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PËRMBLEDHJE
Ethja hemorragjike e Krime-Kongos (EHKK) është një sëmundje e pickimit të
riqnave e shkaktuar nga virusi i ethes hemorragjike të Krime-Kongos (EHKKV),
pjesëtar i gjinisë Nairovirus (familja Bunyaviridae). Infeksioni EHKK u zbulua për
herë të parë gjatë një shpërthimi të madh të një epidemie, në punonjësit e bujqësisë në
mesin e viteve 1944 në Gadishullin e Krimesë. Kjo sëmundje tashmë është e përhapur
në Afrikë, Azi dhe në Europë dhe rezulton me një shkallë fataliteti përafërsisht 30%.
Një larmishmëri riqnash Ixodidae shërbejnë si vektorë dhe rezervuarë të virusit
EHKKV, por riqnat e gjinisë Hyalomma janë cilësuar si vektorët kryesorë të
ekologjisë së virusit. Qëllimi i këtij studimi është që të përcaktohet përhapja e
infeksionit EHKKV në kafshët bujqësore (gjedh, dhen dhe dhi) në 12 rajone të
Shqipërisë. Serumet u ruajtën në temperaturë -20°C dhe u testuan me testin e ELISA
indirekte në Institutin Friedrich-Loeffler-Greifswald-Gjermani. Nëpërmjet testit të
ELISA indirekte mund të identifikohen antitrupat IgG në serumet e infektuara. Nisur
nga rezultatet e studimit tonë, patëm të dhëna për prezencën e antitrupave IgG në 205
serume, nga një total prej 1150 serume, përkatësisht me prevalencë 17.82%. Zona e
Kolonjë-Ersekës rezultoi me prevalencën më të lartë të infeksionit EHKKV me vlerën
46.15%. Gjithashtu katër zona të Shqipërisë si Has, Kukës, Lezhë dhe Gjirokastër u
studiuan për prezencë të riqnave dhe rezultuan me prezencën e një numri të madh të
species Hyalomma marginatum (151) nga 400 në total. Këto rezultate mund të
vërtetojnë qartësisht për prezencën e virusit EHKKV në kafshët bujqësore të
Shqipërisë.
Fjalët kyçe: EHKKV, Nairovirus, Bunyaviridae, Hyalomma, ELISA indirekte
ABSTRACT
Crimean–Congo hemorrhagic fever (EHKK) is a tick-borne disease caused by the
arbovirus Crimean–Congo hemorrhagic fever virus (EHKKV), which is a member of
the Nairovirus genus (family Bunyaviridae). EHKK was first recognized during a
large outbreak among agricultural workers in the mid-1944s in the Crimean peninsula.
The disease now occurs sporadically throughout much of Africa, Asia, and Europe
and results in an approximately 30% fatality rate. Numerous genera of Ixodidae ticks
serve both as vector and reservoir for EHKKV, however ticks in the genus Hyalomma
are particularly important to the ecology of this virus. The aim of this study was to
examine the distribution of EHKKV among the livestock (sheep, cattle and goats) in
12 regions of Albania. The serum samples were conserved in -20°C and tested with
immunological methods using indirect ELISA assay in Friedrich-Loeffler-InstituteGreifswald-Germany. Through this technique it was possible to identified IgG
antibodies in infected serum samples. From these results we had an indication about
the presence of IgG antibodies in 205 blood samples, from 1150 in total with a
prevalence of 17.82%. The Kolonjë-Ersekë region’s has the highest seroprevalnce,
with the value of 46.15%. We also had an investigation in the collection of ticks from
four regions of Albania respectively in Has, Kukës, Lezhë and Gjirokastër and we
identified a large number of species Hyalomma marginatum (151) from a total of 400
ticks. These results can clearly proved the presence of EHKKV in livestock in
Albania.
Key words: EHKKV, Nairovirus, Bunyaviridae, Hyalomma, Indirect ELISA
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Tabela 3-11
Tabela 3-12
Tabela 3-13
Tabela 3-14
Tabela 3-15

Speciet e viruseve të grupuara sipas gjinive përkatëse në familjen
Bunyaviridae
Numri i serumeve të grumbulluar në gjedh në disa zona të Shqipërisë.
Numri i serumeve të grumbulluar në dhen në disa zona të Shqipërisë.
Numri i serumeve të grumbulluar në dhi në disa zona të Shqipërisë.
Totali i serumeve të grumbulluar nga kafshët bujqësore në Shqipëri.
Të dhënat gjeografike për 12 zonat e studimit.
Numri i riqnave të grumbulluar në kafshët bujqësore në tre zona të
Shqipërisë.
Tiparet kryesore të disa riqnave prezente në kafshë bujqësore (në
nivel gjinie).
Tiparet e identifikimit të riqnës Dermacentor marginatum.
Tiparet e identifikimit të riqnës Dermacentor reticulatus.
Tiparet e identifikimit të riqnës Hyalomma marginatum.
Tiparet e identifikimit të riqnës Rhipicephalus bursa.
Rezultatet e përmbledhura dhe përcaktimi i prevalencave në % për
secilën zonë në gjedh.
Rezultatet e përmbledhura dhe përcaktimi i prevalencave në % për
secilën zonë në dhen.
Rezultatet e përmbledhura dhe përcaktimi i prevalencave në % për
secilën zonë në dhi.
Tabelë përmbledhëse e rezultateve për prezencën e antitrupave antiEHKKV IgG sipas zonave përkatëse, të shprehura në përqindje.
Rezultatet e analizës së testit χ2 (chi square) për matjen e vlerave të
antitrupave anti-EHKK IgG në gjedh, në nëntë zona të Shqipërisë.
Rezultatet e analizës së testit χ2 (chi square) për matjen e vlerave të
antitrupave anti-EHKK IgG në dhen, në katër zona të ndryshme.
Rezultatet e analizës së testit χ 2 (chi square) për matjen e vlerave të
antitrupave anti-EHKK IgG në dhi, në pesë zona të ndryshme.
Rezultatet e analizës së testit χ 2 (chi square) për matjen e vlerave të
antitrupave anti-EHKK IgG në zonat veriperëndim-juglindje për
gjedh, dhen dhe dhi.
Numri i mostrave pozitivë dhe negativë për speciet gjedh, dhen dhe
dhi sipas zonave veriperëndim-juglindje.
Rezultatet e korrelacionit midis rajoneve veriperëndim-juglindje në
gjedh-dhen-dhi, për matjen e antitrupave anti-EHKKV IgG.
Rezultatet e analizës së testit χ2 (chi square) për matjen e vlerave të
antitrupave anti-EHKK IgG në gjedh, dhen dhe dhi.
Numri i mostrave pozitivë dhe negativë për speciet gjedh, dhen dhe
dhi.
Rezultatet e korrelacionit midis specieve gjedh-dhen-dhi për matjen e
antitrupave anti-EHKKV IgG.
Rezultatet e regresionit logjistik binar për përhapjen e shkallës së
infeksionit EHKKV në kafshët bujqësore të Shqipërisë.
Rezultatet e identifikimit të riqnave në zonat përkatëse.
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Familja Bunyaviridae.
Struktura e gjenomës së virusit EHKKV, familja Bunyaviridae.
Cikli i replikimit të viruseve në familjen Bunyaviridae.
Ndërtimi anatomik i riqnave.
Rritja e përmasave trupore të riqnave Dermacentor pas procesit të
ushqimit.
Stadet vezë, larvë, nimfë dhe adultë të cikleve jetësore të riqnave.
Cikli jetësor i riqnave tre-bujtës.
Cikli jetësor i riqnave dy-bujtës.
Cikli jetësor i riqnave një-bujtës.
Ilustrimi i ciklit jetësor të virusit EHKKV.
Rrugët e transmetimit të patogjenit në riqna, gjatë procesit të
ushqyerjes.
Modeli i patogjenezës së etheve hemorragjike virale te primatët.
Shfaqja e katër fazave të sëmundjes së EHKK-së pas ekspozimit të
virusit.
Shenjat klinike të fazës hemorragjike në një pacient të sëmurë me
EHKK.
Përhapja e riqnave Hyalomma si vektorë kryesorë të virusit EHKKV.
Harta e Kosovës. Komunat e theksuara kanë inçidencën më të lartë të
EHKK-së.
Harta e stacioneve të kampionimeve në Shqipëri dhe grumbullimi i
materialit shkencor.
Modeli i vendosjes së antitrupave kundrejt antigjenit në metodën ELISA
Indirekte.
Duke punuar me metodën ELISA indirekte (foto origjinale: A.Lugaj).
Duke realizuar grumbullimin e riqnave në terren dhe në kafshë (foto
origjinale: K.Bërxholi, A.Lugaj).
Duke punuar në laborator për identifikimin e riqnave (foto origjinale:
K. Bërxholi, A. Lugaj).
Ndërtimi anatomik i riqnave Ixode meshkuj: A. ana dorsale, B. ana
ventrale dhe femra: C. ana dorsale, B. ana ventrale.
Pamje e species D.marginatum (A. ana dorsale dhe B. ana ventrale).
Pamje e species D. reticulatus (A. femër ana dorsale, B. femër ana
ventrale, C. mashkull ana dorsale dhe D. mashkull ana ventarle).
Pamje e species H. marginatum (A. mashkull ana dorsale, B.
mashkull ana ventrale, C. femër ana dorsale dhe D. femër ana
ventarle).
Pamje e species R. bursa (A. mashkull ana dorsale, B. mashkull ana
ventrale, C. femër ana dorsale dhe D. femër ana ventarle).
Paraqitje grafike e prevalencave (%) për secilën zonë në gjedh.
Paraqitje grafike e femrave dhe meshkuve pozitivë dhe negativ në gjedh,
ndaj prezencës së antitrupave anti-EHKKV IgG, analizuar me metodën
ELISA indirekte.
Paraqitje grafike e prevalencave (%) për secilën zonë në dhen.
Paraqitje grafike e femrave dhe meshkujve pozitivë dhe negativë në
dhen, ndaj prezencës së antitrupave anti-EHKKV IgG, analizuar me
metodënELISA indirekte.
Paraqitje grafike e prevalencave (%) për secilën zonë në dhi.
Paraqitje grafike e femrave dhe meshkujve pozitivë dhe negativë në dhi,
ndaj prezencës së antitrupave anti-EHKKV IgG, analizuar me metodën
ELISA indirekte.
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Figura 3-7

Paraqitje grafike e vlerave të prevalencës për prezencën e infeksionit
EHKK në kafshët bujqësore sipas zonave përkatëse.

Figura 3-8

Paraqitje grafike e shkallës së infeksionit EHKKV në 60
prevalencë (%), në veriperëndim dhe juglindje të Shqipërisë.

Figura 3-9

62

Skategrama për rajonet veriperëndim-juglindje në gjedh për
përcaktimin e shkallës së infeksionit EHKKV.
Figura 3-10 Skategrama për rajonet veriperëndim-juglindje në dhen për
përcaktimin e shkallës së infeksionit EHKKV.
Figura 3-11 Skategrama për rajonet veriperëndim-juglindje në dhi për përcaktimin
e shkallës së infeksionit EHKKV.
Figura 3-12 Skategrama për rajonet veriperëndim-juglindje në gjedh-dhen-dhi për
përcaktimin e shkallës së infeksionit EHKKV.
Figura 3-13 Rezultatet e prevalencës në (%) të infeksionit EHKKV në
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Skategrama në gjedh-dhen për përcaktimin e shkallës së infeksionit
EHKKV.
Skategrama në gjedh-dhi për përcaktimin e shkallës së infeksionit
EHKKV.
Skategrama në dhen-dhi për përcaktimin e shkallës së infeksionit
EHKKV.
Harta e përhapjes së infeksionit EHKKV në rang Republike.
Paraqitje grafike e numrit të specieve të riqnave të identifikuar në
Lezhë, Kukës, Has dhe Gjirokastër.
Fotot e riqnave të identifikuar në laboratorin e Fakultetit të Mjekësisë
Veterinare. A. Dermacentor marginatum B. Hyalomma marginatum
C. Hyalomma marginatum (ana ventrale) D. Rhipicephalus bursa E.
Dermacentor reticulatus F. Dermacentor reticulatus (foto origjinale:
A. Lugaj).
Ndryshimi i vlerave të temperaturës dhe lagështisë sipas stinëve.
Lartësitë në m të përhapjes së riqnës Hyalomma marginatum.
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Ethe hemorragjike renale
Intervali i besueshmërisë
Dermacentor marginatum
Dermacentor reticulatus
Qelizat dentrite
Shkallët e lirisë
Qelizat endoteliale
Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Testi imunoenzimatik
Glikopoteina mbështjellëse 1
Glikoproteina mbështjellëse 2
Hyalomma marginatum
Ethet hemorragjike renale
Ixodes ricinus
Imunoglobulina G
Imunoglobulina M
Interleukinat
Qelizat vrasëse natyrale
Proteina nukleokapsid
Odds ratio
One opern reading frame
Sinjifikanca
Koefiçenti i korrelacionit Pearson
Rhipicephalus bursa
Statistical Package for the Social Sciences
ARN virale
Ethet e tjera hemorragjike virale
Chi square
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Parathënie
Ethja hemorragjike e Krime Kongos (EHKK) është një sëmundje virale e shkaktuar
nga virusi i familjes Bunyaviridae pjesëtar i gjinisë Nairovirus. Infeksioni EHKK
është patologjik në njerëz, e shoqëruar me vdekshmëri të lartë, ku në disa vende arrin
deri në 80% si p.sh në Kinë. Ethja hemorragjike Krime Kongo EHKK është vërejtur
gjithashtu edhe në Europë, kryesisht në Shqipëri, Kosovë, Bullgari,Turqi etj. Ky
infeksion shfaqet në njerëz me shenja klinike dhe patologji të dukshme ndërsa në
kafshë virusi i etheve hemorragjike të Krime Kongos (EHKKV) nuk shkakton asnjë
sëmundje me shenja klinike apo patologji, së paku deri në ditët e sotme. Infeksioni i
këyre specieve, sidomos i dhenve, gjedhëve e dhive, por edhe të kafshëve të tjera
megjithëse më pak, karakterizohet nga një viremi si dhe nga krijimi i kushteve të
përshtatshme që virusi të shumohet në to, duke mundësuar infektimin jo vetëm në
riqna por edhe në njerëz. Si mbartës të virusit EHKKV shërbejnë edhe kafshët dhe
shpendët e egra si iriqët, thëllëzat etj. Duke u bazuar në të dhënat epidemiologjike
mund të themi se Shqipëria dhe Kosova janë dy nga rajonet më të prekura me
infeksionin e EHKK-së, jo vetëm në Ballkan por edhe në Europë. Në këto rajone, në
zona të tilla si Malisheva, Prizreni etj, prezenca e infeksionit EHKKV arrin shifra të
lartë që pasohen me vdekshmëri të lartë, ndërsa në vendin tonë, vërehen raste të këtij
infeksioni duke filluar nga veriu (Has, Kukës, dhe në disa zona të Shqipërisë së
mesme). Në përgjithësi, për njerëzit burimet e infeksionit, janë riqnat e infektuara, ku
nga pickimi i tyre, virusi, nëpërmjet pështymës së infektuar të riqnave, kalon te
njerëzit dhe kafshët. Kafshët e infektuara, sikurse është përmendur më sipër nuk
shfaqin shenja klinike të sëmundjes por nëpërmjet periudhës së viremisë që ato
paraqesin, krijojnë mundësi për infektimin e njerëzve sidomos fermerëve, veterinerëve
etj, të cilët janë vazhdimisht në kontakt me kafshët. Njëkohësisht kafshët e infektuara
shërbejnë si burim infektimi edhe për riqnat në fazën e imagos, ku aktiviteti i tyre
gjakthithës është jashtëzakonisht i madh. Krahas kësaj, kafshët e përhapin infeksionin,
jo vetëm me gjakun, por edhe nëpërmjet organeve. Kështu që gjatë therjes së
kafshëve, të cilave nuk u njihet statusi për prezencën e virusit ose jo, organet e
hedhura pa kontoll, mund të shkaktojnë përhapje të virusit dhe infektimin në njerëz si
dhe të kafshëve të tjera. Kafshët bujqësore kanë gjithashtu një rol të rëndësishëm në
përhapjen e infeksionit EHKKV nëpërmjet qumështit të papasterizuar, i cili në
periudhën e viremisë, bëhet një faktor i rëndësishëm në infeksionin e njerëzve. Bazuar
në sa më sipër, njohja e situatës epidemiologjike të infeksionit EHKK në kafshë,
përhapja e saj, lloji i specieve më të ifnektuara, do të japë një kontribut të
rëndësishëm në parandalimin e përhapjes së këtij infeksionit në kafshë por sidomos në
njerëz dhe veçanërisht në persona ku profesioni i tyre është i lidhur ngushtësisht me
kafshët.
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Qëllimi i studimit:
Ethet hemorragjike në njerëz, sot janë një ndër problematikat më të rëndësishme dhe
më shqetësuese jo vetëm në botë por edhe në rajonin tonë. Marrë parasysh faktin se
kafshët bujqësore dhe kafshët e egra, luajnë një rol kryesor në epidemiologjinë e
sëmundjes, gjithashtu duke parë se në vendin tonë përsa i përket këtij infeksioni në
kafshë, nuk është bërë asnjë studim, ndërmarja e një studimi të tillë do të ishte një
kontribut mjaft i rëndësishëm si për shërbimin e mjekësisë humane, shërbimin e
mjekësisë veterinare dhe fushës së biologjisë. Krahas këtij momenti, për ta bërë sa më
të vlefshëm këtë studim, hartimi i një harte për epidemiologjinë e infeksionit
EHKKV, do të jepte një kontribut të pazëvendësueshëm në shumë drejtime të tjera
ekonomike të vendit si për popullatën humane, turizmin, atë të fushës ushtarake etj.

Objektivat:
 Do të studiohet prezenca dhe përhapja e infeksionit të Etheve Hemorragjike
Krime-Kongo (EHKK) në kafshët bujqësore të Shqipërisë: gjedh, dhen dhe
dhi.
 Do të studiohet përhapja gjeografike e riqnave Hyalomma marginatum në
Shqipëri.
 Do të studiohet biologjia e kësaj riqne, si një nga vektorët më të rëndësishëm
në biologjinë e infeksionit.
 Do të ndërtohet harta e përhapjes së infeksionit të Krime-Kongos në kafshët
bujqësore në rang republike.
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KREU 1. PJESA TEORIKE
1.1. Njohuri të përgjithshme mbi ethet hemorragjike të Krime-Kongos EHKK
Ethet hemorragjike virale (EHV), janë sot një ndër problematikat më të rëndësishme
dhe më të përhapura në të gjithë botën. Grupi i etheve hemorragjike, përbën një grup
kompleks të sëmundjeve virale që kanë karakteristika të përbashkëta me shenja
klinike të përafërta si p.sh temperaturë të lartë, hemorragji, trombocitopeni,
hipotension, dëmtime në veshka, mëlçi, sistemin nervor qëndror (SNQ) dhe në
organet e tjera. Ethet Hemorragjike Virale kanë qënë të njohura për mjekët arab që
në shekullin XII, por studimet janë realizuar intensivisht në shumë vende të botës
pas viteve 30 të shekullit të kaluar. Në ditët e sotme njihen mbi 12 lloje të etheve
hemorragjike virale që prekin njerëzit. Këtu mund të përmendim: Ebolën, ethet
hemorragjike të Krime-Kongos, ethet hemorragjike me syndrom renal, ethet
hemorragjike me syndromin pulmonar, ethet hemorragjike të pyjeve të kiasanurit etj.
Ethet hemorragjike virale përhapen nga mushkonjat, kërpushat (riqnat) dhe brejtësit.
Duhet të theksojmë se disa infeksione të etheve hemorragjike virale janë prezentë jo
vetëm në zonën e Ballkanit, por edhe në vendin tonë, dhe një ndër problematikat më
të rëndësishme të këtij grupi është Ethja Hemorragjike e Krime-Kongos e vërejtur
edhe në Shqipëri.
Ethja hemorragjike e Krime-Kongos (EHKK) është një sëmundje e pickimit të
riqnave, e shkaktuar nga virusi i etheve hemorragjike të Krime-Kongos (EHKKV).
Sëmundja u vëzhgua fillimisht në gadishullin e Krimesë në vitin 1944 nga disa
shkencëtarë Rus dhe në vitin 1945 u emërtua si sëmundje e etheve hemorragjike të
Krimesë. Në vitin 1969 u zbulua, se patogjeni që shkaktonte sëmundjen e etheve
hemorragjike të Krimesë ishte i njëjti patogjen përgjegjës për një sëmundje të
identifikuar në Kongo në vitin 1956. Lidhja midis emrave të dy vendeve rezultoi në
emërtimin e plotë të sëmundjes “Ethet Hemorragjike të Krime-Kongos” dhe të
virusit “Virusi i Etheve Hemorragjike të Krime-Kongos” (Swanepoel R et al., 1994).
Ethja hemorragjike e Krime–Kongos (EHKK) ёshtё njё sёmundje virale zoonotike,
asimptomatike nё kafshёt e infektuara, por me rrezikshmëri tё lartё në njerëz.
Karakterizohet me dëmtim të sistemit vaskular si dhe ç’rregullim të aftësisë
rikuperuese të organizmit. Këto simptoma shpesh shoqërohen me hemorragji, që në
shumicën e rasteve janë edhe shkaktarët kryesorë të vdekjes.
Infeksioni te njerëzit fillon me shenja tё nje etheje jo specifike, por qё pёrparon nё
drejtim tё njё sindromi hemorragjik me nivel tё lartё fataliteti. Individët më të
predispozuar ndaj infeksionit EHKK janë fermerёt, punonjёsit e bujqёsisё,
veterinerёt, punonjёsit e laboratorit si dhe personeli mjekёsor. Infeksioni i EHKK-së
është një ndër sëmundjet më tё pёrhapura tё etheve hemorragjike. Sëmundja sot
është e përhapur në Afrikë, Azi dhe në Europën Juglindore. Ky infeksion ёshtё
vërejtur edhe nё vendin tonё si nё zonёn e Hasit, Kukёsit, Kolonjë Ersekës dhe para
disa vitesh dhe nё zona tё tjera. Ndryshimet klimatike mund tё zgjerojnё kufijtё e
vektorit riqnё dhe tё rrisin incidencёn e sёmundjes. Virusi i EHKK-së ёshtё njё
agjent me potencial bioterrorist dhe ёshtё listuar nё listёn C (Kristaq Bërxholi revista
veterinare Shqiptare). Ethja hemorragjike e Krime Kongos (EHKK) në Gadishullin e
Ballkanit është e shprehur me sinjifikancë të lartë, me një shkallë fataliteti të rasteve
(CFR) deri në 40% dhe me një prirje shumë të lartë për përhapjen spitalore.
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Në Ballkan shpërthimet epidemike ashtu si rastet sporadike kanë qënë vazhdimisht të
rregjistruara që prej vitit 1952. Sëmundja e EHKK-së transmetohet nëpërmjet
riqnave, të cilët mund të shkaktojnë shpërthime të rënda të sëmundjes në njerëz
(WHO et al., 2009). Infektimi mund të ndodhë zakonisht pa shfaqje të shenjave
klinike të dukshme në kafshë por mund të jetë shumë kërcënuese për jetët e njerëzve.
Riqnat Hyalomma marginatum marginatum janë të përfshira në ekologjinë e
EHKK-së dhe shërbejnë si vektorë kryesorë të virusit në rajonin e Ballkanit, por
edhe disa specie të gjinisë Dermacentor dhe Rhipicephalus kanë treguar që janë të
aftë për të transmetuar virusin e etheve hemorragjike të Krime Kongos (EHKKV).
Gjitarë të ndryshëm dhe disa specie aviane shërbejnë si bujtës primarë të cilët mund
të infektojnë më pas riqnat që ushqehen në këta bujtës. Mund të ndodhë transmetimi
nga kafshët tek njerëzit, përmes kontaktit me gjakun e infektuar të kafshës ose të
riqnave, dhe njerëz në njerëz, nëpërmjet kontaktit me fluidet trupore të infektuara.
Infeksionet në njerëz ndodhin nëpërmjet pickimit të riqnave, kontaktit të
drejtpërdrejtë me gjakun dhe nëpërmjet infeksioneve spitalore, të cilat mund të
rezultojnë në shfaqjen e etheve hemorragjike të ashpra me raste në fatalitete që
variojnë nga 30% deri në 50% (Swanepoel R et al., 1989).
Mishi nga kafshët e therura nuk paraqet rrezik për konsumatorët sepse përpara se të
theret, indi përpunohet dhe virusi EHKKV inaktivohet nga një tretësirë pH (acide)
(Swanepoel and Burt et al., 2004). Rastet e dokumentuara më së shumti kanë patur
histori të pickimit të riqnave dhe fermerët që kanë kontakt me kafshët, janë
përcaktuar si popullsia më e rriskuar në lidhje me sëmundjen e EHKK-së. Në
Ballkan shpesh janë raportuar transmetimet njerëz-në-njerëz të cilat rezultojnë në
shpërthimet familjare, si edhe në transmetimet nozokomiale në vendet spitalore.
Pacientët e hospitalizuar, zakonisht janë paraqitur me shenja klinike të ashpra,
trajtuar vazhdimisht me terapi zëvendësuese dhe mbështetëse. Medikamenti antiviral
ribavirinë është përdorur në mënyrë të efektshme në këto rajone. Në varësi të vendit,
janë zbatuar shumë masa parandaluese kundër infeksionit dhe përhapjes së
sëmundjes. Në përgjithësi, pas çdo shpërthimi ose epidemie të EHKK-së, janë fituar
njohuri dhe informime më të mira për sëmundjen, kryesisht në grupet me
rrezikshmëri më të lartë dhe në veçanti përgjatë punonjësve të kujdesit shëndetësor
(Tatjana Avsic-Zupanc et al., 2007).

1.2 Klasifikimi i virusit
Virusi i etheve hemorragjike të Krime-Kongos EHKKV është pjesëtar i gjinisë
Nairovirus dhe familjes Bunyaviridae. Bunyaviridae është një familje e viruseve me
acid ribonukleik një zinxhir me drejtim negativ ssARN(-) që inaktivohet nga
detergjentët dhe solventët lipidikë. Ata shpesh transmetohen nga arthropodët ose
rodentët. Bunyaviruset infektojnë sisorët, njerëzit dhe bimët. (Kristaq Bërxholi dhe
Ludwig Haas 2013). Brenda kësaj familje përfshihen gjini të tjera si:
Orthobunyavirus, Hantavirus, Phlebovirus dhe Tospovirus. Duke u bazuar në pjesët
më të mëdha të raportimeve nga Komiteti Ndërkombëtar në Taksonominë e
Viruseve, janë identifikuar shtatë specie në gjininë Nairovirus, me 34 shtame virale
(Elliott et al., 2000) ku të gjitha mendohen se transmetohen nga çdo lloj riqne ixodes
ose nga riqnat argas.
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Serogrupet më të rëndësishme janë
grupi i EHKK-së, që përfshin virusin
EHKKV dhe virusin Hazara i cili nuk
është paraqitur patogjen për njerëzit,
dhe grupi i sëmundjes së dhenve
Nairobi që përfshin virusin e sëmundjes
së dhenve Nairobi dhe virusin Dugbe.
Të gjithë anëtarët e gjinisë Nairovirus
transmetohen nëpërmjet riqnave të
familjes Ixodidae dhe Argasidae por
vetëm tre viruse janë identifikuar si
patogjenë për popullatën humane,
përkatësisht, virusi i EHKKV-së, virusi
Dugbe (DUGV) dhe virusi i sëmundjes
së dhenve Nairobi (NSDV).
Nga të gjithë këto viruse, virusi i
EHKKV-së është një kërcënim më i
madh për shëndetin human (Burt et al.,
1996). Më poshtë paraqitet tabela
përmbledhëse e gjinive që përmban
familja Bunyaviridae.
Fig 1-1: Familja Bunyaviridae.
Tabela 1-1: Speciet e viruseve të grupuara sipas gjinive përkatëse në familjen Bunyaviridae

(Kristaq Bërxholi dhe Ludwig Haas 2013).
Gjinia
Hantavirus

Nairovirus

Orthobunyvirus

Flebovirus
Tospovirus

Speciet
Virusi Hantan (HTNV)
Virusi Pumula (PUUV)
Virusi Sin nombre (SNV)
Virusi i Andeve (ANV)
Virusi i etheve hemorragjike të Krime-Kongos
(EHKKV)
Virusi Dugbe (DUGV)
Virusi i sëmundjes së dhenve Nairobi (NSDV)
Virusi i Encefalitit Californian (CEV)
Virusi La Crosse (LACV)
Virusi Oropouche (ORV)
Virusi Bunyamvera (BUNV)
Virusi i Rift Valley fever (RFV)
Virusi i ethes Sandfly të Siçilisë (SFSV)
Virusi Uukuniemi (UUKV)
Virusi i njollave të fishkjes së domates (TSWV)

1.3 Biologjia molekulare dhe strukturore e virusit EHKKV
Janë kryer pak studime në lidhje me strukturën e virusit të EHKK-së. Murphy
(Murphy et al., 1968, 1973) fillimisht përshkroi morfologjinë e EHKKV-së në trurin
e minjve të porsalindur të infektuar dhe vuri në dukje ngjashmërinë e këtij virusi me
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anëtarët e tjerë të familjes Bunyaviridae. Tashmë dihet se EHKKV-ja dhe
nairoviruset në përgjithësi janë viruse tipike të familjes Bunyaviridae përsa i përket
strukturës së tyre bazë, morfogjenezës, ciklit të replikimit dhe karakteristikave
fizikokimike (Donets et al., 1977). Si të gjithë nairoviruset e tjerë dhe virusi i
EHKKV-së është i përbërë nga një molekulë e vetme ARN-je një zinxhirëshe me
drejtim të kundërt 3’-5’ dhe është e ndarë në tre gjenoma (segmentet S, L dhe M).
Për gjininë Phlebovirus dhe Tospovirus, segmenti S është ambisens, e cila nënkupton
që disa gjene në zinxhirët e ARN-së janë negative sens, kurse të tjerët janë pozitive
sens. Segmenti S kodon për nukleoproteinën virale (N) në zinxhirët negativë dhe
proteinën jo strukturale (NSs) në ambisens (Kristaq Bërxholi dhe Ludwig Haas
2013).
Virusi përfaqësohet nga struktura të quajtura virione, të cilat janë sferike dhe kanë
një diametër që varion nga 90-120nm. Në qelizat bujtëse krijohen bishtresat lipidike
që mbështjellin virionet me trashësi 5-7nm, nga ku dalin majat e glikoproteinave me
gjatësi 8-10nm (Marriott and Nuttall et al., 1996a). Kur virionet e EHKKV-së u
vëzhguan me mikroskopin elektronik, u përcaktua se ishin të ndryshëm nga
pjesëtarët e tjerë të viruseve të familjes Bunyaviridae, pasi mbartnin njësi shumë të
vogla morfologjike sipërfaqësore pa vrima qëndrore të vendosura jo me rregull të
dukshëm (Martin et al., 1985). Virionet e familjes Bunyaviridae përmbajnë tre
proteina strukturore: dy glikoproteina mbështjellëse (G1 dhe G2 të emërtuar
përkatësisht si Gn dhe Gc, në lidhje me skajet aminike ose karboksilike të
poliproteinës, koduar nga segmenti M) një proteinë nukleokapsidike (N) dhe një
polipeptid të madh (L) (përafërsisht 200 kDa) që është një ARN-dependente ARN
polimeraze, e lidhur me virionin (Schmaljohn and Hooper et al., 2001).

