e antimykogramës për C. albicans



analizimin e veprimit vrasës të Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces
bayanus dhe Hansenula anomala mbi C. albicans

2.1 Marrja e mostrave për analizim
Marrja e mostrave është realizuar në Laboratorin e Mikrobiologjisë, pranë Drejtorisë
Rajonale të Shëndetësisë, Durrës. Mostrat janë marrë nga individë të dyshuar për
infeksione të gojës, të traktit urogjenital, të traktit gastrointestinal, të lëkurës, flokëve,
skalpit të kokës, thonjve, të shkaktuara nga C. albicans.
2.1.1 Marrja e mostrave të gojës
Mostrat nga gryka. Personat, të cilët në bazë të shenjave klinike janë konsideruar të
dyshuar për praninë e infeksioneve të grykës të shkaktuara nga C. albicans, i janë
nënshtruar procesit të marrjes së mostrave të grykës. Me anë të një tamponi pambuku
steril, kemi marrë material të mjaftueshëm për të realizuar ekzaminimin. Ky tampon
është futur në një tub qelqi steril, për t‘u ruajtur i pakontaminuar deri në momentin e
mbjelljes së tij në terren dhe është shoqëruar me fletën shoqëruese në të cilën kemi
shënuar të dhëna, si: data e marrjes së mostrës, vendi i marrjes së mostrës, emri e
mbiemri i personit, gjinia, mosha, adresa.
Mostrat nga mukoza e gojës dhe gjuha. Nëpërmjet një tamponi pambuku steril
është fërkuar lehtë pjesa e brendshme e faqeve, pra mukoza e gojës ose sipërfaqja e
gjuhës, në varësi nga vendi i dyshuar për praninë e C. albicans. Ky tampon është futur
në një tub qelqi steril, për t‘u ruajtur i pakontaminuar deri në momentin e mbjelljes së
tij në terren. Edhe në këtë rast çdo mostër është shoqëruar me fletën shoqëruese të të
dhënave.
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2.1.2 Marrja e mostrave urogjenitale
Mostrat vaginale Femrat, sekrecionet e së cilave do të analizohen, fillimisht janë
pastruar, në mënyrë që të largohet teprica e sekrecioneve dhe të minimizohet
kontaminimi me mikroflorën normale gjenitale.
Më pas, me anë të një tamponi pambuku steril është marrë material nga mukoza e
vaginës. Ky tampon është vendosur brenda një tubi qelqi steril dhe i është nënshtruar
mbjelljes në terren. Edhe në këtë rast secila prej mostrave të marra është shoqëruar
nga fleta me të dhënat e femrave të analizuara.
Mostrat uretrale dhe sperma Fillimish, meshkujt duhet të pastrojnë organin e
jashtëm gjenital, në mënyrë që të shmanget maksimalisht kontaminimi me
mikroorganizmat e mikroflorës normale. Në rastin e mostrave të marra nga uretra, një
tampon steril është futur 2-3 cm në brendësi të saj. Dhe më pas tamponi është futur në
një tub qelqi steril. Nëse si mostër për analizim ka qenë sperma, kjo e fundit është
vendosur ne një enë plastike sterile me kapak. Secilës prej mostrave i kemi
bashkëngjitur fletën me të dhënat e personit.
2.1.3 Marrja e mostrave të feçeve
Marrja e feçeve është realizuar në enë sterile dhe të thata, të cilat në brendësi janë të
pajisura me një lugë të vogël që shërben për marrjen e mostrës. Kemi patur kujdes që
mostra të mos ishte e përzier me urinë, ujë apo letër tualeti, pasi kjo do te rrezikonte
kontaminimin e saj. Mostrat janë analizuar shumë shpejt pas marrjes së tyre.
Bashkëngjitur i është vendosur dhe fleta shoqëruese me të dhënat e të analizuarit.
2.1.4 Marrja e mostrave nga lëkura, skalpi i kokës, flokët, thonjtë
Në rastin e mostrave të flokëve, me anë të një pincete kemi marrë disa fije flokësh, që
përmbanin dhe folikulën, nga personi i dyshuar për praninë e C. albicans në folikulat
e flokëve. Në rastin e marrjes së mostrave nga skalpi i kokës, lëkura e thonjtë, përmes
një lame sterile kemi gërryer pak sipërfaqen përkatëse të dyshuar për praninë e C.
albicans, pasi kemi realizuar pastrimin paraprak të sipërfaqes me tretësirë fiziologjike.
Më pas mbi lamën me mostrën përkatëse kemi shtuar KOH dhe mbi të kemi vendosur
lamelë. Pas rreth 30 minutash kemi realizuar ekzaminimin mikroskopik.
2.2 Terrenet e përdorur
Për realizimin e këtij studimi, kemi përdorur terrene të ndryshme në varësi nga etapat
e punës. Për izolimin dhe identifikimin laboratorik të C. albicans, kemi përdorur
terrenin SDA (Sabouraud Dextrose Agar). Për realizimin e eksperimentit mbi
veprimin e Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus dhe Hansenula
anomala mbi shtamet e C. albicans, kemi përdorur terrenin YEPD (Yeast Extract
Peptone Dextrose) të ngurtë dhe të lëngët.
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2.2.1 Terreni SDA
Terreni SDA ose Sabouraud Dextrose Agar, është një terren i ngurtë. Këtë terren e
kemi përdorur pasi lejon rritjen vetëm të C. albicans dhe pengon rritjen e
mikroorganizmave të tjerë të florës normale. Përbërësit e tij janë:


5 gram/litër kazeinë



5 gram/litër tretës peptidik i indeve shtazore



40 gram/litër glukozë



15 gram/litër agar

Terreni që kemi përdorur ishte i gatshëm. Kemi shtuar 65 gram terren në 1 litër ujë të
distiluar. Më pas e kemi vendosur në banjomari për të realizuar një tretje të plotë të
terrenit. E kemi autoklavuar për t‘u sterilizuar në 121°C për 15 minuta. Pasi e kemi
lënë të ftohet në temperaturën e ambjentit, duke patur kujdes që të mos fillonte
procesin e ngurtësimit, e kemi hedhur në pjata Petri sterile, rreth 20 ml/pjatë.
2.2.2 Terreni YEPD
Një tjetër terren i ngurtë që kemi përdorur për izolimin dhe ruajtjen e C. albicans,
është terreni YEPD i ngurtë (Yeast Extract Peptone Dextrose). Ky terren përmban:


2% dextrozë



2% pepton



1% ekstrakt majaje



2% agar



pH 4.5

Në rastin e terrenit YEPD, atë nuk e kishim të gatshëm, por e kemi përgatitur vetë.
Për 1 litër terren përdorëm 20 gram dextrozë, 20 gram pepton, 10 gram ekstrakt
majaje dhe 20 gram agar në rastin e terrenit YEPD të ngurtë. Pasi i kemi peshuar, i
kemi hedhur të gjithë përbërësit e terrenit në beker dhe kemi shtuar ujin e distiluar.
Terrenit i kemi rregulluar dhe pH, i cili duhet të ishte 4.5. Për të rregulluar pH
ndoqëm këto hapa: shpëlamë elektrodën me ujë të distiluar, e kalibruam me tretësirë
standarte, e cila përfaqësohej nga një solucion tampon me pH të njohur, 4.1,
nëpërmjet NaOH dhe HCl rregulluam pH e tretësirës në 4.5. Pas kësaj e kemi mbyllur
bekerin me një tapë, dhe e kemi vënë në banjomari për të bërë një tretje të plotë të
terrenit. Ne fund e kemi futur në autoklavë për t‘u sterilizuar, për 20 minuta në 121°C.
Pasi e kemi lënë terrenin të ftohet në temperaturën e dhomës, e kemi shpërndarë në
pjatat e Petrit.
Gjatë eksperimentit të realizuar për të parë efektin vrasës të tre majave mbi C.
albicans, kemi përdorur edhe një terren tjetër, atë YEPD të lëngët. Ai ka të njëjtën
përbërje si dhe YEPD i ngurtë, me ndryshimin e vetëm që i mungon agari. Edhe në
këtë rast pH-in e rregullojmë 4.5, pasi në këtë pH kjo kërpudhë realizon aktivitetin
maksimal. Ky terren permban:
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2% dextrozë



2% pepton



1% ekstrakt majaje



pH 4.5

Figura 2.1 Pamje gjatë punës në laborator për përgatitjen e terrenit YEPD
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Në figurën 2.1 janë treguar etapat e përgatitjes së terrenit YEPD. Përkatësisht,
peshimi i përbërësve të terrenit, rregullimi i pH të tij, shkrirja në banjomari dhe
autoklavimi.
2.3 Izolimi dhe identifikimi i C. albicans
Izolimi dhe identifikimi i mostrave është realizuar në Laboratorin e Mikrobiologjisë,
pranë Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë, Durrës.
Për identifikimin e C. albicans kemi përdorur metodën klasike të identifikimit
mikroskopik. Fillimisht kemi marrë mostrat nga pacientët e dyshuar për infeksione të
shkaktuara nga ky mikroorganizëm, siç është shpjeguar më sipër. Mostrat e marra i
kemi mbjellë në terren SDA (Sabouraud Dextrose Agar). Pas inkubimit në termostat
për 48-72 orë, i kemi parë për të përcaktuar nëse janë të pranishme koloni të C.
albicans, të cilat janë të dallueshme qartë, pasi kanë formë të sheshtë dhe janë
kremoze. Këto koloni janë të treguara dhe në figurën 2.3. Kjo metodë identifikimi e
C. albicans është përdorur për mostrat e marra nga gryka, sekrecionet gjenitale dhe
feçet. Për identifikimin e C. albicans në mostrat e marra nga lëkura, skalpi i kokës dhe
thonjtë metodika është e ndryshme. Mostra është marrë përmes gërvishjes së lëkurës,
skalpit, thoit nëpërmjet një lame të sterilizuar.
Më pas mbi lamë kemi hedhur disa pika KOH. Mbi lamën kemi vendosur një lamelë
dhe e kemi lëmë rreth 30 minuta. Pas kësaj kemi vëzhguar në mikroskop materialin e
përgatitur për identifikimin e mikroorganizmin patogjen.

