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Parathënie
Human Papillomavirus (HPV) përfaqëson një nga viruset më të përhapur, i cili ka
aftësinë të infektojë epitelin e lëkurës së gjymtyrëve, mukozës orale dhe traktit të
frymëmarrjes, duke shkaktuar formimin e lythave lëkurorë. Ky virus infekton edhe
membranat mukozale të rrugëve gjenitale dhe anale (cerviks, vaginë, vulvë, penis dhe
anus), duke shkaktuar formimin e lythave gjenitalë, të cilët mund të përkeqësohen deri në
kancer të cerviksit.
Deri më sot janë identifikuar mbi 150 tipa HPV, ku të paktën 40 prej tyre infektojnë
traktin anogjenital. Në varësi të lidhjes me karcinomën cervikale, këta tipa
klasifikohen në onkogjenë dhe jo-onkogjenë.
Në dekadat e fundit është përcaktuar se tipat HPV onkogjenë shkaktojnë në 99.7% të
rasteve kancer të cerviksit. Ky i fundit renditet i dyti, mbas kancerit të gjirit, për sa i
përket vdekshmërisë në botë. Infeksioni HPV, jo gjithmonë është i mjaftueshëm për
zhvillimin e kancerit të cerviksit. Nisur nga kjo, kërkimet e viteve të fundit janë
përqëndruar në drejtim të identifikimit të bashkëfaktorëve të tjerë, të cilët rrisin
riskun për zhvillimin e kancerit të cerviksit. Në moshat e reja dhe individët seksualisht
aktivë, më shpesh haset infeksioni HPV i shumëfishtë.
Në botë tashmë, paralelisht me kryerjen e Pap testit, identifikimi dhe tipizimi i HPV,
përfaqëson një kontroll rutinë të popullatës. Zhvillimi i teknikave më të fundit të
biologjisë molekulare, ka ndihmuar identifikimin dhe tipizimin e HPV, duke
mundësuar kështu prodhimin e vaksinave të reja të mbështetura në tipat HPV më të
përhapur në popullatë.
Për shkak se të dhënat tregojnë se grupmosha më e prekur nga HPV është ajo 18-25
vjeç, një numër i konsiderueshëm studimesh janë përqendruar në këtë grupmoshë. Kjo
si në drejtim të identifikimit dhe tipizimit të HPV, ashtu edhe në vlerësimin e
njohurive të kësaj grupmoshe për infeksionin, kancerin e cerviksit dhe vaksinën HPV.
Vlerësimi i njohurive për HPV dhe cc dhe qëndrimi ndaj HPV në këtë grupmoshë
është esencial për të identifikuar nivelin e informacionit si strategjia parësore
parandaluese e infeksionit të HPV dhe kancerit të cerviksit, sidomos për ata të cilët
nuk kanë nisur akoma aktivitetin seksual, në mënyrë që të përfitojnë prej vaksinimit.
Disa nga arsyet e ndërmarrjes së këtij studimi janë: rëndësia e problematikës,
mungesa e një studimi të mirëfilltë shkencor në vendin tonë mbi këtë temë, dëshira
pozitive për t’i ardhur sadopak në ndihmë femrave shqiptare në këtë drejtim.
Studimi ynë është me interes dhe vlerë në drejtim të: identifikimit dhe tipizimit të HPV
në një kampion femrash shqiptare; identifikimit të tipave me risk të ulët dhe të lartë të
HPV; identifikimit të infeksioneve të njëfishtë dhe shumëfishtë të HPV; si dhe
vlerësimit të njohurive për HPV dhe kancerin e cerviksit në studentet shqiptare.

iv

Qëllimi i Studimit
Qëllimi i këtij punimi trevjeçar është identifikimi dhe tipizimi i HPV në një kampion
popullate femrash me epitel skuamoz vaginal të dëmtuar dhe vlerësimi i njohurive për
HPV dhe kancerin e cerviksit tek studentet shqiptare.

Objektivat
Duke iu referuar qëllimit të këtij punimi, objektivat e studimit kanë qenë:
1. Përcaktimi i shkallës së përhapjes së infeksionit të HPV në kampionin në
studim.
2.

Identifikimi i tipave të HPV me risk të ulët dhe të lartë, si dhe shoqërimet
midis tyre në infeksionin e shumëfishtë.

3. Lidhjet e mundshme ndërmjet faktorëve sociodemografikë dhe shëndetit
riprodhues me praninë e: HPV, infeksionit me tipat HPV me risk të ulët dhe të
lartë dhe infeksionit të njëfishtë dhe shumëfishtë.
4. Vlerësimi i njohurive për HPV dhe kancerin e cerviksit në studentet shqiptare.
5. Lidhjet e mundshme ndërmjet njohurive për HPV dhe kancerin e cerviksit me
moshën dhe aktivitetin seksual.
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KAPITULLI I
Konsiderata teorike
1.1 Human Papillomavirus
1.1.1 Organizimi i gjenomit të HPV
Papillomaviruset janë përfaqësues të familjes Papillomaviridae. HPV është një virus
pa mbështjellje, me përmasa relativisht të vogël dhe diametër 52-55nm. Ai ka një
kapsid ikosahedral të përbërë nga 72 kapsomerë, të cilët përmbajnë të paktën dy tipa
proteinash, L1 dhe L2. Çdo kapsomer përfaqëson një strukturë pentamerike të
formuar nga proteina kryesore L1 (1).
Çdo kapsid përmban gjithashtu edhe disa kopje (rreth 12 për virion), të proteinës
minore të kapsidit, L2 (2). Virusi i vrojtuar në mikroskopinë elektronike i ngjan një
“topi të golfit”. Gjenomi i HPV përfaqësohet nga një molekulë me zinxhir të
dyfishtë të ADN-së rrethore me 7900 çifte bazash, të paketuar me histone (3).
Gjenoma e HPV është e organizuar në rajone koduese dhe jokoduese (Figura1.1).
Rajonet koduese referohen si zonat ORF (open reading frame), të cilat ndodhen në
një nga zinxhirët e ADN-së. Nga ana funksionale gjenomi i HPV është i ndarë në tre
zona:
1. URR (upstrem regulatory region)
2. E (Early region)
3. L (Late region)
URR, përfaqëson një zonë jokoduese prej 400 deri në 1000 bp, që njihet edhe si zona e
gjatë e kontrollit (long control region, LCR). Kjo zonë që përmban promotorin (nxitësin),
enhancerin (forcuesin) dhe sekuencën silenciatore, rregullon dyfishimin e ADN-së dhe
kontrollin e transkriptimit të ORF-ve. Ky rajon gjithashtu karakterizohet nga një shkallë
shumë e lartë e variacionit në gjenomin viral .

Figura 1.1 Organizimi i gjenomit të HPV dhe pamja e kapsidit në SEM.

Zona e dytë (E) e cila përfaqësohet nga ORF-të: E1, E2, E4, E5, E6 dhe E7, përfshihet në
replikimin viral dhe onkogjenezën. Nënrajonet E2 , E4 dhe E5 përfshihen në riprodhimin e
virusit, si dhe përcaktojnë aftësinë e tij infektive. Nënrajonet E6 dhe E7 kanë funksione të
ndërthura në procesin e onkogjenezës, sepse ata prodhojnë proteina që luajnë rol në
1

“transformimin” e një qelize. Proteinat E6 dhe E7 kanë aftësi të njohin dhe të lidhen me
ato zona të ADN-së që përmbajnë dy gjenet supresorë të tumorit: p53 dhe Rb. Zona e tretë
(L), kodon proteinat strukturale L1 dhe L2 të kapsidit viral (Tabela 1.1). Si rregull
sekuencat nukleotidike e ORF-ve E6, E7 dhe L1, të një tipi të ri HPV-je duhet të paraqesin
jo më shumë se 90% homologji me sekuencën korresponduese të tipave të njohur të HPV
(4).
Tabela 1.1 Përmbledhje e funksioneve të gjeneve të HPV
Proteina
E1
E2

E6

E7

E4

E5

L1

L2

Proteinat e hershme
Funksioni
Replikim i gjenomit viral. Aktivitet lidhës i ADN-së,
aktivitet helikazë dhe ATP-azë.
Replikim, transkriptim dhe riparim të gjenomit viral.
Transaktivizim/transrepresim, aktivitet lidhës i ADNsë, ndarja e ADN-së në qelizën mitotike.
Indukton sintezën e ADN-së; indukton telomerazën,
pengon diferencimin qelizor; ndërvepron me proteinat
transkriptuese, proteinat e përfshira në lëvizshmërinë
dhe polaritetin qelizor, supresorët tumoralë dhe
induktorët e apoptozës.
Indukton proliferimin qelizor; ndërvepron me
rregullatorët negativë të ciklit qelizor dhe supresorët
tumoralë.