Figura 1-2: Struktura e gjenomës së virusit EHKKV, familja Bunyaviridae.
Tre segmentet gjenomike të ARN-së (segmentet S, M dhe L) janë të përbërë nga proteinat
nukleokapside për të formuar strukturat ribonukleokapside. Gjenoma e virusit EHKKV është
tripartite, e përbërë nga një segment i madh i ARN-së (L-large 12 kb), një segment i mesëm
(M-medium 4.9 kb) dhe një segment i vogël (S-small 1.7 kb), të cilët kodojnë përkatësisht
për proteinën ARN-dependente ARN polimeraza, glikoproteinat Gn 37 kDa dhe Gc 75 kDa
dhe për proteinën nukleokapside N. (Schmaljohn and Hooper et al., 2001).
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Të tre segmentet përmbajnë një ORF të rrethuar nga një rajon jo-kodues me
komplementaritet të pjesshëm të nukleotideve në pjesën fundore. Segmentet e ARNsë janë të ndërtuara nga proteinat nukleokapside N, dhe ekzistojnë në formën
helikale në brendësi të virionit (Bishop et al., 1996). Proteina nukleokapside NP e
koduar nga segmenti S, përbëhet nga 482 aminoacide dhe është proteina që
gjendet në sasi më të lartë në qelizat e infektuara. Proteinat nukleokapside NP
ndërveprojnë me ARN-në virale dhe së bashku formojnë ribonukleokapsidet. Të
dhënat e fundit tregojnë se gjatë proçesit të infektimit proteina nukleokapside NP
lokalizohet në rajonin perinuklear të qelizave të infektuara në mungesë të
segmenteve native të ARN-ve dhe se ky targetim është i varur nga filamenti i aktinës
(Andersson et al., 2004a,b).
Segmenti M i nairoviruseve kodon për proteina me kapacitet deri në 240 kDa dhe
është 30-50% më i madh se segmentet M të gjinive të tjera në familjen Bunyaviridae
(Elliott et al., 1990). Sanchez (Sanchez et al., 2002) ka paraqitur se glikoproteinat
kodohen si një poliproteinë e vetme, e cila fillimisht i nënshtrohet një ndarjeje
proteolitike për të sintetizuar një proteinë prekursore prej 140 kDa të Gn (Pre-Gn, e
emërtuar fillimisht si Pre G2) dhe një proteinë prekursore prej 85 kDa të Gc (Pre-Gc,
e emërtuar fillimisht si Pre G1). Këto dy pre-glikoproteina procesohen më tej për të
formuar glikoproteinat mature Gn 37 kDa dhe Gc 75 kDa të vendosura në bishtresën
lipidike, dhe përbëjnë komponentët madhorë të virusit. Gjatë procesit të ndarjes së
poliproteinës formohen gjithashtu dhe disa glikoproteina sekretore si: GP 38 kDa,
GP 85 kDa dhe GP 160 kDa (Sanchez et al., 2006).
Dy grupe të pavarura kërkimore, kanë publikuar sekuencën e plotë nukleotidike të
segmentit L të virusit EHKKV (Honing et al., 2004; Kinsella et al., 2004). Sekuenca
ishte përafërsisht 60% e njëjtë me segmentin L të virusit Dugbe si në nivelin e
nukleotideve dhe në atë të aminoacideve. Studimet e mëtejshme për sekuencën e
segmentit L nga virusi i EHKKV-së dhe virusi Dugbe, rezultuan në prezencën e
domenit zink-finger dhe të një motivi zinxhirësh të leucinës, duke sygjeruar se
segmenti L i nairoviruseve karakterizohet nga helikaza virale (ku aktiviteti i
helikazës dhe aktiviteti i polimerazës rrjedhin nga një proteinë e vetme), e vërejtur
kjo më shumë në replikimin e viruseve me ARN dy zinxhirëshe drejtimi pozitiv.
ARN dependente ARN polimeraza e koduar nga segmenti L, është proteina më e
madhe virale dhe përgjegjëse për zhvillimin e procesit të replikimit dhe të
transkriptimit të ARN-së virale (v-ARN-së) dhe ARN-së komplementare (c-ARNsë). Proteina është e përbërë nga 3944 aminoacide dhe në skajin N përmban një
tumor ovarian (OTU) ndërsa në pjesën qëndrore, një domen katalitik të ARN
polimerazës (Frias-Stahelietal et al., 2007). Segmenti L i gjenomës së Nairoviruseve
është dy herë më i madh, krahasuar me segmentet L të Bunyaviruseve të tjera.
Në të tre segmentet e ARN-së në skajin 3’ gjenden 8-13 nukleotidet e para me një
sekuencë (3’-AGAGUUUCU…), komplementare me sekuencën e skajit 5’ (Clerexvan Haaster et al.,1982). Çiftet bazë të nukleotideve skajore të ARN-së rrethore janë
të parashikuara për të krijuar struktura të qëndrueshme dhe jo lidhje kovalente, të
vëzhguara këto drejtpërdrejtë me mikroskopin elektronik (Hewlett et al., 1977).
Numri i nukleokapsideve mund të ndryshojë midis virioneve sepse që një virion të
jetë infektiv duhet të përmbajë së paku një ribonukleokapsid për çdo segment
(Schmaljohn and Hooper et al., 2001).
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1.4 Replikimi i virusit EHKKV
Replikimi i gjenomës së virusit EHKKV realizohet në citoplazëm, ndërsa maturimi i
virioneve ndodh nëpërmjet procesit të sythëzimit nga vezikulat citoplazmike të rrjetit
endoplazmatik për në aparatin Golxhi (Whitehouse et al., 2004). Receptorët qelizorë
që mundësojnë lidhjen me virionet, aktualisht janë të panjohura për pjesën më të
madhe të pjesëtarëve të familjes Bunyaviridae, ndonëse Hantaviruset krijojnë lidhje
me integrinat në mënyrë që të inkorporohen në qelizën shenjë (Gavrilovskaya,
Shepley et al., 1998). Glikoproteinat virale G1 dhe G2 janë përgjegjëse për njohjen
e siteve receptore në sipërfaqen e qelizave bujtëse. Glikoproteinat dimere Gn dhe
Gc të virioneve, atashohen në receptorët e qelizave bujtëse dhe mundësojnë
inkorporimin e virusit EHKKV nëpërmjet procesit të endocitozës të varur nga
kaltrina (Simon, Johansson et al., 2009). Acidifikimi është i nevojshëm për
inkorporimin e virusit EHKKV dhe realizimin e procesit të replikimit (Simon,
Johansson et al., 2009). Mendohet se acidifikimi indukton ndryshimet
konformacionale në glikoproteinat virale, të cilat udhëheqin procesin e fuzimit midis
mbështjelljes virale dhe mbështjelljes së vezikulave, për të mundësuar çlirimin e
gjenomës virale dhe polimerazës në citoplazëm. Fillimisht gjenoma virale e sapo
çliruar është pjesërisht e mbështjellë dhe ndiqet nga procesi i transkriptimit të
polimerazës virale duke përdorur oligonukleotidet mbështjellëse që mund të çlirohen
nëpërmjet proteinës L nga m-ARNs e bujtësit (Schmaljohn CS et al., 2001). ARN-ja
virale (v-ARN) shërben si një shabllon për sintetizimin e mARN-së, e gatshme për
t’iu nënshtruar procesit të translatimit dhe gjenerimit të proteinave virale dhe ARNsë komplementare (c-ARN), që mundëson grumbullimin e gjenomave të reja të vARN-së (Schmaljohn CS et al., 2001).
Proteinat virale mund të sintetizohen në ribozomet e lira (S dhe L m-ARN) ose të
lidhura me membrana (M m-ARN). Glikoproteinat sintetizohen si poliproteina
prekursore dhe pas translatimit ndahen në proteina strukturore mature Gn dhe Gc
(Sanchez, Vincent et al., 2002). Sinjali i peptideve në glikoproteina, drejton
transportin nga rrjeti endoplazmatik për në kompleksin Golxhi (Bertolotti-Ciarlet,
Smith et al., 2005). Proteina nukleokapside NP drejton pjesëzat e ribonukleotideve
virale për në kompleksin Golxhi, ku në aparatin Golxhi ndodh grumbullimi i
virioneve pasardhëse nëpërmjet shoqërimit me glikoproteinat. Filamentet e aktinës
luajnë një rol të rëndësishëm në transportin e proteinës nukleokapside NP, për te siti
i grumbullimit të virioneve (Andersson, Simon et al., 2004). Bunyaviruset
sythëzohen nga membranat e aparatit të Golxhit dhe siti i sythëzimit mendohet se
përcaktohet nga mbajtja e glikoproteinave Gn dhe Gc në membranat Golxhi
(Haferkamp et al., 2005). Glikoproteina Gn lokalizohet në kompartimentin Golxhi
ndërsa glikoproteina Gc gjendet në rrjetin endoplazmatik. Është vërtetuar se
glikoproteinat Gn dhe Gc duhet të ndërveprojnë për të formuar hetero-oligomerët
(oligomerët e ndryshëm) në mënyrë që të realizojnë transportin e duhur të dy
proteinave në aparatin e Golxhit. Nëse glikoproteina Gn nuk është e pranishme,
glikoproteina Gc qëndron në rrjetin endoplazmatik. Virionet e maturuara fillojnë të
sythëzohen nga rrjeti endoplazmatik në vezikula citoplazmatike në zonën e aparatit
të Golxhit dhe më pas fuzohen me membranën plazmatike për tu çliruar (Donets et
al., 1977; Ellis et al., 1981).
Cikli i replikimit të viruseve të familjes Bunyaviridae konsiston në disa etapa
kryesore të paraqitura si më poshtë:
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1. Lidhja e virioneve në receptorët sipërfaqësorë të qelizës.
2. Inkorporimi në brendësi i virioneve nëpërmjet procesit të endocitozës, e ndjekur
nga fuzimi membranor, duke mundësuar çlirimin e ribonukleokapsideve viralë
dhe ARN-depedente ARN-polimerazës në citoplazëm.
3. Transkriptimi primar.
4. Translatimi i proteinave virale.
5. Replikimi i ARN-së virale nëpërmjet ARN-së komplementare ndërmjetëse.
6. Grumbullimi i virioneve në aparatin e Golxhit ose në membranën plazmatike.
7. Dalja nëpërmjet procesit të sythëzimit nga aparati i Golxhit, e ndjekur nga
procesi i ekzocitozës nëpërmjet membranës plazmatike (Whitehouse et al.,
2004).

Fig 1-3: Cikli i replikimit të viruseve në familjen Bunyaviridae (Schmaljohn and Hooper et
al., 2001).

1.5 Biologjia e riqnave (A. Estrada-Peña et al., 2004 dhe Mirela Lika et al., 2000)
Riqnat janë pjesëtarë të tipit Arthropoda, së bashku me krustacetë, insektet,
merimangat, akrepat dhe morrat. Të gjithë pjesëtarët e tipit Arthropoda kanë një
skelet të jashtëm (=ekzoskeleti) që shërben si një mburojë e fortë, në të cilën janë të
fiksuar muskujt. Ekzoskeleti mban dhe mbron organin e aparatit tretës dhe aparatin
riprodhues. Riqnat ndahen në dy familje kryesore, në familjen Argasidae dhe në
familjen Ixodidae. Riqnat e familjes Argasidae shpesh janë quajtur si riqna të butë
sepse nuk kanë pllaka të forta në trupin e tyre ndërsa riqnat e familjes Ixodidae janë
emërtuar si riqna të fortë sepse kanë pllaka të forta në trupin e tyre.
Gjithësej në të gjithë botën janë përshkruar rreth 866 specie riqnash.
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Tipi Arthropoda=insektet, merimangat, riqnat dhe morrat
Klasa Arachnida=merimangat, riqnat dhe morrat
Rendi Acari=riqnat dhe morrat
Nënrendi Ixodidae=riqnat
Familja Argasidae=riqnat e butë
Gjinia Argas
Specia Ar. Persicus
Familja Ixodidae=riqnat e fortë
Gjinia Amblyomma
Specia Am. gemma
Familja Ixodidae është familja më e rëndësishme dhe më e larmishme e riqnave. Sot
njihen rreth 12 gjini riqnash Ixodidae, por më të rëndësishmet janë: Ixodes,
Hyalomma, Haemophyzalis, Rhipicephalus dhe Dermacentor. Riqnat e familjes
Ixodidae janë ektoparazitë të përkohshëm duke kaluar pjesën më të madhe të jetës së
tyre jashtë trupit të kafshëve.
1.5.1 Ushqimi i riqnave
Riqnat ushqehen me gjakun e bujtësve të
tyre vetëm gjatë jetës parazitare dhe
fiksohen në lëkurë nëpërmjet pjesëve
përbërëse të aparatit të gojës si kelicerat,
hipostoma dhe palpet, nga të cilët
kelicerat dhe hipostoma penetrojnë në
lëkurë. Në pështymë sekretohet një
substancë (cement) që mundëson ngjitjen
e palpeve në epidermën e jashtme dhe të
hipostomës në dermë dhe pengon
rrjedhjen jashtë të lëngut ushqyes.
Injektimi i kësaj substance zgjat deri në
72 orë pas fiksimit të riqnës dhe më pas
vazhdon injektimi i pjesës tjetër të
pështymës që ka në përbërjen e vetë edhe
shkaktarët e hemoparazitozave.
Fig 1-4: Ndërtimi anatomik i riqnave.
Kelicerat janë të lëvizshme dhe kanë kthetra të mprehta të cilat veprojnë në lëkurë
dhe çajnë enët kapilare të gjakut shumë afër me sipërfaqen e lëkurës, duke formuar
plagë ose vatra ushqimi. Riqnat ushqehen me gjakun dhe limfën që qarkullon në këto
lezione. Vëllimi i trupit të riqnave rritet pas procesit të ushqyerit sidomos tek femrat,
ku pesha e trupit shtohet 80-120 herë. Koha e të ushqyerit është më e gjatë tek nimfat
dhe imagot se sa tek larvat. Larvat që të ushqehen me gjak kërkojnë zakonisht 3 deri
në 5 ditë, nimfat 4 deri në 8 ditë dhe femrat 5 deri në 20 ditë. Periudhat e të ushqyerit
aktiv fillon 3-4 ditë pas fiksimit. Riqnat fiksohen vetëm në lëkurën e shëndoshë,
zakonisht në pjesët me lëkurë të hollë si në periteneum, skrotum, gji, pjesën e
poshtme të bishtit dhe në pjesën e brendshme të llapës së veshit.
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Kur riqnat janë të mbushur plotësisht me gjak ato shkëputen nga lëkura e bujtësve
dhe hidhen në terren. Të ushqyerit zgjat më shumë te femrat se te meshkujt. Riqnat
meshkuj ushqehen mjaftueshëm, për të maturuar organet riprodhuese. Meshkujt e
gjinisë Ixodes kur shndërrohen nga stadi nimfë i kanë organet riprodhuese aktive,
dhe nuk e kanë të nevojshme të ushqehen më tej.

Fig 1-5: Rritja e përmasave trupore të riqnave Dermacentor pas procesit të ushqimit.

Riqnat e gjinisë Argas ushqehen më shpejt se riqnat e tjerë (deri në disa orë) dhe në
secilën stad të ciklit jetësor marrin vetëm vakte të vogla gjaku, pasi nuk fiksohen në
mënyrë komplekse në lëkurë si riqnat e gjinisë Ixodes. Riqnat Ixodes gjatë tre
stadeve të ciklit të tyre evolutiv, marrin ushqim vetëm njëherë dhe pastaj realizojnë
metamorfozën, kurse femrat adulte i lënë vezët në terren. Vetëm kur të ushqyerit
ndërpritet për shkaqe të ndryshme, atëherë Iksodidet kalojnë në një kafshë tjetër për
të plotësuar të ushqyerit. Riqnat e gjejnë bujtësin e tyre në shumë rrugë. Disa riqna
jetojnë në mjedise të hapura dhe zvarriten në bimësinë tokësore për të pritur që të
kalojë bujtësi i tyre. Kjo është një tip prite dhe zakoni i pritjes në tokë është quajtur
stad kërkimi. Riqnat e gjinive Rhipicephalus, Haemaphysalis dhe Ixodes në stadet
larvë, nimfë dhe adultë, janë riqna kërkuese në terren. Këto riqna kapen te bujtësit
duke përdorur këmbët e përparme të tyre dhe më pas zvarriten mbi lëkurë për të
gjetur një vend të përshtatshëm për tu kapur dhe ushqyer.
Riqnat adulte të gjinisë Amblyomma dhe Hyalomma janë gjuajtës aktivë, ato lëvizin
rreth tokës për të gjetur bujtësit që janë pranë. Sjellja e përgjithshme e kërkimit të
bujtësve nga riqnat, në një mjedis të hapur është e përshkruar si sjellje ekzofilike
(exophilic) ndërsa sjellja endofilike (endophilic) shfaqet te riqnat e specieve Argas
dhe shumë Ixodes të cilët e kalojnë ciklin jetësor në folenë e bujtësit. Disa specie
riqnash, si riqnat e qenve Rhipicephalus sanguineus, Hyalomma detritum detritum
dhe Hyalomma anatolicum antolicum janë përshtatur për të jetuar në ndërtesat e
njerëzve dhe ushqehen me kafshët e tyre shtëpiake. Kjo është quajtur sjellje
shtëpiake. Proçesi i fekondimit në përgjithësi realizohet gjatë të ushqyerit, mbi trupin
e kafshës bujtëse. Në riqnat e fortë çiftëzimi ndodh tek bujtësit, me përjashtim të
riqnave Ixodes ku çiftëzimi ndodh në terren. Për komunikimin ndërseksual një rol të
rëndësishëm e luajnë mediatorët kimikë të quajtur ferohormone. Ato ndahen në
ferohormone mashkullore, që nuk luajnë ndonjë rol të madh në komunikimin midis
individëve me sekse të kundërt dhe ferohormone femërorë të cilat prodhohen nga
disa gjendra të femrës dhe perceptohen prej organit Haller të mashkullit.
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Në momentin e bashkimit mashkulli fut pjesët gojore në vrimën gjenitale të femrës, i
zgjeron ato dhe inkorporon spermatoforin duke mundësuar derdhjen e spermës në
vaginë. Femrat kopulohen vetëm njëherë përpara se të jenë gati për tu furnizuar me
gjak. Kur ato përfundimisht furnizohen me gjak, largohen nga bujtësit dhe kanë
spermë të mjaftueshme të ruajtur për të fertilizuar të gjitha vezët e tyre. Pas procesit
të fekondimit meshkujt jetojnë edhe pak dhe vdesin, kurse femrat vazhdojnë të
thithin shumë gjak që është i domosdoshëm për prodhimin e vezëve (femrat që nuk
thithin gjak prodhojnë pak vezë).

Fig 1-6: Stadet vezë, larvë, nimfë dhe adultë të cikleve jetësore të riqnave Ixodidae.

Zhvillimi i vezëve në organet gjenitale të femrës zgjat nga 2 ditë deri në disa javë e
cila është në varësi të temperaturës së ambjentit (temperatura optimale është 250C).
Në momentin e çlirimit të vezëve femra bëhet fotofobe dhe kërkon të fshihet nën
gjethe, nën gurë, nën tokë etj. Depozitimi i vezëve zgjat një ose disa javë, gjithmonë
në varësi të faktorëve klimatikë. Femrat e riqnave të forta lënë shumë vezë në një
grumbull të vetëm rreth (2000 deri në 20000) ndërsa femrat e riqnave Argasidae lënë
grumbuj të vegjël vezësh në mënyrë të përsëritshme. Numri i vezëve të lëshuara nga
femrat adulte është shumë i madh (disa mijëra) e cila është në varësi të gjakut të
thithur dhe nga gjendja e përbujtësit. Vezët e çelura bashkohen me një lëndë ngjitëse
me njëra tjetrën duke marrë formën e një vile rrushi. Kjo lëndë ngjitëse prodhohet
nga organi Zhene (Gene) dhe i bën vezët të padepërtueshme nga uji duke u dhënë
rezistencë dhe mund të transportohen nga ujërat e lumenjve. Vezët e riqnave
asnjëherë nuk lihen tek bujtësi, por vetëm në terren.

1.5.2 Ndërtimi morfologjik i riqnave
Riqnat e familjes Ixodidae janë ndër akarinet më të mëdhenj, gjatësia e tyre shkon
nga 0.5-15mm. Femrat, pasi kanë thithur gjak, arrijnë madhësinë e një kokrre lajthie.
Trupi i tyre ka formë ovale ose eliptike dhe është i shtypur në drejtimin dorso-ventral
kur nuk janë ushqyer. Tek femrat pas thithjes së gjakut trupi merr formë të
rrumbullakët ose ovale pas thithjes së gjakut, ndërsa meshkujt edhe kur janë
hematofagë bëhen gjithmonë të shtypur në drejtimin dorso-ventral. Mbulesa e tyre
është e fortë, por te femrat zgjerohet gjatë procesit të ushqyerit.
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Ngjyra e trupit në riqnat e rritur mund të jetë nga e verdhë e hapur deri në kafe të
errët, ndërsa kur riqnat janë të ushqyera, si edhe nimfat e larvat e tyre kanë ngjyrë
hiri ose krem-rozë deri në të kuqerremtë. Trupi i riqnave nga jashtë, mbështillet me
një shtresë të hollë kitinoze dhe ka aftësi të hapet gjatë procesit të ushqyerjes së
riqnave. Kitina vende-vende. formon disa trashime që quhen sklerite, të cilat tek
meshkujt gjenden në të dyja anët e trupit, si në sipërfaqen e sipërme (dorsale) dhe në
atë të poshtmen (ventrale) ndërsa tek femrat ato gjenden vetëm në sipërfaqen e
sipërme. Skleritet duke u bashkuar formojnë një mbulesë të fortë ose skutumin,
madhësia e të cilit ndryshon sipas seksit dhe fazave të zhvillimit të riqnave. Tek
meshkujt skutumi dorsal (i sipërm) mbulon pothuajse të gjithë sipërfaqen e shpinës,
kurse te femrat, larvat dhe nimfat skutumi zë vetëm një të tretën e sipërfaqes së
përgjithshme. Trupi i riqnave në pjesën e prapme është i ndarë pjesë-pjesë me anë të
disa brazdave që quhen festone, numri i të cilave është i ndryshëm në gjinitë dhe
llojet e riqnave dhe mund të arrijë deri në 11 festone. Skajet anësore të pjesës së
përparme të skutumit dorsal, duke u ngushtuar, formojnë shpatullat. Shpatullat kanë
formë të rrumbullakët, por te meshkujt mund të kenë edhe forma të tjera
gjeometrike.
Ekzistojnë 6 organe të lëvizjes si: kokset, trocheuter, femuri, tibia, protarsus dhe
tarsus. Kokset meqënëse shërbejnë për bashkimin e këmbëve me sipërfaqen e
barkut, janë segmente të palëvizshme. Në disa lloje riqnash kokset e gjymtyrëve të
para mund të jenë të ndarë në formën e dy dhëmbëzave, ndërsa në llojet e tjerë
krijojnë një pykë të pandarë. Kjo veçori ndihmon në diferencimin e tyre. Tarset e
çdo gjymtyre janë të pajisur me dy thonj e një ventuzë, por ato janë të zhvilluara në
çiftin e parë të këmbëve. Ventuza u shërben riqnave si një organ, i cili i ndihmon ato
të rrinë të ngjitura në trupin e kafshëve ose në pjesët e ndryshme të bimëve, duke
lëvizur pa u rrëzuar, si në drejtimin vertikal dhe në atë horizontal, në sipërfaqen e
poshtme të gjetheve të bimëve ose të trupit të kafshëve. Tarset e gjymtyrëve të para,
në pjesën e përparme të anës së sipërme (dorsale) të tyre kanë nga një organ të
veçantë i cili quhet organi Haller, që u shërben riqnave për nuhatjen e erës së
kafshëve dhe marrjen e drejtimit nga ana e tyre. Disa lloje riqnash kanë gjymtyrë
mjaft të gjata, gjë që u jep atyre mundësinë për të ecur në largësi mjaft të mëdha.
Goja është një organ me ndërtim mjaft të ndërlikuar dhe përbëhet nga disa pjesë si
trompa e cila gjendet në pjesën e përparme të trupit të riqnës, e lidhur me të në
mënyrë të lëvizshme. Trompa vetë është e përbërë nga disa pjesë si:-Jaka e trompës
e cila është një formim kitinoz, ku në disa lloje riqnash mund të ketë formë
gjashtëkëndëshi, ndërsa në disa riqna të tjerë ka formë katërkëndëshi, gjë e cila
ndihmon në diferencimin e tyr.-Hipostomi është një formim tek, i cili ndodhet para
pjesës së mesit të jakës së trompës. Në tërësi, ndërtimi i hipostomit është i tillë që të
mundësojë ngjitjen fort të riqnave në trupin e kafshëve.-Kelicerat janë formime çifte
të vendosura në anën ventrale të pjesës së përparme të hipostomit. Palpet janë të
vendosura ngjitur me hipostomim dhe kelicerët. Forma dhe gjatësia e tyre ndryshon
sipas llojit të riqnave. Në skajet e palpeve gjenden disa kreshta (furça) ku sasia dhe
ndërtimi i tyre, gjithashtu ndryshon sipas llojit të riqnave, gjë që ndihmon në
diferencimin e tyre. Mendohet se palpet shërbejnë si organe ndijimi, me anë të të
cilave riqnat zgjedhin vendin më të përshtatshëm në lëkurën e kafshëve, për të futur
aty trompën e tyre.
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1.5.3 Cikli jetësor i riqnave
Ciklet jetësore të riqnave në varësi të numrit të bujtësit klasifikohen në tre grupe, në
cikël jetësorë të riqnave një-bujtës, dy-bujtës dhe tre-bujtës.
Cikli jetësor i riqnave tre-bujtës: është tipi më i zakonshëm i riqnave të fortë, ku
bëjnë pjesë speciet e gjinive Ixodes, Amblyomma, Dermacentor dhe Rhipicephalus.
Ilustrimi i mëposhtëm tregon vijueshmërinë e të ushqyerit dhe ndryshimin e fazave
gjatë jetës së riqnave individuale të një lloji tipik tre bujtës. Ky është tipi i ciklit
jetësor më të përshtatshëm. Larvat ushqehen një herë në bujtës, më pas largohen nga
bujtësi dhe fshihen në tokë. Ato shndërrohen në nimfë. Nimfat ushqehen një herë
dhe shndërrohen në të njëjtën mënyrë si larvat, por nga shndërrimi i nimfave
formohen adultët femra dhe meshkuj. Femrat adulte ushqehen një herë të vetme dhe
lëshojnë vezët e tyre në një grumbull të madh. Femrat më tej shterohen dhe më pas
ngordhin, ndërsa meshkujt ushqehen vazhdimisht disa herë por nga pak, çiftëzohen
dhe më pas ngordhin. Riqnat që çelin nga vezët ose nga shndërrimet e vazhdueshme
kanë trup të butë dhe janë inaktivë për 1 ose 2 javë, derisa trupi i jashtëm i tyre
forcohet. Cikli jetësor i riqnave 3-bujtës është shumë i ngadaltë dhe varion nga 6
muaj deri në shumë vjet.