Figura 2.2 Mbjellja e një mostre të marrë nga feçet në terren SDA
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Figura 2.3 Formimi i kolonive të C. albicans në terren SDA

Në figurën 2.2 është treguar mënyra e realizimit të mbjelljes së një mostre të feçes të
marrë nga një person i dyshuar për kandidozë intestinale, ndërsa në figurën 2.3 është
treguar formimi i kolonive të C. albicans në terrenin SDA.
2.4 Antimykograma
Për të parë ndikimin e antimykotikëve të ndryshëm mbi mikroorganizmin në studim,
C. albicans, kemi realizuar antimykogramën e 100 rasteve pozitive. Edhe këtë pjesë të
studimit e kemi realizuar në Laboratorin e Mikrobiologjisë, pranë Drejtorisë Rajonale
të Shëndetësisë, Durrës. Për këtë studim kemi përdorur shtatë antimykotikë:


Ekonazol



Nistatinë



Mikonazol



Klotrimazol



Ketonazol



Amfotericinë



Flukonazol

Fillimisht kemi marrë përmes një anse koloni të C. albicans nga kultura e mostrës, e
cila ka rezultuar pozitive, dhe e kemi mbjellë me vijëzim në të gjithë sipërfaqen e
pjatës së Petrit me terren Sabouraud Dextrose Agar (SDA). Mbi sipërfaqen e pjatës
kemi vendosur nga një disk të vogël letre prej secilit prej antimykotikëve të përdorur.i
kemi inkubuar për 24-48 orë.
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Më pas, në sajë të diametrit të frenimit të rritjes së kolonisë patogjene, kemi
përcaktuar se cili prej këtyre antimykotikëve ka veprim më të mirë shkatërrues ndaj
kërpudhës patogjene C. albicans. Në fund është plotësuar fleta e antimykogramës, e
cila përmban këto të dhëna:


Emri dhe Mbiemri i pacientit



Lloji i materialit



Rezultati



Veprimi i secilit prej antimykotikëve të sipërpërmendur (R-rezistentë ndaj
antimykotikut të përdorur, S-sensitiv ndaj atimykotikut, MS- gjysëmsensitiv
ndaj atimykotikut)

2.5 Realizimi i eksperimentit për efektin vrasës të Saccharomyces
cerevisiae, Saccharomyces bayanus dhe Hansenula anomala mbi Candida
albicans
Kjo pjesë e studimit tonë është realizuar në Laboratorin e Shtamit dhe Fitotoksinave,
pranë Departamentit të Mbrojtjes së Bimëve, Shkozet, Durrës. Ky punim studion
efektin tre majave të supozuara ―vrasëse‖ mbi shtamet e C. albicans. Është studiuar
efekti i tre majave, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus, Hansenula
anomala, mbi C. albicans.
20 izolate të C. albicans, të cilat i kemi izoluar në Laboratorin e Mikrobiologjisë,
pranë Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë, Durrës, i kemi ruajtura në terren SDA në
frigorifer profesional, në temperaturën -20°C. Për t‘i ―rifreskuar‖ i kemi mbjellë në
terren YEPD të ngurtë për 48 orë.
Gjithashtu të njëjtin veprim kemi bërë edhe me Saccharomyces cerevisiae,
Saccharomyces bayanus, Hansenula anomala. S. cerevisiae e kemi izoluar vetë,
ndërsa S. bayanus dhe H. anomala i kemi marrë në Laboratorin e Bioteknologjisë,
pranë Fakultetit të Bioteknologjisë, por i kemi izoluar për të përftuar koloni në terren
YEPD të ngurtë. Secilin prej izolateve të C. albicans e kemi inkubuar më pas në 10
ml terren YEPD të lëngët, për 18 orë në 25°C në shaker me 120 rpm. Një mililitër nga
kjo kulturë e rritur e kemi holluar me 10 ml terren YEPD të lëngët të freskët. 1 ml prej
kësaj kulture të holluar e kemi mbjellë me mbulim në 20 ml YEPD të ngurtë. Këtë
përzierje e kemi hedhur në pjata Petri, në mënyrë që të përftonim terrenin agar-C.
albicans. Mbi këtë terren të përftuar, përmes ansës, përhapim me vijëzim S.
cerevisiae, S. bayanus dhe H. anomala, të cilat i kishim kulturuar më parë për 48 orë.
Pjatat e Petrit i inkubuam në termostat në temperaturën 25°C, për 72 orë.
Për qëllime krahasimi, kulturën 48 orëshe të izolateve të C. albicans, e kemi holluar
me 10 ml ujë të distiluar. 1ml të këtij suspensioni e kemi mbjellë me mbulim në 20 ml
YEPD të ngurtë për të formuar agar-C. albicans. Më pas i kemi inkubuar pjatat në
25°C, për 72 orë.
Në figurën 2.4 janë treguar etapat e eksperimentit për studimin e efektit të majave
vrasëse mbi shtamet e C. albicans. Përkatësisht, izolimi i majave vrasëse dhe i
shtameve të C. albicans, hollimi i tyre dhe përzierja në shaker dhe mbjellja e majave
vrasëse mbi terrenin e përftuar agar-C. albicans.
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Figura 2.4 Pamje gjatë punimit me eksperimentit për efektin vrasës të S. cerevisiae, S.
bayanus dhe H. anomala mbi shtamet e C. albicans
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2.6 Metodika e përpunimeve statistikore
o Për përpunimin dhe paraqitjen e rezultateve të këtij punimi janë përdorur
programet Microsoft Office Excel (2007) dhe IBM SPSS Statistics version 20.
o Të dhënat e vazhduara janë paraqitur si mesatare ± deviacionin standart (SD)
ndërsa të dhënat kategorike janë paraqitur si %.
o Për krahasimin e përqindjeve (frekuencave %) në rastin e variablave
kategorikë është përdorur testi Chi-Square goodness-of-fit. Frekuenca
minimale e pritshme për çdo rast ishte >5.
o Për të gjithë llojet e testeve statistikore që janë zhvilluar, ndryshimet janë
konsideruar statistikisht të besueshme për çdo p<0.05.
o Prevalenca e infeksionit është llogaritur si raport i rasteve pozitive me totalin e
rasteve të marra në studim. Intervali i besueshmërisë për prevalencën është
llogaritur sipas formulës:

Ku: - proporcioni i mostrës
n- përmasa e mostrës
Z- vlera e shpërndarjes standarte normale për nivelin e besimit të
dëshiruar
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KAPITULLI 3
REZULTATET DHE DISKUTIMI
Në studimin tonë kemi analizuar 6957 njerëz, banorë të qytetit dhe të fshatrave të
rrethit të Durrësit që ishin të dyshuar për infeksione të shkaktuara nga C. albicans.
Janë marrë mostra nga organe të ndryshme dhe mukozale. 2160 mostra janë marrë
nga goja për t‘u analizuar për kandidoza orale, 2806 mostra janë marrë nga
sekrecionet urogjenitale për t‘u analizuar për kandiodozat e traktit urogjenital, 1702
mostra janë marrë nga feçet për t‘u analizuar për kandidoza të traktit gastrointestinal,
289 mostra janë marrë nga flokët, skalpi i kokës, thonjtë, lëkura për t‘u analizuar nëse
janë pozitivë për praninë e C. albicans. Në grafikun 3.1 tregohen përmasat e mostrave
të analizuara për secilin prej infeksioneve të C. albicans.

Figura 3.1 Mostrat e analizuara për secilin prej infeksioneve të C. albicans

Grupmoshat e analizuara në secilën prej kandidozave të studiuara, ishin shumë të
gjera. Kjo tregohet përmes tabelës 3.1.
Individët e analizuar për studimin e infeksioneve të C. albicans i përkasin moshave të
ndryshme ku:
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 mosha më e vogël e personave të analizuar për përcaktimin e pranisë së C.
albicans në gojë është 1 vjeç, ndërsa mosha më e madhe është 95 vjeç
 mosha më e vogël e të analizuarve për praninë e C. albicans në traktin
urogjenital dhe gastrointestinal është 1 vjeç, ndërsa mosha më e madhe është
90 vjeç
 mosha më e vogël e personave të analizuar për praninë e kësaj kërpudhe
patogjene në flokë, skalp, lëkurë e thonj është 1 vjeç dhe mosha më e madhe
është 88 vjeç

Tabela 3.1 Paraqitja e variacionit të moshave të marra në studim për secilin kampion
mostrash të studiuar për praninë e C. albicans

Mostrat
Nga goja
Nga sekrecionet
urogjenitale
Nga feçet
Nga flokët,
skalpi, lëkura,
thonjtë

26.08

Mosha
minimale
(vjeç)
1

Mosha
maksimale
(vjeç)
95

40.05

17.038

1

90

25.65

26.136

1

90

35.73

22.65

1

88

Mosha
mesatare
(vjeç)
33.96

Deviacioni
standart

3.1 Analizimi i përhapjes së kandidozave orale, urogjenitale, gastrointestinale,
flokëve, skalpit të kokës, lëkurës dhe thonjve
Nga analizimi i të gjitha mostrave: orale, gjenitale, gastrointestinale, flokëve, skalpit
të kokës, lëkurës dhe thonjve, për praninë e kandidozave janë marrë rezultatet e
treguara në tabelën 3.2.

Negative
Pozitive
Total

1597
563
2160

32
28
31

2228
578
2806

45
29
40

38

1054
648
1702

21
33
25

80
209
289

2
10
4

Gjithsej

%

Kandidoza të flokëve,
skalpit të kokës,
lëkurës, thonjve

%

Kandidoza
gastrointestinale

%

Kandidoza urogjenitale

%

Kandidoza orale

Tabela 3.2 Rezultatet e fituara nga analizimi i individëve të dyshuar për praninë e
kandidozave

4959
1998
6957
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Për kampionin që ne kemi analizuar vërehet një tendencë më e lartë në shfaqjen e
kandidozave gastrointestinale. Në të gjithë individët e analizuar, të cilët ishin të
dyshuar për praninë e kandidozave, 9.3% rezultojnë pozitivë për kandidozat
gastrointestinale, 8.3% pozitivë për kandidozat urogjenitale, 8% pozitivë për
kandidozat orale dhe 3% pozitivë për praninë e C. albicans në flokë, skalpin e kokës,
lëkurë dhe thonj. Ashtu siç tregohet dhe në tabelë, rezulton se 33% e të infektuarve
janë të prekur nga kandidozat gastrointestinale, shifër kjo e ngjashme edhe me
studimin e realizuar për rrethin e Elbasanit, ku kandidozat gastrointestinale ishin të
përhapura në 37% të të prekurve nga kandidozat (Puto K. et al., 2013).
Në tabelën 3.3 janë paraqitur përqindjet e rasteve pozitive të shfaqjes së secilës
kandidozë brenda kampionit të analizuar për kandidozën përkatëse, shoqëruar me
intervalet e besueshmërisë në secilin rast. Ashtu siç vihet re nga këto rezultate, duket
se përqindja më e lartë e rasteve pozitive rezulton në mostrat e analizuara nga individë
të dyshuar për praninë e këtyre kandidozave në filamente: lëkurë, flokë, skalpin e
kokës, thonj, kjo lidhet kryesisht me faktin se këto kandidoza mund të jenë më lehtë të
përcaktueshme nga shenjat që shfaqin nga pikëpamja klinike. Edhe në studime të tjera
të kësaj natyre, si ai që kemi realizuar për studimin e kandidozave për periudhën
Korrik 2013-Korrik 2014, ka rezultuar se në kampionin e analizuar për këto
kandidoza shfaqen më shumë raste pozitive (Liti A. et. al., 2015).

Grafiku 3.2 Përqindja e rasteve pozitive për secilën kandidozë
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Tabela 3.3 Përqindja e rasteve pozitive të shfaqura brenda kampionit të analizuar për secilën
kandidozë dhe intervalet e besueshmërisë së tyre
Llojet e infeksioneve

Përqindja
rasteve
pozitive

Kandidoza orale

26.10%

Kandidoza
20.60%
urogjenitale
Kandidoza
38.10%
gastrointestinale
Kandidoza të lëkurës,
flokëve,
skalpit, 72.30%
thonjve

e Intervali
besueshmërisë
(95%Cl)

i

24.25 – 27.95%
19.1 - 22.1%
35.79 – 40.41%
67.14 – 77.46%

3.2 Analizimi i kandidozave sipas gjinisë
Në studimin tonë kemi dashur të përcaktojmë nëse ka ndonjë lidhje të mundshme
shfaqja e kandidozave orale, urogjenitale, gastrointestinale, të flokëve, skalpit të
kokës, lëkurës e thonjve me gjininë. Në mënyrë të përmbledhur në tabelën 3.4 kemi
paraqitur rastet e analizuara tek meshkujt e femrat për secilën kandidozë.
Në grafikun 3.3 janë të paraqitura rastet pozitive për secilën kandidozë sipas gjinisë.
Ashtu si tregohet dhe në grafik e në tabelë, femrat kanë tendencë të preken më shumë
nga kandidozat, kryesisht nga kandidozat urogjenitale, por për të përcaktuar nëse ky
rezultat është i vlefshëm për të gjitha tipet e kandidozave apo vetëm për disa prej tyre,
më poshtë kemi realizuar një analizë të hollësishme për ndikimin e gjinisë në secilën
kandidozë.