Faktori target
RPA, polimerazë alfaprimazë, topoizomeraza
Brd4, ChlR1
p53, ADA3, p300/CBP,
E6AP,
SP1,
c-Myc,
NFX1-91,TERT,
FAK,
FADD, BAX, BAK,
IRF3, PDZ
RB, p107, p130, HDAC,
E2F6,
p21,
p27,
CDK/ciklin, ATM, ATR,
gama-tubulina

Mendohet se përfshihet në stadet e vonshme të ciklit
qelizor të virusit. Ndërvepron me citoskeletin keratin
dhe filamentet e ndërmjetme, indukton ndalimin në Citokeratin 8/18
fazën G2M të ciklit qelizor. Mendohet se lehtëson
paketimin dhe lirimin e virusit.
Ka mundësi të përfshihet në proliferimin ose inhibimin
e apoptozës. Mund të aktivizojë receptorët e faktorit të EGFR, PDGFR,V-ATPrritjes dhe protein-kinaza të tjera. Ndalon spostimin e azë, MHC1, receptorët e
kompleksit madhor të pajtueshmërisë indore (MHC) në TRAIL, receptorët e FAS
sipërfaqen qelizore.
Proteinat e vonshme
Proteinë kapsidike e madhe; paketim në kapsomerë dhe kapsidë, ndërvepron me
komplekset L2 dhe kapsidet; ndërvepron me receptorët qelizorë, kodon epitopet
neutralizues.
Proteinë kapsidike e vogël; ndërvepron me ADN-në, mendohet se lehtëson
paketimin e virionit, mund të ndërveprojë me receptorët qelizorë, kodon epitopet
neutralizues.

1.1.2 Tipat e HPV dhe aftësia e tyre infektive
Numri i tipave të HPV të studiuar deri më tani është afërsisht 150-200, por afërsisht
20-30% e tyre përfaqësojnë tipa që akoma nuk janë klasifikuar (tipa të sekuencuar
pjesërisht) (5, 6).
Tipat e HPV përfshihen në pesë gjini: Alphapapillomavirus, Betapapillomavirus,
Gammapapillomavirus, Mupapillomavirus, Nupapillomavirus. HPV klasifikohen në
nëntipa, atëherë kur karakterizohen nga 90% deri në 98% homologji të sekuencës së tyre
me sekuencat e tipit korrespondues. Variantet që tregojnë më shumë se 98% homologji
njihen si prototipa. Disa variante karakterizohen nga veti biologjike dhe biokimike që
rritin riskun e transformimit të qelizave në kancerogjenike. Tipat shënohen me numra ku
sistemi klasik i numrit të HPV, përfaqëson radhën e zbulimit dhe karakterizimin patogjen.
2

Ndër shoqërimet patogjenike të zbuluara më parë për virusin përfshihen edhe lythat
beninjë të lëkurës. Zbulimi i tipave të HPV që lidhen me lezionet mukozale, duke përfshirë
dhe kancerin është intensifikuar mjaft vitet e fundit (7).
HPV ka aftësi të infektojë epitelin e shtresëzuar të lëkurës, duke shkaktuar lytha lëkurorë
kryesisht në duar dhe në këmbë, membranat mukozale veçanërisht traktin gjenital
(cerviksin, vaginën, vulvën, penisin dhe anusin), duke shkaktuar lytha gjenitalë e deri në
kancer të cerviksit, por mund të gjendet dhe në mukozën orale si dhe traktin e
frymëmarrjes.
Ekzistojnë rreth 40 tipa të cilët infektojnë epitelin mukozal sipërfaqësor të traktit
gjenital, të cilët bëjnë pjesë në gjininë Alphapapillomavirus. Në bazë të aftësisë së
tyre onkogjene ato ndahen në 2 tipa (8, 9):
-

Tipa onkogjenë ose me “rrezikshmëri të lartë” (high risk, HR HPV), të cilët
mund të shkaktojnë neoplazi intraepiteliale të rajonit anogjenital, duke
përfshirë kancerin e cerviksit, vaginës, penisit, anusit si dhe kancerin
orofaringal. Në këtë kategori bëjnë pjesë tipat: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 82 dhe 85.

-

Tipa jo-onkogjenë ose me “rrezikshmëri të ulët” (low risk, LR HPV), të cilët
mund të shkaktojnë anomali beninje të cerviksit, lytha anogjenitalë dhe një
sëmundje të traktit të frymëmarrjes të quajtur recurrent respiratory
papillomatosis (RRP) . Në këtë kategori bëjnë pjesë tipat: 6, 11, 32, 40, 42,
44, 54, 55, 61,62, 64, 71, 72, 74, 81, 83, 84, 87, 89 dhe 91.

Ndër tipat me rrezikshmëri të lartë, tipat 16 dhe 18 janë shkaktarë të rreth 70% të
kancerit të cerviksit në botë, ndërsa ndër tipat me rrezikshmëri të ulët, tipat 6 dhe 11
janë shkaktarë të 100% të Condylomata acuminate dhe lythave gjenital në botë (10).
Ndër sëmundjet e tjera të shkaktuara nga infeksioni me HPV mund të përmendim:
Epidermodysplasia verruciformis, sëmundje e rrallë e cila karakterizohet nga lytha në
pjesën e trungut dhe të ekstremiteteve të sipërm dhe mund të zhvillohet në karcinomë
invazive të qelizave skuamoze; Recurrent respiratory papillomatosis, është një sëmundje
e rrallë që kryesisht prek laringun në fëmijët e vegjël, por mund të haset edhe tek të rriturit,
ku mund të shndërrohet deri në transformim malinj; Focal epithelial hyperplasia e
kavitetit oral (sëmundja Heck), karakterizohet nga lezione kryesisht të sheshta dhe me
ngjyrë të ngjashme si mukoza që i rrethon, nuk ka mundësi transformimi malinj dhe ka
tendencë të shërohet në mënyrë spontane; Conjunctival papilloma është një tumor beninj i
epitelit skuamoz të shtresëzuar të membranës konjuktive, që prek si fëmijët ashtu dhe të
rriturit, dhe është e zakonshme në njerëzit nga 20-39 vjeç.
Ka disa shpjegime se pse HPV ka ‘simpati’ pikërisht për epitelin e lëkurës apo pjesë të
brendshme trupore, ndër të cilat mund të përmendim (11, 12, 13):
1. Një ulje e përgjigjes imunitare ndaj HPV në këto inde. Një mjedis indor i
përçueshëm nga infeksioni i vazhdueshëm në sajë të funksionit të tij imunë të
kompromentuar mund të shpjegohet nga evolucioni i numrit të madh të tipave të
HPV.
2. Ekspozimi direkt i epitelit të lëkurës me mjedisin jashtë, duket se është një
shpjegim tjetër i rëndësishëm duke parë kontaktin fizik direkt të përfshirë në
shumicën e infeksioneve me HPV (në të kundërt me rastet si transferimi nga gjaku
ose lëngje të tjera trupore).
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3. Lëkura përcaktohet qartë si një vend i ndjeshëm ndaj infeksionit, por jo epiteli i
kaviteteve të brendshme të trupit. Kur kanalet hapen në sipërfaqen e jashtme të
trupit (p.sh. në sistemin tretës apo riprodhues), shtresat e epitelit në buzën e
jashtme tentojnë të kenë karakteristika të ngjashme me epitelin e lëkurës. Pikërisht
këto zona tranzicioni nga brenda–jashtë organizmit shpesh paraqesin një
asociacion me sëmundjet që lidhen me infeksionin e HPV.
4. Një rol të rëndësishëm që përcakton indin shenjë të HPV luan prania e keratinës
(prodhohet nga qelizat e epitelit, keratinocitet, të cilat në shtresën më të jashtme të
epitelit me kalimin e kohës vdesin duke krijuar një barrierë mbrojtëse). Tipat
lëkurorë të HPV kanë tendencë për epitelin e shtresëzuar lëkuror me shkallë të
lartë keratinizimi, tipat e tjerë preferojnë qelizat e epitelit mukozal më pak të
keratinizuara që gjenden afër daljeve të trupit.
Lidhja midis infeksionit të HPV dhe epitelit që infekton është kaq e fortë sa prania e ADNsë së HPV në një epitel të infektuar është e mjaftueshme për të krijuar bindjen e një
lidhjeje etiologjike midis tyre.
1.1.3 Cikli qelizor i HPV
Shumica e viruseve infektojnë qelizat shenjë dhe prodhojnë viruse të tjerë nga e njëjta
qelizë e infektuar. Anasjelltas ndodh me infeksionin e HPV ku formimi i virioneve të
reja ndodh vetëm pasi qeliza e infektuar ka kaluar mitozën dhe një nga qelizat bija të
infektuara është diferencuar (14). Ashtu si viruset e tjera, HPV përfaqësojnë parazitë
brendaqelizorë obligatorë, të cilët pasi transferojnë gjenomin dhe proteinat ndihmëse
në qelizat bujtëse, përdorin menjëherë “makinerinë” qelizore biosintetike për replikim
viral (15). Në figurën 1.2 paraqitet cikli qelizor i HPV dhe fazat nëpër të cilat kalon
ky cikël janë si më poshtë:

Figura 1.2 Cikli qelizor i HPV.

1.1.3.1 Hyrja e virusit në organizëm
Infeksioni fillestar me HPV kërkon akses hyrës në qelizat e shtresës bazale të epitelit,
përmes dëmtimeve të tij (çarjeve, gërvishtjeve ose mikro-traumave të tjera të cilat
mund të ndodhin gjatë marrëdhënieve seksuale). Nga studimet është gjetur sasi e
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madhe e ADN-së virale në gjëndrat e qimeve, gjë që sugjeron se që një lezion të ketë
vazhdimësi duhet që virusi të infektojë qelizat epiteliale burimore, të cilat duket se
janë një shenjë për virusin (16, 17). Gjëndrat e qimeve në lëkurë janë të pasura me
qeliza burimore dhe për HPV me rrezikshmëri të ulët (kryesisht tipat e grupit
Betapapillomavirus) këto gjëndra paraqesin një pikë të rëndësishme hyrje. Për tipat e
HPV me rrezikshmëri të lartë, të cilët infektojnë kryesisht mukozën anogjenitale,
formimit të lezioneve cervikale “i vjen në ndihmë” infeksioni i qelizave shtyllore
(18).
1.1.3.2 Lidhja me receptorët
Megjithëse receptorët qelizorë, të cilët ndihmojnë në lidhjen e virusit të HPV me
sipërfaqen e qelizave bujtëse, janë akoma të panjohur, mendohet se
glikozaminoglukanet (GAG) veçanërisht heparinë sulfatet (Heparan sulfate
proteoglikanet, HSPG) mund të luajnë një rol të rëndësishëm si receptorë fillestar që
njihen nga ana e virusit (19). Përveç HSPG, një kandidat tjetër si receptor për HPV
mendohet të jetë laminin-5. Studime të ndryshme kanë treguar se ky receptor
ndërmjetëson lidhjen me matriksin jashtëqelizor (20). Ndryshime strukturore ndodhin
në kapsidin e virionit (virioni është i përbërë nga ADN virale dhe dy proteinat
kapsidike L1 dhe L2, të cilat formojnë kapsidin ikosahedral), të cilat përfshijnë
copëtimin e furinës së L2, lehtësojnë transferimin në një receptor sekondar në
kerationcitet bazale, që është e nevojshme për përfshirjen e virusit dhe transferimin e
menjëhershëm të gjenomit viral në bërthamë (21). Si receptorë të tillë mund të
shërbejnë: Integrina Alfa 6 dhe receptorët e faktorit të rritjes. Meqenëse
proteoglikanet dhe integrinat njihen si komponentë të matriksit dhe të membranës
plazmatike, ka mundësi që asocimi me Integrinën Alfa 6 në sajë të ndërveprimit të saj
me HSPG, të luajë një rol sekondar në lidhjen dhe hyrjen e HPV në qelizë (22).
1.1.3.3 Përfshirja e virusit brenda qelizës
Pasi lidhet me receptorët në sipërfaqen e qelizës, HPV duhet të përfshihet brenda në
qelizë për të filluar infeksionin. Deri tani, dinamikat e ndërveprimit të HPV me
sipërfaqen e qelizës gjatë stadeve fillestare të infeksionit nuk janë të sqaruara
plotësisht dhe akoma janë kontradiktore e subjekt debati shkencor mekanizmat e
hyrjes dhe molekulat që përfshihen në këtë proces.
Hyrja e HPV në qelizë, ka të bëjë me përfshirjen përmes endocitozës, një proces që
për HPV ndodh avash dhe në mënyrë jo sinkrone për disa orë (23). Studime të shumta
kanë treguar një qëndrim të zgjatur të HPV në sipërfaqen e qelizës. Arsyeja e
kinetikës së vonuar të HPV është e panjohur megjithëse është vënë në dukje se
proteoglikanet e llojit syndecan kanë të bëjnë me vonesën e përfshirjes pas lidhjes me
ligandin. Një shpjegim tjetër për kinetikën e vonuar mund të jenë ndryshimet
strukturore ose transferimi në një receptor sekondar që është shpërndarë ose shfaq
kërkesa të veçanta për endocitozën (24). Eksperimentet in vitro kanë treguar se
dinamika e sipërfaqes qelizore të HPV demonstron një mekanizëm transporti të
endocitozës që realizohet me anën e zgjatimeve qelizore të pasura me aktinë. Ky
transport lehtësohet nga lidhja me receptorët, të cilët ka të ngjarë të ndërveprojnë me
filamentet e aktinës për të ndërmjetësuar transportin për në brendësi të qelizës (25).
Dy rrugët e endocitozës që mendohet se përdoren nga virusi i HPV për të infektuar
qelizën janë ato të ndërmjetësuara nga klatrina (clathrin) dhe nga caveolat (26, 27).
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1.1.3.4 Ruajtja e gjenomit dhe shumimi qelizor në shtresat e poshtme të epitelit
Pavarësisht natyrës së qelizave bazale të infektuara, në përgjithësi mendohet se
infeksioni ndiqet nga një fazë fillestare e amplifikimit të gjenomës dhe më pas në
ruajtjen e episomit viral në numër të vogël kopjesh (28, 29). Replikimi i proteinave
virale E1 dhe E2, mendohet se është thelbësor për fazën fillestare të amplifikimit, por
mund të mos jetë i rëndësishëm për ruajtjen e replikimit episomal (30).
Proteina E2 rregullon transkriptimin viral dhe ka shumë zona lidhëse në rajonin URR
dhe gjatë dyfishimit të ADN-së virale mund të rekrutojë helikazën e proteinës virale
E1 në një motiv lidhës specifik të E1 në origjinën e replikimit viral. Është menduar se
helikaza e ADN-së virale (p.sh. e E1), bën të mundur që dyfishimi i ADN-së virale të
veçohet nga ai i ADN-së së qelizës bujtare gjatë krijimit dhe amplifikimit të gjenomës
(31). Megjithëse lidhur me rolin e helikazave virale dhe qelizore në ruajtjen e
gjenomit akoma ka vend për qartësime, studime të ndryshme kanë sugjeruar një rol të
E2 në rregullimin e një shumimi të rregullt të gjenomës gjatë shumimit të qelizave
bazale (28).
Roli i saktë i proteinave E6 dhe E7 në qelizat bazale të infektuara është akoma i
paqartë, sidomos për tipat me rrezikshmëri të ulët që nuk lidhen në përgjithësi me
neoplazinë.
1.1.3.5 Ruajtja e gjenomit dhe amplifikimi i gjenomit në shtresat e sipërme të
epitelit
Proliferimi i ndërmjetësuar nga E6/E7 i qelizave bazale dhe parabazale, duke ndjekur
infeksionin nga tipat HPV me rrezikshmëri të lartë, shpejton rritjen e madhësisë së
lezioneve, që mendohet se lidhet me funksionet specifike të proteinave me
rrezikshmëri të lartë E6 dhe E7. Ndryshimet funksionale midis proteinave E7 me
rrezikshmëri të ulët apo të lartë, vihen re në aftësinë e tyre për tu asociuar me
pjesëtarë të familjes së proteinave Rb. Kështu proteina E7 është e aftë të lidhet dhe të
degradojë proteinat p105 dhe p107, të cilat kontrollojnë hyrjen në ciklin qelizor të
qelizave në shtresat bazale, si dhe p130, e cila përfshihet në ri futjen në ciklin qelizor
të shtresave të epitelit të sipërm (32).
Proteinat E7 me rrezikshmëri të ulët në përgjithësi kanë afinitet më të ulët për p105
dhe p107, krahasuar me tipat me rrezikshmëri të lartë, por mund të lidhen dhe të
degradojnë p130 duke krijuar një mjedis kompetent dyfishimi në shtresat e mesme të
epitelit që janë të përshtatshme për amplifikimin e gjenomit. Funksioni kyç i
proteinave E6 dhe E7 në shumicën e tipave të HPV nuk është të ndihmojë shumimin e
qelizave bazale, por të stimulojë rifillimin e ciklit qelizor në shtresat e epitelit të
mesëm, duke lejuar kështu amplifikimin e gjenomit. Shprehja e proteinave E6 dhe E7
në shtresat e epitelit të sipërm lejon qelizat e infektuara të ri-hyjnë në fazën S të
mitozës, gjë që sjell si pasojë rritjen e numrit të kopjeve të gjenomit viral. Gjithashtu
gjatë këtij procesi paraqiten të nevojshme edhe proteinat virale të replikimit E1 dhe
E2, të cilat shtohen shumë si pasojë e stimulimit të promotorit të vonshëm HPV ose
diferencimit të pavarur (33).
Nga analiza të hollësishme është parë se në rastet me HPV me rrezikshmëri të ulët,
amplifikimi i gjenomit fillon kur qelizat e infektuara në shtresat e epitelit të mesëm
deri në ato të sipërm, riaktivizojnë ciklin qelizor dhe hyjnë në një gjendje të ngjashme
me fazën S. Për tipat e HPV me rrezikshmëri të lartë kjo gjendje shënjon shtresat e
sipërme proliferuese me neoplazi, më tepër se sa një zonë ku ka ndodhur rifutja në
ciklin qelizor. Përveç proteinave E1 dhe E2 mendohet se dhe proteinat E4 dhe E5
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kontribuojnë në mënyrë indirekte në suksesin e amplifikimit të gjenomit duke
modifikuar mjedisin qelizor, ku E5 përfshihet dhe në formimin e koilociteve (qelizë e
çrregullt, bërthama e të cilës është e spostuar anash nga forca shtytëse e proteinave të