Fig 1-7: Cikli jetësor i riqnave tre-bujtës.

Riqnat Ixodidae tre-bujtëse kanë një cikël jetësor që zgjat deri në tre vjet, në dallim
nga disa specie riqnash të tjerë që mund ta përfundojnë ciklin jetësor vetëm në dy
vjet. Femrat adulte zakonisht vendosen në vjeshtë te bujtësi i tretë, për të lëshuar
vezët pas ushqimit. Vezët çelin në larva gjashtë këmbëshe dhe qëndrojnë në këtë
fazë gjatë gjithë dimrit.
Në pranverë, larvat janë në kërkim të bujtësit të parë
kryesisht të brejtësve (gjitarëve të vegjël). Në verën e vonshme larvat e ushqyera
largohen nga bujtësi primar
dhe shdërrohen zakonisht në vjeshtë në fazën nimfë
tetë këmbëshe, . Riqnat dimërojnë në këtë stad.
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Gjatë pranverës së ardhshme, nimfat janë në kërkim të një bujtësi të dytë,
zakonisht të një brejtësi tjetër ose të një lagomorfi. Nimfa ushqehet në bujtësin e dytë
dhe largohet nga bujtësi në verën e vonshme . Në verën e vonshme ose në vjeshtë,
nimfat shndërrohen në adultë tetë këmbëshe - jashtë bujtësit dhe dimërojnë në
këtë stad. Në pranverën e ardhshme, adultët janë në kërkim të një bujtësi të tretë që
zakonisht është një barëngrënës i madh (duke përfshirë drerët dhe gjedhët),
mishngrënës ose humanët . Adultët ushqehen dhe çiftëzohen në bujtësin e tretë
gjatë verës. Femrat largohen nga bujtësi në vjeshtë dhe vazhdojnë ciklin. Femrat
mund të sulmojnë përsëri dhe të ushqehen disa herë. Të tre bujtësit nuk është e
nevojshme që të jenë specie të ndryshme, ose individë të ndryshëm. Njerëzit
gjithashtu mund të shërbejnë si bujtësit e parë të dytë dhe të tretë (CDC “Center for
Disease Control and Prevention”).
Cikli jetësor i riqnave dy-bujtës: është i ngjashëm me ciklin jetësor të riqnave trebujtës me ndryshim se larvat dhe nimfat ushqehen në të njëjtin bujtës ndërsa adultët
kërkojnë bujtës tjetër. Shembulli i një riqne të familjes Ixodidae që paraqet
shqetësim shumë të madh në shëndetin publik është riqna Hyalomma marginatum,
vektor i virusit të ethes hemorragjike të Krime-Kongos EHKKV.

Fig 1-8: Cikli jetësor i riqnave dy-bujtës.

Cikli jetësor dy-bujtës i riqnave Ixodidae zgjat dy vjet. Femrat pas përfundimit të
procesit të ushqyerit, largohen nga bujtësi i dytë për të çliruar vezët , zakonisht në
stinën e vjeshtës. Vezët shndërrohen në larva gjashtë këmbëshe dhe
e kalojnë
dimrin në këtë stad. Në pranverën e ardhshme, larvat janë në kërkim të bujtësit të
parë, kryesisht të një brejtësi ose të një lagomorfi. Larva shndërrohet në nimfë në
bujtësin e parë - .
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Në verën e vonshme nimfat e ushqyera largohen nga bujtësi i parë dhe dimërojnë
në këtë stad. Nimfat shndërrohen në adultë në pranverën e ardhshme dhe vihen në
kërkim të bujtësit të dytë , që është zakonisht një herbivorë (gjedh, drer etj).
Adultët ushqehen në bujtësin e dytë gjatë stinës së verës dhe më pas çiftëzohen. Në
vjeshtë femrat largohen nga bujtësi i dytë dhe vazhdojnë ciklin jetësor. Femrat mund
të sulmojnë përsëri dhe të ushqehen disa herë. Njerëzit mund të shërbejnë si bujtës të
parë por edhe të dytë në ciklin e tyre jetësor. Gjithashtu për bujtësin e dytë nuk është
e nevojshme të jetë specie e veçantë apo individ i veçantë si bujtësi i parë (CDC
“Center for Disease Control and Prevention”).
Cikli jetësor i riqnave një-bujtës: zakonisht është i shpejtë (21-22 ditë). Për specien
Rhipicephalus (Boophilus) cikli jetësor zgjat tre javë për ushqimin në bujtës dhe
kërkon dy muaj për çlirimin e vezëve në mjedis dhe për zhvillimin e larvave. Disa
riqna ixode që i nënshrohen ciklit jetësor një-bujtës paraqesin shqetësim të madh për
shëndetin publik si riqnat Hyalomma. Në shembullin e mëposhtëm është paraqitur
cikli jetësor i rriqnës Rhipicephalus annulatus që shërben si vektor i babeosiozës.

Fig 1-9: Cikli jetësor një-bujtës i rriqnës Rhipicephalus annulatus.

Riqnat Ixodidae të ciklit jetësor një-bujtës, qëndrojnë në të njëjtin bujtës për të tre
stadet si larvë, nimfë dhe adultë dhe largohen nga bujtësi në momentin e çlirimit të
vezëve në terren. Femrat mbartëse çlirojnë vezët në mjedis . Vezët shndërrohen në
larva gjashtë-këmbëshe
. Larva kërkon bujtësin për tu ushqyer dhe pas dy
shndërrimesh kthehet në adultë - . Në mënyrë aksidentale edhe njerëzit mund të
shërbejnë si bujtës për speciet e riqnave që zakonisht gjenden në kafshë të tjera, por
nuk i mbart këto riqnat në të tre stadet e tyre. Femrat largohen nga bujtësi për të
çliruar vezët dhe rifillojnë ciklin përsëri (CDC “Center for Disease Control and
Prevention”).
Avantazhi i riqnave një-bujtës dhe vetëm të pak stadeve të riqnave dy-bujtës,
qëndron në mbrojtjen e këtyre riqnave nga ndryshimet e ashpra klimatike, pasi stadet
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imature nuk janë të ekspozuara ndaj ndryshimeve klimatike duke ulur në këtë
mënyrë sinjifikancën e mortalitetit. Ndërsa në riqnat me cikël jetësor tre-bujtës, një
mënyrë e mirë e shmangies së ndryshimeve të ashpra klimatike është përgjumja e
këtyre specieve. Ciklet e gjata jetësore si ato tre dhe dy-bujtëse mundësojnë përhajen
e viruseve për një peiudhë të gjatë kohore.

1.5.4 Riqnat vektorë të virusit EHKKV
Në mesin e viteve 1940, kur infeksioni i EHKK-së ka qënë shumë pak i përshkruar,
riqnat mendoheshin si të dyshuar për transmetimin e këtij virusi. Ekzistojnë 31
specie riqnash mbartës të virusit EHKKV, por speciet e gjinisë Hyalomma janë
konsideruar si vektorët kryesorë të këtij virusi. Në përgjithësi vektorët më të
fuqishëm të riqnave për virusin EHKKV janë: Hyalomma marginatum, Hyalomma
rufipes, Hyalomma truncatum, Hyalomma scupense (sinonimi Hyalomma detritum),
Hyalomma anatolicum, Hyalomma excavatum, Hyalomma dromedari, Hyalomma
impeltatum, Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus sanguineus,
Rhipicephalus bursa dhe Rhipicephalus rossicus. Specia Hyalomma marginatum
është e përhapur në rajonin Mesdhetar dhe është përcaktuar si vektori kryesor i
virusit EHKKV pasi shpërndarja e kësaj riqne përkon me përhapjen gjeografike të
sëmundjes së EHKK-së. Në të njëjtin nivel lokal riqnat Dermacentor spp dhe
Rhipicephalus spp (Rhipicephalus bursa të implikuar në transmetimet e rasteve
humane në Greqi) kanë treguar kapacitet për mbartjen e virusit EHKKV, nëpërmjet
ciklit jetësor të tyre duke e transmetuar atë në kafshë. Duhet të realizohen studime të
tjera për të përcaktuar nëse speciet e gjinsië Ixodes, kryesishht I. ricinus, të jenë
transmetues natyrorë të virusit EHKKV, pasi deri më sot nuk ka të dhëna për
transmetimin e virusit EHKKV nga specia e sipërpërmendur.
Ekzistojnë disa faktorë që janë të lidhur me vektorin përgjegjës të virusit EHKKV si:








Patogjeneza e fuqishme e vektorit.
Viremia te bujtësit.
Biologjia e riqnave të fortë.
Bashkëushqyerja.
Preferenca e riqnës se në cilin vend të bujtësit kërkon të ushqehet.
Preferencat e bujtësve.
Faktorët mjedisorë si temperatura (që ndikon në periudhën e inkubimit të rriqnës)
dhe lagështira.
 Transmetimi trans-ovarialë dhe transmetimi trans-tadialë.
Duke ditur se periudha viremike në kafshët shtëpiake është e shkurtër, kjo gjë mund
të ndikojë në transmetimin ciklik të virusit në bujtës të tjerë (Hoogstral et al., 1979,
Wats et al., 1989). Disa studime, kanë rezultuar se edhe në kafshë të egra, viremia
është e shkurtër varion deri në 1 javë sipas (Swanepoel and Burt et al., 2004), kështu
që infeksioni brenda gjeneratave të riqnave, mbartet më mirë nëpërmjet
transmetimeve transtadiale dhe transovariale. Për këtë arsye mund të themi se riqnat
konsiderohen si vektorë dhe rezervuarë të virusit EHKKV sepse edhe në mungesë të
kafshëve të infektuara virusi qëndron në riqna për periudha të ndryshme kohore,
duke u bazuar gjithmonë në transmetimet transtadiale dhe transovariale.
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Të dhëna për transmetimin transovarial (kalimin e virusit EHKKV nga nënat e
infektuara (stadi adultë) deri në stadin vezë) dhe të transmetimit transtadial (kalimin
e virusit nga larva në nimfë dhe më pas në adultë) janë paraqitur nëpërmjet izolimit
të virusit të species Hyalomma marginatum si në vezët e grumbulluar në mjedis dhe
në stadin imaturë të paushqyer të saj (Watts et al., 1989; Zeller et al., 1994).
Studimet e pabotuara gjithashtu kanë rezultuar në dedektimin e ARN-së virale
nëpërmjet teknikës së PCR-së në larvat e sapo çelura nga femrat e infektuara të
Hyalomma marginatum (Ardoin P et al., 1965). Një rrugë tjetër e transmetimit të
virusit midis popullatës së riqnave është transmetimi seksual i virusit nga meshkuj në
femra. Në figurën e mëposhtme tregohet qartë roli i riqnave në përhapjen dhe
kohëzgjatjen e mbajties së virusit EHKKV.

Fig 1-10: Ilustrimi i ciklit jetësor të virusit EHKKV 1a: nimfë e infektuar (ose 1b; larvë e
infektuar) në një brejtës të painfektuar; 2: brejtësi infektohet; 3; larvë e painfektuar dhe
nimfa ushqehet në brejtës; 4: riqnat larvë dhe nimfë infektohen; 5: larvat e infektuara e
transmetojnë virusin në mënyrë transtadiale kur shndërrohen në nimfë; 6: nimfat e infektuar
e transmetojnë virusin në mënyrë transtadiale kur shndërrohen në femra dhe meshkuj adultë;
7; femrat e painfektuara infktohen në mënyrë venerale duke u çiftëzuar me meshkuj të
infektuar; 8: femrat adulte të infektuara e transmetojnë virusin në mënyrë vertikale në lidhje
me vezët e tyre; 9: këto vezë çelin dhe fitohen larva të infektuara dhe të painfektuara; 10:
nimfat dhe adultët e infektuar e transmetojnë virusin në mënyrë horizontale te njerëzit dhe te
gjitarët e tjerë të mëdhenj; 11: njerëzit infektohen nëpërmjet kontaktit me fluidet nga gjitarët
e infektuar (Michael J. Turell et al., 2007).
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Riqnat Hyalomma preferojnë verë të nxehtë me dimër të butë dhe gjenden në
habitatet e përshtatshme të pyjeve, gëmushave dhe livadheve në gjerësi gjeografike
veriore mbi 46˚N (Estrada-Pena et al., 2007). Malet Ballkanike dhe Alpet veprojnë
si një barrierë natyrore për përhapjen e mëtejshme të riqnave (EFSA et al., 2010;
Hornok and Horvath et al., 2012). Faktorët klimatikë, si dimër i butë, vjeshtë e
ngrohtë dhe nivele të larta rreshjesh, kontribuojnë në rritjen e riqnave në toka
bujqësore, në rajonet gjeografike të stepave, savanave dhe gjysëm shkretëtirave.

1.5.5 Replikimi i virusit EHKKV në riqna
Riqna e merr virusin gjatë vaktit ushqimor me gjak kur ushqehet në një bujtës
vertebror viremik për virusin EHKKV. Nëse receptorët përkatës viralë nuk janë
prezent, riqna nuk infektohet sepse gjaku i marrë gjatë vaktit ushqimor dhe virusi
shpërbëhen dhe ekskretohen. Gjithësesi nëse receptorët përkatës janë prezent, aparati
tretës infektohet dhe mundëson fillimin e procesit të infektimit në riqnë.

Fig 1-11: Rrugët e transmetimit të patogjenit në riqna, gjatë procesit të ushqyerjes.

Transmetimi i patogjenit është i lidhur ngushtësisht me fiziologjinë e procesit të
ushqyerit me gjak dhe me imunitetin e lindur të riqnave. Gëlltitja e vaktit ushqimor
me gjak akumulohet në apartin tretës (e paraqitur me shigjetën e kuqe në figurë).
Hemoglobina dhe proteina të tjera shpërbëhen në lizozomet brendaqelizore duke
formuar aminoacidet dhe komponentë të ndryshëm organikë. Këta komponentë
organikë transmetohen në indet periferike dhe në vezoret e riqnave duke mundësuar
zhvillimin e vezëve (shigjeta e verdhë). E rëndësishme është të theksohet se gjaku që
përdorin riqnat për ushqim do të përqëndrohet nga riabsorbimi i tepërt i ujit, e cila
kthehet prapa në plagën e bujtësit nën veprimin e gjëndrave të pështymës së riqnës
(shigjeta blu). Pështyma e riqnave përmban një larmishmëri molekulash antikoagulante, imunorregullatore dhe anti-inflamatore që lehtësojnë transmetimin e
patogjenit. Patogjenët e gëlltitur duhet ti mbijetojnë periudhës së largimit të riqnës
dhe stadit tjetër të ushqyerit gjatë zhvillimit të riqnës. Në aparatin tretës riqnat mund
të përdorin disa nga molekulat immune të bujtësit (psh. sistemi komplement) për
mbrojtjen e vetë kundër komponentëve intestinalë (Liu et al.,2012).
17

A. LUGAJ (2014): KËRKIME PËR PREZENCËN E ETHEVE HEMORRAGJIKE NË
KAFSHËT BUJQËSORE NË VENDIN TONË

Dickson dhe Turell (Dickson Dl et al., 1992) kanë përcaktuar kohën e nevojshme që
nevojitet për përhapjen e infeksionit EHKKV në inde të ndryshme te riqna
Hyalomma truncatum që nga momenti fillestar i injektimit të virusit EHKKV. Ata
zbuluan se titri viral qëndron i ulët për dy ditë dhe më pas gradualisht rritet në inde të
ndryshme. Interes të veçantë kanë patur indet e përfshira në transmetimin e
mundshëm të virusit EHKKV (p.sh gjëndrat e pështymës për transmetimin e virusit
nga pickimi dhe indet e riprodhimit për transmetimin veneral ose vertikal të virusit).
Për të tre indet e ekzaminuar (gjëndrat e pështymës, vezët dhe testet), titri viral është
më i lartë në riqnat e ushqyera me gjak se në riqnat e paushqyer, ndërsa në indet e
tjera duke përfshirë muskujt, indin nervor etj titri viral është i njëjtë si në riqnat e
ushqyer dhe në riqnat e paushqyer. Replikimi i virusit në indet e lidhura me
transmetimet e mundshme të virusit EHKKV në një riqnë të infektuar, mund të
stimulohet nga atashimi dhe ushqyerja e riqnës në një bujtës të mundshëm.

1.6 Patogjeneza
Duke u bazuar në studimet Imunohistokimike në organet e pacientëve të vdekur, me
EHKK dhe në modelet themelore të patogjenezës së EHKK-së te minjtë, kanë
rezultuar në infektimet e qelizave kupfer, qelizave hapatike endoteliale dhe
hepatociteve. Nekroza e hepatociteve shfaqet në shumë vatra, e lidhur me antigjenin
viral dhe jo me ndërmjetësit inflamatorë (Baskerville et al., 1981). Shtrirja e
nekrozave të hepatociteve është në lidhje të drejtpërdrejtë me nivele të larta të
enzimave, e cila shërben si një marker paralajmërues për fatalitetin (Burt and
Swanepoel et al., 1997). Shpretka është një organ tjetër i prekur nga zhvillimi i
sëmundjes së EHKK-së, e karakterizuar nga një shpërbërje e limfociteve, nekrozave
të qelizave të shpretkës dhe sinusoideve (Bente Alimonti et al., 2010). Në oragne të
tjera, qelizat endoteliale janë më pak të infektuar, por gjithësesi hemorragjitë, edemat
me ose pa nekroza janë akoma prezente pa infiltruesit inflamatorë (Al-Tikriti et al.,
1981). Nekrozat në organe të tjera me përjashtim të organit të mëlçisë mbështeten
nëpërmjet vëzhgimeve klinike të një raporti më të lartë të aspartat transferazës AST
me alaninë transferazës ALT në serum. Një raport i lartë tregon nëse ka nekrozë në
organe të tjera përveç organit të mëlçisë, dhe ky raport është pothuajse gjithmonë më
i lartë në rastet me EHKK (Ergonul et al., 2007).
Patogjeneza e virusit EHKKV nuk është shumë mirë e përshkruar, për shkak të
mungesës së një modeli të përshtatshëm të kafshëve për të studiuar sëmundjen,
faktin se kjo sëmundje shfaqet kryesisht në rajonet endemike që nuk kanë
infrastrukturë moderne mjekësore, dhe për shkak të virulencës së lartë që ka virusi i
EHKKV-së, ku kërkohet të punohet në nivelin e 4 të biosigurisë (BSL -4). Në ditët e
sotme të dhëna për patogjenezën e EHKKV-së janë fituar nga studimet e rasteve
humane, nga disa eksperimente të realizuara në kushte in vitro dhe më shumë nga
njohuritë eksistuese të etheve hemorragjike të tjera virale. Që prej vitit 1956 që është
realizuar izolimi i parë i virusit të EHKKV-së, janë testuar vazhdimisht një numër i
madh i kafshëve shtëpiake dhe laboratorike (Nalca, A et al., 2007). Kafshët e
infektuar në mënyrë eksperimentale si viçat, kuaj, derrat afrikanë, brejtësit, dhe
lepujt shfaqnin shumë pak ose aspak viremi dhe nivele të larta të antitrupave
neutralizues, por nuk paraqesnin asnjë shenjë klinike të sëmundjes (Shepherd and R.
Swanepoel et al., 1989).
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Minjtë adultë të imunizuar nuk janë të ndjeshëm ndaj infeksionit të EHKKV-së dhe
nuk shfaqin shenja klinike të sëmundjes (Smirnova, S. E et al., 1979), ndërsa te
minjtë e porsalindur është raportuar titri i lartë i virusit në gjak dhe në mëlçi (Tignor
et al., 1993). Edhe pse ka të dhëna për përhapjen sistematike virale dhe të infektimit
të makrofagëve në minjtë e porsalindur, e cila është në përputhje me shembujt e
etheve hemorragjike virale, virusi nuk mund të izolohet nga shpretka pasi aty janë
prezent një numër shumë i madh i fagociteve mononukleare (Gowen et al., 2008).
Patogjeneza vjen si rrjedhojë e ndërveprimit kompleks midis virusit dhe qelizës
bujtëse. Në vitet 1944-1945 epidemia e Krime-Kongos është emërtuar si “infeksion
akut i kapilarëve toksikozë” duke treguar rolin e rëndësishëm që ka endoteliumi në
patogjenezë (Hoogstraal et al., 1979). Deri në ditët e sotme janë shqyrtuar dy
modele qelizash që luajnë një rol të rëndësishëm në patogjenezën e EHKK-së:
qelizat endoteliale dhe qelizat imune. Qelizat endoteliale (EC)s mendohen të jenë
qëllimi kryesor i patogjenezës pasi ato jo vetëm që iniciojnë dhe përpunojnë
përgjigjen imune ndaj infeksionit por mund të influencojnë edhe nëpërmjet qelizave
inflamatore duke i udhëhequr drejt shenjave kryesore të etheve hemorragjike virale
VHF si: hemorragjia dhe shoku. Dy janë rrugët që dëmtojnë endoteliumin, indirekte
nëpërmjet faktorëve viralë ose faktorëve të tretshëm që rrrjedhin nga bujtësi dhe
ndërveprojnë me virusin për të shkaktuar aktivizimin dhe mosfunksionimin e
endoteliumit dhe direkte nëpërmjet replikimit dhe infektimit të virusit në qelizat
ndoteliale (Morrill, J. C et al., 1989).
Një tipar i zakonshëm i patogjenezës së viruseve të etheve hemorragjike është aftësia
e tyre për të shkatërruar përgjigjen imune të bujtësit duke sulmuar dhe manipuluar
qelizat që iniciojnë përgjigjen antivirale. Ky dëmtim karakterizohet nga replikimi i
dukshëm i virusit së bashku me ç’rregullimin e sistemit vaskular dhe organeve
limfoide. Dobësimi i kapilarëve të gjakut është një tipar i zakonshëm i infeksionit
EHKK, si pasojë e infektimit të endoteliumit. Në një studim të pacientëve me
EHKK, niveli i interleukinave 1 interleukinave 6 dhe faktorit të nekrozës tumorale
alfa ishin më të larta te ata pacientë që për pasojë humbën jetën në krahasim më
pacientët e mbijetuar. Gjithësesi në lidhje me infeksionet e viruseve të tjera të etheve
hemorragjike është vëzhguar se endoteliumi luan një rol të rëndësishëm në
infeksionin e EHKKV-së (Hoogstral et al., 1979). Dëmtimet endoteliale mund të
jenë shkaktarët kryesorë të shfaqjes së mahisjes karakteristike, të kontribuojë në
grumbullimin e trombociteve dhe të ndikojë në aktivizimin e kaskadës intrinsek
koaguluese. Rastet fatale të EHKK-së tregojnë për një mosfunksionim të sistemit
koagulues në fillimet e infeksionit, me një nivel të lartë për koagulimin intravaskular
të dizeminuar DIC si dhe nivele të larta të citokinave pro-inflamatore të tilla si IL2
dhe NTFα (Ergonul et al., 2006). Për virusin Dengue çlirimi i citokinave shakton një
rishpërndarje të proteinave tight junctions dhe një rrjedhje gjaku (Talovera et al.,
2004). Janë vërejtur ngjashmëri midis viruseve të etheve hemorragjike dhe shokut
septik të shkaktuar nga disa shtame bakteriale (Bray and Mahanty et al., 2003).

1.6.1 Sistemi imunitar në patogjenezën e infeksionit EHKK
Në shumë raste është studiuar sistemi imunitar në gjëndjen e rëndë të sëmundjes së
EHKK-së dhe markerët imunë me qëllim zbulimin e një faktori të mirë
paralajmërues për ashpërsinë dhe fatalitetin e sëmundjes.
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Në një studim, u gjet një lidhje midis ashpërsisë së sëmundjes dhe niveleve të larta të
qelizave NK (Yilmaz et al., 2008) por kjo lidhje nuk u vëzhgua në një studim tjetër të
ngjashëm (Akinci et al., 2008). Kohët e fundit një model i patogjenezës in vivo te
minjtë, tregoi aktivizimin e qelizave NK por me kalim e kohës pësoi një humbje të
përgjithshme të qelizave NK duke eleminuar mediatorët antiviralë të bujtësit (Bente
and Alimonti et al., 2010). Makrofagët luajnë një rol vendimtar te ethet hemorragjike
virale VHF, e ilustruar kjo nga virusi Ebola nëpërmjet çlirimit të faktorëve indorë
nga makrofagët e infektuara që udhëheqin në formimin e trombeve në arteriolat dhe
gjithashtu në çlirimin e parregulluar të citokinave që kontribuojnë në rëndimin e
sëmundjes (Gupta et al., 2001; Geisbert et al., 2003).

Fig 1-12: Modeli i patogjenezës së etheve hemorragjike virale te primatët.