% meshkuj
pozitivë

Meshkuj
pozitivë

Meshkuj të
analizuar

% femra
pozitive

Femra
pozitive

Femra të
analizuara

Gjithsej

Tabela 3.4 Femrat dhe meshkujt e analizuar dhe ata pozitivë për secilën kandidozë

Orale

2160

1286 358

28 874

205

23

Urogjenitale

2806

2582 564

22 224

14

6

Gastrointestinale

1702

845

366

43 757

282

37

Filamente

289

186

136

73 103

73

71

Totali

6957

4899 1424

29 1958

574

29
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Figura 3.3 Rastet pozitive e negative të kandidozave sipas gjinisë

Për të përcaktuar një lidhje të mundshme midis gjinisë dhe secilës kandidozë, kemi
përdorur testin Chi-Square goodness-of-fit.
3.2.1 Përhapja e kandidozave orale sipas gjinisë
Në 2160 mostrat e marra nga goja dhe të analizuara për praninë e kandidozave orale,
1289 (59.5%) prej tyre janë marrë nga individë femra, ndërsa 874 (40.5%) prej tyre
janë marrë nga individë meshkuj. Nga totali i mostrave të marra nga femrat, ka
rezultuar se 27.8% e tyre janë pozitive për kandidoza orale, ndërsa 72.2% e tyre janë
negative për këtë infeksion. Nga totali i mostrave të marra nga meshkujt, ka rezultuar
se 23.5% e tyre janë pozitivë për kandidozat orale, ndërsa 76.5% e tyre janë negativë
për këto kandidoza. Në grafikun 3.4 janë paraqitur rezultatet e përftuara nga analizimi
i mostrave për kandidozën orale, duke i krahasuar ato në bazë të gjinisë.
Për të përcaktuar një lidhje të mundshme midis gjinisë dhe kandiozave orale, kemi
përdorur testin Chi-Square goodness-of-fit. Nga rezultatet e këtij analizimi statistikor
duket se ndërmjet rasteve pozitive të shfaqura tek femrat dhe atyre të shfaqura tek
meshkujt, nuk ka ndonjë ndryshim të konsiderueshëm. 27.8% raste pozitive të
shfaqura tek femrat është shumë e përafërt me 23.5% raste pozitive të shfaqura tek
meshkujt. Gjithashtu nga ky test statistikor rezulton se Chi-Square (1)=0.3 dhe
sinjifikanca p=0.579. Kështu, themi se gjinia nuk ka ndikim në shfaqjen e
kandidozave në kavitetin oral.
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Figura 3.4 Përhapja e kandidozave orale sipas gjinisë

3.2.2 Analizimi i përhapjes së kandidozave të traktit urogjenital sipas
gjinisë
Nga kampioni total prej 2806 mostrash të marra në analizim për studimin e
kandidozave urogjenitale, 2582 (92%) janë marrë nga sekrecionet vaginale ose
urinare të femrave, ndërsa 224 (8%) janë marrë nga sperma apo materiali uretral tek
meshkujt. Nga totali i kampionit i cili u përket femrave, 21.8% e tyre rezultuan
pozitive ndaj kandidozave urogjenitale, ndërsa 78.2% e tyre rezultuan negative ndaj
tyre. Përsa i përket meshkujve të analizuar 6.3% e tyre ishin pozitivë ndaj këtij tipi
infeksioni, ndërsa pjesa tjetër, 93.8% ishin negativë. Këto rezultate janë paraqitur në
grafikun 3.5.
Përpunimi statistikor tregon se përqindjet e rasteve pozitive për këto infeksione tek
femrat dhe tek meshkujt, janë shumë larg njëri- tjetrit. Vlera e Chi-Square 9.143, me 1
shkallë lirie dhe vlera e sinjifikancës p=0.002, tregon se gjinia ndikon në shfaqjen e
infeksioneve urogjenitale të shkaktuara nga C. albicans. Këto infeksione janë
gjerësisht më të përhapura tek femrat krahasuar me meshkujt. Edhe në literaturë
tregohet se kandidozat urogjenitale janë më të përhapura tek femrat dhe kjo ka të bëjë
me faktin se në përhapjen e infeksioneve urogjenitale të shkaktuara nga C. albicans
ndikojnë faktorë të tillë si ndryshimi i niveleve hormonale tek femrat gjatë ciklit
seksual, menopauzës, shtatzanisë e përdorimi i kontraceptivëve oralë (Sobel et al.,
1992). Në studimin e realizuar nga Alba Dako në 2008, rreth studimit të C. albicans si
shkaktare të disa infeksioneve tek femrat, ka rezultuar se përhapja e këtyre
kandidozave tek femrat ishte 34.4%, ndërsa tek femrat shtatzëna 37.6%.
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Figura 3.5 Përhapja e kandidozave urogjenitale sipas gjinisë

3.2.3 Analizimi i përhapjes së kandidozave në traktin gastrointestinal sipas
gjinisë
Nga mostrat e analizuara për kandidozat gastrointestinale, 55.5% janë marrë nga
femra dhe 44.5% nga meshkuj. Nga analizimi i tyre ka rezultuar se 38.7% e femrave
dhe 37.3% e meshkujve ishin pozitivë për këto infeksione, siç është treguar në tabelën
3.5.
Tabela 3.5 Rastet pozitive e negative për kandidozat gastrointestinale sipas gjinisë

Gjinia
F

M

Raste
Negativë

Frekuenca
579

Përqindja
61.3

Pozitivë

366

38.7

Total

945

100.0

Negativë

475

62.7

Pozitivë

282

37.3

Total

757

100.0

Nga përpunimi statistikor i këtyre rezultateve vlera e chi-Square (1) ka rezultuar 0.053
dhe sinjifikanca p ka rezultuar 0.819. Kjo tregon se gjinia nuk ka ndikim shfaqjen e
kandidozave gastrointestinale.
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3.2.4 Analizimi i përhapjes së C. albicans patogjene në flokë, skalpin e
kokës, lëkurë e thonj sipas gjinisë
Mostrat e marra nga individët e dyshuar për prani të C. albicans në lëkurë, flokë,
skalpin e kokës dhe thonj, i kemi grupuar në dy grupe sipas gjinisë së individëve prej
të cilëve janë marrë këto mostra. 64.4% e tyre janë marrë nga femra dhe 35.6% e tyre
nga meshkuj. Nga 168 femra të analizuara, 50 (26.9%) kanë rezultuar negative, ndërsa
136 (73.1%) kanë rezultuar pozitive. Nga 103 meshkuj të analizuar, në 30 (29.1%)
prej tyre nuk ishte e pranishme kërpudha patogjene, ndërsa në 73 (70.9%) të tjerët
prania e C. albicans u provua. Këto përfundime dhe përpunimi statistikor i tyre janë
paraqitur në tabelën 3.6.
Tabela 3.6 Analizimi statistikor i rezulateve të shfaqjes së C. albicans në flokë, skalpin e
kokës, lëkurë dhe thonj sipas gjinisë
Asymp.
ChiSig. (p)
Gjnia
Frekuenca Përqindja Square
df
a
Negativ
26.9
0.028
1
0.868
Femra
Pozitiv
73.1
Total
100

Meshkuj

Negativ

29.1

Pozitiv

70.9

Total

100

Përfundimet statstikore si:
- Diferenca e papërfillshme midis rasteve pozitive të shfaqura tek femrat dhe atyre të
shfaqura tek meshkujt për këto kandidoza
- Vlera e Chi- Square (1)= 0.028
- Vlera e sinjifikancës p= 0.868,
tregojnë se gjnia nuk ka ndikim sinjifikativ në shfaqjen e infeksioneve të shkaktuara
nga kërpudha patogjene C. albicans në flokë, skalpin e kokës, lëkurë dhe thonj.
3.3 Përhapja e kandidozave sipas grupmoshës
Për të përcaktuar nëse grupmosha ndikon në shfaqjen e kandidozave, rezultatet e
fituara nga analizimi i mostrave i kemi grupuar sipas katër grupmoshave si tregohet
në tabelën 3.7.
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Tabela 3.7 Përcaktimi i grupmoshave të marra në studim

Grupmosha
Fëmijë
Të rinj
Të rritur
Të moshuar

Mosha e përfshirë
1-14 vjeç
15-24 vjeç
25-64 vjeç
65 vjeç

Rastet e analizuara për secilën kandidozë të grupuara sipas grupmoshës dhe ato të
rezultuara pozitive pas analizimit, i kemi paraqitur të përmbledhura në tabelën 3.8.
Ashtu si vërehet nga tabela 3.8, grupmosha e cila ka tendencë të preket më shumë nga
kandidozat është ajo e të moshuarve dhe e fëmijëve (duke marrë parasysh numrin e
mostrave dhe vitet e përfshira në çdo grupmoshë). Kjo mund të rezultojë si pasojë e
rënies së imunitetit tek të moshuarit dhe imunitetit jo të formuar plotësisht tek të
porsalindurit, të cilët i kemi përfshirë në grupmoshën e fëmijëve. Edhe në studime të
tjera ka rezultuar se grupmosha më e prekur nga kandidozat është ajo e fëmijëve dhe e
të rriturve mbi 45 vjeç (ndarja e grupmoshave është bëre ndryshe nga e jona dhe tek
personat mbi 45 vjeç janë përfshirë dhe të moshuarit). Në këtë studim ka rezultuar se
58% e fëmijëve dhe 25% e personave mbi 45 vjeç ishin të prekur nga kandidozat
(Puto K. et al., 2013).