HPV).
1.1.3.6 Paketimi i gjenomit viral dhe çlirimi i virusit
Kompletimi i ciklit qelizor të HPV përfshin shprehjen e proteinës kapsidike të vogël
L2, daljen e qelizës nga cikli qelizor dhe së fundi shprehjen e proteinës kapsidike të
madhe L1 për të lejuar paketimin e gjenomit. Kjo kërkon një ndryshim në trajtimin e
vendit të bashkimit se sa aktivizimin e promotorit, duke çuar në fillimin e
transkriptimit në P670 (në HPV-16), që mbaron në zonën e vonshme poliadenilimit,
se sa në zonën lidere, një ngjarje kjo që shoqërohet nga shprehje në nivele të larta të
E2. Kapsulimi i gjenomit përfshin angazhimin e L2 në rajonet e dyfishimit nëpërmjet
E1 dhe bashkimit të kapsidëve ikosahedralë në bërthamë (34).
Maturimi i virusit ndodh në shtresën më sipërfaqësore me keratinocite të vdekura, të
cilat kanë humbur aftësinë për të kryer fosforilimin oksidativ mitokondrial dhe
shndërrohen nga një mjedis reduktues në një mjedis oksidues pak përpara se të
çlirohet virusi. Kjo lehtëson akumulimin progresiv të lidhjeve disulfide midis
proteinave L1, duke çuar në prodhimin e virioneve infektues shumë të stabilizuar
(35). Pjesëzat e bashkuara përmbajnë 360 molekula të proteinës L1 të vendosura në
72 kapsomerë pentamerik, me një numër shumë të vogël dhe të ndryshëm të
molekulave L2 (36).
1.1.4 Infektimi me HPV dhe transmetimi i infeksionit
1.1.4.1 Transmetimi seksual
Studime të shumta kanë treguar se mënyra kryesore e transmetimit seksual të HPV, të
cilat infektojnë zonën gjenitale është përmes kontaktit të epitelit të infektuar të
cerviksit, vulvës, vaginës, penisit ose anusit. Kontakti seksual me një partner të
infektuar bëhet përmes gërvishtjeve mikroskopike të mukozës ose lëkurës të partnerit
të infektuar (37, 38). Evidencën e pakundërshtueshme për transmetimin e HPV në
rrugë seksuale e mbështesin studimet që janë bërë tek femrat e virgjëra (39,40) si dhe
studimet mbi përhapjen e HPV me rritjen e numrit të partnerëve seksual, si tek femrat
dhe te meshkujt (41, 42).
Transmetimi seksual i HPV ndikon në të njëjtën mënyrë tek një marrëdhënie seksuale,
ku të dy partnerët (femër-mashkull) kanë mundësi të barabarta për tu infektuar.
Kështu, infeksioni me HPV është i zakonshëm në meshkujt që kanë partnere seksuale
femra me lezione cervikale (41), ashtu sikurse meshkujt me lytha gjenitalë të
shkaktuar nga HPV me rrezikshmëri të ulët ose me neoplazi të penisit transmetojnë në
mënyrë efikase infeksionin në partneret e tyre seksuale (43).
1.1.4.2 Transmetimi ekstragjenital dhe fomit
Një mënyrë tjetër e transmetimit të HPV është nëpërmjet aktiviteteve jopenetruese
(kontaktit oral-gjenital, ose nga prekja e organeve gjenitale me duar) (44, 45).
Studimet e bëra tek femrat që kanë marrëdhënie me femra kanë mbështetur hipotezën
se infeksioni i HPV ka mundësi të jetë transmetuar përmes kontaktit me duar të
lythave gjenital të partneres së infektuar (46). Mënyra ekstragjenitale e transmetimit të
HPV mbetet një çështje e diskutueshme pasi ka dhe shume studime të tjera të bëra në
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femrat pa eksperienca seksuale, të cilat tregojnë se transmetimi ekstragjenital i HPV
është i pazakontë (47, 48).
Transmetimi fomit (nëpërmjet tamponëve, peshqirëve, të brendshmeve, shtretërve të
ekzaminimit mjekësor, lodrave të seksit, etj.) ka qenë i vështirë për tu dokumentuar,
por ka të dhëna se mund të jetë përgjegjës për disa raste të cilët nuk kanë pasur
kontakte të mirëfillta seksuale (49).
1.1.4.3 Transmetimi vertikal
Transmetimi vertikal i infeksionit të HPV u sugjerua në 1956, nga analiza e një
foshnje të gjinisë mashkullore, i lindur nga një nënë me lytha gjenitalë. Atij ju
zhvillua papilomatoza e laringut pas 3 muajsh dhe lythat e penisit pas 6 muajsh nga
lindja. Që nga ajo kohë është vënë re një rritje e rasteve të infektimit me HPV të
mukozës orofaringale dhe anogjenitale të foshnjave dhe fëmijëve nga nëna (50).
Mënyrat e transmetimit të infeksionit nga nëna tek foshnja janë:
1. direkte (gjatë daljes së fëmijës përmes kanalit të lindjes së infektuar, gjatë
kujdesjes së nënës për foshnjën, etj.);
2. indirekte (kalimi i infeksionit gjatë operacionit cezarian, gjatë lindjes natyrale
përmes objekteve apo sipërfaqeve të infektuara, etj.);
3. transmetimit në uterus (përmes spermës së infektuar gjatë fertilizimit, kalimit
lart të infeksionit nga trakti gjenital i nënës, etj.).
Transmetimi i HPV në foshnjat, tregohet qartë në shfaqjen e recurrent respiratory
papillomatosis (RRP), një sëmundje e rrallë që lidhet me praninë e HPV-6 dhe HPV11, të cilët janë tipat me rrezikshmëri të ulët që hasen më shpesh në lythat gjenital
(51).
1.2 Kanceri i cerviksit
1.2.1 Anatomia dhe histologjia e cerviksit
Cerviksi përfaqëson pjesën e poshtme të uterusit. Pjesa e sipërme ose trupi i uterusit
është vendi ku zhvillohet fetusi. Cerviksi lidh trupin e uterusit me vaginën (kanalin e
lindjes). Pjesët e cerviksit janë: Ektocerviksi (pjesa më afër vaginës), Endocerviksi
(pjesa më afër trupit të uterusit), Gryka e jashtme e uterusit (hapja e uterusit në
vaginë) dhe Gryka e brendshme e uterusit (hapja e uterusit në kavitetin uterin).
Cerviksi është i mbuluar nga epiteli kolumnar dhe epiteli skuamoz, poshtë kësaj
shtrese të hollë që formon epiteli ndodhet stroma. Stroma përmban një përzierje të
muskulit të lëmuar dhe të vijëzuar dhe muskujve elastikë.
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Figura 1.3 Anatomia e cerviksit
Ektocerviksi është i veshur me epitel skuamoz të shtresëzuar e të pakeratinizuar , i cili
është i ndërtuar nga disa shtresa të ndara në: bazale (është e ndërtuar nga një shtresë
qelizash dhe mbështetet në një laminë bazale të hollë, është vendi ku ndodh mitoza
aktive), parabazale, të ndërmjetme (bashkë me shtresën parabazale formojnë shtresën
e ashpër prickle-cell qelizore) dhe sipërfaqësore (varion në trashësi në bazë të shkallës
së stimulimit të estrogjenit).
Endocerviksi është i veshur nga gjëndra që sekretojnë mukus. Si gjëndrat e
sipërfaqes dhe ato të brendshme, vishen nga epiteli kolumnar i thjeshtë. Këto të
ashtuquajtura gjëndra nuk janë gjëndra të vërteta, por përfaqësojnë palosje të thella të
epitelit sipërfaqësor me shumë tunele paralele pa dalje.
Kufiri midis epitelit skuamoz të shtresëzuar të ektocerviksit dhe epitelit kolumnar të
endocerviksit quhet lidhja skuamokolumnar (squamocolumnar junction, SCJ). Kjo
është pika e referimit më e rëndësishme citologjike dhe kolposkopike, pasi këtu lindin
rreth 90% të neoplazive të traktit të poshtëm gjenital. Vendndodhja e SCJ-së në lidhje
me grykën e jashtme të uterusit, ndryshon në bazë të shumë faktorëve. Kur sapo lind
haset gati mbi grykën e jashtme të uterusit (me epitelin skuamoz nga jashtë dhe
epitelin kolumnar të endoceviksit nga brenda). Me zmadhimin e uterusit, veçanërisht
gjatë pubertetit dhe gjithë periudhës riprodhuese, SCJ ka tendencë të shtrihet në
distancë të ndryshme poshtë grykës së jashtme të uterusit, gjendje kjo që njihet si
ektopi.
Veprimi buferik i mukozës që vesh qelizat kolumnare pengohet kur epiteli kolumnar i
kthyer mbrapsht në rastin e ektopisë i ekspozohet mjedisit acid vaginal. Kjo çon në
shkatërrimin e epitelit kolumnar dhe zëvendësimin e mundshëm të tij me epitel të ri
skuamoz metaplastik. Metaplazia përfaqëson procesin e zëvendësimit të një tip epiteli
me një tjetër. Zona e formuar nga epiteli skuamoz metalpastik, midis SCJ të vjetër
dhe asaj të re quhet zona e transformimit ose zona e tranzicionit (TZ). Pikërisht kjo
zonë është një nga pikat e dobëta të organizmit, e cila bie pre e infeksioneve nga
agjentë të ndryshëm infektivë (ndër to dhe HPV) dhe ndryshimeve malinje, duke çuar
deri në kancer të cerviksit (cc).
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Figura 1.4 Preparat i zonës së transformimit