Virusi përhapet nga vendi fillestar i infektimit në nyjet limfatike, mëlçi dhe shpretkë.
Në këto vende virusi infekton makrofagët indorë (duke përfshirë qelizat Kupfer dhe
qelizat dentrite). Faktorët e tretshëm të çliruar nga monocitet e infektuara me virus
dhe makrofagët veprojnë në nivel lokal dhe në mënyrë sistemike. Kemokinat e
çliruara nga qelizat virale të infektuara, mundësojnë ardhjen e makrofagëve shtesë në
vendin e infeksionit, duke shtuar numrin e qelizave target në mënyrë që të jenë të
disponueshme ndaj veprimeve virale dhe rritjeve të mëtejshme të ç’rregullimit të
përgjigjes së qelizës bujtëse. Një karakteristikë e rëndësishme e sëmundjes, është se
qelizat e infektuara, nuk i nënshtrohen procesit të apoptozës (e humbasin shpejt këtë
proces) ndonëse asnjë nga viruset e etheve hemorragjike virale nuk mundëson
infektimin e limfociteve. Veprimi i drejtpërdrejtë i limfociteve me proteinat virale
nuk mund të përjashtohet ndonëse luajnë një rol në shpërbërjen e tyre, por humbja e
dukshme e limfociteve vjen si rezultat i kombinimit të faktorëve të tretshëm të
çliruar nga monocitet dhe makrofagët virale me veprimin e qelizave dentrite virale të
infektuara. Për shembull, qelizat dentrite të infektuara me virus dobësojnë funksionin
e tyre duke ndërhyrë në mbi rregullimin e molekulave kostimulatore të cilat janë të
rëndësishme në sigurimin e sinjaleve të rrezikut për limfocitet T. Në vazhdimësi
çlirimi i faktorëve të tretshëm nga monocitet dhe makrofaget e infektuara, rezultojnë
në eleminimin e limfociteve, si në mënyrë direkte duke çliruar mediatorin oksidin
nitrik dhe në mënyrë indirekte duke kontribuar në mbi rregullimin e proteinave
proapoptike si Fas dhe Trail.
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Koagulimi jo normal ndryshon gjerësisht në natyrë përgjatë etheve hemorragjike
virale. Për shembull virusi Ebola indukton mbishprehjen e faktorit indor, e cila
rezulton në aktivizimin e rrugës së koagulimit dhe formimin e fibrinave në enë të
vogla gjaku. Në të kundërt ç’rregullimet e koagulimit janë më pak të vërejtura në
ethet Lassa, dhe dëmtimi i funksionit endotelial kontribuon në shfaqjen e edemave,
të cilat janë më të dukshme në ethet Lassa se në grupet e tjera të VHFs. Në të gjitha
llojet e etheve hemorragjike virale, ç’rregullimet hemodinamike dhe koaguluese
përkeqësohen nga infektimi i hepatociteve dhe qelizave kortikale adrenale. Në të
njëjtën kohë, rënia e albuminave të sintetizuara nga hepatocitet rezulton në
zvogëlimin e presionit osmotik të plazmës dhe kontribuon në shfaqjen e edemave.
Qelizat kortikale adrenale të infektuara nga virusi i eteheve hemoragjike, nuk mund
të sekretojnë enzimën steroid sintetizuese, si pasojë shfaqet hipotensioni, humbje e
natriumit me hipovolemi dhe mahisjet bëhen më të dukshme në të gjitha VHFs-të
(Thomas W Geisbert et al., 2004).
Në disa studime imunohistokimike është treguar se makrofagët janë qeliza target të
virusit EHKKV (Tasdelen Fisgin et al., 2008). Kontributi specifik i makrofagëve në
sëmundjen e EHKK-së nuk është shumë e qartë, por te pacientët është studiuar lidhja
midis aktivizimit të monociteve/makrofagëve të markerit neopterinë me ashpërsinë e
sëmundjes gjë që tregon se, makrofagët marrin pjesë në rëndimin e sëmundjes së
EHKK-së (Onguru et al., 2008). Procesi i fagocitozës së eritrociteve
(hemofagocitoza) zhvillohet në shumë pacientë të diagnostikuar me EHKK, për
shkak të hiperaktivizimit të citokinave, nëpërmjet veprimit të monociteve ose
makrofageve. Studimet in vitro konfirmojnë ndjeshmërinë e makrofagëve në
infeksionin e EHKKV-së e cila gjithashtu rezulton në rritjen e çlirimit të
citokininave pro-inflamatore dhe kemokinave (Peyrefitte et al., 2010). Ashpërsia e
sëmundjes së EHKK-së në pacientët e shqyrtuar është e lidhur me nivelet e IL-6,
TNF-α, IFN-γ dhe IL-10 në serume (Ergonul et al., 2006). Në tre studime të
realizuar mendohet se nivelet e TNF-α vazhdimisht lidhen me ashpërsinë dhe
fatalitetin e sëmundjes. Vlerat e IL-6 nga ana tjetër janë të barabarta si në rastet e
ashpra dhe në ato të lehta te pacientët Shqiptarë (Papa et al. 2006) ndërsa te
pacientët Turk nivelet e IL-6 janë të lidhura pozitivisht me fatalitetin e sëmundjes
(Ergonul et al., 2006). Në dy studime janë gjetur nivele të larta të IL-10 në rastet e
rënda ose fatale të EHKK-së (Saksida et al., 2010). Këto studime janë një tregues i
mirë i çlirimit të tepërt të citokininave, të cilat mund të çojnë në shkatërrimin e
organeve në rastet fatale. Kjo gjë është manifestuar edhe në modelet e patogjenezës
së EHKK-së në kushte in vivo, ku fitimi i etheve është e lidhur përkatësisht me
nivelet e IL-1β, IL-6 dhe TNF-α (Bente et al., 2010). Pjesa më e madhe e viruseve
kanë disa forma strategjish për shmangien e interferoneve IFNs dhe virusi EHKKV
nuk bën përjashtim. Virusi EHKKV është i ndjeshëm ndaj IFNs dhe ndaj shumë
proteinave antivarale të induktuara prej tyre (Andersson et al., 2004). Një
mekanizëm tjetër për shmangien e përgjigjes së IFN është shembulli i Hantaviruseve
ku glikoproteinat vonojnë induktimin e IFN (Spiropoulou et al. 2007). Qelizat
dentrite DCs janë të nevojshme si për inicimin dhe kontrollimin e sistemit imunitar
të fituar por edhe për të kuptuar mekanizmin e sëmundjes së EHKK-së. Dy studime
kanë treguar se DCs janë qelizat target të virusit EHKKV dhe ato aktivizohen duke
çliruar në masë citokinat TNF-α, IL-6, IL-10 dhe kemokinat IL-8 (Connolly et al.,
2009). Studimet e shpeshta kanë rezultuar se interferonet humane IFNs kanë efekte
antivirale kundrejt bunyaviruseve dhe përgjigja e interferoneve IFNs luan një rol
thelbësor në kontrollin e replikimit të virusit EHKKV.
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Ndërsa sipas një studimi të fundit është vërtetuar se receptori knockout KO i minjve
për IFNs është shumë i ndjeshëm ndaj infeksionit EHKKV edhe kur gjendet në nivele
të ulëta (Ergonul, O.et al., 2007).

1.7 Shenjat klinike të sëmundjes
Njerëzit janë të vetmit bujtës të virusit EHKKV, me përjashtim të minjve të
porsalindur, ku zhvillohet sëmundja e EHKK-së (Whitehouse et al., 2004). Sipas
një modeli epidemiologjik, përafërsisht 1 në 5 persona të prekur me virusin e
EHKKV-së shfaqin shenja klinike të sëmundjes. Ky model është bazuar në të dhënat
e grumbulluara nga 264 pacientë me EHKK gjatë periudhës 1963-1976 (Chumakov
et al., 1976). Bazuar në shumë studime është rezultuar se tiparet histopatologjike të
EHKK-së jane të ngjashme me tiparet e etheve të tjera hemoragjike virale.
Tek njerëzit, shenjat klinke të infeksioni EHKK shfaqen në katër faza kryesore.
1. Faza e inkubimit
2. Faza para-hemorragjike
3. Faza hemorragjike
4. Faza e konvaleshencës (Hoogstraal et al., 1979).

Fig 1-13: Shfaqja e katër fazave të sëmundjes së EHKK-së pas ekspozimit të virusit
(Ergonul O et al., 2007).

Faza e inkubimit zakonisht është e shkurtër dhe mund të ndryshojë nga 1-7 ditë, në
varësi të faktorëve të ndryshëm, si niveli i dozës virale dhe rrugët e transmetimit.
Nga pickimi i riqnave dhe transmetimet ndërmjet gjakut të infektuar, koha e
inkubacionit mund të jetë e shkurtër, nga 1-3 ditë dhe shfaqet më e gjatë në
transmetimet nëpërmjet kontaktit me indet e infektuara dhe në rastet spitalore.
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Në rastet fatale, faza e inkubimit ka rezultuar më e shkurtër, ndoshta për shkak të
shfaqjes së dozave të lartë të virusit EHKKV (Nabeth et al., 2004).
Faza para-hemorragjike zgjat mesatarisht 3-4 ditë dhe fillon papritur me shfaqjen e
etheve, temperaturë të lartë 39°C-41°C, dhimbje muskujsh, marrje mendsh, dhimbje
koke, diarre dhe të vjella (Bakir et al., 2005). Pacientët zakonisht vendosin të
konsultohen me mjekët pasi e kanë kaluar periudhen hemorragjike të sëmundjes dhe
janë në një fazë kritike.
Faza hemorragjike është e shkurtër, zhvillohet me shpejtësi, dhe zakonisht fillon në
ditën e tretë ose të pestë të sëmundjes. Shenjat e hemorragjisë variojnë nga
hemorragji pikëzore deri te hematomat e mëdha të cilat shfaqen në membranën e
mukozës dhe lekurës (Fig 1-14). Janë raportuar edhe raste të gjakërrjedhjes nga pjesë
të tjera të trupit si psh gjakërrjedhje nga vagina, gjakërrjedhje gingivale dhe
hemorragji cerebrale (Ergonul et al., 2006). Zonat më të njohura të gjekërrjedhjes
janë hunda, sistemi ganstrointenstial trakti urinar (hematuria), dhe trakti respirator
(Ergonul et al., 2002). Raste të veçanta ose tipike të EHKK-së janë zakonisht të
lidhura me shfaqjen e hemorragjive në zona të ndryshme.

Fig. 1-14: Shenjat klinike të fazës hemorragjike në një pacient të sëmurë me EHKK
(Ergonul O et al., 2007).

Faza e konvaleshencës te të mbijetuarit fillon rreth 10-20 ditë pas shfaqjes së
sëmundjes. Qëndrimi në spital është rreth 9-10 ditë (Ergonul et al., 1997). Në këtë
periudhë të sëmundjes, sipas një literature sovjetike, janë vënë re probleme me
pulsin, takikardinë, humbje (rënie) e flokëve, polineurit, vështirësi në frymëmarrje,
shikim i dobët, humbje e dëgjimit, dhe humbje e memories (Hoogstraal H et al.,
19798). Por në raportimet e fundit asnjë nga këto shenja të sipërpërmendura nuk janë
vërejtur në shumë raste. Ndryshimet kardiovaskulare, siç është bradikardia dhe
presioni i ulët i gjakut janë vërejtur në vitet 1979, ndërsa në bazë të studimeve të
fundit këto simptoma janë shfaqur vetëm në 2 pacientë të konfirmuar me EHKK
(Ozkurt Z et al., 2006). Komplikimet për shkak të ndërhyrjeve në spital mund të
shihen si infeksione spitalore, sikurse janë infeksionet e baktereve.
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1-8 Diagnoza laboratorike e infeksionit EHKK
Për të mundësuar diagnostikimin e infeksionit EHKK, janë realizuar kombinime të
rrugëve direkte dhe indirekte për izolimin e virusit, dedektimin e gjenomës virale
dhe dedektimin e antitrupave specifikë. Gjithashtu te pacientët me EHKK janë
raportuar vazhdimisht gjëndje të leukopenisë, neutropenisë dhe trombocitopenisë, të
shoqëruara me nivele të larta të enzimave të mëlçisë si alaninë aminotransferaza
(ALT), aspartat aminotransferaza (AST) dhe laktat dehidrogjenaza (LDH). Në fazën
akute të sëmundjes së EHKK-së, diagnoza mund të verifikohet nga dedektimi i acidit
nukleik viral nëpërmjet teknikës së real time (tradicionalisht transkriptimit të
kundërt) të reaksionit zinxhir të polimerazës (RT-PCR) ose nëpërmjet paraqitjes së
antigjenit viral nëpërmjet testit imunoabsorbent të lidhur me enzimën (ELISAindirekte). Virusi mund të izolohet në kulturat qelizore, kryesisht në qelizat Vero ose
nëpërmjet inokulimit brendacerebral te kavieve të porsalindura. Virusi është i
dedektueshëm dhe i identifikueshëm në kulturat qelizore nëpërmjet testit të
imunofluoreshencës indirekte (IF) duke mundësuar dedektimin e antitrupave IgM
dhe IgG brenda 1-5 ditëve. Aktiviteti i antitrupave IgM është i vazhdueshëm deri në
muajin e pestë të sëmundjes ndërsa antitrupat IgG janë të qëndrueshëm deri në pesë
vjet (Burt et al., 1994; Burt et al., 1998). ARN-ja virale mund të dedektohet në të
gjitha rastet pozitive-IgM deri në ditën e 12 të sëmundjes.

1.9 Epidemiologjia e infeksionit EHKK
Virusi i EHKKV-së qarkullon në natyrë në një cikël enzoonotik të pavërejtur riqnëvertebër-riqnë. Në zonat endemike të Europës, viremia është dedektuar në një numër
të madh kafshësh shtëpiake dhe kafshëve të egër duke përfshirë gjedhët, dhentë,
dhitë, kuajtë, devetë, derrat, gomerët, irriqat, minjtë dhe qentë (Nalca and
Whitehouse et al., 2007). Reptilët dhe zogjtë me përjashtim të strucëve, shfaqen
kundërshtues ndaj infeksionit EHKKV (Voron et al., 2007). Zogjtë luajnë një rol të
rëndësishëm në transportin e riqnave të infektuar me EHKKV, midis shteteve të
ndryshme. Migrimi i zogjve mendohet se ka qënë shkaku kryesor i një shpërthimi të
EHKK-së në vitin 2002 në Turqi (Kartiel et al., 2004). Në Turqi është raportuar
shkalla e seroprevalencës në zonat endemike të kafshëve shtëpiake deri në 79%
(Gunes et al., 2009). Riqnat e infektuar në vazhdimësi mund të transferohen nga
zonat endemike në disa zona jo endemike, nëpërmjet tregëtimit të bagëtisë. Virusi
EHKKV transmetohet nëpërmjet riqnave të familjes Ixodidae, në veçanti nga gjinia
Hyalomma, pjesë e kësaj familjeje. Virusi i EHKKV-së dhe sëmundja e EHKK-së
janë raportuar në më shumë se 30 vende të Afrikës (Uganda, Afrika e Jugut,
Tanzania, Nigeria, Senegali etj), Azia (Pakistani, Kina, Kazakistani etj) dhe Lindja e
Mesme (Irani. Iraku, Omani, Arabia Saudite etj). Në vendet e Ballkanit, (Shqipëria,
Bullgaria, Greqia, Kosova dhe Turqia) janë rregjistruar gjithësej 6000 raste humane
nga viti 1953 deri në vitin 2010. Kohët e fundit virusi i EHKKV-së është zbuluar për
herë të parë edhe në Spanjë (Estrada-Pena et al., 2012d). Nga pikëpamja
epidemiologjike, rastet e EHKK-së janë gjetur kryesisht te fermerët, punëtorët e
thertoreve dhe veterinerët, grupe këto të ekspozuara vazhdimisht nga riqnat. Viremia
e gjakut nga kafshët shtëpiake të infektuara shfaq rrezikshmëri të lartë të
transmetimit të virusit EHKK gjatë therjes së kafshës por nuk ka asnjë rrezik të
transmetimit të virusit nëse mishi acidifikohet.
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Gonzales (Gonzales et al., 1998) eksperimentalisht ka demostruar se te dhentë
viremia shfaqet në një periudhë nga 0 deri në 9 ditë. Raporti i femrave/meshkuj të
infektuar është i ndryshëm midis shteteve, pasi ky raport është në varësi të gjinisë
dhe profesioneve të punonjësve që janë më shumë në kontakt me kafshët (Ergonul et
al., 2006).

Fig 1-15: Përhapja e riqnave Hyalomma si vektorë kryesorë të virusit EHKKV (WHO et al.,
2009).

Në figurën e mësipërme duket qartë se përhapja e njohur gjeografike e sëmundjes së
EHKK-së përkon me përhapjen globale të riqnave Hyalomma. Transmetimi i
EHKK-së midis njerëzve, përhapjet spitalore me vdekshmëri të lartë të raportuara
vazhdimisht në spitale, përkojnë me shpërthimet në përgjithësi të popullatës
(Ergonul et al., 2006). Në këto vende, situatat më të rrezikshme janë të lidhura me
rastin kur pacientët e padyshuar me EHKK, në veçanti nëse pacientët janë për
ndërhyrje kirurgjikale, apo kanë gjakërrjedhje nga trakti gastrointestinal (Shephered
et al., 1986). Në zonat me klimë të butë, rastet me EHKK shfaqen normalisht nga
stina e pranverës deri në vjeshtën e hershme, ku aktiviteti i riqnave është shumë i
lartë (Papa et al., 2004). Ndryshimet klimaterike mund të paraqesin një kërcënim të
madh të përhapjes së virusit EHKK në të ardhmen. Për aq kohë sa temperaturat janë
të larta, do të ketë vazhdimisht rritje të riprodhimit të popullatës së riqnave të cilat do
të rezultojnë në një inçidencë të lartë të infeksioneve të transmetuara nga pickimi i
riqnave. Studimet e analizave sero-epidemiologjike në zonat ku sëmundja e ethes
hemorragjike e Krime Kongos EHKK është endemike (enzootik), rezultuan në një
numër të lartë të kafshëve shtëpiake të infektuar me virusin EHKKV, me prevalencë
të lartë, në veçanti përgjatë gjedhëve dhe dhenve.
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Në tre zona të ndryshme të Irakut, u grumbulluan serume nga 2.205 kafshë dhe u
gjendën antitrupat e virusit EHKKV në 443/769 (57.6%) dhen, 279/562 (49.6%) dhi,
122/411 (29.3%) gjedh, 148/252 (58.8%) kuaj dhe 23/99 (23.2%) deve (Swanepoel R
et al., 1987). Gjithashtu, në një studim të vitit 1975 nga Irani, 277/728 (38%) dhen,
49/135 (36%) dhi dhe 23/130 (18%) gjedh kishin prezencë të antitrupave IgG ndaj
virusit EHKKV (Obradovic et al., 1981). Në tetë shtete si (Somalia, Irani, Pakistani,
India, Emiratet e Bashkuara Arabe, Sudani dhe Hollanda) u grumbulluan 268 serume
nga kafshët shtëpiake, përkatësisht (58 gjedh, 74 dhen, 42 dhi dhe 94 derra). Kafshët
nga Somalia, Irani, Pakistani Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Sudani rezultuan
pozitivë ndërkohë që asnjë nga kafshët e importuara nga Australia, India dhe
Hollanda nuk rezultuan pozitivë. Në total u përcaktuan 19/268 (7%) kafshë pozitivë
ndaj antitrupave IgG për virusin EHKKV. Janë dedektuar gjithashtu antitrupa
kundrejt virusit EHKKV edhe në serumet e kafshëve shtëpiake të zonave të
ndryshme të Afrikës së Jugut dhe Zimbabwe-së. Duke përdorur testin e ELISA
indirekte u gjetën antitrupa anti IgG për EHKKV në 2,460/8,667 (28%) gjedh në
Afrikën e Jugut ndërsa në Zimbabwe u gjetën 347/763 (45%) për gjedh. Në
përgjithësi, u gjetën antitrupat në gjedh në të gjithat zonat e fermave, por me një
prevalencë të ulët, pasi dy nga speciet e riqnave Hyalomma mungonin në Afrikën e
Jugut (Shepherd AJ et al., 1989). Prezenca e antitrupave kundrejt virusit EHKKV,
izolimi i virusit nga njerëzit, riqnat, kafshët shtëpiake dhe kafshët e egra në vende të
ndryshme të Afrikës janë një tregues i mirë i përhapjes së gjerë të virusit EHKKV në
Kontinent (Vassilev T, et al., 1991). Shkalla e lartë e infeksionit përgjatë kafshëve
shtëpiake tregon më së miri se këto kafshë janë pjesë e rëndësishme e ekologjisë së
virusit EHKKV. Kafshët shtëpiake të imëta zhvillojnë dukshëm vireminë dhe mund
të infektojnë shumë riqna (Rodriguez LL et al. et al., 1997), por nuk është e ditur
akoma se sa sinjifikant ësht roli që ato luajnë në ekologjinë e sëmundjes. Roli i
kafshëve të egra dhe shtëpiake si rezervuar të virusit EHKKV varet nga niveli i
viremisë gjatë infektimit sepse vetëm nëse viremia arrin në nivele të caktuara mund
të jetë e mjaftueshme për të infektuar riqnat gjatë ushqyerjes (Ergonul et al., 2007).

1.9.1 Epidemiologjia e infeksionit të Krime-Kongos në Ballkan
Përshkrimi i parë i infeksionit EHKK, në Republikën e Kosovës, është raportuar në
vitin 1954 në fshatin Nishor të Suharekës, ku të tetë pjesëtarët e një familje u
infektuan nga pickimi i riqnave, e ndjekur nga një shpërthim i sëmundjes në vitin
1957 (Heneberg D et al., 1968). Në vitin 1970, është raportuar një shpërthimi i dytë i
sëmundjes së EHKK-së, në ish-Bashkimin Sovjetik, përgjatë pastorëve në fshatin e
Çiflikut në kufi me Maqedoninë dhe Kosovën. Më shumë shpërthime të sëmundjes
janë vërejtur në vitet 1991/1992, 1995/1996 dhe në vitin 2001. Që prej shpërthimit të
madh të sëmundjes së EHKK-së, në vitin 2001, në Kosovë rregjistrohen çdo vit
mesatarisht 10 raste sporadike. Në një shpërthim të ethes hemorragjike në Kosovë
gjatë viteve 1991-1992, 92 serume të grumbulluar nga persona të hospitalizuar si të
dyshuar për sëmundjen e EHKK-së, iu nënshtruan testimit laboratorik. Duke
përdorur testin e ELISA indirekte, u mundësua dedektimi i antitrupave specifikë IgM
dhe IgG në pesë raste me EHKK dhe pesë raste të tjera, vetëm nga dedektimi i
antitrupit specifik IgG. Dhjetë vjet më vonë, u realizua teknika e reaksionit zinxhir të
polimerazës të transkriptimit të kundërt (RT-PCR), në 19 serume të konfirmuara
serologjikisht me EHKK të ruajtura në konxhelator.
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Duke u nisur nga analiza e sekuencimit të segmentit të pjesshëm S, në reaksionin
zinxhir të polimerazës PCR, u rezultua se virusi i EHKKV-së, përgjegjës për
shpërthimet në Kosovë gjatë vitit 1991-1992, ishte i lidhur ngushtësisht me virusin
EHKKV të shtamit Drosdov (Avsic-Zupanc T et al., 1999). Vrojtime të këtilla u
raportuan nga Papa dhe bashkëpunëtorët e tij, në një rast nga Kosovska dhe
Mitrovica në Kosovë, e cila ndodhi gjatë të njëjtës periudhë epidemie në vitin 2001.
Bazuar në rregjistrimet e Instituti të Shëndetit Publik në Prishtinë në Kosovë, numri
total i pacientëve me EHKK, në epideminë e vitit 1995 ishte 65 me shtatë të vdekur.
Në Kosovë nga viti 1996 deri në vitin 2000, janë raportuar 33 raste sporadike me
shtatë fatalitete (Dedushaj I et al., 2001, Drosten C et al., 2002). Rastet me EHKK
në Kosovë janë të shpërndara midis 18 komunave me inçidencë të lartë në Klinë,
Rahovec, Skënderaj, Malishevë dhe në Suharekë (Figura 1-17) (Humolli I et al.,
2003). Është e rëndësishme të theksohet, se përveç infeksionit EHKK, çdo vit në
Kosovë, janë diagnostikuar raste sporadike të etheve hemorragjike me sindromë
renale (HFRs). Rajonet endemike me HFRS janë të ndryshme nga ato të infeksionit
EHKK (janë të lokalizuara në pjesën qendrore dhe jugperëndimore të vendit).
Shkalla e seroprevalencës në njerëz ka qënë 5.2% në vitet 1991/1992 por është rritur
në vitin 1995 deri në 24.3% (ELISA). Ndërsa seroprevalenca në dhen ka qënë 32.6%
(Avsiç-Zupanc et al., 2008;. Humolli et al, 2010; Jameson et al., 2012;. Papa et al.,
2002b) dhe prevalenca e virusit të riqnave të mbledhur gjatë vitit 2001 ka rezultuar
në 15% (41/273 pozitivë në RT-PCR sasiore) (Duh et al., 2006).

Fig 1-16: Harta e Kosovës. Komunat e theksuara kanë inçidencën më të lartë të EHKK-së
(Avsic-Zupanc T et al., 2007).