19

255

46

18

724

199

27

415

173

42

Urogjen
itale

2806

142

21

15

455

123

27

1954

396

20

255

38

15

Gastroi
ntestinal
e

1702

914

359

40

153

53

35

398

138

35

237

98

41

Filamen
te

289

72

53

74

37

27

73

147

106

72

33

23

70

Totali

6957

1894

578

31

900

249

28

3223

839

26

940

332

35

45

Të moshuar të
analizuar

Gjithsej

%e të moshuarve
pozitivë

%e të rriturve
pozitivë

145

Të moshuar pozitivë

Të rritur pozitivë

Të rritur të analizuar

766

Të rinj pozitivë

2160

Të rinj të analizuar

%e fëmijëve pozitivë

Orale

Fëmijë të analizuar

Fëmijë pozitivë

% e të rinjve pozitivë

Tabela 3.8 Rastet e analizuara dhe ato pozitive për secilën kandidozë sipas grupmoshës
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Figura 3.6 Rastet pozitive e negative të kandidozave sipas grupmoshës

Për të përcaktuar nëse grupmosha ndikon në shfaqjen e secilës kandidozë të marrë në
studim, kemi realizuar një analizim të hollësishëm të ndikimit të grupmoshës në
shfaqjen e secilës kandidozë.
3.3.1 Analizimi i përhapjes së kandidozave në kavitetin oral sipas
grupmoshës
Nga kampioni prej 2160 individësh të analizuar për kandidozat orale, 35.5% e tyre i
përkasin grupmoshës së fëmijëve (766 individë), 11.8% e tyre i përkasin grupmoshës
së të rinjve (255 individë), 33.5% e tyre i përkasin grupmoshës së të rriturve (724
individë), 19.2% e tyre i përkasin grupmoshës së të moshuarve (415 individë). Nga
rezultatet e përftuara nga analizimi i mostrave, rezulton se 18.9% e individëve, të cilët
u përkasin grupmoshës së fëmijëve, rezultojnë pozitivë për kandidozat orale, ndërsa
pjesa tjetër, 81.1%, rezultojnë negativë. Përsa u përket individëve të cilët u përkasin
grupmoshës së të rinjve, 18% e tyre rezultojnë pozitivë për këtë tip infeksioni, ndërsa
82% e tyre rezultojnë negativë. Nga totali i mostrave të analizuara tek grupmosha e të
rriturve, ka rezuluar se 27.5% e tyre ishin pozitivë për kandidozat orale, ndërsa pjesa
tjetër, 72.5%, kanë rezultuar negativë për këtë infeksion. Rezultatet e analizave të
grupmoshës së të moshuarve kanë treguar se 41.7% e tyre ishin pozitivë për
infeksionet e gojës të shkaktuara nga kërpudha patogjene C. albicans, ndërsa 58.3% e
tyre ishin negativë për këto infeksione. Në grafikun 3.7 janë të paraqitura rezultatet e
shpjeguara më sipër. Në këtë grafik tregohen rezultatet pozitive dhe negative për
kandidozat orale, sipas grupmoshave të përcaktuara.
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Figura 3.7 Përhapja e kandidozave orale sipas grupmoshave

Nga analizimi statistikor i këtyre të dhënave, ka rezultuar se Chi- Square (3)= 13.860
dhe vlera e sinjifikancës p= 0.003. Kjo tregon se ekziston një lidhje e mundshme
midis moshës dhe kandidozave orale. Pra, mund të themi se mosha ndikon në
shfaqjen e kandidozave orale. Grupmosha e të moshuarve është ajo më e prekur ndaj
këtyre infeksioneve të shkaktuara nga C. albicans, 41.7% raste pozitive. Ndërsa
grupmosha më pak e prekur nga ky tip infeksioni është ajo e të rinjve, 18% raste
pozitive. Kjo dukuri mund të shfaqet, për arsye se një faktor i rëndësishëm në
shfaqjen e kandidozave orale është përdorimi i tepërt i barnave mjekësore dhe rënia e
imunitetit. Duke qenë se tek të moshuarit sëmundje të ndyshme janë më të përhapura,
për shkak të dobësimit të sistemit imunitar të tyre, edhe përdorimi i barnave
mjekësore do të jetë më i madh dhe për rrjedhojë kjo grupmoshë është më e prekur
ndaj këtyre infeksioneve kandidiale. Gjithashtu, prania e C. albicans në kavitetit oral
është e lidhur edhe me praninë e protezave, që janë gjerësisht të pranishme tek të
moshuarit. Edhe në studime të realizuara në botë (Evlioglu et al., 2013), është vënë re
se shfaqja e C. albicans në kavitetin oral është e lidhur me praninë e protezave. Në
pacientët me probleme maksilare ajo është shfaqur në 55.5% të rasteve, ndërsa në
pacientët më proteza në 61.1% të rasteve.
3.3.2 Analizimi i përhapjes kandidozave urogjenitale sipas grupmoshës
Kampioni i marrë në analizë përfshin 142 individë që i përkasin grupmoshës së
fëmijëve, 455 individë që i përkasin grupmoshës së të rinjve, 1954 individë që i
përkasin grupmoshës së të rriturve dhe 255 individë që i përkasin grupmoshës së të
moshuarve.
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Në grafikun 3.8 tregohet përqindja e mostrave të analizuara për kandidozat
urogjenitale sipas grupmoshës.

Figura 3.8 Mostrat e analizuara për kandidozat urogjenitale sipas grupmoshave

Rezultatet kanë treguar se në mostrat e marra nga grupmosha e fëmijëve, 85.2% e tyre
kanë rezultuar negativë dhe 14.8% kanë rezultuar pozitivë. Nga mostrat e marra nga
të rinjtë, 73% ishin negativë për kandidozat urogjenitale, ndërsa 27% ishin pozitivë
për këto infeksione. Nga mostrat e marra nga të rriturit, 79.7% e tyre ishin negativë,
ndërsa 20.3% ishin pozitivë për këtë tip infeksioni. Në mostrat që i përkasin
grupmoshës së të moshuarve, 85.1% kanë rezultuar negativë për kandidozat
urogjenitale, ndërsa 14.9% kanë rezultuar pozitivë për këto infeksione. Këto
përfundime janë paraqitur në tabelën 3.9.
Nga analizimi statistikor i të dhënave vlera e Chi- Square ka rezultuar 5.026 me 3
shkallë lirie dhe vlera e sinjifikancës, p, ka rezultuar 0.170. Pra, nga pikëpamja
statistikore nuk ka ndonjë diferencë sinjifikante midis rasteve pozitive të përftuara nga
secila grupmoshë për infeksionet urogjenitale të shkaktuara nga C. albicans,
megjithëse vërehet një tendencë e shfaqjes së këtyre kandidozave më tepër tek të
rinjtë dhe të rriturit, pra kryesisht në grupmoshën aktive riprodhuese. Edhe në studime
të tjera tregohet se kandidozat janë infeksione seksualisht të transmetueshme dhe të
përhapura tek individët në moshë riprodhuese aktive, ku 12.5% e femrave në këtë
moshë në Brazil kanë rezultuar të prekura nga këto kandidoza (Oliveira et al., 2007).
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Tabela 3.9 Rezultatet e marra nga analizimi i kandidozave urogjenitale sipas grupmoshave

Grupmosha
Fëmijë

Të rinj

Të rritur

Të moshuar

Raste
Negative

Frekuenca
121

Përqindja
85.2

Pozitive

21

14.8

Total

142

100

Negative

332

73

Pozitive

123

27

Total

455

100

Negative

1558

79.7

Pozitive

396

20.3

Total

1954

100

Negative

217

85.1

Pozitive

38

14.9

Total

255

100

chi-Square(3)=5.026; p=0.170

3.3.3 Përhapja e kandidozave gastrointestinale sipas grupmoshës
Për praninë e kandidozave gastrointestinale u analizuan gjithsej 1702 individë të
dyshuar, ku 53.7% janë fëmijë, 9% të rinj, 23.4% të rritur dhe 13.9% të moshuar. Nga
rezultatet e analizimit të mostrave të grupmoshës së fëmijëve, 60.7% kanë rezultuar
negativë dhe 39.3% kanë rezultuar pozitivë. Në grupmoshën e të rinjve 65.4% kanë
rezultuar negativë për infeksionet gastrointestinale të C. albicans, ndërsa 34.6% kanë
rezultuar pozitivë ndaj tyre. 65.3% e grupmoshës së të rriturve kanë rezultuar negativë
për kandidozat gastrointestinale, ndërsa 34.7% e tyre kanë rezultuar pozitivë. Përsa i
përket të moshuarve, 58.6% e tyre ishin negativë për këtë tip kandidoze, ndërsa 41.4%
ishin pozitivë. Këto përfundime janë paraqitur nëpërmjet tabelës 3.10.
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Tabela 3.10 Analizimi i përhapjes së kandidozave gastrointestinale sipas grupmoshës

Grupmosha
Fëmijë

Raste
Frekuenca
Përqindja
Negativ
555
60.7
Pozitiv
359
39.3
Total
914
100
Negativ
100
65.4
Të rinj
Pozitiv
53
34.6
Total
153
100
Negativ
260
65.3
Të rritur
Pozitiv
138
34.7
Total
398
100
Negativ
139
58.6
Të moshuar
Pozitiv
98
41.4
Total
237
100
39.3% vs 34.6 % vs 34.7% vs 41.4%, chi-Square (3)=0.720;
p=0.868

Përpunimi statistikor, ku chi-Square (3)=0.720 dhe p=0.868, tregon se nuk ka dallim
të konsiderueshëm në përqindjen e këtyre infeksioneve midis grupmoshave,
megjithatë vihet re një tendencë në shfaqjen e këtyre kandidozave më tepër në
grupmoshën e fëmijëve, në raport kjo me totalin e të infektuarve. Kjo mund të vijë si
pasojë e faktit që kjo grupmoshë përfshin edhe fëmijët shumë të vegjël, të cilët nuk
janë të vetëdijshëm për higjenën dhe gjithashtu imuniteti jo plotësisht i formuar tek
ata.
3.3.4 Analizimi i përhapjes së C. albicans patogjene në flokë, skalpin e
kokës, lëkurë e thonj sipas grupmoshës
Nga totali i mostrave të marra për analizimin e këtij tipi infeksioni, 24.9% janë marrë
në grupmoshën 1-14 vjeç, pra tek fëmijët, 12.8% e tyre janë marrë në grupmoshën 1524 vjeç, pra tek të rinjtë, 50.9% janë marrë në grupmoshën 25-64 vjeç, pra tek të
rriturit dhe 11.4% janë marrë në grupmoshën mbi 65 vjeç, pra tek të moshuarit.
Nga analizimi i këtyre mostrave ka rezultuar se tek fëmijët 73.6% ishin pozitivë për
këto infeksione kandidiale, ndërsa 26.4% negativë. Tek të rinjtë 73% e tyre ishin të
infektuar, ndërsa 27% ishin negativë. 72.1% e të rriturve rezultuan pozitivë për këto
infeksione, ndërsa 27.9% e tyre kanë rezultuar negativë. Të moshuarit rezultuan
69.7% pozitivë për praninë e C. albicans në flokë, skalpin e kokës, lëkurë dhe thonj,
ndërsa 30.2% negativë. Rezultatet e përpunimit statistikor tregojnë se për këtë tip
kandidoze nuk ka dallim në përqindjen e infeksionit mes grupmoshave ( 73.6% vs
73% vs 72.1% vs 69.7%). Chi-Square (1)=0.3 dhe p=0.579 tregojnë se grupmosha e
individëve nuk ka ndikim në shfaqjen e infeksioneve të C. albicans në flokë, skalpin e
kokës, lëkurë, thonj.
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Tabela 3.11 Përpunimi statistikor i rezultateve të kandidozave në flokë, skalpin e kokës,
lëkurë, thonj sipas grupmoshave
Grupmosha
Fëmijë

Të rinj

Të rritur

Të
moshuar

Frekuenca

Përqindja

Negativ

19

26.4

Pozitiv

53

73.6

Total

72

100

Negativ

10

27

Pozitiv

27

73

Total

37

100

Negativ

41

27.9

Pozitiv

106

72.1

Total

147

100

Negativ

10

30.3

Pozitiv

23

69.7

Total

33

100

ChiSquare
0.121a

Shkallët
e lirisë
df
3

Asymp.
Sig.
0.989

3.4 Përhapja e kandidozave sipas stinëve
Të grupuara sipas stinëve, mostrat e analizuara për secilën kandidozë dhe rezultatet e
fituara prej tyre, janë të paraqitura në tabelën 3.12. Për të krahasuar ndikimin e stinëve
në shfaqjen e kandidozave, rezultatet pozitive të secilës kandidozë sipas stinëve, i
kemi paraqitur në grafikun 3.9.
Vihet re një tendencë e shfaqjes së kandidozave kryesisht në stinën e vjeshtës. Edhe
në studime të tjera të këtij tipi ka rezultuar se në vjeshtë e pranverë kandidozat janë
më të përhapura (Puto et al., 2013). Për të përcaktuar ndikimin e stinës në shfaqjen e
secilës kandidozë, kemi realizuar një analizim të hollësishëm të secilës prej
kandidozave të marra në studim.