1.2.2 Klasifikimi i lezioneve cervikale
Testi më i zakonshëm citologjik për ekzaminimin e cc vazhdon të jetë Pap-testi. Kjo
metodë e ka marrë emrin nga patologjisti George Papanicolaou, i cili e futi këtë
metodë në vitin 1949, duke dëshmuar një korrelim ndërmjet cc dhe anomalive të
vrojtuara në mikroskop në qelizat e marra nga cerviksi (52). Me anën e kësaj metode
zbulohen ndryshimet që karakterizojnë qelizat në zonën e transformuar të cerviksit,
që në 99.7% të rasteve shkaktohen nga infeksioni me HPV (9, 53). Pikërisht rezultati
i këtij testi mjaft të thjeshtë që vazhdon të kryhet dhe sot ka shpëtuar me miliona
femra, të cilat do të mund të zbulonin cc në stadin e fundit kur të mos kishin më
shërim (54). Pap-testi është një metodë ekzaminuese, pra nuk është test i një
diagnostikimi të plotë. Kjo do të thotë se në rast se me analizën pap-test vihen re
anomali të qelizave, nga ato më të lehtat deri në ato më të rëndat, duhet vazhduar me
teste apo ekzaminime të tjera.
Klasifikimi sipas Pap-testit me kalimin e kohës ka evoluar dhe ka shkuar duke u
përsosur. Sistemi i sotëm i klasifikimit është Sistemi Bethesda (tabela 2.1). Ky sistem
është futur për herë të parë në vitin 1988, është amenduar në vitin 1991 për të
zëvendësuar Sistemin CIN (cervical intraepithelial neoplasia) dhe është rifreskuar në
vitin 2001 (55, 56).
Sistemi CIN mbështetej në arkitekturën indore dhe është përfshirë për herë të parë në
vitin 1973, gjithmonë në konceptin e analizës së sëmundjes në mënyrë të vazhduar
nga lezionet prekursore deri në kancerin invaziv (57). Sistemi Bethesda është
zhvilluar për të reflektuar të kuptuarit e avancuar të neoplazisë cervikale dhe për më
tepër për të futur një terminologji histologjike diagnostike deskriptive apo
përshkruese. Sistemi Bethesda është modifikuar në vitin 1991 me qëllim reflektimin
edhe të eksperiencës klinike dhe laboratorike aktuale. Kjo metodë i është nënshtruar
një modifikimi përsëri në vitin 2001, kjo për të rritur përdorimin e teknologjive të reja
të skrimimit të cerviksit, për përdorimin e testeve molekulare dhe për një kuptim më
të mirë të biologjisë së neoplazisë cervikale (55).
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Tabela 1.2 Sistemi i klasifikimit për displazinë e qelizave skuamoze cervikale
Sistemi
Bethesda
(2001)
(citologjik)
Brenda
limiteve
normale