E përmendur si më sipër, Kosova është një rajon ku bashkë ekzistojnë dy ethe
hemorragjike virale, EHKK dhe HFRS. Shfaqja sezonale e tyre është e ngjashme dhe
shenjat e hershme klinike janë kryesisht të padallueshme (Ahmeti S et al., 1991).
Kështu që janë të nevojshme diagnozat e shpejta dhe të sakta, jo vetëm për të
parandaluar përhapjen spitalore të EHKK-së, por gjithashtu dhe për të aplikuar në
terapitë zëvendësuese dhe mbështetëse të cilat ndryshojnë për secilën sëmundje.
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Pas përdorimeve të shpeshta të medikamentit antiviral me spektrum të gjerë
“ribavirina”, ka rezultuar efektive në trajtimin e infeksionit EHKKV (Fisher-Hoch et
al., 1995, Huggins JW et al., 1989, Mardani M et al., 2003, Whitehouse et al., 2004).
Disavantazhi i përdorimit të terapisë së ribavirinës është nevoja për administrim të
saj që në fazat e hershme të sëmundjes, që do të thotë brenda 4 ditëve pas fitimit të
simptomave (Mardani M et al., 2003). Gjatë periudhës 5- vjeçare të viteve 19731978, u grumbulluan 691 serumet nga kafshët bujqësore në katër lokalitete të
ndryshme të Kosovës dhe Maqedonisë. Prezenca e antitrupave anti-EHKKV, u gjend
mesatarisht në 14% të kafshëve në një linjë nga 2.3% deri në 32.6% në vitin 1977
(Gligic A et al., 1980). Prevalenca më e lartë e antitrupave specifikë u gjend në dhen
me vlerën (32.6%), ndërsa prevalenca në gjedhët e vjetër ishte 15.4%, dhe në gjedhët
e vegjël 4.3% (Obradovic et al., 1978).
Gjatë hulumtimeve serologjike është përcaktuar se kafshët shtëpiake janë rezervuar
të rëndësishëm të infeksionit EHKK me pozitivitet prej 14% në gjedh dhe 32.6% në
dhen(Isme Humolli, Isuf Dedushaj, Profesorë në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti
i Prishtinës).Këto të dhëna tregojnë se kafshët shtëpiake, kryesisht dhentë dhe
gjedhët, mund të konsiderohen si bujtësit kryesorë për riqnat adulte-vektorë të
virusit. Riqnat e grumbulluar nga kafshët shtëpiake janë testuar për prezencë të
antitrupave EHKKV IgG. Nga 1.816 riqna të ekzaminuar, H.marginatum
marginatum ishte më e shpeshta në rajonin e studiuar (58%), e ndjekur nga
Rhipicephalus bursa (27.7%), Boophilus calcaratus (9.1%), I.ricinus (4.8%) dhe
Haemophysalis punctata (0.4%). Ndër 272 riqna të grumbulluar në 28 gjedh, 43
riqna (15.8%) ishin të species H.marginatum marginatum, nga ku u përcaktua se
ishin të infektuar me virusin EHKKV. Këto të dhëna përsëri konfirmojnë se riqnat
H.marginatum marginatum janë të implikuara në ekologjinë e virusit EHKK dhe
shërbejnë si vektorë kryesorë të virusit në këtë rajon. Të gjitha rajonet endemike në
Kosovë të studiura për infeksionin e EHKK-së, i përkasin tipit të njomë të liqenit
Kaspik, me thatësirë, verë të nxehtë dhe dimër të ftohtë dhe me rreshje të bollshme.
Kjo përfaqëson një vend të shkëlqyer për riqnat të gjinisë Hyalomma, ku dinamika
sezonale koinçidon me dinamikën sezonale të EHKK-së në Kosovë (Hoogstraal H et
al., 1979).
Përshkrimi i parë i sëmundjes së ethes hemorragjike të Krime-Kongos EHKK në
Shqipëri i përket vitit 1986. Sëmundja e EHKK-së ka një përhapje të gjerë në pjesën
veri-perëndimore të vendit, por ka pasur dhe raste sporadike të raportuar në Tiranë,
Mirëditë, Lezhë, Gjirokastër dhe Skrapar. Në vitet 1985-1987, shkalla e letalitetit ka
qënë përafërsisht 17% (Avšicˇ-Zˇupanc, et al., 2008). Midis vitit 2001 dhe vitit 2006
është raportuar një mesatare prej 5 raste njerëzish në vit. Zonat endemike janë
provincat Has dhe Kukës në kufi me Republikën e Kosovës.
Në vitin 2003 në provincën e Hasit u përcaktua në dhi, nëpërmjet testit të
imunofluoreshencës (IFA) një shkallë e seroprevalencës prej 20% (2/10) ndërsa në
vitin 2005 në Kukës u mundësua testimi i riqnave me RT-PCR dhe rezultoi në një
prevalencë prej 3% (1/31 riqna positive RT-PCR) (Papa et al., 2009). Gjatë
shpërthimit të infeksionit EHKK në vitin 2001, popullata e riqnave ishte
jashtëzakonisht e lartë, për shkak të kushteve klimatike optimale, si dimër i butë, i
cili u mundëson riqnave mbijetesën, pranverë e hershme, që përshpejton aktivitetin e
riqnave dhe verë e nxehtë.
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Në Bullgari ethja hemorragjike e Krime-Kongos EHKK është zbuluar për herë të
parë në fillimet e vitit 1950 dhe është rregjistruar si sëmundje që prej vitit 1953.
Zonat endemike në Bullgari janë në pjesët qëndrore dhe lindore të vendit ku
seroprevalenca në kafshë arriti deri në 50% (Maltezou et al., 2010; Papa et al.,
2004). Pjesa më e madhe e Bullgarisë përfaqëson një rajon ekologjikisht shumë të
favorshëm për qarkullimin e EHKKV-së. Dinamika sezonale e EHKK-së, u shfaq në
muajin prill, duke arritur pikun e vet në muajin qershor dhe duke u zhdukur në
muajin tetor, e ndjekur nga muaji i dinamikës sezonale të riqnave adulte
H.marginatum marginatum.
Në një studim të hershëm në Bullgari, rezultoi se gjedhët ishin bujtësit kryesorë të
H.marginatum marginatum. Speciet e riqnave përfaqësojnë 90% nga 4.856 riqna të
grumbulluar nga gjedhët, nga 1.278 riqna të grumbulluar nga kuajt, dhe nga 431
riqna të grumbulluar nga dhentë. Rezultatet e këtij studimi të hershëm në Bullgari
treguan se prevalenca e antitrupave ndaj EHKKV-së në serumet e dhenve ishin 28%,
në gjedh 47% dhe në kuaj 82% (Hoogstraal H et al., 1979). Disa specie të tjera, si
Dermacentor marginatum, janë riqna tipike për të ruajtur qarkullimin enzootik të
infeksionit EHKKV në disa zona, ndërsa në minj fushe të zakonshëm ose nga brejtës
të tjerë dhe insektivorë, të cilët janë të shumtë në zonat me EHKK në Bullgari, dhe
që janë të njohur edhe si bujtës të riqnave, nuk është vëzhguar prezenca e infeksionit
EHKK (Hoogstraal H et al., 1979).
Shumë masa parandaluese janë përdorur në Bullgari për mbrojtjen ndaj EHKK-së.
Trajtimi i bagëtive me akaricide është një praktikë e përhapur në vend, edhe pse ajo
mund të jetë jopraktike për shkak të kushteve gjithëpërfshirëse bujqësore të cilat
mbizotërojnë në zonat ku riqnat Hyalomma janë më të përhapura. Bazuar në
rregjistrin e Ministrisë së Shëndetësisë, është e qartë se inçidenca e EHKK-së në
Bullgari ka rënë dukshëm, pas futjes së programit të imunizimit për punëtorët
mjekësore dhe për personelin ushtarak në vitin 1974, duke përdorur vaksinën e
inaktivizuar të realizuar nga Vassilenko në vitin 1970. Më pas vaksina iu dha 583
vullnetarëve në vitin 1970 dhe 1971; ku u konkludua se vaksina ishte shumë efikase
(Hoogstraal H et al., 1979). Kjo vaksinë konsiston në përgatitjen e trurit të miut
duke e inaktivizuar me kloroform, duke e ngrohur në temperaturën 58°C, dhe duke e
absorbuar në hidroksid alumini Al (OH)3. Që nga periudha e fillimit të programit të
imunizimit, nuk është raportuar asnjë infeksion nga personeli ushtarak i vaksinuar
(Kovacheva T et al., 1997).
Në Greqi deri më sot, sëmundja e ethes hemorragjike e Krime Kongos EHKK, nuk
është diagnostikuar në njerëz, edhe pse virusi i EHKKV-së është izoluar për herë të
parë nga riqnat Rhipicephalus bursa, në vitin 1975 nga dhitë e një kopeje në fshatin
Vergina, 80 km në perëndim të Selanikut. Gjatë periudhës 5-vjeçare prej vitit 1971
deri në vitin 1976, 118 riqna u grumbulluan nga dhentë, dhitë dhe gjedhët. Në numër
më të madh ishin riqnat R. bursa (31 riqna), të ndjekur nga R. sanguineus (23 riqna),
Ixodes gibosus (16 riqna), dhe Hyalomma anatolicum (15 riqna). Duke përdorur
testin e precipitimit në xhel agar dhe shtamin e EHKKV-së (të shënuar si AP92), u
dedektuan antitrupat në 139 nga 422 (32.9%) në serumet e dhive, dhe në 34 nga 294
(11.6%) në serumet e dhenve të grumbulluar në vende të ndryshme të Greqisë
(Papadopoulos et al.,1980). Në vitet 1980-1981 u testuan 65 serumet e banorëve të
përhershëm të vendit, nga të cilët 4 banorë (6.1%) rezultuan pozitivë (Antoniadis A
et al., 1982).
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Rezultatet e fituara nga një studim i jashtëm, në një vëzhgim të serumeve, e cila
përfshinte 3.040 serume, të banorëve të shëndetshëm, në 26 nga 54 vende të Greqisë,
u zbulua një prevalencë e përgjithshme prej 1.1% me një shkallë nga 0% në 6.3%. U
grumbulluan 409 serume nga pacientët me shenja klinike të ngjashme me EHKK me
një tentativë për të konfirmuar ekzistencën e sëmundjes në Greqi. Asnjë nga
pacientët nuk rezultoi pozitivë (Antoniadis et al., 1988).
Seroprevalenca e përcaktuar nga analizat e inunodifuzionit në serumet e dhenve dhe
dhive, të cilat u grumbulluan midis viteve 1969-1978 në pjesën veriore të Greqisë,
ishte përkatësisht 32.9% (139/422) dhe 11.6% (34/294). Shumë studime kanë
rezultuar se përgjigja e antitrupave induktohet nga shtami EHKKV AP92 dhe që
mendohet se nuk është patogjene për njerëzit (Papa et al., 2010, 2011b;
Papadopoulos and Koptopoulos, 1980). Greqia është i vetmi vend në Gadishullin
Ballkanik, ku në riqna kemi prezencë të virusit EHKKV, ndërsa tek njerëzit
seropozitivë nuk janë shfaqur shenja klinike të sëmundjes.
Në Turqi rasti i parë me ethe hemorragjike të Krime-Kongos është zbuluar për herë
të parë në vitin 2002, në provincën Tokat, në pjesën veriore të Turqisë, ndërsa si
sëmundje është rregjistruar në vitin 2003. Që prej asaj kohe, numri i përvitshëm i
rasteve klinike ka qënë më i lartë se në çdo vend tjetër të Europës, kryesisht në
pjesën qëndrore dhe lindore të Anatolisë (Karti et al., 2004; Maltezou et al., 2010;
Yilmaz et al., 2008). Një studim sero-epidemiologjik i realizuar në vitin 2006, në
distriktet endemike Tokat dhe Sivas, shfaqën një seroprevalencë në popullimet e
zonave rurale dhe urbane përkatësisht prej 12.8% dhe 2% (teknika-ELISA indirekte,
kiti-Vector-Best, Novosibirsk, Russia). Antitrupat specifikë EHKKV janë dedektuar
në 79% të kafshëve shtëpiake me origjinë nga këto zona dhe 20% e riqnave
Hyalomma rezultuan pozitivë për virusin EHKKV (kiti i përdorur si kapës i
antigjenit për teknikën ELISA/Vector-Best, Novosibirsk, Russia) (Gunes et al.,
2011).
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KREU 2. MATERIALE DHE METODA
Në përputhje me qëllimin e këtij studimi, u hartua metodika e punës që përfshin
periudhën 2011-2014.
Hapi i parë është lidhja e marrëveshjes me veterinerët e zonave të ndryshme të
Shqipërisë, për të realizuar grumbullimin e mostrave të nevojshme për studimin
tonë. Grumbullimi i serumeve u mundësua nga kafshët bujqësore; dhen, dhi, dhe
gjedh në zona që kanë patur të dhëna për prezencën e etheve hemorragjike në
njerëz dhe në zonat pa histori të etheve hemorragjike në njerëz.
Gjaku u mor me vakutanier nga vena jugulare, u la për dy orë që të koagulojë dhe
të veçohet serumi. Më pas serumi u veçua nëpërmjet centrifugimit (15 minuta në
3000 rpm/rotullime për minutë) dhe u ruajt në ngrirje -20oC.
Hapi i dytë i rëndësishëm për këtë studim është grumbullimi i riqnave në kafshë
bujqësore dhe në terren, në zonat Has, Lezhë, Kukës dhe Gjirokastër. Për të
realizuar grumbullimin e riqnave në terren u përdorën disa flamuj që mundësonin
fiksimin e riqnës nga toka.
Studimi është realizuar në Institutin-Firedrich-Loeffler-Riems-Greifswald
Gjermani dhe në laboratorin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare në
Universitetin Bujqësor të Tiranës.
Mostrat e serumeve të grumbulluara në shumë rajone të Shqipërisë u derguan në
Institutin Friedrich Loeffler të Gjermanisë, në dy periudha kohore, në muajin
Nëntor të vitit 2011 dhe në muajin Dhjetor të vitit 2013. Një numër total prej
1150 serume të dërguara në këtë Institut u testuan për prezencën e antitrupave
specifikë anti-EHKKV IgG nëpërmjet teknikës ELISA indirekte.
Në laboaratorin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, u përdor stereomikroskopi
për të realizuar proçesin e identifikimit të 356 riqnave të grumbulluar në tre
rajone të Shqipërisë. Duke përdorur çelësin e identifikimit të riqnave nga (A.
Estrada-Peña et al., 2004), u mundësua përcaktimi në nivel gjinie dhe specie.
Për përpunimin dhe paraqitjen e rezultateve të këtij studimi, janë përdorur
programet Microsoft Office Excel (2007) dhe SPSS (versioni 19). Rezultatet e
fituara, u përdorën për të llogaritur prevalencën e përhapjes së shkallës së
infeksionit EHKK, duke iu referuar raportit të mostrave pozitive me mostrat e
përgjithshme në secilën zonë. Si ndihmës për krahasimin e rezultateve është
përdorur testi χ2 (chi-square) që analizon frekuencat e vërejtura për secilën
kategori të tabelës kontigjente me nivel besueshmërie α=0.05. Dy hipotezat e
ngritura janë:
Hipoteza Ho: Shkalla e infeksionit EHKKV nuk është e lidhur me zonën.
Hipoteza H1: Shkalla e infeksionit EHKKV është e lidhur me zonën.
Nëse vlera e p>0.05 pranohet hipoteza Ho, nëse p<0.05 pranohet hipoteza H 1 dhe
hidhet poshtë hipoteza Ho.
Analiza korrelative përdoret për të përcaktuar nëse dy variabla janë të pavarur
midis tyre ose bashkëndryshojnë, që do të thotë që variojnë së bashku. Me anë të
korrelacionit, përcaktohet masa e shoqërimit si edhe drejtimi i shoqërimit. Në
këtë studim është llogaritur koefiçenti i korrelacionit të produktit të momentit, i
nxjerrë nga Karl Pearson. Testi i sinjifikancës në korrelacion përcakton nëse një
koefiçient korrelacioni i një mostre nxirret nga një popullatë me koefiçient
korrelacioni parametrik zero. Në këtë rast janë hedhur dy hipoteza:
Hipoteza Ho: Rajonet veriperëndim-juglindje nuk korrelojnë ndërmjet tyre.
Hipoteza H1: Rajonet veriperëndim-juglindje korrelojnë ndërmjet tyre.
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Nëse p>0.01 pranohet Hipoteza Ho, nëse p<0.01 pranohet hipoteza H 1.
I njëjti arsyetim është përdorur për të treguar korrelacionin midis specieve për
shkallën e infeksionit. Janë hedhur dy hipoteza:
Ho: Speciet nuk korrelojnë ndërmjet tyre.
H1: Speciet korrelojnë ndërmjet tyre.
Nëse p>0.01 pranohet Hipoteza Ho, nëse p<0.01 pranohet hipoteza H 1.
Analiza e regresionit logjistik binar është përdorur për të përcaktuar lidhjet midis
variablave. Shkalla e infeksionit për virusin EHKKV IgG shprehet si variabël i
varur, ndërsa faktorët rriskues ose jo shprehen si variabla të pavarur. Llogaritet
vlerat e Odds ratio dhe intervali i besueshmërisë CI 95%, dhe për vlerat e
sinjifikancës p<0.05 testi konsiderohet sinjifikant.

2.1 Materiale dhe metoda për serologjinë
2.1.1 Grumbullimi i serumeve
U realizua grumbullimi i serumeve në zona të ndryshme të Shqipërisë nga kafshët
bujqësore, gjedh, dhen dhe dhi. Në gjedh në total u mundësua grumbullimi i 576
serumeve në 9 zona (rurale) të Shqipërisë përkatësisht në Has (158), Kavajë (54), Kukës
(40), Berat (81), Kolonjë (54), Pogradec (32), Rrëshen (42), Korçë (65) dhe Gjirokastër
(50). Në dhen në total u mundësua grumbullimi i 374 serumeve në 4 zona (rurale) të
Shqipërisë, në Kolonjë (29), Pogradec (45), Korçë (114) dhe Lezhë (186) ndërsa në dhi
u grumbulluan në total 200 serume në 4 zona (rurale): Kolonjë (21), Pogradec (43),
Burrel (26) dhe Lezhë (110).
Tabela 2-1: Numri i serumeve të grumbulluar në gjedh në disa zona të Shqipërisë.
Gjinia

Qytet-Fshat

Nr

Grumbullimi i serumeve
(dita/muaji/viti)

F

M

Has-Fejzo

158

13/10/2011-05/05/2013

150

8

Kavajë

54

16/05/2013

54

-

Kukës-Çajë

40

21/04/2012-16/05/2013

40

-

Berat-Terpan

81

24/09/2011-15/04/2013

79

2

Kolonjë-Ersekë-Vrepckë

54

16/05/2013

54

-

Pogradec-Leshnicë

32

08/05/2013-14/06/2013

32

-

Rrëshen

42

17/04/2013

42

-

Korçë-Bulgarec

30

04/03/2013-08/05/2013

30

-

Korçë-Qatrom

35

04/03/2013-08/05/2013

30

-

Gjirokastër-Picar

50

17/04/2013

30

-

Totali 576 serume
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Tabela 2-2: Numri i serumeve të grumbulluar në dhen në disa zona të Shqipërisë.
Gjinia

Qytet-Fshat

Nr

Grumbullimi i serumeve
(dita/muaji/viti)

F

M

Kolonjë-Ersekë-Vrepckë

29

30/05/2012

28

1

Pogradec-Buzaisht

45

08/05/2013

43

2

Korçë-Shigjitas

50

13/05/2013

46

4

Korçë-Libonik

64

05/05/2013

61

3

Lezhë-Ishull-Shëngjin

49

16/04/2013

49

-

Lezhë-Torovicë

45

16/04/2013

43

2

Lezhë-Kolonjak

45

16/04/2013

45

-

Lezhë-Ishull-Lezhë

47

16/04/2013

47

-

Totali 374 serume
Tabela 2-3: Numri i serumeve të grumbulluar në dhi në disa zona të Shqipërisë.

Qytet-Fshat

Nr

Grumbullimi i serumeve
(dita/muaji/viti)

Gjinia

Kolonjë-Ersekë-Vrepckë

21

30/05/2013

F
21

Pogradec-Tushemisht

43

08/05/2013

42

1

Burrel-Baz

26

16/05/2013

26

-

Lezhë-Torovicë

42

16/04/2013

40

2

Lezhë-Mamurras

68

25/04/2013

64

4

Totali 200 serume
Tab 2-4: Totali i serumeve të grumbulluar nga kafshët bujqësore në Shqipëri.
Kafshët shtëpiake

Numri

Gjedh

576

Dhen

374

Dhi

200

Totali

1150

33

M
-

A. LUGAJ (2014): KËRKIME PËR PREZENCËN E ETHEVE HEMORRAGJIKE NË
KAFSHËT BUJQËSORE NË VENDIN TONË

Fig 2-1: Harta e stacioneve të kampionimeve në Shqipëri dhe grumbullimi i materialit shkencor.
Tabela 2-5: Të dhënat gjeografike për 12 zonat e studimit (Ogimet.com).
12 Zonat e
studimit

Lartësia

Kavajë
Lezhë
Mamurras
Rrëshen
Berat
Burrel
Kukës
Has
Pogradec
Gjirokastër
Korçë
Kolonjë

35
45
45
125
140
245
335
654
811
839
886
1016

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Të dhënat gjeografike
Gjerësia
Gjatësia
gjeografike
gjeografike
41011’4,03”
N 19033’4245,94”
0
41 47’9,86”
N 19038’45,87”
0
41 34’40,85”
N 19041’48,00”
41045’26,12”
N 19053’7,54”
0
40 42’31,10”
N 19056’37,43”
0
41 36’29,99”
N 2000’40,00”
4204’0,00”
N 20025’0,00”
0
42 12’38,40”
N 20022’42,76”
0
40 53’60,00”
N 20038’60,00”
4004’2,23”
N 2006’16,28”
0
40 36’50,68”
N 20046’40,10”
0
40 20’14,38”
N 20040’46,09”

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Temp
Max
Min
19.2 0C 11.1
18.6 0C 10.7
19.0 0C 10.9
18.7 0C 10.5
19.5 0C 11.8
17.1 0C 9.8
16.9 0C 9.6
16.5 0C 9.4
19.5 0C 7.1
19.3 0C 10.5
15.5 0C 5.7
15.0 0C 5.6

0

C
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0

2.1.2 Metoda ELISA Indirekte
Enzyme Linked Immunosorbent Assay ELISA, është ndër metodat serologjike, ndryshe
metodat diagnostike të bazuara në dedektimin e komplekseve antigjen-antitrup.
Kompleksi i formuar në prani të enzimës fosfatazës alkaline dhe P-nitrofenolfosfatit,
zhvillon një reaksion të ngjyrosur intensiteti i të cilit matet fotometrikisht. Në këtë
mënyrë ELISA është një metodë cilësore, që shërben për dedektimin e pranisë së
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antigjeneve dhe njëherësh sasiore, pasi falë matjes së intensitetit të ngjyrimit gjykohet
mbi përqëndrimin e antigjenëve në mostrën e analizuar. Reaksioni specifik antigjenantitrup zhvillohet në të ashtuquajturën pjata mikrotitrimi, me përbërje polipropileni, i
cili ka afri për antitrupat. Këto pjata përmbajnë puse, në të cilat do të zhvillohet reaksioni
i lidhjeve antitrup-antigjen (A. Bacu. Baza të bioteknologjisë molekulare 2012). Virusi
dhe antigjenët viralë lejohen të thithen tek antitrupat e fiksuar, pasi antigjeni i palidhur
largohet nëpërmjet shpëlarjes. Pas shpëlarjes finale, leximi është bazuar në ndryshimin e
ngjyrës si pasojë e shtimit në të, të substrateve organike për enzimat e veçanta. Shfaqja e
ngjyrës është pasojë e veprimit të enzimës me substratin, gjë e cila bëhet e dukshme dhe
me sy të lirë.

Fig 2-2: Modeli i vendosjes së antitrupave kundrejt antigjenit në metodën ELISA indirekte. Në
këtë rast është antigjeni që shtohet i pari mbi matriks, i pasuar nga antitrupat primarë të ngjyrosur
me të kuqe; më pas shtohen antitrupat sekondarë të markuar me fosfatazën alkaline i ngyrosur
me blu.

Testi mund të jetë kuantitativ, si pasojë e një hollimi serial të antigjenit për të marrë titrin
në hollimin e fundit (end point), ose duke përdorur spektrofotometrinë që mat sasinë e
antitrupave të lidhur me enzimën-konjugatin dhe që këto janë të lidhura me antigjenin e
fiksuar (DO-densiteti optik). Përpunimet e mëtejshme i japin avantazhe në drejtim të
afinitetit shumë të madh të lidhjeve të avidinës dhe biotinës. Antitrupat e konjuguar me
biotinë, kanë aftësinë për të shtuar lidhjet dhe nuk ndryshojnë kapacitetin e lidhjes së
antigjenit. Metodat imune indirekte përdoren gjerësisht për arsye të ndjeshmërisë së lartë
të tyre dhe të eleminimit të nevojës për të veshur çdo antigjen viral. Në këtë rast antitrupi
zbulues është i paveshur dhe në proceset e mëvonshme shtohet një shtresë e veshur
(specie-specifik) anti-imunoglobulinë si evidentues i antitrupave. Në testin ELISA
gjithmonë e më shumë po përdoren antitrupat monoklonalë antiviralë, si zbulues ose si
lidhës. E rëndësishme në ELISA është të zgjedhim antitrupat me afinitet të lartë por jo
ata me specifitet të lartë, pasi mund të ngatërrohen me shtame ose viruse të tjerë në
mostrën që kontrollohet. Në fakt specifiteti i metodës mund të përcaktohet nëpërmjet
seleksionimit të antitrupave monoklonalë që drejtohen në një epitop që ose janë të
kufizuar për një serotip të veçantë virusi ose janë të përbashkët për të gjithë serotipet
brenda një specie të gjinisë (Kristaq Bërxholi, Hyrje në virologji 2004). Në studimin
tonë është përdorur teknika ELISA indirekte për dedektimin e antitrupave specifikë IgG.
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Kitet e përdorur janë kiti i prodhuar nga Biologët e Institutit Friedrich-Loeffler në
Greifswald të Gjermanisë, Prof.Dr Martin Groschup dhe Dr. Marc Mertens dhe kiti
Vektor Best i prodhuar në Rusi. Arsyeja pse u testuan me dy kitet e sipërpërmendura
totali prej 1150 mostra serumesh është për të mundësuar një pasqyrim sa më të saktë të
rezultateve.

Fig 2-3: Duke punuar me metodën ELISA indirekte (foto origjinale: A.Lugaj).

Protokolli i përgjithshëm i teknikës ELISA indirekte ndjek disa faza kryesore të
përshkruara si më poshtë:
1. Shtimi i antigjenit Kosovo Hoti në pusetat e pjatës së ELISA, i holluar në tretësirën e
parë buferike PBS (pH=11).
2. Vendosja e pjatës së ELISA në termostat në temperaturë 370C për 2 orë (fiksohet
antigjeni me suportin e ngurtë), më pas realizohet shpëlarja e pjatës së ELISA.
3. Bllokimi i siteve që nuk kanë antigjen. Ky proces realizohet duke shtuar tretësirën e
dytë buferike 3% BSA (Fraksioni V, pH=7.0, Serva) në PBS pH=7.2-Tween 20
0.05%) dhe tretësirën e tretë buferike 1%BSA (Fraksioni V, pH=7.0, Serva) në PBS
pH=7.2-Tween 20 0.05%).
4. Hollimi i serumeve me tretësirën e tretë buferike 1%BSA (Fraksioni V, pH=7.0,
Serva) në PBS pH=7.2-Tween 20 0.05%) realizohet në aparatin Laminar Flor.
5. Vendosja e pjatës së ELISA për 1 orë në temperaturë dhome.
6. Shpëlarja e pjatës së ELISA pas 1 ore realizohet me tretësirën washing buffer në
makinerinë larëse Tecan të ELISA.
7. Shtohet konjugati α-bovine-IgG-HRP (horse-raddish peroksidazë) dhe më pas
inkubohet për 1 orë në temperaturë 370C në termostat.
8. Shpëlarja e pjatës së ELISA pas 1 ore realizohet me tretësirën washing buffer në
makinerinë larëse Tecan të ELISA.
9. Shtohet substrati i përgatitur Trimetilbenzidinë TMB (9ml solucion A+1ml solucion
B).
10. Vendoset pjata e ELISA për 10 minuta në errësirë, në temperaturë dhome dhe më
pas ndalohet reaksioni duke shtuar acidin sulfurik H2SO4 (100 ml për pusetë).
11. Vendoset pjata e ELISA në makinerinë lexuese, duke absorbuar fillimisht dritën në
450nm (me diferencë 9 nm). Vlerësimi bazohet mbi kufirin e OD (densiteti optik),
ku për çdo mostër llogaritet përqëndrimi i (S/N): vlera e densitetit optik të mostrës
përmbi vlerën e kontrollit negativ (OD)nk shumëzuar me 100.
S/N=OD(mostrës)/OD(negativ kontroll)x100. Për vlerat më të vogla se 15% mostra
konsiderohet negative ndërsa për vlera më të mëdha se 25% mostra konsiderohet
pozitive (Protokolli i institutit FLI, Greifswald, Gjermani).
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2.2 Materiale dhe metoda për riqnat
2.2.1 Grumbullimi i riqnave
U realizua grumbullimi i riqnave nga kafshët bujqësore në një numër total prej 400
mostrash, në ato zona të Shqipërisë që kanë patur të dhëna për prezencën e etheve
hemoragjike të Krime Kongos EHKK. Duke u bazuar në ciklin jetësor të riqnave një, dy
dhe tre-bujtës, puna në terren është ngritur në dy periudhat stinore më të favorshme për
daljen e riqnave në kafshë (maj-qershor dhe shtator-tetor).

Fig 2-4: Duke realizuar grumbullimin e riqnave në terren dhe në kafshë (foto origjinale:
K.Bërxholi, A.Lugaj, Z. Hoxha).

Tabela 2-6: Numri i riqnave të grumbulluar në kafshët bujqësore në katër zona të Shqipërisë.
Qytet-Fshat

Gjedh

Kukës-Gjine
Lezhë-Torovicë
Has-Fejzo
Gjirokastër-Picar

38
45
24
-

Dhen

Dhi

Mbledhja e mostrave
(data/muaji/viti)

45
42
64
32
45
21
44
Totali 400 riqna
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2.2.2 Metoda e identifikimit të riqnave
Për të realizuar përcaktimin e riqnave në nivel gjinie dhe specie është përdorur çelësi i
identifikimit të riqnave nga (A. Estrada-Peña, A. Buattour; J.-L. Camicas & A.R.
Walker, 2004). Identifikimi i riqnave bazohet në disa kritere: morfologjia (ku në
pjesën më të madhe të rasteve shërben si kriter i vetëm identifikimi), lloji i bujtësit,
preferenca e vendit në bujtës, dukuritë gjeografike, sezonaliteti etj. Identifikimi
morfologjik bazohet në formën dhe përmasën e trupit, në prezencën ose në
mungesën e syve, prezencën e pllakave anale, zbukurimet e këmbëve dhe në llojet e
skutumeve.

Fig 2-5: Duke punuar në laborator për identifikimin e riqnave (foto origjinale: K. Bërxholi,
A. Lugaj).
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Tabela 2-7: Tiparet kryesore të disa riqnave prezente në kafshë bujqësore (në nivel gjinie).
Përmasa
të mëdha
të mëdha
të vogla

Aparati i gojës

Tipare të tjera

Gjinia

i vogël dhe
ventral
i gjatë dhe
anterior
i gjatë dhe
anterior

mungesë të skutumit
mungesë të pulvilit
çifte unazash në këmbë
prezenca e syve të mëdhenj
këmbë të errëta të dukshme
mungesa e syve
prezenca e syve dhe sasi të
mëdha zmalti në skutum
koksa e I me çifte degëzimesh
prezenca e syve dhe koksa e I e
madhe me çifte degëzimesh
mungesa e syve dhe koksa e I e
vogël me pak çifte degëzimesh
ose me një çift degëzimi

Argas
Ornithidoros

të mesme

i shkurtër dhe
anterior

të mesme

i shkurtë dhe
anterior

të vogla në të
mesme

i shkurtër dhe
anterior

A

B

C

D

Hyalomma
Ixodes
Dermacentor
Rhipicephalus
(Boophilus)
Haemaphysalis

Fig 2-6: Ndërtimi anatomik i riqnave Ixodes meshkuj: A. ana dorsale, B. ana ventrale dhe
femra: C. ana dorsale, B. ana ventrale.
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Shpjegimi i fjalëve kyçe të pjesëve përbërëse të riqnave (Fjalori)

 Baza e kapitulit (C)
lidh kokën me trupin e rriqnës
ka formë drejtkëndore ose hekzagonale
është e përbërë nga zona poroze ku vendosen sytë.
 Kapituli (A)
përfaqëson kokën ose aparatin e gojës së rriqnës
përbëhet nga palpet dhe tre segmentet e nyjeve
 Hipostoma (C)
shtesa e bazës së kapitulit
gjendet midis palpeve
 Nyjet (A-nyja e dytë e palpit, B-nyja e tretë e palpit)
segmentet e palpeve ose të këmbëve
 Palpet
pjesë e aparatit të gojës
përbëhen nga 4 segmente
 Idisoma (B)
trupi i rriqnës
 Skutumi
mburojë e fortë që gjendet në shpinën e riqnave
te meshkujt skutumi është i zgjeruar në të gjithë shpinën
te femrat skutumi zë vetëm 1/3 e shpinës (A)
 Sytë (A)
janë prezent në anë të skutumit
 Organet Haller
struktura të ndjeshme ndaj lagështirës dhe erës
janë të vendosura në majën e tarsusit të parë, të këmbës së parë
lëvizëse
 Koksa
baza e këmbëve që lidhet me trupin
 Spurs
struktura të mprehta që gjenden në bazën e koksës.
 Vija anale (A)
krijimi i një laku anterior ose posterior rreth anusit
 Anusi (B)
pozicionohet në pjesën fundore të anës ventrale
(në fund të aparatit tretës)
 Gjenitalet (organe riprodhuese të riqnave) përbëhen:
hapja gjenitale
vija gjenitale
vija anale
vija e mesme post-anale
anusi
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 Pulvili (A)
putrat prezente në fund të këmbëve
 Kthetrat (B)
ndihmon rriqnën për tu lidhur me bujtësin
gjenden në fund të putrave
 Festonet (A)
rrudhosjet e trupit
vendosen në fund të shpinës

Identifikimi i riqnave në nivel specie
Dermacentor marginatum (Sulzer, 1776)
Tabela 2-8: Tiparet e identifikimit të riqnës Dermacentor marginatum.
Përhapja
gjeografike
Habitati

Gjendet e përhapur gjerësisht në Europë por ka një shpërndarje gjeografike
të kufizuar deri në Afrikën e Veriut.
Pyje të buta, pemë të mbuluara, kullota dhensh, lëndina etj.