Verë të
analizuar

Vjeshtë të
analizuar
Vjeshtë
pozitive
% e pozitivëve
verë

Dimër të
analizuar
Dimër
pozitive
% e pozitivëve
dimër

Orale

2160

598

135

23

548

144

26

587

176

30

427

108

25

Urogjenitale

2806

637

128

20

765

158

21

795

170

21

609

122

20

Gastrointestinale

1702

429

147

34

441

188

43

470

192

41

362

121

33

Filamente

289

82

57

70

78

61

78

71

54

76

58

37

64

Totali

6957

1746

467

27

1832

551

30

1923

592

31

1456

388

27

Gjithsej

Pranverë të
analizuar
Pranverë
pozitive
% e pozitivëve
pranverë

Verë pozitive
% e pozitivëve
verë

Tabela 3.12 Rastet e analizuara dhe ato pozitive për secilën kandidozë sipas stinës
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Figura 3.9 Rastet pozitive e negative të kandidozave sipas stinës

3.4.1 Përhapja e kandidozave orale sipas stinëve
Nga kampioni prej 2160 individësh të analizuar për kandidozat orale, 598 janë marrë
në pranverë, 548 në verë, 587 në vjeshtë dhe 427 në dimër. Nga kampioni i mostrave
të marra në pranverë, ka rezultuar se 22.6% e tyre ishin pozitivë për këto infeksione,
ndërsa 77.4% negativë. Nga kampioni i mostrave të marra në verë ka rezultuar se
26.3% e tyre ishin pozitivë dhe 73.7% ishin negativë. Nga kampioni i mostrave të
marra në vjeshtë ka rezultuar se 30% prej tyre ishin pozitivë dhe 70% negativë. Nga
kampioni i mostrave të marra në dimër ka rezultuar se 25.3% e tyre ishin pozitivë dhe
74.7% ishin negativë. Këto rezultate janë paraqitur në grafikun 3.10.
Nga këto përfundime rezulton se këto infeksione janë më të përhapura në vjeshtë, ku
nga 27.2% e kampionit të marrë në këtë stinë, 8.15% kanë rezultuar pozitivë. Për të
përcaktuar nëse ka një lidhje të mundshme midis kandidozave orale dhe përhapjes së
tyre sipas stinëve, pra nëse stinët ndikojnë në përhapjen e këtyre infeksioneve, kemi
përdorur edhe këtu testin statistikor chi-square goodness-of-fit. Vlera e testit 1(3) dhe
e sinjifikancës 0.801 tregojnë se nuk ka ndonjë dallim sinjifikant midis shfaqjes së
kandidozave orale dhe stinëve në të cilat janë analizuar, megjithëse vihet re një
tendencë e tyre për t‘u shfaqur më tepër në stinën e vjeshtës.
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Figura 3.10 Grafiku i përhapjes së kandidozave orale sipas stinëve

3.4.2 Analizimi i përhapjes së kandidozave në traktin urogjenital sipas
stinëve
Nga kampioni total prej 2806 individësh të analizuar si të dyshuar për praninë e
kandidozave të traktit urogjenital, mostrat e 637 prej tyre janë marrë në pranverë, 765
në verë, 795 në vjeshtë dhe 609 në dimër.
Nga analizat që u kryen për të përcaktuar nëse C. albicans urogjenital është i
pranishëm në këta individë, rezultoi se:
- 20.1% e individëve të analizuar në stinën e pranverës ishin pozitivë për kandidozat
urogjenitale
- 20.7% e individëve të analizuar në stinën e verës ishin pozitivë për këto infeksione
- 21.4% e individëve të analizuar në stinën e vjeshtës rezultuan pozitivë për këtë tip
infeksioni
- 20% e individëve të analizuar në stinën e dimrit ishin pozitivë për këtë lloj
kandidoze
Këto përfundime janë paraqitur në grafikun 3.11.
Statistikisht ndryshimet e përqindjeve të rasteve pozitive në secilën stinë janë të
papërfillshme. Nga përpunimi statistikor ka rezultuar se chi-Square (3)=0.049 dhe
vlera e sinjifikancës p=0.997. Kjo tregon se stinët nuk kanë ndikim sinjifikativ në
shfaqjen e infeksioneve urogjenitale të shkaktuara nga C. albicans.

53

Liti A. (2016): Studimi i majave dimorfike Candida albicans të izoluara në infeksionet e
gojës dhe organeve të tjera në zonën e Durrësit

chi-Square (3)=0.049; p=0.997
Figura 3.11 Rastet pozitive e negative për kandidozat urogjenitale të krahasuara sipas stinëve

3.4.3 Përhapja e kandidozave gastrointestinale sipas stinëve
Nga 1702 mostra të analizuara për kandidozat gastrointestinale, 426 (25.2%) prej tyre
janë marrë në stinën e pranverës, 441 (25.9%) prej tyre janë marrë në stinën e verës,
470 (27.6%) në stinën e vjeshtës dhe 362 (21.3%) në stinën e dimrit. Përqindja e
rasteve pozitive dhe negative për çdo stinë është treguar në grafikun 3.12.

Figura 3.12 Rastet pozitive dhe negative të infeksioneve të C. albicans të traktit
gastrointestinal në çdo stinë
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Në grafikun 3.12 tregohet se në pranverë 16.57% e rasteve ishin negative dhe 8.64%
pozitive. Në verë 14.86% e rasteve ishin negative dhe 11.05% pozitive. Në vjeshtë
16.33% e rasteve ishin negative dhe 11.28% pozitive. Në dimër 14.16% e rasteve
ishin negative dhe 7.11% pozitive. Nga këto rezultate vihet re një tendencë e shfaqjes
së këtyre kandidozave kryesisht në stinën e verës dhe vjeshtës edhe pse nga përpunimi
statistikor i të dhënave rezulton se për kandidozat gastrointestinale nuk ka dallim të
konsiderueshëm midis shfaqjes së tyre në stinë të ndryshme gjatë vitit (chi- Square
(3)=1.980; p=0.577)..
3.4.4 Analizimi i përhapjes së C. albicans patogjene në flokë, skalpin e
kokës, lëkurë e thonj sipas stinëve
Duke u bazuar në grupimin e të dhënave sipas stinëve, nga 289 mostra, 82 janë marrë
në pranverë, 78 në verë, 71 në vjeshtë dhe 58 në dimër. Pasi këto mostra janë
analizuar për praninë e mikroorganizmit patogjen C. albicans, ka rezultuar se nga
mostrat e marra në pranverë 69.5% ishin pozitive dhe 30.5% ishin negative për
praninë saj. Në mostrat e marra në stinën e verës, 78.2% ishin pozitive dhe 21,8%
ishin negative për këtë lloj infeksioni. 76.1% e mostrave të analizuara në vjeshtë
rezultuan pozitive për praninë e C. albicans, ndërsa 23.9% e tyre rezultuan negative.
Në mostrat e marra në stinën e dimrit, 63.8% ishin pozitive për këtë tip kandidoze,
ndërsa 36.2% ishin negative. Këto rezultate te fituara nga analizimi i mostrave për
praninë e C. albicans në flokë, skalpin e kokës, lëkurë e thonj, janë paraqitur në
grafikun 3.13.

Figura 3.13 Paraqitja e rasteve pozitive e negative për praninë e C. albicans në flokë, skalpin
e kokës, lëkurë e thonj, sipas stinëve
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Nga analizimi statistikor i rezultateve të fituara, Chi- Square (3)=1.667 dhe vlera e
sinjifikancës p=0.644, tregojnë se stina nuk ka ndikim të konsiderueshëm në shfaqjen
e këtyre kandidozave, por edhe në rastin e këtyre kandidozave vihet re një tendencë
në shfaqjen e tyre më tepër në stinën e verës dhe vjeshtës.
3.5 Përhapja e kandidozave sipas vendbanimit
Një tjetër faktor i mundshëm për shfaqjen e kandidozave që kemi analizuar është
vendbanimi, qyteti i Durrësit dhe zona rurale përreth tij.
Në tabelën 3.13 kemi paraqitur rastet e analizuara për secilën kandidozë të grupuara
sipas vendbanimit të individëve të analizuar dhe rastet pozitive të shfaqura. Për të
përcaktuar nesë ka një lidhje të mundshme midis shfaqjes së kandidozave dhe
vendbanimit, më poshtë kemi realizuar një analizë të hollësishme.
Tabela 3.13 Rastet e analizuara dhe ato pozitive për secilën kandidozë sipas vendbanimit
Ind. me
Ind. me
vend.
vend. ne ne
qytet të
qytet
Gjithsej analizuar pozitivë

% Ind.
me
vend.
ne
qytet
pozitivë

Ind. me
vend. ne
zona
rurale të
analizuar

Ind. me
vend.
ne zona
rurale
pozitivë

% Ind.
me
vend.
ne zona
rurale
pozitivë

Orale

2160

2078

544

26.2 82

19

23.2

Urogjenitale

2806

2661

547

20.6 145

31

21.4

Gastrointestinale 1702

1521

577

37.9 181

71

39.2

Filamente

289

281

202

71.9 8

7

87.5

Totali

6957

6541

1870

28.6 416

128

30.2

3.5.1 Përhapja e kandidozave në kavitetin oral sipas vendbanimit
Nga kampioni total prej 2160 mostrash të marra në studim për kandidozat orale, 2078
janë marrë nga individë të cilët banojnë në qytetin e Durrësit, ndërsa 82 nga individë
të cilët banojnë në zonat periferike. Nga analizimi i këtyre mostrave ka rezultuar se
26.2% e individëve të analizuar me vendbanim në qytet ishin pozitivë ndaj
infeksioneve të gojës të shkaktuara nga C. albicans, ndërsa 73.8% rezultuan negativë
për këto infeksione. Përsa i përket analizimit të mostrave të marra nga individë me
vendbanim në zonat periferike të rrethit të Durrësit, rezultoi se 23.2% e tyre ishin
pozitivë për kandidozat orale, ndërsa 76.8% e tyre rezultuan negativë për këtë tip
infeksioni. Në tabelën 3.14 janë paraqitur rezultatet e marra nga studimi i
infeksioneve orale të shkaktuara nga C. albicans, duke u fokusuar në vendbanimin e
individëve të analizuar.
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Tabela 3.14 Përhapja e kandidozave orale sipas vendbanimit të individëve të analizuar

Vendbanimi
Qytet, Durrës

Raste
Negativë

Frekuenca
1534

Përqindja
73.8

Pozitivë

544

26.2

Total

2078

100.0

63

76.8

19

23.2

82

100.0

Zonat rurale Negativë
përreth qytetit
Pozitivë
Total

( 26.2% vs 23.2 %, chi-Square (1)=0.184; p=0.668)