Sistemi CIN
(histologjik)

Displazia

Normal

Jo qeliza anormale

Atipike/Inflamacion

Qeliza skuamoze me anormalitete më të
mëdha sesa ato që formohen nga
ndryshime reaktive, por që nuk shfaqin
kriterin për një lezion skuamoz
intraepitelial

CIN 1

Displazi e lehtë

Qeliza anormale të një forme të butë;
ndryshimet paraqiten kryesisht për shkak
të HPV

CIN 2

Displazi mesatare

Qeliza anormale të një forme të butë;
ndryshimet paraqiten kryesisht për shkak
të HPV

Displazi e rëndë

Qeliza skuamoze anormale në formë të
moderuar deri në të ashpër

Karcinoma in situ

Qeliza skuamoze anormale në formë të
moderuar deri në të ashpër

Karcinomë e
qelizave skuamoze

Mundësia që të jetë kancer është e një
shkallë të lartë por kjo nuk do të thotë se
në mënyrë definitive pacienti ka kancer

Normal
ASC

LSIL

HSIL
CIN 3

Karcinomë
e qelizave
skuamoze

Interpretimi

Karcinomë e
qelizave
skuamoze

Në versionin e mëparshëm të sistemit Bethesda, kategoria ASC, njihej si ASCUS,
qeliza atipike me sinjifikancë të papërcaktuar (atypical cells of undetermined
significance). Për të siguruar një terminologji më të pastër dhe për të mos shkaktuar
konfuzion ndër mjekët, termi “ASCUS që favorizon riparimin” është zëvendësuar me
termin “negativ”. Kategoria e re ASC përmban dy nënkategori: a) ASC-US (atypical
squamous cells of undetermined significance), që përfshin lezionet që karakterizohen
nga anomali qelizore që tregojnë për SIL (squamous intraepitelial lesion) dhe b) ASCH (atypical squamous cells, nuk përjashtohen HSIL). Rastet që i takojnë kësaj
nënkategorie të fundit, duhen veçuar për t’ju nënshtruar më pas kolposkopisë.
Kategoritë LSIL dhe HSIL, përfaqësojnë kategori të versionit të parë të sistemit
Bethesda, por kanë mbetur edhe në versionin e ri. LSIL ( low-grade lesions), përfshin
formën e butë të CIN, si dhe lezione të tjera të asociuara me HPV, të cilat
përgjithësisht konsiderohen të shkaktuara nga infeksione të HPV kalimtare. HSIL,
përfaqësojnë displazi intraepiteliale cervikale të ashpra apo të moderuara, si dhe
karcinoma in situ. Ka disa lezione në kategorinë HSIL, që mund të dyshohen për
invazion, por lidhur me këtë akoma nuk ka të dhëna definitive. Edhe në këtë sistem
kategoria SCC (squamous cell carcinoma) nuk ka ndryshuar.
1.2.3 Historia natyrore e karciogjenezës së cerviksit
Siç e përmendëm dhe pak më lart vendi më kritik i cerviksit është zona e
transformimit (TZ), vend ky i shënjuar dhe nga HPV duke shkaktuar që nga lezionet
prekanceroze deri në kancer të cerviksit. Hapat kryesor që fillojnë nga një cerviks
normal dhe çojnë deri në cc paraqiten në figurën a dhe b dhe përfshijnë infeksionin
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me HPV, zgjatjen (vazhdimin) e infeksionit, progresin në lezione prekanceroze dhe në
fund invazionin deri në cc .
a)

b)

Figura 1.5 a) Historia natyrore e kancerit të cerviksit b) Progresioni i ndërmjetësuar nga
HPV, drejt kancerit cervikal

Edhe pse hapat ndjekin njëri tjetrin nuk është e thënë që infeksioni të zhvillohet
detyrimisht, pasi HPV mund të pastrohet nga sistemi imun i organizmit në mënyrë
spontane dhe të bëjë të mundur regresimin e lezioneve cervikale (58). Nga studime të
bëra në femrat e infektuara me HPV, mbas një periudhe rreth një vjeçare ka
rezultuar se nuk kishte prani të ADN-së së HPV në analizat e kryera (59, 60). Disa
studiues kanë gjetur korrelacion ndërmjet tipave të HPV dhe shkallëve të ndryshme
të CIN dhe kanë nxjerrë konkluzionin se CIN1 dhe CIN2-CIN3 përfaqësojnë procese
të ndryshme ku CIN1 tregon për një infeksion HPV të transmetuar vetëm në rrugë
seksuale, ndërsa CIN2 dhe CIN3 përfaqësojnë të vetmit prekursorë të cc (61, 62).
Shumica e displazive të buta apo të moderuara më shpesh regresojnë se sa
progresojnë. Risku që një displazi e butë të progresojë deri në formë të ashpër është
vetëm 1% në vit, ndërsa risku i progresit të një displazie të moderuar deri në formë të
ashpër është 16% në dy vjet dhe 25% gjatë 5 vjetëve (63). Për një gjë tashmë është
rënë dakord: zbulimi dhe trajtimi i hershëm i HPV në lezionet prekancerogjenike,
mund të parandalojë progresin deri në kancer (64).
Megjithëse infeksioni me HPV është i domosdoshëm për zhvillimin e cc, ai nuk është
i mjaftueshëm pasi ekzistojnë dhe faktorë të tjerë endogjenë ose ekzogjenë, të cilët të
ndërthurur me HPV, influencojnë në progresionin e rrezikut nga infeksioni cervikal
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me HPV në cc, të quajtur faktorë të riskut, për të cilët do të flasim pak më poshtë
(65).
1.2.4 Mekanizmat e transformimit neoplastik
Mekanizmat përmes të cilave infeksioni me HPV mund të shkaktojë transformimin
neoplastik janë studiuar vazhdimisht dhe konsistojnë në përfshirjen e onkoproteinave
virale.
1.2.4.1 Aktiviteti transformues i E7
Proteinat E7 nuk karakterizohen nga ndonjë aktivitet enzimatik apo aftësi për tu
lidhur me ADN-në, por funksionojnë duke u lidhur me disa faktorë të tjerë qelizorë.
Proteinat HPV E7, largojnë ndalimin e qelizës në fazën G1-S dhe induktojnë një hiper
proliferim përmes inhibimit të përfaqësuesve të familjes RB dhe aktivizimit
konstitutiv të gjeneve që përgjigjen ndaj E2F-së. E7 ndikon gjithashtu në shprehjen e
gjeneve qelizorë përmes: ndërveprimit me HDAC dhe E2F6. Po ashtu E7 çrregullon
ciklin qelizor përmes inhibimit të proteinave inhibitore të CDK-ve, siç janë p21 dhe
p27; stimulimit të ciklinave si dhe aktivizimit direkt të CDK2. E7 me anën e rritjes së
aktivitetit të CDK2 dhe ndërveprimit me ᵞ- tubulinën, stimulon një sintezë anormale
të centrozomeve. Kjo sjell një rritje të riskut për paqëndrueshmërinë gjenomike. E7
indukton dëmtimin e ADN-së dhe aktivizimin e rrugës ATM-ATR, e cila mund të
kontribuojë në grumbullimin e tjetërsimeve kromozomike.

Figura 1.6 Onkoproteina HPV E7 nëpërmjet bashkëveprimit me shumë proteina të qelizës
bujtare, ndikon në mjaft procese qelizore.