Tiparet
dalluese

Aparati i gojës i vogël, me kufij anësore të drejtë në bazën e
kapitulit. Femrat dhe meshkujt Dermacentor marginatum zakonisht
kanë disa zbukurime të bardha të zmaltit ndërsa meshkujt e kanë
shumë të gjatë koksën e katërt dhe kanë skutumin e çelët.

Aktiviteti

Mars-Prill dhe Shtator-Tetor.

Cikli jetësor

Tre-bujtës dhe përfundon brenda 1 viti.

Bujtësit

Riqnat adulte të D. marginatum infektojnë gjedh, dhen, dhi, qen,
njerëz, lepuj dhe irriqë. Stadet imature ushqehen kryesisht me
gjitarët e vegjël si brejtësit, insektivorët gjithashtu dhe me zogj.

Kërkimi i
bujtësit
Sëmundjet
Përmasat

Adultët kërkojnë bujtësin duke përdorur organet Hallers ndërsa stadet
imature nuk janë në kërkim të bujtësve.
Ethet hemorragjike të Krime Kongo (EHKK), Virusin e Nilit perëndimor
(WNV), ethet Q, Brucelozën, infektimi incefalomielit të kuajve etj.
Femrat 4.6-5.4mm, femrat e ngopura 15mm, meshkujt 4.8-5.8mm ndërsa
nimfat e paushqyera 1.4-1.8mm.

A

B

Fig 2-7: Pamje e species D.marginatum (A. ana dorsale dhe B. ana ventrale).
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Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794)
Tabela 2-9: Tiparet e identifikimit të riqnës Dermacentor reticulatus.
Gjendet e përhapur gjerësisht në Europë dhe në Afrikën qëndrore nga gjiri
Atlantik deri në Kazakistan.
Zona pyjore, livadhe, lëndina, kullota, pyje gjetherënëse.
Në të dyja sekset tipari më i rëndësishëm i D. reticulatus është prezenca e
palpeve të mprehta në aparatin e gojës, gjë që mungojnë te specia D
marginatum. Te femrat elemente të dukshme janë forma ovale e zonave
poroze, hapja e buzëve të poshtme gjenitale në formën e gërmës U dhe
forma e ngushtë e koksës së parë të jashtme dhe prezenca e disa
strukturave të mprehta të brendshme.
Mars-Qershor dhe Gusht-Nëntor

Përhapja
gjeografike
Habitati

Tiparet
dalluese

Aktiviteti
Cikli jetësor
Bujtësit
Kërkimi i
bujtësit
Sëmundjet
Përmasat

Tre-bujtës, zgjat 1-2 vjet.
Riqnat adulte të D. reticulatus infektojnë gjitarët e mëdhenj dhe të mesëm,
gjedh, dhen, dhi, qen, kuaj, derra dhe njerëz. Stadet imature nimfë dhe
larvë ushqehen në gjitarë të vegjël si insektivorë dhe më pak te zogjtë.
Adultët kërkojnë bujtësin duke përdorur organet Hallers ndërsa stadet
imature nuk janë në kërkim të bujtësve
Encefaliti pranverë verë i Rusisë, ethet Q, brucelozën, infektimi
incefalomielit i kuajve etj.
Femrat 3.8-4.52mm, femrat e ngopura 10mm, meshkujt 4.2-4.8mm ndërsa
nimfat e paushqyera 1.4-1.8mm.

A

B

C

D

Fig 2-8: Pamje e species D. reticulatus (A. femër ana dorsale, B. femër ana ventrale, C.
mashkull ana dorsale dhe D. mashkull ana ventarle).
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Hyalomma marginatum (Koch, 1844)
Tabela 2-10: Tiparet e identifikimit të riqnës Hyalomma marginatum.
Përhapja
gjeografike
Habitati

Tiparet
dalluese

Aktiviteti
Cikli jetësor

Gjendet e përhapur gjerësisht në rajonin Meshetar kryesisht në Europën
juglindore (Shqipëri, Kosovë, Turqi, Itali, Greqi, Spanjë, Francë dhe
Portugali) dhe në Afrikën veriore (Moroko, Tunizi dhe Algjeri).
Në klimë Mesdhetare me lagështi, jo thatësirë dhe janë të përhapura
gjerësisht në zonat e gëmushave, livadheve, kullota etj. Adultet janë aktive
në temperaturë mbi 12oC ndërsa larvat midis 14-16oC.
Te femrat Hyalomma, skutumi është i errët dhe në kufijtë posterirë kanë
vija gjarpërueshe, ndërsa Hyalomma meshkuj kanë prezencën e një vije
qëndrore në pjesën fundore të skutumit. Vrimat e ajrimit kanë shumë pak
qime të shpërndara rreth sipërfaqes së tyre, këmbët janë të ngjyrosura në
çiftet e unazave (gjithahstu kanë disa njolla të çelëta përgjatë sipërfaqes
dorsale të segmenteve qëndrore të të gjithë këmbëve). Hipostoma është në
formë drejtkëndëshe dhe ka një shtrirje gjatësore më të madhe se riqnat e
tjerë, në pjesën e përparme të trupit. Festonet qëndrore janë të errëta ndërsa
festonet e paraqëndrore janë të ndarë. Pllakat anale në pjesën fundore
marrin formë katrore dhe poshtë tyre gjenden pllakat sub-anale të mëdha
ndërsa hapja e buzëve të poshtme gjenitale merr formën e gërmës U.
Hyalomma adulte, janë prezente në kafshë, në periudhën Mars-Nëntor dhe
kulmin e aktivitetit e arrijnë në pranverë (Prill-Maj). Stadet imature janë
aktive në verë midis periudhës Maj-Shtator.
Cikël jetësor dy-bujtës. Larvat dhe nimfat ushqehen për 26 ditë ndërsa
adultët për 14 ditë.

Riqnat adulte të H. marginatum infektojnë gjedhët dhe thundrakë të
tjerë si (kuajt, dhen, dhi dhe deve) dhe lidhen me kafshën në pjesën
e prapme të trupit në zonën e perineumit. Stadet imature ushqehen
në gjitarë të vegjël si lepuj (vendi i lidhjes me kafshën është zona e
veshëve) dhe në irriqa dhe zogj (lidhen me kokën e bujtësit).

Bujtësit

Në dallim nga riqnat Ixode që janë në pritje të kalimit të bujtësit, riqnat
Hyalomma janë quajtur si riqnat gjuajtëse të bujtësve duke përdorur
organet Hallers.
Vektor kryesor i sëmundjes së etheve hemorragjike Krime Kongo EHKK
dhe transmeton protozoarin Babesia caballi duke shfaqur sëmundjen e
Babesiozës në kuaj.
Femrat 5.5-6.5mm, femrat e ngopura 20mm, meshkujt 3.8-5.6mm ndërsa
nimfat e paushqyera 1.4-1.8mm.

Kërkimi i
bujtësit
Sëmundjet
Përmasat

A

B
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C

D

Fig 2-9: Pamje e species H. marginatum (A. mashkull ana dorsale, B. mashkull ana
ventrale, C. femër ana dorsale dhe D. femër ana ventarle).

Rhipicephalus bursa (Canestrini & Fanzago, 1878)
Tabela 2-11: Tiparet e identifikimit të riqnës Rhipicephalus bursa.
Përhapja
gjeografike
Habitati

Tiparet
dalluese
Cikli jetësor
Bujtësit

Sëmundjet

Përmasat

A

R. bursa është një ndër riqnat më të përhapura në rajonin e Mesdheut
kryesisht në vendet e Europës jugore si (Shqipëri, Kosovë, Greqi)
prezente në bagëti.
Riqnat R. Bursa preferojnë klimën Mesdhetare me lagështi, jo thatësirë
dhe janë të përhapura gjerësisht në livadhe, gëmusha, kullota dhe
shkurre por mund të gjenden dhe në zonat e gjysëm-shkretëtirave.
Në anën dorsale femrat adulte i kanë këndet e bazës së kapitulit të
mprehta, palpet janë të shkurtra, zonat poroze janë ovale dhe të lidhura
ngushtësisht me njëra tjetrën, skutumi është i errët dhe i pikëzuar. Koka
është me majë, hapja e buzëve të poshtme gjenitale merr formën e
gërmës V dhe vrimat e ajrimit kanë densitet të lartë të qimeve.
Cikël jetësor dy-bujtës.
Bujtësit e preferuar të riqnave R. Bursa janë dhen, dhi, gjedh dhe kuaj.
Riqnat adulte ushqehen në zonën e bishtit, të ijeve dhe të gjinjve të
bujtësve, ndërsa në dhen vendi i preferuar i riqnave për tu ushqyer është
sipërfaqja e jashtme dhe e brendshme e veshëve.
Riqnat R. Bursa transmetojnë në gjedh protozoarët Babesia bigemia,
dhe Babesia bovis, ndërsa në kuaj dhe në dhen transmetojnë Babesia
caballi dhe Babesia ovis. Kohët e fundit është vërtetuar se riqnat R.
Bursa transmetojnë virusin EHKKV që shkakton sëmundjen e EHKK-së
dhe bakterin Anaplazma që shkakton sëmundjen e Anaplasmozës.
Femrat 4.2-4.5mm, femrat e ngopura 10mm, meshkujt 3.8-4.3mm
ndërsa nimfat e paushqyera 1.4-1.8mm.

B

C

D

Fig 2-10: Pamje e species R. bursa (A. mashkull ana dorsale, B. mashkull ana ventrale, C.
femër ana dorsale dhe D. femër ana ventarle).
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KREU 3. REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Rezultatet e matjes së antitrupave anti-EHKKV IgG me teknikën e ELISA
indirekte
Rezultatet e matjes së antitrupave anti-EHKKV IgG në kafshët bujqësor nëpërmjet
tekinkës ELISA indirekte janë paraqitur në mënyrë të përmbledhura në tabelat 3-1,
3-2 dhe 3-3. Në funksion të vlerave të rezultateve u mundësua përcaktimi i
prevalencës për secilën zonë për të dhënë një informacion të përgjithshëm për
përhapjen e shkallës së infeksionit EHKKV.
Tabela 3-1: Rezultatet e përmbledhura dhe përcaktimi i prevalencave në % për secilën zonë
në gjedh.

Qytet-Fshat

Nr

Raste
pozitive

Raste
negative

Gjinia
F

M

139

+
1

7

Prevalenca
%

Has-Fejzo

158

12

146

+
11

Kavajë

54

0

54

0

54

0

0

0%

Kukës-Çajë

40

0

40

0

40

0

0

0%

Berat-Terpan
Kolonjë-ErsekëVrepckë
Pogradec-Leshnicë

81

8

73

8

71

0

2

9.9%

54

4

50

4

50

0

0

7.4%

32

0

32

0

32

0

0

0%

Rrëshen

42

2

40

2

40

0

0

4.7%

Korçë-Bulgarec

30

0

30

0

30

0

0

0%

Korçë-Qatrom

35

0

35

0

35

0

0

0%

Gjirokastër-Picar

50

2

48

2

48

0

0

4%

7.6%

Nisur nga të dhënat e tabelës 3-1 rezultojmë se kemi vërejtur prezencë të infeksionit
EHKKV edhe në zona ku nuk është vërejtur asnjëherë infeksioni në njerëz. Kështu në
zonën e Picarit-Gjirokastër është gjetur infeksioni me prevalencë rreth 4%. Prezenca e
infeksionit në gjedh mendojmë se është e justifikueshme po të kemi parasysh kushtet
ekologjike të zonës, kujdesin jo të mjaftueshëm për largimin e riqnave nga kafshët etj
(faktorë këto që ndikojnë dukshëm në përhapjen e infeksionit EHKKV).
Nga ana tjetër duket sikur ka një kontradiktë në prezencën e infeksionit në kafshë dhe
mungesën e infeksionit në njerëz. Në fakt, sipas disa të dhënave të autorëve të ndryshëm
ku midis tyre dhe një ndër zërat më të njohur botërorë në këtë fushë Prof. Zati
Vatansever (zativet@gmail.com), i cili thekson se kjo është plotësisht e justifikueshme,
pasi është e lidhur me nivelin e infeksionit në riqna.
Theksojmë se nëse ky infeksion është në nivelin e vlerave mbi 80% atëherë detyrimisht
do të kemi prezencë të infeksionit në njerëz, në të kundërt nuk do të kemi raste të tilla.
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Duke parë këto momente, prezencën e infeksionit në kafshë, dhe faktin e mundësisë së
rritjes së përqindjes së infeksionit në riqna, mendojmë dhe këmbëngulim se këto të
dhëna duhet të jenë sinjal alarmi për shërbimin human, po ashtu dhe për shërbimin
veterinar, ku të dy së bashku të rrisin në një nivel më të lartë punën për parandalimin e
përhpajes së këtij infeksioni në njerëz.

Fig 3-1: Paraqitje grafike e prevalencave në (%) për secilën zonë në gjedh.

Në figurën 3-1 paraqiten vlerat e prevalencave për secilën zonë të marrë në studim
për përcaktimin e antitrupave anti-EHKKV IgG në gjedh. Vihet re se prevalencën më
të lartë e ka zona Terpan-Berat, me vlerën 9.9%, ndërsa prevalencën zero e kanë disa
zona si Pogradec-Leshnicë, Kavajë, Korçë-Bulgarec, Kukës-Çajë dhe Korçë-Qatrom.
Ky moment, sipas mendimit tonë, lidhet me kushtet ambientiale (ekologjike) në këto
zona, si p.sh prezenca e tokave të punuara apo të papunuara. Theksojmë se në tokat e
punuara, prezenca e riqnave Hyalomma është më e pakët, ku shpesh edhe mungon
(komunikim personal me Prof. Zati Vatansever), ndërsa në zona të tilla si Terpan-Berat,
kushtet natyrore-ekologjike janë shumë të përshtatshme, pasi këto zona karakterizohen
nga prezenca e shkurreve, toka të lëna djerë për shumë vite etj.
Krahas kësaj theksojmë se në zonën e Terpanit, para shumë vitesh ka patur raste të
infeksionit edhe në njerëz, por aktualisht nuk janë vërejtur raste të tilla. Në këtë zonë
kujdesi për luftën kundër riqnave është neglizhuar, si rrjedhojë e mos shfaqjes për shumë
kohë të infeksionit EHKKV në njerëz. Ky moment mendojmë se duhet të vlerësohet
seriozisht nga ana e shërbimeve humane dhe veterinare, pasi kjo përqindje e lartë e
infeksionit në kafshët bujqësore shërben si një këmbanë alarmi në këtë drejtim, për
mundësi të shpërthimeve të papritura në popullatën humane. Këto janë faktorë
predispozues për prezencë të lartë të infeksionit EHKKV.
Një fakt tjetër i dhënë në tabelën dhe figurën e mësipërme është edhe prezenca e
infeksionit EHKKVnë zonën e Rrëshenit. Mund të theksojmë se gjetja e infeksionit në
këtë rreth ishte e pritshme, duke patur për bazë, kushtet e përshtatshme ekologjike dhe
blegtorinë aktuale shumë të zhvilluar. Në këtë zonë, sipas të dhënave gojore të shërbimit
human, shumë vite më parë, ka patur raste të infeksionit në njerëz. Sipas mendimit tonë,
ky moment vlen të theksohet, pasi prania qoftë edhe një herë e infeksionit EHKKV në
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këtë zonë, do të krijojë mundësi për persistencën e tij, si pasojë e prezencës së
infeksionit në popullatën e riqnave dhe transmetimit të tij në rrugë transovariale
(Swanepoel and Burt et al., 2004). Në këtë drejtim ajo që ne do të theksonim dhe që e
shikojmë të rëndësishme është fakti se edhe kjo zonë duhet të vlerësohet jo vetëm për
praninë e infeksionit në njerëz shumë vite më parë, por edhe për mudnësinë e rishfaqjes
së infeksionit përsëri në njerëz.
Një moment tjetër shumë i rëndësishëm për tu analizuar, është rasti i zonave të
paprekura nga infeksioni i EHKKV-së në njerëz, si rezultat i prezencës së riqnave që
nuk janë të infektuar në vlerën mbi 80%. Në këto zona mund të krijohen kushte të
përshatshme të shtimit të shpejtë të infeksionit në riqna dhe të shpërthimit të papritur të
infeksionit në njerëz, pasi kushtet ekologjike ndryshojnë thuajse çdo vit si pasojë e
ndryshimeve globale. Theksojmë se ethet hemorragjike janë infeksione që shpërthejnë
pa pritur (Swanepoel et al., 1997), por gjithashtu theksojmë se aktualisht nuk kemi
njohuri se sa arrin prevalenca e infeksionit EHKKV në riqna. Për këtë arsye, arrijmë në
konkluzionin se një studim i tillë do të luante një kontribut shumë të rëndësishëm për
epidemiologjinë e infeksionit.
Një moment interesant, që del nga tabela e mësipërme, është fakti i prezencës së
infeksionit në kafshë në zonën e Hasit. Aktualisht zona e Hasit njihet si një zonë me
epidemiologji të theksuar të këtij infeksioni në njerëz. Thuajse çdo vit në këtë zonë ka
patur raste në njerëz të prekur nga infeksioni EHKK. Në këtë zonë, nisur nga rezultatet
tona, prisnim nivele të lartë të prevalencës së infeksionit EHKK, por nuk prisnim që
përqindja e tij të ishte në këto nivele pra jo shumë të larta, megjithëse numri i krerëve
nuk ishte i vogël. Sipas mendimit tonë, vlen të theksohet se ky moment është shumë
interesant. Këtu mendojmë se duhet të ketë disa arsye, ku do të veçonim popullatën
humane, e cila duke patur vazhdimisht raste të këtij infeksioni deri në vdekje, popullata
është sensibilizuar vazhdimit dhe natyrisht si pasojë e këtij sensibilizimi është rritur
shumë vëmendja kundër këtij infeksioni. Gjithashtu theksojmë, se krahas kësaj, një
kujdes i vazhdueshëm është bërë në luftimin kundër riqnave duke trajtuar kafshët
bujqësore të sapo kthyera nga kullotat vazhdimisht për prezencë të riqnave me rregullsi
të plotë. Po kështu dhe vetëkontrolli i personave, për prezencë riqnash në trupin e tyre, të
cilët janë të detyruar të punojnë në terren, tashmë është pjesë e detyrueshme e
profilaksisë.

Fig 3-2: Paraqitje grafike e femrave dhe meshkuve pozitivë dhe negativë në gjedh ndaj
prezencës së antitrupave anti-CCHFV IgG, analizuar me metodën ELISA indirekte.

47

A. LUGAJ (2014): KËRKIME PËR PREZENCËN E ETHEVE HEMORRAGJIKE NË
KAFSHËT BUJQËSORE NË VENDIN TONË

Në figurën 3-2 paraqitet numri i femrave pozitivë dhe negativë në gjedh për secilën
zonë ku vihet re se numrin më të lartë të femrave pozitivë e ka zona Has-Fejzo me
vlerën 11, ndërsa numrin më të ulët e kanë zonat Kavajë, Kukës-Çajë, PogradecLeshnicë me vlerën 0.
Po në këtë figurë paraqitet numri i meshkujve pozitivë dhe negativë në gjedh në dy
zona ku vihet re se numrin më të lartë të meshkujve pozitivë e ka zona Has-Fejz me
vlerën 1, ndërsa numrin më të ulët e ka zona Berat-Terpan me vlerën 0.
Tabela 3-2: Rezultatet e përmbledhura dhe përcaktimi i prevalencave në % për secilën zonë
në dhen.

Qytet-Fshat

Nr

Raste
pozitive

Raste
negative

Gjinia
F

M

Ersekë-Vrepckë

29

28

1

+
27

Pogradec-Buzaisht

45

0

45

0

43

0

2

0%

Korçë-Shigjitas

50

8

42

7

39

1

3

16%

Korçë-Libonik

64

0

64

0

61

0

3

0%

49

0

49

0

49

0

0

0%

45

10

35

10

33

0

2

22.2%

Lezhë-Kolonjak

45

40

5

40

5

0

0

88.9%

Lezhë-Ishull-Lezhë

47

9

38

9

38

0

0

19.1%

Lezhë-IshullShëngjin
Lezhë-Torovicë

1

+
1

0

Prevalenca
%
96.5%

Në tabelën e mësipërme, paraqiten të dhënat për prezencën e infeksionit EHKKV në
dhen. Nisur nga të dhënat e tabelës 3-2, duket qartë se në pjesën më të madhe të zonave
të studiuara, me përjashtim të zonave Korçë-Libonik, Pogradec-Buzaisht dhe LezheIshull-Shëngjin, që nuk kanë patur prezencë të infeksionit, zonat e tjera paraqesin një
prezencë relativisht të lartë të infeksionit EHKKV.
Theksojmë se përqindja më e lartë e infeksionit është vërejtur në Vrepckë-Ersekë, ku
nga 29 krerë të kontrolluar rezultojnë 28 pozitivë me 96.5% pozitivitet, e cila pasohet
nga Lezhë-Kolonjak me 88.9% pozitivitet dhe po Lezhë-Torovicë me 22.2 % pozitivitet.
Të dhënat tona përputhen dhe me të dhënat e autorëve të huaj të cilët japin shifra të larta
për prezencën e këtij infeksioni në dhen. Në Kosovë gjatë hulumtimeve serologjike
është përcaktuar se kafshët shtëpiake janë rezervuar të rëndësishëm të infeksionit
EHKK me pozitivitet prej 14% në gjedh dhe 32.6% në dhen (Isme Humolli, Isuf
Dedushaj, Profesorë në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës).
Në tre zona të ndryshme të Irakut, u grumbulluan serume nga 2.205 kafshë dhe u
gjendën antitrupat e virusit EHKKV në 443/769 (57.6%) dhen, 279/562 (49.6%) dhi,
122/411 (29.3%) gjedh (Swanepoel R et al., 1987). Gjithashtu, në një studim të vitit
1975 nga Irani, 277/728 (38%) dhen, 49/135 (36%) dhi dhe 23/130 (18%) gjedh
kishin prezencë të antitrupave IgG ndaj virusit EHKKV (Obradovic et al., 1981).
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Nisur nga krahasimet e mundshme që realizohen midis zonave të Shqipërisë dhe zonave
të huaja për prezencë të infeksionit EHKKV, duket dukshëm prezenca e prevalencës më
të lartë në zonat tona. Kushtet ekologjike të zonave në fjalë janë shumë më të
përshtatshme se sa në ato zona që përmendin autorët. Këto zona janë shumë të
favorshme për prezencën e riqnave pasi kanë toka të papunuara me prezencë gurësh e
shkuresh, me reshje të shumta shiu (komunikim personal me banorët e zonës) si dhe
temperatura jo shumë të ulta në muajt e dimrit, duke bërë të mundur ruajtjen e larvave
për periudhën pasardhëse. Duhet të theksojmë se edhe lufta kundër riqnave nuk ka qënë
aktive dhe nuk realizohet në të gjitha zonat, pasi në zonat me prevalencë të lartë të
infeksionit lufta kundër riqnave nuk bëhet e programuar.
Gjithashtu duhet të theksojmë se në zonën e Vrepckës para disa vitesh ka patur raste
infeksioni të rënda në njerëz dhe prevalenca e lartë e infeksionit EHKKV në këtë zonë
vjen si rezultat i kontrollimit të numrit të pakët të kafshëve (dhenve). Sipas mendimit
tonë duhet të thellohen studime të mëtejshme, sidomos po të kemi parasysh faktin se kjo
zonë është një zonë e largët nga zonat e tjera të infektuara, pra e “mbyllur” ku përhapja e
riqnave është disi e vështirë.
Megjithatë, një ndër faktorët kryesorë që mund të kenë ndikuar në përhapjen e
infeksionit EHKKV në Vrepckë, si rezultat i prezencës së popullatës së riqnave të
infektuara është edhe lëvizja e shpendëve. Ku sipas autorëve (Voron et al., 2007) ky
moment vlerësohet në epidemiologjinë e sëmundjes.

Fig 3-3: Paraqitje grafike e prevalencave në (%) për secilën zonë në dhen.

Në figurën 3-3 paraqiten vlerat e prevalencave për secilën zonë të marrë në studim
për përcaktimin e antitrupave anti-EHKKV IgG në dhen. Vihet re se prevalencën më
të lartë e ka zona Kolonjë-Ersekë-Vrepckë me vlerën 96.5%, ndërsa prevalencën më të
ulët e kanë disa zona si Pogradec-Buzaisht, Korçë-Libonik dhe Lezhë-Ishull-Shëngjin
me vlerën 0%.
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Fig 3-4: Paraqitje grafike e femrave dhe meshkujve pozitivë dhe negativë në dhen ndaj
prezencës së antitrupave anti-EHKKV IgG, analizuar me metodën ELISA indirekte.

Në figurën 3-4 paraqitet numri i femrave pozitivë dhe negativë në dhen për secilën
zonë, ku vihet re se numrin më të lartë të femrave pozitivë e ka zona Lezhë-Kolonjak
me vlerën 40, ndërsa numrin më të ulët e kanë zonat Korçë-Libonik, Pogradec-Buzaisht
dhe Lezhë-Ishull-Shëngjin me vlerën 0. Po në këtë figurë paraqitet numri i meshkujve
pozitivë dhe negativë në dhen në pesë zona, ku vihet re se numrin më të lartë të
meshkujve pozitivë e ka zona Korçë-Shigjitas me vlerën 3, ndërsa numrin më të ulët e
kanë zonat Pogradec-Buzaisht dhe Korçë-Libonik.
Tabela 3-3: Rezultatet e përmbledhura dhe përcaktimi i prevalencave në % për secilën zonë
në dhi.

Qytet-Fshat
Kolonjë-ErsekëVrepckë
PogradecTushemisht

Nr

Raste
pozitive

Gjinia

Raste
negative

F

Prevalenca
%

M

+

-

+

-

21

16

5

16

5

0

0

76.2%

43

23

20

22

20

1

0

53.5%

Burrel-Baz

26

2

24

2

24

0

0

7.7%

Lezhë-Torovicë

42

36

6

25

5

1

1

85.7%

Lezhë-Mamurras

68

5

63

5

59

0

4

7.4%

Në tabelën e mësipërme janë paraqitur rezultatet serologjike për specien dhi, në
zonat Lezhë-Mamurras, Lezhë-Torovicë, Burrel-Baz, Pogradec-Tushemisht dhe
Kolonjë-Ersekë-Vrepckë. Vlen për tu theksuar, se në këtë specie kafshe është
vërejtur prezenca e infeksionit EHKKV (pozitiviteti) në të gjtiha zonat e
kontrolluara.
Si rezultat mund të themi se shpeshtia e infeksionit në dhi është shumë e madhe në
raport me speciet e tjera si dhen dhe gjedh, pasi përqindja mesatare në total e
infeksionit është më e lartë. Nga studimi i tabelës vërejmë se përqindja e infeksionit
në dhi është më e lartë në zonën e Torovicës me vlerën 85.7%, gjë e cila është
plotësisht e justifikueshme, po të kemi parasysh kushtet ekologjike të zonës me të
gjithë faktorët ambientalë predispozues.
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Gjithashtu theksojmë se niveli kulturor në këto vende është jo shumë i lartë dhe
kujdesi për luftën kundër riqnave është i ulët. Në këtë zonë kemi qënë dëshmitarë të
mos kujdesit për eleminimin e riqnave kur ato largoheshin nga trupi i kafshëve, pasi
si rregull është e detyrueshme që riqnat mbas largimit nga trupi i kafshëve duhet të
grumbullohen dhe të eleminohen me djegie.
Në këtë rast bëhej e kundërta sepse riqnat hidheshin në terren në mënyrë të
pakujdesshme, duke krijuar kushte të favorshme për përhapjen e mëtejshme të
popullatës së riqnave.
Nisur nga të dhënat e tabelës 3-3, vërejmë se prevalenca e infeksionit EHKKV në
zonën e Vrepckë-Ersekës arrin një vlerë relativisht të lartë rreth 76.2%. Natyrisht që
edhe në këtë zonë mbizotërojnë faktorët ekologjikë të përshtatshëm për zhvillimin e
riqnave dhe sidomos ekzistenca e pyjeve të përzier të vegjël me shkurre dhe gjethe
gjërë që favorizojnë përhapjen e infeksionit EHKKV.
Të dhënat e tabelës së mësipërme rezultojnë gjithashtu edhe në prezencën e
infeksionit EHKKV në dhi në zonën Pogradec-Tushemisht. Ky rezultat nuk ishte i
pritshëm, pasi nisur nga hulumtimet tona po në këtë rreth, në dhen nuk kemi gjetur
asnjë rast pozitiv. Gjithashtu edhe në gjedh, por në një zonë tjetër rurale të këtij
rrethi, në Leshnicë nuk kemi vërejtur pozitivitet.
Këtë rezultat nuk jemi në gjendje që ta interpretojmë, pasi niveli i lartë i prezencës së
infeksionit në dhi, na bën që të theksojmë se duhen bërë dhe më tepër kërkime në
këtë drejtim duke përcaktuar përfundimisht statusin e kafshëve gjedh, dhen dhe dhi
në zonën e Pogradecit.
Prezenca e infeksionit EHKKV në Tushemisht, natyrisht që edhe në këtë zonë është
e justifikueshme, për shkak të ekologjisë, nivelit të lagështisë etj (faktorë këto
predispozues për përhapjen e popullatës së riqnave).