Nga përpunimi statistikor i rezultateve me testin chi-square goodness-of-fit, rezultoi
se statistikisht nuk ka ndonjë ndryshim të konsiderueshëm midis rasteve pozitive të
individëve me vendbanim në qytet dhe rasteve pozitive të individëve me vendbanim
në zonat rurale përreth, pra statistikisht 26.2% është afërsisht i barabartë me 23.2%.
Vlera e testit Chi- Square rezultoi 0.184, me 1 shkallë lirie dhe vlera e sinjifikancës,
p=0.668. Kjo do të thotë se nuk ka ndonjë lidhje të mundshme midis infeksioneve
orale të shkaktuara nga C. albicans dhe vendbanimit të individëve të prekur prej tyre.
Pra, mund të themi se vendbanimi nuk ndikon në shfaqjen e kandidozave orale.
3.5.2 Analizimi i përhapjes së kandidozave urogjenitale sipas vendbanimit
2661 prej personave të analizuar të dyshuar për praninë e kandidozave urogjenitale
banonin në qytetin e Durrësit, ndërsa 145 banonin në zonat rurale përreth qytetit. Nga
analizimi i mostrave që u përkasin individëve me banim në qytet, 20.6% e tyre kanë
rezultuar pozitivë për infeksionet urogjenitale të C. albicans, ndërsa nga analizimi i
mostrave të individëve me vendbanim në zonat periferike përreth qytetit, 21.4% e tyre
kanë rezultuar pozitivë. Këto përfundime janë paraqitur në grafikun 3.14.
Përpunimi statistikor i këtyre përfundimeve ka treguar se statistikisht 21.4% dhe
20.6%, përkatësisht individët me banim në qytet, që rezultojnë pozitivë për këto
infeksione dhe individët me banim në zonat rurale, që rezultojnë pozitivë për këto
infeksione, kanë ndryshim të papërfillshëm midis tyre. Prandaj, duke u bazuar në
vlerat e chi- Square (1)= 0.000 dhe vlerën e sinjifikancës që rezulton 1, themi se
vendbanimi, qytet apo zona rurale, nuk ndikon në paraqitjen e kandidozave
urogjenitale.
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21.4% vs 20.6 %, chi-Square (1)=0.000; p=1.000
Figura 3.14 Përhapja e kandidozave urogjenitale sipas vendbanimit të individëve të analizuar

3.5.3 Analizimi i përhapjes së kandidozave në traktin gastrointestinal sipas
vendbanimit
Kemi menduar se vendbanimi në qytet apo në zonat rurale përreth tij, mund të
ndikonte në shfaqjen e kandidozave gastrointestinale. Për ta vërtetuar nëse kjo
hipotezë e jona ishte e saktë apo jo, kemi bërë një analizim të të dhënave të fituara nga
rezultatet e analizimit të mostrave të dyshuara për këtë tip kandidoze. Frekuenca e
mostrave të analizuara, të grupuara në bazë të vendbanimit të individëve të marrë në
studim, është treguar nëpërmjet grafikut 3.15.

Figura 3.15 Paraqitja e frekuencës së mostrave sipas vendbanimit

Rezultatet e marra nga analizimi i mostrave i kemi përpunuar statistikisht dhe
përpunimet i kemi paraqitur në tabelën 3.15.
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Tabela 3.15 Analizimi statistikor i kandidozave gastrointestinale sipas vendbanimit të të
analizuarve
Chidf
Asymp.
Square
Sig.
Vendbanimi
Frekuenca Përqindja
Qytet

Zona rurale

Negativ 944

62.1

Pozitiv

577

37.9

Total

1521

100

Negativ 110

60.8

Pozitiv

71

39.2

Total

181

100

0.013a

1

0.909

Rezultatet e përpunimit statistikor tregojnë se nga individët e analizuar, të cilët
banojnë në qytetin e Durrësit, 37.9% e tyre ishin pozitivë për C. albicans
gastrointestinale, ndërsa nga individët e analizuar, të cilët banojnë në zonat rurale
përreth Durrësit, 39.2% e tyre rezultojnë pozitivë për këtë kandidozë. Këto rezultate të
rasteve pozitive janë shumë të ngjashme statistikisht me njera tjetrën. Vlera e chiSquare (1) e cila është 0.013 dhe vlera e sinjifikancës e cila është 0.909, tregojnë se
ndërmjet rezultateve të marra nga analizimi i individëve me banim në qytet dhe atyre
të zonave rurale, nuk ka ndonjë dallim. Prandaj konkludojmë se vendbanimi nuk
ndikon në shfaqjen e C. albicans patogjene në traktin gastrointestinal.
3.5.4 Analizimi i përhapjes së C. albicans patogjene në flokë, skalpin e
kokës, lëkurë e thonj sipas vendbanimit
Për të analizuar nëse vendbanimi i individëve të analizuar për këto kandidoza luan
apo jo rol në shfaqjen e tyre, rezultatet e marra i kemi analizuar duke u bazuar në këtë
pikësynim. Fillimisht kemi bërë grupimin e mostrave të marra në dy grupe, sipas
vendbanimit të të analizuarve. Grupi i parë përfshin individët më vendbanim në
qytetin e Durrësit, ndërsa grupi i dytë përfshin individët me vendbanim në zonat
rurale përreth qytetit. Kampioni i grupit të parë përbëhet nga 281 mostra, ndërsa
kampioni i grupit të dytë nga 8 mostra. Pas analizimit të mostrave, ka rezultuar se nga
281 individët me vandbanim në qytetin e Durrësit, 71.9% e tyre u shfaqën pozitivë për
praninë e C. albicans, ndërsa 87.5% e 8 individëve me vendbanim në zonat rurale
përreth qytetit të Durrësit, u shfaqën pozitivë për këto infeksione.
Nga përpunimi statistikor i rezultateve të mësipërme, del se Chi- Square (1)=1.600
dhe sinjifikanca p=0.206. Gjithashtu rezulton se midis vlerave pozitive të marra nga
mostrat e individëve me vendbanim në qytet dhe zonat rurale, nuk ka dallim të
konsiderueshëm. Prandaj, themi se vendbanimi nuk ndikon në shfaqjen e kërpudhës
patogjene C. albicans në flokë, skalpin e kokës, lëkurë e thonj.
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Figura 3.16 Rezulatet e infeksioneve të C. albicans në lëkurë, skalp, flokë, thonj, sipas
vendbanimit

Kështu, në mënyrë të përmbledhur themi se në studimin tonë nuk rezulton që
vendbanimi të ketë ndikim në shfaqjen e kandidozave. Kjo mbase për shkak të
lëvizjes demografike të popullsisë nga zonat rurale në qytetin e Durrësit. Gjithashtu,
nisur nga numri shumë i vogël i personave të dyshuar nga zonat rurale, konstatojmë se
interesimi i këtyre banorëve për të treguar kujdes ndaj këtyre infeksioneve është ende
shumë i ulët.
3.6 Rezistenca e C. albicans ndaj disa antimykotikëve
Në 100 prej analizave që kanë rezultuar pozitive për praninë e kërpudhës patogjene C.
albicans, kemi analizuar rezistencën e tyre ndaj 7 antimykotikëve kryesorë:


Ekonazol



Nistatinë



Mikonazol



Klotrimazol



Ketonazol



Amfotericinë



Flukonazol

Ndaj ekonazolit shtamet e kërpudhës patogjene C. albicans kanë rezultuar sensibël në
26% të rasteve të analizuara, ndaj nistatinës dhe mikonazolit në asnjë rast ose 0%,
ndaj klotrimazolit në 50% të rasteve, ndaj ketonazolit në 34% të rasteve ndaj
amfotericinës në 10% të rasteve dhe ndaj flukonazolit në 74% të rasteve. Pra, shohim
se shtamet e C. albicans janë më sensibël ndaj flukonazolit.
Rezistente ndaj ekonazolit këto shtame kanë rezultuar në 66% të rasteve, ndaj
nistatinës në 94% të rasteve, ndaj mikonazolit në të gjitha rastet, ndaj klotrimazolit në
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50% të rasteve, ndaj ketonazolit në 51% të rasteve, ndaj amfotericinës në 90% të
rasteve dhe ndaj flukonazolit në 26% të rasteve.
Pra, nga këto rezultate të antimykogramës, shihet se nga këto 7 antimykotikë të
analizuar, fluconazoli ka veprim më të lartë ndaj shtameve të kërpudhës patogjene të
marrë në studim, C. albicans. Ndërsa, antimykotiku ndaj së cilit shtamet e C. albicans
janë më rezistente është mikonazoli. Këto rezultate janë paraqitur në grafikun 3-18.
Ky rezultat i arritur vërtetohet dhe nga literatura, ku në studimin e realizuar nga
Jacqueline et al., në 2010, tregohet se flukonazoli është preparati më i përdorshëm
kundër kandidozave tek të rriturit dhe fëmijët. Kurimi nëpëmjet flukonazolit është
90% efektiv dhe shpërndahet lehtë në të gjithë trupin. Në një studim të realizuar në
vitin 2013 në rrethin e Elbasanit, ku është analizuar edhe veprimi i antimykotikëve në
shtamet e C. albicans, ka rezultuar se C. albicans është rezistente ndaj amfotericinës
dhe klotrimazolit. Ndërsa antimykotiku që e luftojnë më mirë atë, pra ndaj të cilit C.
albicans është sensibël, rezulton nistatina. Në studimin tonë C. albicans është mjaft
rezistente ndaj nistatinës dhe në asnjë rast nuk ka rezultuar sensibël ndaj saj. Kjo
mund të shpjegohet me faktin se shtamet, të cilat ne kemi analizuar mund të kenë
fituar rezistencë ndaj këtij antimykotiku.

Figura 3.17 Antimykogramë e C. albicans
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Figura 3.18 Rezistenca e C. albicans ndaj antimykotikëve
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3.7 Efekti vrasës i Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus dhe
Hansenula anomala në shtamet e kërpudhës patogjene Candida albicans
Në studimin tonë kemi dashur të përcaktojmë edhe ndikimin e tre mikroorganizmave
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus dhe Hansenula anomala mbi C.
albicans. Qëllimi i këtij eksperimenti ishte të përcaktonim nëse këto tre maja kanë
efekt vrasës mbi kërpudhën patogjene të marrë në studim.
Për këtë qëllim, kemi izoluar disa shtame të C. albicans nga disa prej rasteve pozitive
të analizuara më sipër dhe kemi analizuar efektin e tre majave ―vrasëse‖ mbi këto
shtame.
Në figurat 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, janë paraqitur pamje ku kemi izoluar përkatësisht
koloni të C. albicans, S. cereviseae, H. anomala, S. bayanus në terren YEPD të
ngurtë. Në figurën 3.23 është paraqitur një pamje e kontrollit pozitiv të realizuar nga
mbjellja me mbulim e C. albicans në terren YEPD të ngurtë. Në figurat 3.24, 3.25,
3.26 është paraqitur veprimi ―vrasës‖ i S. cereviseae, H. anomala, S. bayanus mbi
shtamet e C. albicans.