Fig 3-5: Paraqitje grafike e prevalencave në (%) për secilën zonë në dhi.
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Në figurën 3-5 paraqiten vlerat e prevalencave për secilën zonë të marrë në studim
për përcaktimin e antitrupave anti-EHKKV IgG në dhi. Vihet re se prevalencën më të
lartë e ka zona Lezhë-Torovicë me vlerën 85.7%, ndërsa prevalencën më të ulët e ka
zona Lezhë-Mamurras me vlerën 7.4%.

Fig 3-6: Paraqitje grafike e femrave dhe meshkujve pozitivë dhe negativë në dhi, ndaj prezencës
së antitrupave anti-EHKKV IgG, analizuar me metodën ELISA indirekte.

Në figurën 3-6 paraqitet numri i femrave pozitivë dhe negativë në dhi për secilën
zonë, ku vihet re se numrin më të lartë të femrave pozitivë e ka zona Lezhë-Torovicë
me vlerën 32, ndërsa numrin më të ulët e ka zona Burrel-Baz me vlerën 2. Po në këtë
figurë paraqitet numri i meshkujve pozitivë dhe negativë në dhi në tre zona, ku vihet
re se numrin më të lartë të meshkujve pozitivë e ka zona Pogradec-Tushemisht me
vlerën 5, ndërsa numrin më të ulët e ka zona Lezhë-Mamurras.
Duhet të theksojmë se pavarësisht rasteve pozitive në meshkuj, nuk mund të
konkludojmë se kemi diferencë në ndjeshmërinë e seksit në kafshë. Kjo për arsyen e
thjeshtë sepse numri i meshkujve në raport me femrat në kafshë është jashtëzakonisht i
ulët. Megjithatë të dhënat e autorëve të litëraturave të huaj theksojnë se nuk ka ndryshim
në drejtim të seksit, lidhur me ndjeshmërinë kudrejt këtij infeksioni (Ibrahim A Adam, et
al., 2013).
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Tabela 3-4: Tabelë përmbledhëse e rezultateve për prezencën e antitrupave anti-EHKKV IgG
sipas zonave përkatëse, të shprehura në përqindje.
Qyteti

Specia

Numri total

Has

Gjedh

158

12

7.6%

Kavajë

Gjedh

54

0

0%

Kukës

Gjedh

40

0

0%

Berat

Gjedh
Gjedh
Dhen
Dhi
Gjedh
Dhen
Dhi

81
54
29
21
32
45
43

8
4
28
16
0
0
23

9.9%
7.4%
96.5%
76.2%
0%
0%
53.5%

Gjedh
Gjedh
Dhen
Gjedh
Dhi
Dhi
Dhen
Dhi

42
65
114
50
26
68
186
110
1150

2
0
8
2
2
5
59
41
205

4.7%
0%
7%
4%
7.7%
7.4%
31.7%
37.27%
17.82%

KolonjëErsekë
Pogradec
Rrëshen
Korçë
Gjirokastër
Burrel
Mamurras
Lezhë
Totali

Nr i rasteve pozitive

Prevalenca

46.15%

19.17%

4.47%

33.78%

Duke u bazuar në tabelën e mësipërme (Tabela 3-4) arrijmë në përfundimin se
pothuajse në të gjithë territorin e vendit tonë, në kafshë bujqësore është vërejtur
pozitiviteti i infeksionit EHKKV. Ky pozitivitet është hasur në të gjitha speciet por
jo në të gjitha zonat, ku mund të theksojmë se në rajonin e Korçës dhe të Kukësit
nuk kemi vërejtur pozitivitet në gjedh. Natyrisht përqindja e pozitivitetit është e
ndryshme në rrethe të ndryshëm. Niveli më i lartë i përqindjes së pozitivitetit të
infeksionit EHKK është hasur në Kolonjë-Ersekë me vlerën 46.15 % (mesatarisht
për të gjitha speciet) më pas ndiqet nga rrethi i Lezhës me vlerën mesatare 33.78 %
dhe Pogradeci me 19.17%).
Po kështu, brenda këtyre zonave, sikurse e kemi theksuar edhe në diskutimet e
tabelave të mësipërme për speciet e veçanta, kemi ndryshime në nivel infeksioni
sipas specieve, ku niveli më i lartë është vërejtur në Kolonjë-Ersekë përkatësisht në
dhen 96.5%, kurse në dhi 76.2%, ndërsa në Pogradec ky infeksion në dhi është
gjithashtu i lartë 53.5% dhe që pasohet nga rrethi i Lezhës me vlerën 37.27 %.
Ndërkohë në zonat e tjera infeksioni i EHKKV-së arrin në përgjithësi nivele të ulëta,
deri në vlerën 7%.
Të dhënat e tabelës 3-4 janë paraqitur në mënyrë grafike në figurën 3.7, ku
theksojmë se të dhënat në të janë më analitike se sa në grafik.

53

A. LUGAJ (2014): KËRKIME PËR PREZENCËN E ETHEVE HEMORRAGJIKE NË
KAFSHËT BUJQËSORE NË VENDIN TONË

Fig 3-7: Paraqitje grafike e vlerave të prevalencës për prezencën e infeksionit EHKK në kafshët
bujqësore sipas zonave përkatëse.
Tabela 3-5: Rezultatet e analizës së testit χ2 (chi square) për matjen e vlerave të
antitrupave anti-EHKK IgG në gjedh, në nëntë zona të Shqipërisë.
2

TESTI χ
Krahasimi midis dy
zonave

2

Vlera e χ

Shkallët e lirisë [df]

Sinjifikanca [p]

Has/Kavajë

23.988

2

.000

Has/Kukës

17.417

2

.000

Has/Berat

39.519

4

.000

Has/Kolonjë-Ersekë

48.646

4

.000

Has/Pogradec

20.069

2

.000

Has/Rrëshen

18.081

4

.001

Has/Korçë

37.498

2

.000

Has/Gjirokastër

24.261

4

.000

Kavajë/Kukës

124.566

1

.000

Kavajë/Berat

100.506

2

.000

Kavajë/Kolonjë-Ersekë

186.000

2

.000

Kavajë/Pogradec

94.476

1

.000

Kavajë/Rrëshen

132.611

2

.000

Kavajë/Korçë

141.646

1

.000

Kavajë/Gjirokastër

167.157

2

.000
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Kukës/Berat

68.184

2

.000

Kukës/Kolonjë-Erseke

126.286

2

.000

Kukës/Pogradec

141.070

1

.000

Kukës/Rrëshen

177.262

2

.000

Kukës/Korçë-

94.862

1

.000

Kukës/Gjirokastër

139.102

2

.000

Berat/Rrëshen

71.646

4

.000

Berat/Kolonjë-Ersekë

102.121

4

.000

Berat/Pogradec

51.412

2

.000

Berat/Korçë

131.046

2

.000

Berat/Gjirokastër

90.213

4

.000

Kolonjë-Ersekë/Pogradec

99.510

2

.000

Kolonjë-Ersekë/Rrëshen

134.788

4

.000

Kolonjë-Ersekë/Korçë

141.646

2

.000

Kolonjë-Ersekë/Gjirokastër

167.947

4

.000

Pogradec/Rrëshen

133.523

2

.000

Pogradec/Korçë

71.947

1

.000

Pogradec/Gjirokastër

107.022

2

.000

Rrëshen/Korçë

100.988

2

.000

Rrëshen/Gjirokastër

148.326

4

.000

Korçë/Gjirokastër

118.494

4

.000

Në tabelën 3-5 janë paraqitur rezultatet e përpunimit statistikor nëpërmjet programit
SSPS (versioni 19) për testin χ2 (chi square). Janë marrë në shqyrtim kombinimet
midis zonave dy e nga dy për të parë nëse zonat (rurale) ndikojnë në përhapjen e
shkallës së infeksionit EHKKV në gjedh. Duke u nisur nga nëntë zonat e studimit
numri total i kombinimeve dy e nga dy del 36. Për secilin krahasim të antitrupave
anti-EHKK IgG në gjedh midis zonave, do të bazohemi në vlerën e χ2, shkallët e
lirisë [df] dhe sinjifikancën p.
Nga tabela duket qartë se për të 36 kombinimet vlera e sinjifikancës p del 0 pra më e
vogël se niveli i besueshmërisë së testit χ2 α=0.05. Për këtë arsye mund të themi, se
meqënëse vlera e sinjifikancës p është më e vogël se niveli i besueshmërisë α hidhet
poshtë hipoteza H0 dhe pranohet hipoteza H1, që tregon se shkalla e infeksionit
EHKKV është e ndryshme në zona të ndryshme, pra zona ndikon në përhapjen e
infeksionit EHKKV në gjedh.
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Disa nga faktorët kryesorë që ndikojnë në zona të ndryshme, të lidhura këto me
shkallën e përhapjes së infeksionit EHKKV janë: faktorët klimatike (temperaturat,
rreshjet) ekologjia ambientale (lartësia mbi nivelin e detit, shkurret, tokat e
papunuara), mënyra e mbajtjes së kafshëve (rritja ekstensive e tyre) dhe prezenca e
kafshëve të egra, të cilat favorizojnë shumë zhvillimin e riqnave. Po kështu në këtë
drejtim ndikon shumë dhe standarti jetësor i banorëve si dhe lidhja e ngushtë e
njeriut me kafshën. Ky interpretim është i vlefshëm për të gjitha kombinimet e
mësipërme.
Tabela 3-6: Rezultatet e analizës së testit χ2 (chi square) për matjen e vlerave të antitrupave
anti-EHKK IgG në dhen, në katër zona të ndryshme.
TESTI χ2
Krahasimi midis dy
zonave

Vlera e χ2

Shkallët e lirisë [df]

Sinjifikanca [p]

Kolonjë-Ersekë/Pogradec

107.651

2

.000

Kolonjë-Ersekë/Korçë

31.448

4

.000

Kolonjë-Ersekë/Lezhë

15.961

2

.000

Pogradec/Korçë

48.312

2

.000

Pogradec/Lezhë

27.577

1

.000

Korçë/Lezhë

9.365

2

.009

Tabela 3-6 paraqet kombinimet e mundshme që realizohen midis zonave dy e nga dy
për të parë nëse zona ndikon në përhapjen e shkallës së infeksionit EHKKV në dhen.
Duke u nisur nga 4 zonat e studimit numri total i kombinimeve dy e nga dy del 6. Për
secilin krahasim të antitrupave anti-EHKK IgG në dhen midis zonave, do të
bazohemi në vlerën e χ2, shkallët e lirisë [df] dhe sinjifikancën p.
Vlera e sinjifikancës [p] për të gjitha kombinimet është 0, më e vogël se niveli i
besueshmërisë α (p<0.05). Për këtë arsye themi se hidhet poshtë hipoteza Ho dhe
pranohet hipoteza H1, që tregon se shkalla e infeksionit EHKKV nuk është e njëjtë,
pra zona ndikon në përhapjen e infeksionit EHKKV në dhen.
Faktorë të ndryshëm klimatikë dhe ekologjikë të sipërpërmendur për përhapjen e
shkallës së infeksionit EHKKV në gjedh, janë po të njëjtët faktorë që ndikojnë edhe
në përhapjen e shkallës së infeksionit EHKKV në dhen në zona të ndryshme.
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Tabela 3-7: Rezultatet e analizës së testit χ2 (chi square) për matjen e vlerave të antitrupave
anti-EHKK IgG në dhi, në katër zona të ndryshme.
TESTI χ2
Krahasimi midis dy
zonave

Vlera e χ2

Shkallët e lirisë [df]

Sinjifikanca [p]

Kolonjë-Ersekë/Pogradec

100.104

4

.000

Kolonjë-Ersekë/Burrel

207.888

4

.000

Kolonjë-Ersekë/Lezhë

65.248

4

.000

Pogradec/Burrel

131.383

4

.000

Pogradec/Lezhë

127.967

4

.000

Burrel/Lezhë

78.370

4

.000

Tabela 3-7 paraqet kombinimet e mundshme që realizohen midis zonave dy e nga dy
për të parë nëse zona ndikon në përhapjen e shkallës së infeksionit EHKKV në dhi.
Duke u nisur nga 4 zonat e studimit numri total i kombinimeve dy e nga dy del 6. Për
secilin krahasim të antitrupave anti-EHKK IgG në dhen midis zonave, do të
bazohemi në vlerën e χ2, shkallët e lirisë [df] dhe sinjifikancën p.
Vlera e sinjifikancës [p] për të gjitha kombinimet është 0, më e vogël se niveli i
besueshmërisë α (p<0.05). Për këtë arsye themi se hidhet poshtë hipoteza Ho dhe
pranohet hipoteza H1, që tregon se shkalla e infeksionit EHKKV nuk është e njëjtë,
pra zona ndikon në përhapjen e infeksionit EHKKV në dhi.
Faktorë të ndryshëm klimatikë dhe ekologjikë të sipërpërmendur për përhapjen e
shkallës së infeksionit EHKKV në gjedh dhe në dhen, janë po të njëjtët faktorë që
ndikojnë edhe në përhapjen e shkallës së infeksionit EHKKV në dhi në zona të
ndryshme.
Tabela 3-8: Rezultatet e analizës së testit χ2 (chi square) për matjen e vlerave të antitrupave
anti-EHKK IgG në zonat veriperëndim-juglindje për gjedh, dhen dhe dhi.
TESTI χ2
Krahasimi midis dy
zonave
veriperëndim/juglindje

Vlera e χ2

Shkallët e lirisë [df]

Sinjifikanca [p]

Gjedh

0.013

1

.910

Dhen

7.798

1

.005

Dhi

15.466

1

.000

Gjedh-Dhen-Dhi

0.915

1

.339
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Në tabelën 3-8 janë marrë në shqyrtim speciet gjedh, dhen dhe dhi për të analizuar
nëse rajonet veriperëndim/juglindje ndikojnë në përhapjen e shkallës së infeksionit
EHKKV. Për këtë qëllim u realizua ndarja e zonave sipas rajoneve përkatëse për
secilën specie ku në veriperëndim për ghedh u përfshinë Hasi, Kukësi, Rrësheni dhe
Kavaja, ndërsa në juglindje Berati, Kolonjë-Ersekë, Pogradeci, Korça dhe
Gjirokastra. Për dhen në veripërëndim Lezha ndërsa në juglindje Kolonjë-Ersekë,
Pogradeci dhe Korçë. Për dhi në veriperëndim Burreli dhe Lezha ndërsa në juglindje
Kolonjë-Ersekë dhe Pogradeci. U përdor testi χ2 (chi square) për secilën specie më
vetë dhe për të treja bashkë për të analizuar mbi përhapjen e shkallës së infeksionit
EHKKV.
Duke u nisur nga rezultatet e këtij testi mund të themi se në gjedh (χ 2 = 0.013 df=1
p=0.910) vlera e sinjifikancës p është 0.90 më e madhe se niveli i besueshmërisë
α=0.05. Për këtë arsye themi se pranohet hipoteza Ho duke shprehur se shkalla e
infeksionit EHKKV në gjedh është e njëjtë si në veriperëndim dhe në juglindje, që
do të thotë se krahina nuk ndikon në përhapjen e infeksionit EHKKV në gjedh.
Në dhen (χ2 =7.798 df=1 p=0.005) vlera e sinjifikancës p është 0.005 më e vogël se
niveli i besueshmërisë α, p<0.05. Për këtë arsye themi se hidhet poshtë hipoteza Ho
dhe pranohet hipoteza H1 duke shprehur se shkalla e infeksionit EHKKV në dhen
nuk është e njëjtë në veriperëndim dhe në juglindje, që do të thotë se krahina ndikon
në përhapjen e infeksionit në dhen.
Në dhi (χ2 =15.466 df=1 p=0) vlera e sinjifikancës p është 0 më e vogël se niveli i
besueshmërisë α, p<0.05. Për këtë arsye themi se hidhet poshtë hipoteza Ho dhe
pranohet hipoteza H1 duke shprehur se shkalla e infeksionit EHKKV në dhi nuk
është e njëjtë në veriperëndim dhe në juglindje, që do të thotë se krahina ndikon në
përhapjen e infeksionit në dhi.
Në gjedh-dhen-dhi (χ2 =0.915 df=1 p=0.339) vlera e sinjifikancës p është 0.339, më e
madhe se niveli i besueshmërisë α, (p>0.05). Për këtë arsye themi se pranohet
hipoteza H0 duke shprehur që shkalla e infeksionit EHKKV në gjedh-dhen-dhi është
e njëjtë si në veriperëndim dhe në juglindje, që do të thotë se krahina nuk ndikon në
përhapjen e infeksionit EHKKV në kafshët bujqësore të Shqipërisë.
Bazuar në të dhënat e mësipërme, rezultojmë se sinjifikanca është mjaft e lartë tek
gjedhët, gjë që do të thotë se në këto kafshë shkalla e infeksionit EHKKV nuk
ndikohet nga kushtet ambientale dhe ekologjia e ambientit, pasi gjedhët në shumicën
e rasteve mbarështohen në kushte stallore, ku ndikimi i faktorëve të mësipërm si dhe
kontakti me riqnat është shumë herë më i pakët, gjithashtu theksojmë se kur flitet për
ngjashmëri në nivel rajoni, faktorët ekologjikë që ndikojnë në përhapjen e këtij
infeksioni janë shumë të pafuqishëm në ndikimin në fjalë, pasi kemi të bëjmë me
zona malore të shumta dhe me pak zona të përshtatshme për zhvillimin e riqnave, gjë
që është krejtësisht e kundërt me rastin kur krahasojmë zona të ngushta me territor
më të kufizuar.
E kundërta ndodh me speciet e tjera dhen-dhi, ku mbarështimi është i karakterit
ekstensiv, që do të thotë se këto kafshë në pjesën më të madhe të kohës kullotin në
terrene të hapura. Si rrjedhojë, ndikimi i faktorëve të ndryshëm është më i madh, në
krahasim me gjedhët, po kështu edhe kontakti me riqnat gjithashtu është më i madh.
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Janë këto arsyet si dhe fakti që edhe në nivel rajoni, këto faktorë ekologjikë ndikojnë
dukshëm tek speciet dhi e dhen.
Tabela 3-9: Numri i mostrave pozitivë dhe negativë për speciet gjedh, dhen dhe dhi sipas
zonave veriperëndim/juglindje.
Gjedh
Shkalla e infeksionit
Rajoni

Totali

Prevalenca (%)

280

294

4.76%

14

268

282

4.96%

28

548

576

4.86%

Totali

Prevalenca (%)

Pozitive

Negative

Veriperëndim

14

Juglindje
Totali

Dhen
Shkalla e infeksionit
Rajoni
Pozitive

Negative

Veriperëndim

59

127

186

31.72%

Juglindje

36

152

188

19.15%

Totali

95

279

374

25.40%

Totali

Prevalenca (%)

Dhi
Shkalla e infeksionit
Rajoni
Pozitive

Negative

Veriperëndim

43

93

135

31.85%

Juglindje

39

25

64

60.94%

Totali

82

118

200

41%

Gjedh-Dhen-Dhi
Shkalla e infeksionit
Rajoni

Totali

Prevalenca (%)

500

616

18.83%

89

445

534

16.67%%

205

945

1150

17.82%

Pozitive

Negative

Veriperëndim

116

Juglindje
Totali

Në tabelën 3-9 është paraqitur numri total i mostrave pozitivë dhe negativë për
secilën specie në dy rajonet veriperëndim dhe juglindje dhe për të tre speciet bashkë.
Duket qartë se kemi një përhapje të gjerë të infeksionit EHKKV me prevalencë
116/616 (18.83%) në veriperëndim dhe 89/534 (16.67%) në juglindje.
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Fig 3-8: Paraqitje grafike e shkallës së infeksionit EHKKV në prevalencë (%), në
veriperëndim dhe juglindje të Shqipërisë.

Në figurën 3-8 paraqitet grafikisht shkalla e infeksionit EHKKV në veriperëndim
dhe në juglindje, ku vlera më e lartë e infeksionit është prezent në veriperëndim me
18.83%.
Kjo është plotësisht e justifikueshme për arsyen se rajonet kanë kushte të përafërta
me njera tjetrën, por njëkohësisht kanë edhe kushte të ndryshme ambientale nga njeri
tjetri, të cilat lidhen me ekologjinë e mjedisit, me kushtet e jetesës (ku në disa zona
kemi shembuj që njerëzit jetojnë shumë afër kafshëve bujqësore) apo mungesën e
informacionit për sëmundje të tilla.
Mosinformimi i popullatës njerëzore për sëmundjet virale të ndryshme, të
transmetuara nga riqnat, ndikon negativisht në përhapjen e shkallës së infeksionit si
rezultat i pakujdesisë ndaj riqnave.
Kështu p.sh janë raportuar raste të tilla ku në disa zona riqnat e hequra nga kafshët,
grumbullohen dhe eleminohen nëpërmjet djegies, kurse në disa zona të tjera riqnat
hidhen pa kujdes në terren, duke krijuar mundësi të infektimit të kafshëve përsëri por
edhe të njerëzve.
 Për herë të parë në Shqipëri diagnostikohet prezenca e infeksionit të
etheve hemorragjike të Krime Kongos EHKK në kafshët bujqësore.
 Për herë të parë kemi një pasqyrë të qartë të përhapjes së këtij
infeksioni në rang Republike.
 Shkalla mesatare e infeksionit të EHKKV në kafshët bujqësore të
Shqipërisë arrin vlerën 17.82%.

60

A. LUGAJ (2014): KËRKIME PËR PREZENCËN E ETHEVE HEMORRAGJIKE NË
KAFSHËT BUJQËSORE NË VENDIN TONË

Tabela 3-10: Rezultatet e korrelacionit midis rajoneve veriperëndim-juglindje në gjedhdhen-dhi, për matjen e antitrupave anti-EHKKV IgG.
Analiza e korrelacionit
Rajoni

Koefiçenti i korrelacionit
Pearson (r)

Sinjifikanca [p]

Gjedh
Veriperëndim-Juglindje

0.126

.034

Dhen
Veriperëndim-Juglindje

-0.063

.279

Dhi
Veriperëndim-Juglindje

-0.106

.403

Gjedh-Dhen-Dhi
Veriperëndim-Juglindje

0.126

.034

Në tabelën 3-10 janë paraqitur rezultatet e korrelacionit (α=0.01) midis rajoneve
veriperëndim-juglindje në gjedh, dhen dhe dhi për matjen e antitrupave anti-EHKKV
IgG. Vlera e koefiçentit të korrelacionit të produktit të momentit për rajonet
veriperëndim-juglindje në gjedh është r=0.126, p=0.034 (p>0.01). Kjo do të thotë që
korrelacioni nuk është sinjifikant dhe karakterizohet nga një shoqërim jo i
kënaqshëm që shprehet në skategramën përkatëse (figura 3-9).
Vlera e koefiçentit të korrelacionit të produktit të momentit për rajonet
veriperëndim-juglindje në dhen është r=-0.063, p= 0.279 (p>0.01). Kjo do të thotë që
korrelacioni nuk është sinjifikant dhe karakterizohet nga një shoqërim jo i
kënaqshëm që shprehet në skategramën përkatëse (figura 3-10).
Vlera e koefiçentit të korrelacionit të produktit të momentit për rajonet
veriperëndim-juglindje në dhi është r=-0.106, p= 0.403 (p>0.01). Kjo do të thotë që
korrelacioni nuk është sinjifikant dhe karakterizohet nga një shoqërim jo i
kënaqshëm që shprehet në skategramën përkatëse (figura 3-11).
Vlera e koefiçentit të korrelacionit të produktit të momentit për rajonet
veriperëndim-juglindje në gjedh-dhen-dhi është r=-0.126, p= 0.034 (p>0.01). Kjo do
të thotë që korrelacioni nuk është sinjifikant dhe karakterizohet nga një shoqërim jo i
kënaqshëm që shprehet në skategramën përkatëse (figura 3-12).
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Fig 3-9: Skategrama për rajonet veriperëndim-juglindje në gjedh për përcaktimin e shkallës
së infeksionit EHKKV.

Në figurën 3-9 paraqitet skategrama veriperëndim-juglindje në gjedh për matjen e
antitrupave anti-EHKKV IgG. Vija lineare karakterizohet me ekuacionin y=2*x+0.5,
ndërsa skategrama është jolineare, me korrelacion shumë të dobët (r=0.126) ku duket
qartë shpërndarja e vlerave në mënyrë të ç’rregullt, jashtë vijës së korrelacionit.

Fig 3-10: Skategrama për rajonet veriperëndim-juglindje në dhen për përcaktimin e shkallës
së infeksionit EHKKV.

62

A. LUGAJ (2014): KËRKIME PËR PREZENCËN E ETHEVE HEMORRAGJIKE NË
KAFSHËT BUJQËSORE NË VENDIN TONË

Në figurën 3-10 paraqitet skategrama veriperëndim-juglindje në dhen për matjen e
antitrupave anti-EHKKV IgG. Vija lineare karakterizohet me ekuacionin y=1*x+0,
ndërsa skategrama është jolineare, me korrelacion shumë të dobët (r=-0.063) ku
duket qartë shpërndarja e vlerave në mënyrë të ç’rregullt, jashtë vijës së
korrelacionit.

Fig 3-11: Skategrama për rajonet veriperëndim-juglindje në dhi për përcaktimin e shkallës
së infeksionit EHKKV.

Në figurën 3-11 paraqitet skategrama veriperëndim-juglindje në dhi për matjen e
antitrupave anti-EHKKV IgG. Vija lineare karakterizohet me ekuacionin
y=0.56*x+0, ndërsa skategrama është jolineare, me korrelacion shumë të dobët (r=0.106) ku duket qartë shpërndarja e vlerave në mënyrë të ç’rregullt, jashtë vijës së
korrelacionit.
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Fig 3-12 Skategrama për rajonet veriperëndim-juglindje në gjedh-dhen-dhi për përcaktimin
e shkallës së infeksionit EHKKV.

Në figurën 3-12 paraqitet skategrama veriperëndim-juglindje në gjedh-dhen-dhi për
matjen e antitrupave anti-EHKKV IgG. Vija lineare karakterizohet me ekuacionin
y=2*x+0.5, ndërsa skategrama është jolineare, me korrelacion shumë të dobët (r=0.126) ku duket qartë shpërndarja e vlerave në mënyrë të ç’rregullt, jashtë vijës së
korrelacionit.
Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme, mendojmë, se infeksioni është autokton në
secilën zonë të marrë në studim dhe zhvillohet sipas parimeve të njohura të tij duke u
mbështetur në kushtet specifike të rajoneve përkatëse.
Tabela 3-11: Rezultatet e analizës së testit χ 2 (chi square) për matjen e vlerave të antitrupave
anti-EHKK IgG në gjedh, dhen dhe dhi.
TESTI χ2
Vlera e χ2

Shkallët e lirisë [df]

Sinjifikanca [p]

Gjedh-Dhen

12.920

2

.002

Gjedh-Dhi

11.381

2

.001

Dhi-Dhen

200.344

4

.000

Gjedh-Dhen-Dhi

154.069

2

.000

Krahasimi midis dy specieve

Në tabelën 3-11 janë marrë në shqyrtim speciet gjedh, dhen dhe dhi për të analizuar
nëse vetë specia ndikon në përhapjen e shkallës së infeksionit EHKKV. U përdor
testi χ2 (chi square) për kombinimet e specieve dy e nga dy dhe më pas për të tri
speciet bashkë, për të analizuar mbi përhapjen e infeksionit EHKKV.
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Duke u nisur nga rezultatet e këtij testi mund të themi se në krahasimin e të dhënave
gjedh-dhen (χ2=12.920 df=2 p=0.002) vlera e sinjifikancës p është 0.002, më e vogël
se niveli i besueshmërisë α, p<0.05. Për këtë arsye themi se hidhet poshtë hipoteza
Ho dhe pranohet hipoteza H1 duke shprehur që shkalla e infeksionit EHKKV në
gjedh nuk është e njëjtë me shkallën e infeksionit në dhi, që do të thotë se specia
ndikon në përhapjen e infeksionit EHKKV.
Në krahasimin e të dhënave gjedh-dhi (χ2=11.381 df=2 p=0.001) vlera e
sinjifikancës p është 0.001, më e vogël se niveli i besueshmërisë α, p<0.05. Për këtë
arsye themi se hidhet poshtë hipoteza Ho dhe pranohet hipoteza H 1 duke shprehur që
shkalla e infeksionit EHKKV në gjedh nuk është e njëjtë me shkallën e infeksionit
në dhi, që do të thotë se specia ndikon në përhapjen e infeksionit EHKKV.
Në krahasimin e të dhënave dhen-dhi (χ2=200.344 df=4 p=0.000) vlera e
sinjifikancës p është 0, më e vogël se niveli i besueshmërisë α, p<0.05. Për këtë
arsye themi se hidhet poshtë hipoteza Ho dhe pranohet hipoteza H1, duke shprehur
që shkalla e infeksionit EHKKV në dhen nuk është e njëjtë me shkallën e infeksionit
në dhi, që do të thotë se specia ndikon në përhapjen e infeksionit EHKKV.
Në krahasimin e të dhënave gjedh-dhen-dhi (χ2=154.069 df=2 p=0.000) vlera e
sinjifikancës p është 0, më e vogël se niveli i besueshmërisë α, p<0.05. Për këtë
arsye themi se hidhet poshtë hipoteza Ho dhe pranohet hipoteza H1, duke shprehur
që shkalla e infeksionit EHKKV në specie të ndryshme nuk është e njëjtë, që do të
thotë se specia ndikon në përhapjen e infeksionit EHKKV.
Tabela 3-12: Numri i mostrave pozitivë dhe negativë për speciet gjedh, dhen dhe dhi.
Shkalla e infeksionit
Specia

Totali

Prevalenca (%)

548

576

4.86%

95

279

374

25.40%

Dhi

82

118

200

41%

Totali

205

945

1150

17.82%

Pozitive

Negative

Gjedh

28

Dhen

Në tabelën 3-12 është paraqitur numri i mostrave pozitivë dhe negativë për secilën
specie dhe totali i tyre. Duket qartë se kemi një përhapje të gjerë të infeksionit
EHKKV me prevalencë 28/576 (4.86%) në gjedh, 95/374 (25.40%) në dhen dhe
82/200 (41%) në dhi. Nisur nga të dhënat e mësipërme mund të themi se shkalla më
e lartë e infeksionit EHKKV është prezent në dhi me vlerën 41% që pasohet nga
dhëntë me 25.04 % dhe në fund gjedhët me 4.86 %. Të dhënat e studimit tonë
përputhen me të dhënat e autorëve të huaj si (Pelin Tuncer et al., 2014 “Crimean
Congo Hemorrhagic Fever infection in domestic animals in Marmara region,
Western Turkey” dhe Papadopoulos O, Koptopoulo G et al., 1980) të cilët
përmendin konkluzionin tonë që dhitë janë më të prekura nga ky infeksion.
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Në një studim të realizuar në pjesën perëndimore të Turqisë nga autori Pelin, u
grumbullua një total prej 508 serumesh në gjedh, dhen dhe dhi, nga të cilët
prevalencën më të lartë e kishin dhitë me vlerën 66.0% të ndjekur nga dhentë me
vlerën 31.8% dhe gjedhët 13.0%. Ndërsa në studimin e realizuar nga Papadopoulos u
dedektuan antitrupat anti EHKKV IgG në 139 nga 422 serume të dhive me
prevalencë 32.9% dhe në 34 nga 294 serume të dhenve me prevalencë 11.6%, të
grumbulluar në zona të ndryshme të Greqisë.
Mendojmë se një ndër faktorët kryesorë që ndikon në infektimin më të lartë të dhive
me virusin EHKKV, mund të jetë fakti që riqnat gjejnë kushte më të përshtatshme
për infektimin e dhive, si pasoje e prezencës së vendeve të pambrojtura në raport me
speciet e tjera. Gjithashtu theksojmë se dhitë preferojnë kullotjen në barin e lartë, në
dallim nga dhentë që preferojnë barin e ulët. Kjo lidhet me cilësitë e riqnave të cilat
kanë si specifikë qëndrimin në majat e fijeve të larta të barit. Gjithashtu mendojmë
se yndyra e dhenve ka një ndikim negativ në popullacionin e riqnave.

Fig 3-13: Rezultatet e prevalencës në (%) të infeksionit EHKKV në gjedh, dhen dhe dhi.

Në figurën 3-13 paraqiten prevalencat e kafshëve bujqësore në dhen, dhi dhe gjedh,
ku vihet re se prevalencën më të lartë e kanë dhitë me vlerën 41% ndërsa
prevalencën më të ulët e kanë gjedhët me vlerën 4.86% .
Tabela 3-13: Rezultatet e korrelacionit midis specieve gjedh-dhen-dhi për matjen e
antitrupave anti-EHKKV IgG.
Analiza e korrelacionit
Seciet

Koefiçenti i korrelacionit Pearson (r)

Sinjifikanca [p]

Gjedh-Dhen

0.048

.035

Gjedh-Dhi

-0.055

.441

Dhen-Dhi

0.168

.017
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Në tabelën 3-13 janë paraqitur rezultatet e korrelacionit (α=0.01) midis specieve
gjedh, dhen dhe dhi për matjen e antitrupave anti-EHKKV IgG. Vlera e koefiçentit të
korrelacionit të produktit të momentit për speciet gjedh-dhen është r=0.048, p=0.035
(p>0.01). Kjo do të thotë që korrelacioni nuk është sinjifikant dhe karakterizohet nga
një shoqërim jo i kënaqshëm që shprehet në skategramën përkatëse (figura 3-14).
Vlera e koefiçentit të korrelacionit të produktit të momentit për speciet gjedh-dhi
është r=-0.055, p=0.441 (p>0.01). Kjo do të thotë që korrelacioni nuk është
sinjifikant dhe karakterizohet nga një shoqërim jo i kënaqshëm që shprehet në
skategramën përkatëse (figura 3-15).
Vlera e koefiçentit të korrelacionit të produktit të momentit për specie dhen-dhi është
r=0.168, p=0.017 (p>0.01). Kjo do të thotë që korrelacioni nuk është sinjifikant dhe
karakterizohet nga një shoqërim jo i kënaqshëm që shprehet në skategramën
përkatëse (figura 3-16).

Fig 3-14: Skategrama në gjedh-dhen për përcaktimin e shkallës së infeksionit EHKKV.

Në figurën 3-14 paraqitet skategrama në gjedh-dhen për matjen e antitrupave antiEHKKV IgG. Vija lineare karakterizohet me ekuacionin y=1.6*x+0.3, ndërsa
skategrama është jolineare, me korrelacion shumë të dobët (r=0.048) ku duket qartë
shpërndarja e vlerave në mënyrë të ç’rregullt, jashtë vijës së korrelacionit.
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Fig 3-15: Skategrama në gjedh-dhi për përcaktimin e shkallës së infeksionit EHKKV.

Në figurën 3-15 paraqitet skategrama në gjedh-dhi për matjen e antitrupave antiEHKKV IgG. Vija lineare karakterizohet me ekuacionin y=0.666*x+-0.167, ndërsa
skategrama është jolineare, me korrelacion shumë të dobët (r=-0.055) ku duket qartë
shpërndarja e vlerave në mënyrë të ç’rregullt, jashtë vijës së korrelacionit.

Fig 3-16: Skategrama në dhen-dhi për përcaktimin e shkallës së infeksionit EHKKV.
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Në figurën 3-16 paraqitet skategrama në dhen-dhi për matjen e antitrupave antiEHKKV IgG. Vija lineare karakterizohet me ekuacionin y=1.2*x+0.2, ndërsa
skategrama është jolineare, me korrelacion shumë të dobët (r=0.168) ku duket qartë
shpërndarja e vlerave në mënyrë të ç’rregullt, jashtë vijës së korrelacionit.
Tabela 3-14: Rezultatet e regresionit logjistik binar për përhapjen e shkallës së infeksionit
EHKKV në kafshët bujqësore të Shqipërisë.
Analiza e regresionit logjistik binar
Min

Max

R2
(Nagelkerker)

1.042

0.393

2.765

0.000

30.747

4.119

229.542

0.220

Faktorët

Vlera e
χ2

[df]

[p]

Exp (B)

Gjinia

0.007

1

0.933

Grupmoshat

31.803

1

0.000

CI

Në tabelën 3-14 janë paraqitur vlerat e testit chi square, sinjifikanca, shkallët e lirisë,
vlera e Odds ratio, intervali i besueshmërisë dhe koefiçenti Nagelkerker R2, për të
analizuar mbi lidhjen e mundshme ose jo të gjinisë (meshkuj-femra) dhe grupmoshave të kafshëve bujqësore me shkallën e infeksionit EHKKV.
Për të përcaktuar lidhjen midis gjinisë dhe përhapjes së infeksionit EHKKV është
përdorur regresioni logjistik binar. Shkalla e infeksionit për virusin EHKKV IgG
shprehet si variabël i varur, ndërsa faktori rriskues ose jo shprehet si variabël i
pavarur. Llogaritet vlerat e Odds ratio dhe intervali i besueshmërisë CI 95%, dhe për
vlerat e sinjifikancës p<0.05 testi konsiderohet sinjifikant. Modeli i regresionit nuk
ishte statistikisht i besueshëm (χ2(1) =0.007, p=0.933). Nisur nga vlerat e odds satio
OR që janë gjeneruar nga regresioni logjistik, mund të thuhet se femrat jane më të
riskuara për tu infektuar me EHKKV në krahasim me meshkujt, megjithatë ky
përfundim nuk ishte statistikisht i besueshëm (OR=1.042, 95% CI: 0.393-2.765),
p=0.933), që do të thotë se shkalla e përhapjes së infeksionit EHKKV-së nuk është e
lidhur me gjininë e species .
U mundësua grumbullimi i të dhënave për moshën, vetëm në 186 dhen të katër
zonave rurale të Lezhës, në pamundësi për të mbledhur të dhëna për moshën e 1150
kafshëve bujqësore gjedh, dhen dhe dhi. Nisur nga të dhënat e grumbulluara, dhentë
u ndanë në dy grup-mosha, më të vegjël se 2 vjet (<2vjet) dhe më të mëdhenj se 2
vjet (>2vjet). Në grup-moshën e parë (<2vjet) kemi prezencë të infeksionit EHKKV
vetëm në dy dhen ndërsa në 43 të tjerë nuk kemi prezencë të virusit EHKKV. Në
grup-moshën e dytë (>2vjet) kemi prezencë të virusit EHKKV në 58 dhen ndërsa në
83 të tjerë nuk kemi prezencë të virusit EHKKV.
Për të përcaktuar lidhjen midis grup-moshave (më të vegjël se 2 vjet dhe më të
mëdhenj se 2 vjet) dhe përhapjes së infeksionit EHKKV është përdorur regresioni
logjistik binar. Shkalla e infeksionit për virusin EHKKV IgG shprehet si variabël i
varur, ndërsa faktori rriskues (grup-mosha) si variabël i pavarur. Llogaritet vlerat e
Odds ratio dhe intervali i besueshmërisë CI 95%, dhe për vlerat e sinjifikancës
p<0.05 testi konsiderohet sinjifikant. Modeli i regresionit për grup-moshat, ishte
statistikisht i besueshëm (χ2(1) =31.803, p=0.000).
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Nisur nga vlerat e odds satio OR që janë gjeneruar nga regresioni logjistik, mund të
thuhet se dhentë që i përkasin grup-moshës më të mëdhenj se 2 vjet janë rreth 31
herë më të rriskuar për tu infektuar me virusin EHKKV në krahasim me dhentë e
grup-moshës më të vegjël se 2 vjet. Ky përfundim është statistikisht i besueshëm
(OR=30.747, 95% CI: 4.119-229.542), p=0.000), që do të thotë se shkalla e
përhapjes së infeksionit EHKKV është e lidhur me grup-moshat e kafshëve
bujqësore. Të dhënat e fituara nga studimi ynë janë të përputhshme me rezultatet e
disa autorëve të huaj ku do të përmendim (Ibrahim A Adam, et al., 2013).
Duke përdorur të dhënat dhe rezultatet e studimit tonë, u mundësua ndërtimi i një
harte në rang Republike, mbi përhapjen e shkallës së infeksionit EHKKV në
Shqipëri.

Fig 3-17: Harta e përhapjes së infeksionit të EHKKV në rang Republike.

Bazuar në hartën e mësipërme mund të themi se:
 Për herë të parë në vendin tonë hartohet një hartë, ku paraqitet përhapja e
infeksionit EHKKV në kafshët bujqësore në vendin tonë.
 Harta do të jetë një ndihmesë e rëndësishme, aktualisht për mjaft shërbime si atë
të shërbimit human, veterinar dhe të biologjisë.
 Kjo hartë do tu shërbejë dhe elementëve të tjerë ekonomikë si turizmit dhe
forcave ushtarake për të patur vazhdimisht kujdes gjatë dislokimit të tyre etj.
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Në figurën 3-17 është paraqitur harta e Shqipërisë ku duket qartë se zonat me
rrezikshmëri më të lartë të përhapjes së infeksionit EHKKV janë Lezha dhe KolonjëErsekë me prevalencë përkatësisht 33.78% dhe 46.15%, ndërsa në rang Republike
mund të themi se ky infeksion arrin vlerat 17.82%.

3.2 Rezultatet e identifikimit të riqnave të grumbulluar në Shqipëri
U realizua grumbullimi i riqnave në ato zona ku ka patur raste të infeksionit EHKKV
në njerëz, për të analizuar shpërndarjen gjeografike të riqnave në Shqipëri. Në Kukës
u grumbulluan 38 riqna në gjedh, 42 në dhen dhe 45 në dhi, në Lezhë 45 në gjedh,
32 në dhen dhe 64 në dhi, në Has 24 në gjedh, 21 në dhen dhe 45 në dhi ndërsa në
Gjirokastër u grumbulluan vetëm 44 riqna në dhi. Në total u mundësua grumbullimi i
400 riqnave përkatësisht 125 në Kukës, 141 në Lezhë, 90 në Has dhe 44 në
Gjirokastër.
Tabela 3-15: Rezultatet e identifikimit të riqnave në zonat përkatëse.
Qyteti

Fshati

Muaji/Viti

Bujtësi

Gjedh
Lezhë

Torovicë

09/2013
Dhen
Dhi
Gjedh

Kukës

Gjine

06/2013

Dhen
Dhi

Gjedh
Has

Fejzo

06/2013
Dhen
Dhi

Gjirokastër

Picar

09/2013

Dhi

Gjinia-Specia
Rhipicephalus
bursa
Dermacentor
reticulatus
Hyalomma
marginatum
Hyalomma
marginatum
Hyalomma
marginatum
Rhipicephalus
bursa
Hyalomma
marginatum
Hyalomma
marginatum
Dermacentor
marginatum
Rhipicephalus
bursa
Hyalomma
marginatum
Hyalomma
marginatum

Nr
total

Nr F

Nr M

35

20

10

10

6

4

32

17

15

64

40

24

38

25

13

42

324

18

45

30

15

10

5

5

14

8

6

21

12

9

45

25

20

44

30

14

Grumbullimi i riqnave u realizua në oraret e pikut të aktivitetit të tyrë: nga terreni, në
dy mënyra nëpërmjet metodës së flamurit dhe nga kafshët. Riqnat e grumbulluar u
vendosën në epruveta së bashku me një fije bari për të mundësuar prezencën e
lagështisë në brendësi të epruvetës. Në një etapë të dytë të studimit u mundësua
identifikimi i riqnave të grumbulluar në kafshët bujqësore në zonat Has, Kukës,
Lezhë dhe Gjirokastër sipas çelësit të identifikimit (A. Estrada-Peña, A. Buattour;
J.-L. Camicas & A.R. Walker et al., 2004). Identifikimi i riqnave u realizua duke
përdorur stereomikroskopin në laboratorin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare.
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Në tabelën 3-15 janë paraqitur speciet e riqnave në kafshët bujqësore përkatëse sipas
zonave, ku duket qartë së në çdo zonë kemi prezencë të riqnës Hyalomma
marginatum. Numri total i riqnës Hyalomma marginatum është 251 përkatësisht 96
në Lezhë, 80 në Kukës, 31 në Has dhe 44 në Gjirokastër (62.75%). Numri total i
riqnës Rhipicephalus bursa është 125 përkatësisht 35 në Lezhë 45 në Kukës dhe 45
në Has (31.25%). Numri total i riqnës Dermacentor reticulatus është 10 e gjendur
vetëm në Lezhë (2.5) dhe numri total i riqnës Dermacentor marginatum është 14 e
gjendur vetëm në Has (3.5%). Mund të themi se në Shqipëri kemi një shtrirje të gjerë
të riqnës Hyalomma marginatum si vektorë kryesorë të infeksionit EHKKV.

Fig 3-18: Paraqitje grafike e numrit të specieve të riqnave të identifikuar në Lezhë, Kukës,
Has dhe Gjirokastër.

Në figurën 3-18 paraqiten numrat e specieve të riqnave të marra në studim sipas
zonave përkatëse. Vihet re se numrin më të lartë e kanë riqnat Hyalomma
marginatum me vlerën 251, e pasuar nga riqna Rhipicephalus bursa me 125,
Dermacentor marginatum me vlerën 14 dhe Dermacentor reticulatus me numrin më
të vogël 10.

A

B

C

D

E

F

Fig 3-19: Fotot e riqnave të identifikuar në laboratorin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare.
A. Dermacentor marginatum B. Hyalomma marginatum C. Hyalomma marginatum (ana
ventrale) D. Rhipicephalus bursa E. Dermacentor reticulatus F. Dermacentor reticulatus
(foto origjinale: A. Lugaj).
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Këto rezultate janë një tregues i mirë se riqnat Hyalomma marginatum dhe
Rhipicephalus bursa si vektorë të infeksionit EHKKV janë të përhapura në Shqipëri.
Një ndër faktorët kryesorë që mundësojnë përhapjen e riqnave të sipërpërmendura në
Shqipëri janë faktorët klimatikë të përshtatshëm për zhvillimin e riqnave gjatë
cikleve jetësore të tyre, si dimër i butë e i lagësht dhe verë e nxehtë dhe e thatë.
Riqnat Hyalomma marginatum preferojnë verë të nxehtë dhe dimër të butë. Një rritje
mesatare vjetore e temperaturave, kryesisht në vjeshtën e vonët u mundëson riqnave
një shndërrim të shpejtë të stadeve jetësore, ku nimfat e ushqyera shndërrohen në
adultë para dimrit dhe kanë më shumë mundësi për të dimëruar (EFSA et al., 2010;
Gray et al., 2009). Dimri i butë rrit shkallën e mbijetesës së riqnave duke rezultuar
në krijimin e popullatave të mëdha dhe shpërndarjen e riqnave në territoret fqinjë
(Ergonul et al., 2006).
Këto faktorë rrisin fuqimisht mbijetesën dhe qarkullimin e virusit EHKKV brenda
popullimit të riqnave. Përhapja e virusit EHKKV në habitate të reja, mund të ndodhë
nëpërmjet zogjve shtegëtarë që mbartin riqna të infektuar dhe nëpërmjet lëvizjeve të
mundshme të bagëtive dhe kafshëve të egra që shërbejnë si bujtës të riqnave të
infektuara. Si përfundim, sqarojmë se faktorët kryesorë që ndikojnë në përhapjen
gjeografike të riqnave janë faktorët klimatikë. Nisur nga të dhënat e tabelës 2-5,
mund të themi se kushtet klimatikë të Shqipërisë janë shumë të përshtatshme për
zhvillimin e popullatës së riqnave dhe kryesisht të rriqnës Hyalomma spp (vektorë të
virusit EHKKV).
Shkalla e aktivizimit të riqnave Hyalomma marginatum, në kushte optimale të % të
lagështisë, varet nga temperatura në mënyrën më të dukshme. Aktivizimi i tyre
ndodh kryesisht midis temperaturës: 200C-320C dhe më pak midis 320C-200C. Duke
u nisur nga të dhënat laboratorike dhe grumbullimi i riqnave në terren duket qartë se
periudhat e zhvillimit të tyre përkojnë me periudhat nga Mars-Qershor dhe ShtatorTetor. Një ndikim të drejtpërdrejtë krahas temperaturës luan dhe përmbajtja e
lagështisë së shtresave të ajrit. Temperatura dhe lagështia janë faktorët që
përcaktojnë raportin midis sasisë së riqnave aktive në tokë dhe atyre në bimë, si dhe
shkallën e agresivitetit të tyre. Ulja e lagështisë nën 50% shkakton uljen e aktivitetit
të riqnave Hyalomma marginatum, duke bërë që ato të futen e të qëndrojnë në bar,
edhe kur temperaturat janë optimale. Kjo ndodh për faktin se riqnat Hyalomma
marginatum shfrytëzojnë si burim uji për organizmin e tyre avujt e atmosferës.
Shifrat më optimale të aktivizimit të riqnës Hyalomma marginatum janë për një
lagështi mbi 60%.
Riqnat Hyalomma marginatum të rëna në tokë, bëjnë përpjeke për të gjetur vende me
hije dhe lagështi, duke u futur në shtresat e barit, në pleh, nën gurë, në të çarat e
tokës etj në vende që u sigurojnë atyre kushte të nevojshme temperature dhe
lagështie për vendosjen e vezëve.
Aktivizimi i riqnës ndryshon edhe gjatë ditës:
Natën.................................... Shumë pak aktivë
Me daljen e dritës................. Shumë aktivë
Mbas orës 1100................... Pak aktivë
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Gjatë natës, receptorët e shikimit të riqnave nuk janë në gjëndje për të dedektuar
afrimin e kafshëve përbujtëse. Me lindjen e diellit, temperatura e ajrit dhe e
sipërfaqes së tokës rritet e për rrjedhojë dhe aktiviteti fiziologjik i tyre.
Në ditët me diell............varet drejtpërdrejtë...................nga lagështia e ajrit
Në ditë pa diell.......................varet.................................nga temperatura e mjedisit
Në ditët me diell kemi temperatura të larta, kështu që aktiviteti i riqnave varet
kryesisht nga lagështia, ndërsa në ditët pa diell kemi % e lagështisë të madhe dhe
aktiviteti i tyre varet nga temperatura.
Në muajtë e pranverës, verës dhe vjeshtës me rritjen e temperaturës gjatë ditës kemi
ulje të lagështisë e anasjelltas.

Fig 3-20: Ndryshimi i vlerave të temperaturës dhe lagështisë sipas stinëve.

Rrezatimi intensiv diellor apo erëra të forta ndikojnë në mënyrë depresive ndaj
popullsisë së riqnave. Në mesditë riqnat e llojit Hyalomma kanë një minimum të
dukshëm aktiviteti. Aktiviteti më i lartë i riqnave arrihet në orët e mëngjesit ose dhe
të mbrëmjes (muzgut) pjesërisht dhe në netët e ngrohta të verës. Kur lagështia e ajrit
është e lartë riqnat rrinë në pjesën e sipërme të barit, ndërsa kur është thatësirë në
pjesën e poshtme të bimës.
Duke u nisur nga grafikët e temperaturës dhe lagështisë në figurën e mësipërme,
duket qartë varësia e madhe që ka aktiviteti i riqnës Hyalomma marginatum me
temperaturat dhe % e lagështisë relative. Nga grafikët shohim se aktiviteti i riqnave
Hyalomma është kryesisht në pranverë-verë dhe verë-vjeshtë. Në temperaturat më të
ulëta se 200C dhe më të larta se 320C, si dhe në lagështitë relative më të ulëta se
50%, ky aktivitet ndërpritet.
Po kështu, ne kemi vëzhguar që stadet e riqnave herët në mëngjes apo në orët e
pasdites ishin më aktivë në sipërfaqet me diell se sa në ato me hije. Përpara çeljes së
gjedhëve të pranverës, grumbullohen më shumë riqna në vende me diell. Kjo pamje
ndryshon në mënyrë të theksuar në verë, në ditët e nxehta e të thata të verës dhe të
vjeshtës së hershme ku kapnim më shumë riqna në vende me lagështi dhe me më pak
dritë.
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Pas netëve të para të ftohta të vjeshtës, më tepër me fillimin e rënies së gjetheve,
riqnat shpërngulen nga pjesët anësore të pambrojtura të pyjeve dhe buzët e rrugëve
për në brendësi të pyllit.
Rriqnat Hyalomma marginatum në Shqipëri janë të përhapura në zonat kodrinoreparamalore dhe nuk gjenden në lartësi mbi 1000m mbi nivelin e detit. Pra, mund të
themi se rrezikshmëria e infektimit është nën lartësinë 1000m mbi nivelin e detit.
Riqnat janë grumbulluar në katër zona të studimit tonë deri në lartësitë e mëposhtme
mbi nivelin e detit.
Rrethet
Lezhë
Kukës
Has
Gjirokastër

Lartësia në m mbi
nivelin e detit
45
m
335 m
654 m
839 m

Fig 3-21: Lartësitë në m të përhapjes së riqnës Hyalomma marginatum.

Duke u nisur nga të dhënat e figurës së mësipërme, mund të theksojmë se specia
Hyalomma marginatum është prezente në të gjitha zonat e marra në studim, në
lartësitë nën nivelin e detit <1000m.
Nisur nga të dhënat e tabelës 3-15 vërejmë gjithashtu se përqindja me e madhe e
riqnave është vërejtur në dhi, moment ky që me sa duket është i lidhur dhe me
nivelin e lartë të infeksionit EHKKV të kësaj specieje. Duke qënë se femrat janë
përgjegjëse për përhapjen e infeksionit, niveli i tyre është gjithashtu i lartë si tek
speciet përkatëse ashtu dhe në zona që kanë rezultuar me infeksion të lartë të virusit
EHKKV.
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PËRFUNDIME
 Për herë të parë në Shqipëri diagnostikohet prezenca e infeksionit të etheve
hemorragjike të Krime Kongos EHKK në kafshët bujqësore.
 Për herë të parë kemi një pasqyrë të qartë të përhpjes së infeksionit EHKKV në
rang Republike, me vlerën 17.82%.
 Nisur nga rezultatet e studimit tonë, me prevalencë më të lartë të infeksionit
EHKKV në nivel specie, rezultuan dhitë me vlerën 41%, të pasuar nga dhentë
dhe më pas nga gjedhët përkatësisht 25.40% dhe 4.86%.
 Zonat me përqindje më të lartë të infeksionit EHKKV në kafshët bujqësore në
Shqipëri janë zonat Kolonjë-Ersekë me prevalencën 46.15%, Lezhë 33.78% dhe
Pogradec 19.17%.
 Bazuar mbi përpunimin statistikor të të dhënave të studimit, arritëm në
konkluzion se infeksioni EHKKV është i ndryshëm në zona të ndryshme, që do
të thotë se zonat dhe rajonet veriperëndim-juglindje ndikojnë në përhapjen e këtij
infeksioni.
 Riqnat Hyalomma marginatum rezultuan me vlerën më të lartë të përhapur në
Shqipëri me numrin 251, të pasuar nga riqnat Rhipicephalus bursa 125,
Dermacentor marginatum 14 dhe Dermacentor reticulatus me numrin më të
vogël 10.
 Shqipëria përfshihet në vendet me rrezikshmëri të lartë të infeksionit të ethes
hemorragjike virale Krime Kongo EHKK.
 Ndërtimi i hartës së përhapjes së infeksionit EHKKV në rang republike.
 Theksojmë se harta duhet të jetë një ndihmesë për shërbimet veterinare, humane,
biologjisë, për të njohur situatën epdiemiologjike dhe për të marrë masa për
parandalimin e shëprthimeve në njerëz.
 Harta, do të jetë një mjet i domodoshëm për shërbimet turistike, ushtarake si dhe
për lëvizjet e populllatave në vatrat natyrore të infeksionit dhe të prezencës së
riqnave të studiuara nga ana jonë.

REKOMANDIME
 Të zgjerohet studimi epidemiologjik për kërkime më të gjëra për prezencën e
etheve hemorragjike të Krime-Kongos në Shqipëri.
 Të kryhet studimi për prezencën e virusit, përgjegjës i infkesionit të EHKK në
riqna.
 Të rritet sensibiliteti i popullatës kundrejt rrezikshmërisë së etheve hemorragjike.
 Vëmendje e veçantë, të tregohet në sensibilizimin dhe studimin e zonave që nuk
kanë patur prezencë të infeksionit EHKKV në njerëz, ndërkohë që në kafshë
infeksioni shfaqet pozitiv.
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