Figura 3.19 Izolimi i kolonive të C. albicans në YEPD
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Figura 3.20 Izolimi i kolonive të S. cereviseae në YEPD

Figura 3.21 Izolimi i kolonive të H. anomala në YEPD
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Figura 3.22 Izolimi i kolonive të S. bayanus në YEPD

Figura 3.23 Kontrolli pozitiv: kolonitë e C. albicans në YEPD të ngurtë
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Figura 3.24 Efekti i S. cerevisea mbi shtamin C1A të C. albicans

Figura 3.25 Efekti i H. anomala mbi shtamin C4A të C. albicans
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Figura 3.26 Efekti i S. bayanus mbi shtamin C3A të C. albicans

Efektin e tre majave ―vrasëse‖ për secilin prej shtameve të C. albicans, të cilat i kemi
ermërtuar C1A-C20A, e kemi përcaktuar përmes numërimit të kolonive. Në rastin e
kontrollit pozitiv, duke qenë se numri i kolonive të C. albicans ishte shumë i madh
dhe i shpërndarë njëtrajtësisht në të gjithë pjatën, kemi bërë fillimisht ndarjen e pjatës
në 8 pjesë të barabarta, kemi numëruar kolonitë në njërën prej tyre dhe e kemi
shumëzuar me 8. Pas veprimit të majave ―vrasëse‖ numërimi i kolonive të C. albicans
të mbetura, ishte lehtësisht i numërueshëm.
Për shtamin C1A:
 S. cerevisiae ka efekt të madh vrasës ndaj këtij shtami të C. albicans.
Krahasuar me kontrollin pozitiv themi se ky efekt vrasës shkon në rreth 90%.
Karakteristikë është fakti se S. cerevisiae vret jo vetëm aty ku është mbjellë,
por e zgjeron veprimin e saj edhe përreth pjatës se Petrit që përmban terrenin
me C. albicans.
 S. bayanus ka efekt më të vogël vrasës ndaj C. albicans. Krahasuar me
kontrollin pozitiv themi se ky efekt vrasës është rreth 10%. Karakteristikë për
efektin vrasës të S. bayanus ndaj C. albicans është fakti se kjo maja e ushtron
këtë efekt vrasës shumë ngushtësisht vetëm në vendin ku është realizuar
mbjellja.
 H. anomala, krahasuar me kontrollin pozitiv, ka rreth 70% efekt vrasës ndaj C.
albicans. Karakteristikë e saj është se efektin vrasës kjo maja e ushtron vetëm
ne rajonin ku ështe mbjellë dhe gjithashtu këtë rajon e turbullon.
Për shtamin C2A:
 S. cerevisiae ka shumë pak efekt vrasës ndaj këtij shtami të C. albicans.
Krahasuar me kontrollin pozitiv mund të themi se ky efekt shkon në rreth 1020%. Kjo maja ka turbulluar terrenin që përmban shtamin C2A, por nuk ka
arritur të realizojë një vrasje të kënaqshme ndaj C. albicans.
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 S. bayanus ka realizuar një vrasje më të mirë ndaj C. albicans se S. cerevisiae.
Krahasuar me kontrollin pozitiv, mund të themi se ky efekt vrasës ka arritur
deri në 80%. Kjo maja ka shkaktuar një turbullirë të madhe të terrenit që
përmban shtamin C2A. Efekti vrasës është përhapur edhe përreth zonës ku
është realizuar mbjellja.
 H. anomala, krahasuar me kontrollin pozitiv, themi se ka rreth 80-90% efekt
vrasës ndaj shtamit C2A. Ajo, ashtu si edhe dy majatë e mësipërme, ka
shkaktuar turbullirë të terrenit edhe përreth vijave zig-zage të mbjelljes.
Për shtamin C3A:
 S. cerevisiae ka veprim vrasës mbi C. albicans, por ky veprim nuk është
shumë i madh. Krahasuar me kontrollin pozitiv themi se ky ndikim shkon 2030%. Sipërfaqja e terrenit që përmban shtamin C3A është turbulluar, por
veprimi mbi të nuk është shumë i fuqishëm.
 S. bayanus në këtë rast të shtamit C3A, nuk ka rezultuar të ketë një efekt të
lartë vrasës. Krahasuar me kontrollin pozitiv themi se ky efekt rezulton rreth
10-20%.
 Në rastin e veprimit vrasës të H. anomala mbi shtamin C3A, themi se ky
veprim është më efikas se ai i dy majave të sipërpërmendur. Krahasuar me
kontrollin pozitiv ky efekt rezulton të jetë rreth 40-50%. Dallohet se efekti
shtrihet pak përreth zonës së mbjelljes së H. anomala, por ai rezulton kryesisht
në zonën e mbjelljes.
Për shtamin C4A:
 Veprimi vrasës i S. cerevisiae mbi shtamin C4A rezulton rreth 30-40%
krahasuar me kontrollin pozitiv. Ky efekt nuk është shoqëruar me turbullimin
e terrenit. Efekti vrasës është përhapur edhe pak përreth zonës së mbjelljes së
S. cerevisiae.
 Veprimi i S. bayanus mbi C. albicans, rezulton shumë më i vogël në krahasim
me atë të S. cerevisiae. Ky efekt krahasuar me kontrollin pozitiv rezulton
vetëm rreth 10%. Nuk përhapet aspak përreth zonës së mbjelljes, por
ngushtësisht vetëm brenda kësaj zone.
 H. anomala rezulton se ka efekt shumë të lartë vrasës ndaj C. albicans. Ky
efekt rezulon të jetë 70-80%. Vihet re një turbullim i terrenit nga kjo maja
Për shtamin C5A:
 Krahasuar me kontrollin pozitiv, rezulton se efekti vrasës i S. cerevisiae mbi
shtamin C5A është rreth 30%. Vihet re se efekti i këtij mikoorganizmi
shoqërohet me qartësim të terrenit.
 Në rastin e veprimit të S. bayanus mbi këtë shtam, rezulton se ky efekt vrasës
është gati i papërfillshëm. Krahasuar me kontrollin pozitiv themi se është
vetëm rreth 5%.
 Përsa i përket efektit të H. anomala mbi shtamin C5A, themi se është rreth 4050%. H. anomala shkakton turbullim të terrenit.
Për shtamin C6A:
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 S. cerevisiae në rastin e shtamit C6A rezulton të ketë një efekt jo shumë të
madh vrasës. Ky efekt rezulton të jetë rreth 10-15% krahasuar me kontrollin
pozitiv. Kjo maja qartëson terrenin.
 Veprimi i S. bayanus mbi shtamin C6A rezulton të jetë sektorial në varësi të
mbjelljes. Kjo maja shohim se ka tendencë të posedojë zonën e mbjelljes.
Efekti vrasës i tij rezulton të jetë rreth 30%. Në këtë rast ka shkaktuar një
turbullim të terrenit.
 Veprimi i H. anomala rezulton të jetë më efektiv mbi shtamin C6A krahasuar
me dy majatë e sipërpërmendura. Ky veprim rezulton të jetë rreth 40%.
Vërehet se kjo maja shkakton turbullim të terrenit.
Për shtamin C7A:
 Efekti vrasës i S.cerevisiae mbi shtamin C7A rezulton të jetë i vogël, vetëm
rreth 10%. Ky veprim realizohet ngushtësisht në zonën e mbjelljes.
 S. bayanus rezulton të shkaktojë një veprim më të lartë vrasës ndaj shtamit
C7A në krahasim me S. cerevisiae. Ky veprim rezulon rreth 30%. Shkakton
një qartësim të terrenit përreth mbjelljes.
 Në rastin e H. anomala rezulton se veprimi vrasës është më i madh krahasuar
me dy majatë e sipërpërmendur. Ky efekt shkon 50-60%.
Për shtamin C8A:
 S. cerevisiae rezulton të ketë efekt thuajse të papërfillshëm mbi shtamin C8A
të C. albicans. Ky efekt rezulton vetëm rreth 5%
 Efekti vrasës i S. bayanus mbi këtë shtam rezulton të jetë gjithashtu i vogël,
por pak më i madh se ai i S. cerevisiae. Ky efekt, krahasuar me kontrollin
pozitiv rezulton të jetë rreth 10%.
 H. anomala rezulton të ketë efekt vrasës më të madh në krahasim me S.
cerevisiae dhe S. bayanus. Ky efekt rezulton të jetë rreth 30% dhe shkakton
turbullirë të terrenit.
Për shtamin C9A:
 Veprimi i S. cerevisiae mbi shtamin C9A rezulton shumë pak vrasës. Ky efekt
rezulton të jetë rreth 10%. Efekti vrasës rezulton vetëm ngushtësisht në zonën
e mbjelljes.
 Gjithshtu edhe efekti vrasës i S. bayanus mbi këtë shtam rezulton të jetë i
dobët. Edhe në këtë rast nuk rezulton më shumë se rreth 10%.
 Në rastin e H. anomala rezultati i vrasjes së kolonive të shtamit C9A prej tij
rezulton të jetë më i lartë, rreth 30%. Edhe në këtë rast kjo maja shkakton
turbullim të terrenit.
Për shtamin C10A:
 S. cerevisiae ushtron efekt shumë të vogël vrasës mbi shtamin C10A të C.
albicans Ky efekt është vetëm rreth 5%.
 Efekti vrasës i S. bayanus mbi këtë shtam rezulton gjithashtu shumë i vogël.
Edhe në këtë rast nuk rezulton më shumë se rreth 5 %.
 Në të kundërt nga dy rastet e mësipërme, efekti vrasës i H. anomala mbi
kolonitë e shtamit C10A rezulton të jetë relativisht i lartë, 50-60%. Edhe në
këtë rast kemi turbullim të terrenit.
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Për shtamin C11A:
 S. cerevisiae ka rreth 80% efekt vrasës mbi këtë shtam të C. albicans
 S. bayanus nuk ka një efekt të lartë vrasës mbi këtë shtam. Ky efekt krahasuar
me kontrollin pozitiv rezulton të jetë rreth 20%.
 Veprimi vrasës i H. anomala mbi shtamin C11A të C. albicans rezulton të jetë
afërsisht i njëjtë me atë të S. cerevisiae, pra rreth 80%.
Për shtamin C12A:
 Efekti vrasës i S. cerevisiae mbi shtamin C12A të C. albicans rezulton,
krahasuar me kontrollin pozitiv, të jetë rreth 10%. Pra mbi këtë shtam kjo maja
nuk ka efekt të lartë vrasës.
 S. bayanus rezulton të ketë një efekt më të lartë vrasës ndaj këtij shtami, në
krahasim me S. cerevisiae. Ky efekt, duke iu referuar kontrollit pozitiv, është
rreth 70%.
 H. anomala ka efektin më të madh vrasës ndaj këtij shtami. Ajo vret rreth 80%
të tij.
Për shtamin C13A:
 S. cerevisiae e vret rreth 30% shtamin C13A të C. albicans
 S. bayanus ka rreth 20% efekt vrasës ndaj këtij shtami
 H. anomala shfaq efektin më të lartë vrasës prej të tre majave, i cili është rreth
50%.
Për shtamin C14A:
 Duke iu referuar kontrollit pozitiv, S. cerevisiae vret rreth 30% këtë shtam
 S. bayanus ka efekt shumë të ulët vrasës për shtamin e sipërpërmendur. Ky
efekt është rreth 10%
 H. anomala ka efektin më të lartë vrasës për këtë shtam. Kjo maja arrin të
vrasë rreth 70% shtamin 14 të C. albicans
Për shtamin C15A:
 S. cerevisiae dhe S. bayanus nuk kanë efekt të lartë vrasës mbi këtë shtam.
Krahasuar me kontrollin pozitiv, ky efekt është rreth 20% për S. cerevisiae dhe
rreth 10% për S. bayanus
 H. anomala ka efekt më të lartë vrasës ndaj këtij shtami, ku vret rreth 40% të
tij
Pë shtamin C16A:
 Efekti vrasës i S. cerevisiae për këtë shtam është rreth 20%
 S. bayanus ka efekt më të lartë vrasës ndaj shtamit C16A. Kjo maja e vret këtë
shtam rreth 40%
 Prej të tre majave vrasëse të studiuara, H. anomala ka efektin më të lartë
vrasës mbi shtamin 16 të C. albicans. Ky efekt është rreth 50%
Për shtamin C17A:
 Këtë shtam S. cerevisiae e vret rreth 20%
 S. bayanus rreth 40%
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 H. anomala rreth 60%
Për shtamin C18A:
 S. cerevisiae dhe S. bayanus e vrasin thuajse njësoj këtë shtam, rreth 20%
 Efekti vrasës i H. anomala është pak më i madh dhe duke u bazuar në
kontrollin pozitiv është llogaritur rreth 40%
Për shtamin C19A:
 Shfaqen të njëjtat rezultate si për shtamin 18. S. cerevisiae dhe S. bayanus e
vrasin rreth 20% shtamin 19 të C. albicans
 H. anomala e vret rreth 40% këtë shtam
Për shtamin C20A:
 S. cerevisiae dhe S. bayanus kanë efekt shumë të ulët vrasës mbi këtë shtam.
Përkatësisht S. cerevisiae e vret rreth 10%, ndërsa S. bayanus rreth 10-20%
 H. anomala ka efekt të lartë vrasës mbi këtë shtam, rreth 70%
Pra, mund të themi se efekt më të madh vrasës prej këtyre tre majave të marra në
studim, mbi shtamet e Candida albicans, rezulton se ka Hansenula anomala, ndërsa
efekti i Saccharomyces cerevisiae dhe Saccharomyces bayanus është thuajse i
përafërt, me ndryshime të vogla midis shtameve të C. albicans.
Karakteristikë e veprimit të H. anomala mbi shtamet e C. albicans, ishte se kjo maja
turbullonte terrenin ku ndodhej C. albicans. Ndërsa për S. cerevisiae qartësonte
terrenin që përmbante shtamin e C. albicans.
Rezultatet e efektit të majave ―vrasëse‖ mbi shtamet e kërpudhës patogjene C.
albicans, janë të paraqitura në grafikun 3.27.

Figura 3.27 Efekti vrasës i S. cerevisiae, S. bayanus dhe H. anomala mbi shtamet e C.
albicans
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Këto përfundime i kemi përpunuar për të parë nëse ka dallim midis vlerave të
pritshme dhe atyre të fituara për efektin e ndryshëm të majave vrasëse mbi kërpudhën
patogjene në studim, C. albicans. Këto përpunime i kemi paraqitur në tabelën 3.16.
Rezultatet e vëzhguara përfshijnë ato rezultate të marra nga përfundimi i
eksperimentit, ndërsa rezultatet e pritshme janë ato ku kemi konsideruar se veprimi i
të tre majave vrasëse do të ishte i njëjtë ndaj shatmeve të C. albicans. Nga
eksperimenti ka rezultuar se efekti i tyre nuk është i njëjtë, por H. anomala ka efekt
më të madh vrasës ndaj shtameve të kërpudhës patogjene C. albicans në krahasim me
majatë e gjinisë Saccharomyces.
\
Tabela 3.16 Rezulatet e pritshme dhe të vëzhguara të efektit vrasës së S. cerevisiae, S.
bayanus dhe H. anomala mbi C. albicans

Majatë vrasëse

Rezultate
vëzhguara
25

të Rezultate
pritshme
35.0

të
Diferenca
-10.0

S. cerevisiae
24

35.0

-11.0

56

35.0

21.0

S. bayanus
H. anomala

Këto përfundime i janë nështruar testit Chi-Square goodness-of-fit për të parë nëse
vërtet ka dallim midis efektit vrasës së tre majave të marra në studim mbi shtamet e
C. albicans. Nga këto përpunime ka rezultuar se vlera e testit Chi-Square (2) është
18.914 dhe vlera e sinjifikancës p është 0.000. Pra, ka dallim midis veprimit të majave
vrasëse mbi shtamet e analizuara të C. albicans.
Rezultatet e arritura i kemi krahasuar me një studim të ngjashëm, të realizuar nga
Polonelli et al., në vitin 1983. Edhe në studimin e tyre ka rezultuar se shtamet e C.
albicans janë sensitivë ndaj efektit vrasës të majave. Efekti vrasës i Hansenula
anomala mbi C. albicans, në studimin e tyre ka rezultuar rreth 72%, por me diferenca
midis llojit të shtameve të C. albicans.
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4.

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

Në rrethin e Durrësit për kampionin që ne kemi analizuar vërehet një tendencë më e
lartë në shfaqjen e kandidozave gastrointestinale në krahasim me kandidozat orale,
urogjenitale dhe ato të lëkurës, skalpit të kokës, flokëve e thonjve.
Femrat kanë tendencë të preken më shumë nga kandidozat, por ky rezultat shfaqet më
sinjifikant në rastin e kandidozave urogjenitale.
Grupmosha e cila ka tendencë të preket më shumë nga kandidozat është ajo e të
moshuarve dhe e fëmijëve. Ndikimi më i madh i grupmoshës shfaqet kryesisht në
rastin e kandidozave orale, ku të moshuarit janë gjerësisht më të prekur prej tyre.
Stina dhe vendbanimi nuk kanë ndikim shumë sinjifikativ në shfaqjen kandidozave.
Antimykotiku më efektiv për luftimin e C. albicans ishte flukonazoli. Ndaj këtij
antimikotiku 74% e shtameve të C. albicans të analizuara ishin sensibël. C. albicans
ishte më rezistente ndaj mikonazolit.
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus dhe Hansenula anomala kishin
veprim vrasës mbi shtamet e analizuara të C. albicans. Majaja me veprim më të madh
vrasës ndaj shtameve të C. albicans ishte Hansenula anomala, me veprim vrasës rreth
56% në këto shtame.
Rekomandojmë që të realizohen depistime të popullatës për të përcaktuar përhapjen e
kandidozave në popullatën shqiptare.
Rakomandojmë që në laboratoret dhe në studime shkencore të përcaktohet se çfarë
përqindje zënë infeksionet e shkaktuara nga C. albicans ndër kandidozat në vendin
tonë.
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Në përfundim të kësaj rruge të gjatë disavjeçare, do të dëshiroja të shprehja
mirënjohje e falenderim për të gjithë ata persona, pa ndihmën e të cilëve ky studim
nuk do të ishte i mundur.
Falenderim i veçantë për departamentin e Biologjisë pranë FSHN, UT, që më besoi
dhe më dha mundësinë për realizmin e këtij punimi, pedagogëve të nderuar të këtij
departamenti, veprimtaria akademike e të cilëve ka qenë orientuese në ngritjen time
profesionale. Në veçanti i jam mirënjohëse Prof. Dr. Mirela Lika, udhëheqëses sime të
Masterit Shkencor, e cila më ka dhënë bazat për realizimin e një punimi shkencor.
Stafin e Laboratorit Mikrobiologjik pranë DRSH Durrës, mjeket dhe laborantet e tij,
veçanërisht Përgjegjësen e këtij Laboratori, Dr. Alba Dako, do të doja t‘i falenderoja
përzemërsisht për ndihmën e pakursyer dhe të vazhdueshme që më kanë dhënë.
Falenderim për Prof. Dr. Magdalena Cara, për mbështetjen që më ka dhënë në
mundësinë e kryerjes së punës eksperimentale, duke më vënë në dispozicion të gjitha
aparaturat dhe pajisjet laboratorike, si dhe përvojën e saj shkencore.
Mirënjohje për Dr. Eliana Ibrahimin, e cila me sugjerimet e saj të çmuara më ka
ndihmuar me përpunimet statistikore të këtij studimi.
Në mënyrë të veçantë përshëndes dhe falenderoj udhëheqësen shkencore Prof. Dr.
Margarita Hysko, që më dha mundësinë të bashkëpunoj me të, që më mbështeti,
inkurajoi dhe më ndihmoi përgjatë gjithë këtij punimi me orientimet shkencore dhe
eksperiencën e saj të gjatë në këtë fushë.
Së fundmi, prindërve të mi të shtrenjtë dhe vëllait tim të mrekullueshëm, për
përkrahjen, besimin dhe mbështjetjen e pandërprerë, me mirënjohje dhe krenari, dua
t‘u them
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PËRMBLEDHJE
Qëllimi i këtij studimi është analizimi i kandidozave, kryesisht të shkaktuara nga
Candida. albicans, të izoluara nga goja, sekrecionet gjenitale, feçet, flokët, skalpi i
kokës, lëkura e thonjtë, në një kampion popullate të rrethit të Durrësit, i antimykotikë
rezistencës dhe i efektit vrasës të saj nga disa maja jo patogjene: Saccharomyces
cerevisiae, Saccharomyces bayanus, Hansenula anomala. Candida albicans është një
kërpudhë komensale dimorfike, e cila mund të rritet në formë majaje njëqelizore ose
në formë fijëzore. Por, në kushte të veçanta është e aftë të shkaktojë infeksione
mukozale e deri në infeksione sistemike të cilat rrezikojnë dhe jetën. Shndërrimet
morfologjike janë thelbësore për patogjenitetin e C. albicans.
Në studimin tonë ka rezultuar se kandidozat më të përhapura janë kandidozat
gastrointestinale. Ka rezultuar se grupmosha më e prekur nga infeksionet orale të C.
albicans është mbi 65 vjeç. Në këtë studim ka rezultuar se gjinia ndikon kryesisht në
shfaqjen e kandidozave urogjenitale dhe më të prekura nga këto infeksione rezultojnë
femrat.
Antimykotiku më efektiv për luftimin e kandidozave ka rezultuar flukonazoli, ndaj të
cilit 74% e shtameve të analizuara kanë rezultuar sensitive.
C. albicans ka rezultuar sensitive ndaj veprimit vrasës të S. cerevisiae, S. bayanus dhe
H. anomala, prej të cilëve efektin më të madh vrasës e ka H. anomala, 53%
Fjalë kyçe: Candida albicans, kandidoza, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces
bayanus, Hansenula anomala

ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the spread of candidasis, mainly caused by
Candida albicans, isolated from oral cavity, urogenital tract, gastrointestinal tract,
hair, the head scalp, skin and nails, in a sample of population in Durrës, the
antimycotic resistance and the killer effect of Saccharomyces cerevisiae,
Saccharomyces bayanus, Hansenula anomala. Candida albicans is a commensal
dimorphic fungus, that can bee found in this morphological forms: yeast and
pseudohyphae or hyphae. But, it can cause from mucosal infections to systemic life
threatening infections. Morphological transition is essential for pathogenicity of C.
albicans.
In our study the most spread candidiasis resulted the intestinal candidiasis. In this
study has resulted that the age group most affected by oral candidiasis is the one up to
65 years old; the gender most affected by urogenital candidiasis are females. The most
effective antimycotic for C. albicans infections is fluconazole, in 74% of cases. C.
albicans is sensitive to Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus and
Hansenula anomala, but it is more sensitive to H. anomala, 53%.
Key words: Candida albicans, candidiasis, Saccharomyces cerevisiae,Saccharomyces
bayanus, Hansenula anomala.
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