Bashkëveprimi i E6 me E7 nxjerr nga loja apoptozën e varur nga p53, duke i hapur
kështu rrugën amplifikimit në prani të një ADN-je të dëmtuar dhe duke rritur
paqëndrueshmërinë kromozomike. Ndërveprimi i E7 me p600 pengon anoiksin
(formë e programuar e vdekjes qelizore) dhe lejon ndarjen e pavarur nga ankorimi,
duke nxitur progresionin malinj. E7 ndërvepron edhe me përbërës të përgjigjes IFN,
siç janë IRF1 dhe p48, duke mënjanuar kështu veprimin e mekanizmave imunë dhe
stabilizuar për pasojë një infeksion persistent (66, 67, 68,69).
1.2.4.2 Aktiviteti transformues i E6
Një nga pasojat kryesore të targetimit efikas të komplekseve RB-E2F dhe të
rregullatorëve të tjerë të ciklit të ndarjes qelizore nga ana e proteinave E7 me risk të
lartë, rezulton të jetë një rritje e niveleve të proteinës supresore të tumoreve p53. Kjo
e fundit si rregull ndërhyn në këtë rast, për të penguar ndarjen qelizore dhe për të futur
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në apoptozë qelizat që shprehin E7. Proteina E6 me risk të lartë përmes disa
mekanizmave, inhibon arrestin e ndarjes të varur nga p53 dhe apoptozën në përgjigje
të një proliferimi aberant. Kjo sjell si pasojë induktimin e paqëndrueshmërisë
gjenomike dhe akumulimin e mutacioneve qelizore. Formimi i kompleksit E6 - E6AP
(E6-associated protein) - p53, rezulton në degradimin e p53 dhe ndërveprimi i E6 me
HAT p300, CBP (CREB binding protein) dhe ADA3 pengon acetilimin e p53, duke
inhibuar kështu transkriptimin e gjeneve që përgjigjen ndaj p53. E6 gjithashtu, përmes
ndërveprimit me TNFR1 (tumour necrosis factor receptor), FADD (FAS- associated
protein with death domain), kaspazën 8 dhe përmes degradimit të komplekseve
proapoptotikë BAX, BAK, inhibon sinjalizimin apoptotik në përgjigje të citokinave
që supresojnë ndarjen apo rritjen qelizore. Ndërveprimi i E6 me faktorët e
transkriptimit nuklear, SP1, MYC, NFX123 (X box-binding protein-123) dhe E6AP,
aktivizon transkriptazën e kundërt të telomerazës (TERT) dhe telomerazën, duke
penguar shkurtimin e telomerëve kromozomikë në përgjigje të një proliferimi
persistent apo të qëndrueshëm, proces ky që nxit imortalizimin apo pavdekshmërinë
qelizore.

Figura 1.7 Proteinat qelizore dhe rrugët e sinjalizimit që preken nga onkoproteina HPV E6.

Degradimi i proteinave PDZ i ndërmjetësuar nga E6, sjell si pasojë humbjen e
polaritetit qelizor dhe indukton hiperplazinë. Ndërveprimi i E6 me proteinën e
adezionit fokal (FAK), paksilinën dhe me proteinën e MEC-it, fibulinë, parandalon
anoikis-in dhe lejon ndarjen qelizore, në mungesë të atashimit me MEC-in. E6 përmes
ndërveprimit me IRF3 dhe përmes inhibimit të aktivitetit të p53, ndërpret përgjigjen
ndaj IFN (interferon) (70, 71, 72).
1.2.4.3 Aktiviteti transformues kooperativ i E5
Megjithëse E6 dhe E7, sigurojnë aktivitetin transformues primar të viruseve HPV
me risk të lartë, E5 mund ta përmirësojë funksionin e tyre, duke kontribuar kështu
në progresionin tumoral (73). Tashmë është provuar se në analizat e kulturave
indore, E5 mund të përmirësojë aktivitetin transformues të E6 dhe E7, gjë që
dëshmon për një rol suportues të tyre gjatë progresionit tumoral.
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Proteina E5 kontribuon në aktivizimin e E6 dhe E7, si duke moduluar transportin e
proteinave sinjalizuese përmes REP-it, ashtu edhe nëpërmjet ndërveprimit me faktorë
të tillë si BAP31 (B cell receptor – associated protein 31) dhe H-ATP-azës vezikulare
endozomike. Shprehja e E5, rrit aktivitetin e EGFR-së dhe të rrugës MAPK, proces ky
që sjell si pasojë rritjen e aktivitetit të E6 dhe E7. Ndërveprimi i E5 me H-ATP-azën
vezikulare, me anën e pengimit të acidifikimit të endozomës, mund të bëhet shkak për
nxitjen e riciklimit të receptorëve në sipërfaqen qelizore, proces ky që rezulton në një
sinjalizim konstitutiv apo të vazhduar. Proteina E5 redukton nivelet e MHC1 në
sipërfaqen qelizore, proces ky që ka mundësi të ndodhë përmes ndërveprimit me
proteinën e REP-it, BAP31. Kuptohet që kjo parandalon pastrimin e qelizave të
infektuara nga ana e përgjigjes imune. (74, 75)

Figura 1.8 Ndërveprimi i E5 me risk të lartë me rrugët sinjalizuese dhe faktorët qelizorë

1.3 Faktorët e riskut (rrezikut) për zhvillimin e kancerit të cerviksit
Infeksioni i vetëm me HPV mund të mos jetë një shkak i mjaftueshëm për zhvillimin
e cc, ekzistojnë faktorë të tjerë endogjenë ose ekzogjenë të cilët të ndërthurur me
HPV, ndikojnë në progresionin e rrezikut nga infeksioni cervikal me HPV në cc; këtu
mund të përmendim:








Mënyra e sjelljes seksuale (koha e fillimit të marrdhënieve seksulae
dhe numri i partnerëve)
Infeksioni me disa tipa HPV (infeksioni i shumëfishtë)
Bashkëinfeksioni me agjentë të tjerë viralë seksualisht të
transmetueshëm
Faktorët gjenetikë
Përdorimi i duhanit
Çrregullimi hormonal dhe përdorimi i kontraceptivëve oralë
Numri i lartë i lindjeve
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1.3.1 Mënyra e sjelljes seksuale
1.3.1.1 Numri i partnerëve seksualë
Faktori i riskut më i rëndësishëm për marrjen e infeksioneve me HPV me
rrezikshmëri të lartë është numri i partnerëve seksualë. Studime të shumta të kryera
tek femrat tregojnë asociacion të fortë midis numrit të partnerëve seksualë dhe marrjes
së infeksioneve gjenitale me HPV (76, 77). Në një studim tjetër të bërë në San
Francisco, SHBA, gjatë viteve 1990-2000 tek adoleshentet dhe femrat e reja, rreziku i
infeksionit me HPV rritet 10 herë për çdo partner të ri të raportuar në muaj (78).
Sjellja seksuale e meshkujve (i ashtuquajturi faktori mashkullor) mund të ndikojë në
rritjen e rrezikut të infektimit me HPV, pasi shërben si vektor në transmetimin e
tipave të HPV që lidhen me zhvillimin e cc tek femrat. Rreziku i infektimit lidhet me
numrin e partnereve seksuale që ka patur mashkulli (79, 80). Në një studim të bërë tek
studentet femra, afërsish 30% e tyre rezultuan pozitive ndaj HPV brenda një viti të
kryerjes së marrëdhënies së parë seksuale, kjo pasi partneri i tyre kishte patur
eksperienca seksuale të mëparshme. Këto rezultate tregojnë se femrat janë në rrezik të
lartë për marrjen e infeksionit të HPV nga një partner mashkull i vetëm seksual (81).
1.3.1.2 Fillimi i hershëm i marrëdhënieve seksuale
Mosha e re në fillimin e marrëdhënieve seksuale është një faktor i rëndësishëm në
përcaktimin e rrezikut ndaj infeksionit të HPV, pasi është vënë re një numër i madh
femrash nën 25 vjeç të infektuara me HPV (82, 65).
Periudha në të cilën rritet mundësia e infektimit me HPV tek femrat është midis
ardhjes së menarkeve dhe kryerjes për herë të parë të marrëdhënieve seksuale. Në
femrat e reja mekanizmat biologjikë që rrisin mundësinë e infektimit me HPV, kanë të
bëjnë me maturimin jo të plotë të cerviksit, prodhimin jo të mjaftueshëm të mukusit
cervikal dhe rritjes së ektopisë cervikale. Gjatë kësaj periudhe ndodhin një sërë
ndryshimesh metaplastike në zonën ku epiteli kolumnar i endocerviksit takohet me
epitelin skuamoz të ektocerviksit, që njihet si zona e transformimit. Pikërisht në këtë
vend lindin dhe shumica e cc (83).
1.3.2 Faktorët gjenetikë
Faktorët endogjenë, sidomos ata gjenetikë kanë qenë një fushë interesante kërkimi si
pjesë e kërkimeve për të shpjeguar pse vetëm një grup i grave të infektuar me HPV
zhvillojnë cc (84). Në veçanti është studiuar polimorfizmi i gjenit p53 në qelizat
bujtëse, por dhe gjene të tjera duke iu referuar ndërveprimeve të mundshme midis
gjeneve (85).
Duke patur parasysh rolin e rëndësishëm të përgjigjes imune në kontrollin e
infeksionit të HPV, kërkimet janë fokusuar në ndryshimet e kompleksit të
histokompabilitetit, rajon ky i gjenomit bujtës përgjegjës për gjenerimin e proteinave
të sistemit imunitar të njohur si antigjentët e leukociteve humane (HLA) (86). Ka të
dhëna se polimorfizmi i gjenit p53 në bujtës bashkëvepron më shumë me disa variante
të HPV-16, ashtu siç ka të dhëna se polimorfizmat e HLA bashkëveprojnë me
variantet e HPV-16 duke modifikuar rrezikun për cc (87).
1.3.3 Pirja e duhanit
Në studimet e mëparshme pirja e duhanit shikohej i shoqëruar me aktivitetin seksual
si faktor risku për zhvillimin e cc. Në studimet e mëtejshme u vu re se pirja e duhanit
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ka një asocacion sinjifikant me shtimin e infeksionit të HPV që çon në zhvillimin e
cc, duke e renditur si faktor risku në zhvillimin e këtij të fundit (88, 89).
Mekanizmat e mundshëm që lidhen me pirjen e duhanit janë akoma në proces
zbulimi. Mendohet se ka një ndërveprim që përfshin imunosupresionin, një influencë
direkte në transformimin malinj të qelizave të infektuara me HPV dhe krijimin e
ADN-së gjenotoksike (genotoxic) në epitelin cervikal (88, 90). Është gjetur se
nikotina dhe karcinogjenë të tjerë të duhanit akumulohen në indet e mukozës
cervikale, duke bërë të mundur lindjen e mutacioneve në gjene apo formimin e
kromozomeve jonormalë në qeliza (91).
1.3.4 Inbalanca hormonale dhe Kontraceptivët oralë (KO)
Hormonet seksuale kanë tërhequr vëmendjen si bashkëfaktorë potencialë në
karciogjenezën e cerviksit. Mekanizmat që mendohet se veprojnë në këtë rast,
përfshijnë induktimin e metaplazisë në zonën e transformimit të cerviksit,
ndërveprimin direkt me shprehjen e gjeneve të HPV dhe rregullimin e imunitetit në
mikromjedisin lokal (92). Studimet kanë treguar se përdorimi i KO, estrogjenit dhe
progesteronit për një periudhë nga 5-10 vjeçare rrisin rrezikun për zhvillimin e
kancerit invaziv të cerviksit 1.3-4 herë më shumë në femrat e infektuara me HPV (93,
94).
Estrogjeni dhe progesteroni ndikojnë drejtpërdrejtë në qelizat e cerviksit duke rritur
proliferimin e qelizave, duke stimuluar kështu transkriptimin e HPV. Në një studim të
bërë për të parë efektin patogjen të kontraceptivëve hormonalë në cc është vënë në
dukje se rajoni URR i gjenomit viral të HPV-16 përmban element enhancer që
aktivizohet nga hormone steroidë, të cilët nga ana e tyre mund të rrisin shprehjen e
onkogjenëve E6 dhe E7 (95).
1.3.5 Infeksioni me disa tipa HPV (infeksioni i shumëfishtë)
Më përpara fokusimi në zbulimin dhe tipizimin e HPV nuk ka qenë shumë i madh në
identifikimin e infeksioneve me më shumë se një tip HPV dhe efektin që ka ky
infeksion i shumëfishtë në shoqërimin apo humbjen e tipave të caktuar. Në ditët e
sotme është rritur shumë interesi për infeksionet e shumëfishta për shkak të
disponibilitetitit sa më të shpejtë të vaksinës kundër infeksionit të HPV. Përfshirja e
vaksinimit në popullatë mund të modifikojë ekuilibrin e krijuar në shpërndarjen e
tipave të HPV. Identifikimi i infeksioneve të shumëfishta është rritur në këto vitet e
fundit falë metodave molekulare specifike dhe shumë sensitive të cilat përdoren sot në
tipizimin e HPV dhe identifikimin e kancerit të cerviksit.
Pavarësisht nga grada e patologjisë së cerviksit studimet kanë treguar se në 20-50% të
femrave të infektuara me HPV, infeksioni ka rezultuar nga tipa të shumëfishtë HPV
(96). Prania e gjenotipave të shumëfishtë HPV, rritet me rritjen e shkallës së
ashpërsisë të sëmundjes cervikale. Shumica e infeksioneve të shumëfishtë përmbajnë
dy gjenotipa, por hasen edhe ata me tre, katër, pesë, gjashtë gjenotipa. Me frekuencë
më të vogël hasen gjenotipat e shumëfishtë që i takojnë një tipi (97).
Në një studim të bërë në Brazil është vënë re se femrat e infektuara fillimisht me
çfarëdolloj tipi HPV mbas vizitës tjetër që bënin rezultonin edhe me një tip tjetër HPV
të pashfaqur më parë (98).
Mekanizmi i këtij bashkëinfeksioni është ende i paqartë megjithëse kotransmetimi
seksual është një lloj shpjegimi. Ka mendime se disa tipa HPV përdorin të njëjtën
rrugë endocitoze për të hyrë në qelizë; në kundërshtim nga kjo në një studim tjetër
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infeksioni me një tip të ri HPV bëhet në mënyrë të pavarur në prani të koinfeksioneve
të tjera me HPV (99).
Këtej kuptohet se ndjeshmëria, besueshmëria dhe profilizimi i tipave individualë të
HPV në pacientët me infeksion të shumëfishtë paraqitet mjaft e rëndësishme për të
mësuar më shumë rreth historisë natyrore të HPV dhe për të vlerësuar efektin e
vaksinimit për HPV.
1.3.6 Bashkëinfeksioni me agjentë të tjerë viralë seksualisht të transmetueshëm
Koinfeksioni me infeksione të tjera seksualisht të transmetueshme si Herpes Simplex
(HSV), Clamydia Trachomatis dhe Human Immunodeficiency Virus (HIV) është një
çështje komplekse në epidemiologji për të kuptuar mekanizmin e infeksionit të cc.
Mendohet se këto infeksione veprojnë përmes inflamacionit të cerviksit ose mikro
abrazioneve të epitelit gjatë marrëdhënieve seksuale, duke rritur kështu mundësinë e
infektimit të epitelit bazal me HPV. Gjithashtu ato mund të rrisin efektin onkogjen të
një infeksioni të stabilizuar me HPV duke influencuar në përgjigjen imune lokale
(78).
Herpesviruset (HPS)
Përpara se HPV të njihej si patogjeni i përfshirë në cc, është ekzaminuar aktiviteti i
disa tipave të HSV si agjentë shkaktarë të mundshëm në zhvillimin e cc (100).
Megjithëse ka të dhëna që mbështesin idenë e bashkërendimit të infeksionit midis
tipave HSV1 ose HSV2 dhe HPV për të rritur rrezikun e sëmundjeve malinje të
cerviksit, raporti i evidencave ngre dyshime për një asocim të tillë (101).
Clamydia trachomatis
Të dhënat për ndikimin e C. trachomatis si një bashkëfaktor në karciogjenzën e
cerviksit janë të shumta. Rritja e rrezikut për kancer në femrat e infektuara me
Chlamydia mund të ndërmjetësohet nga inflamacioni kronik (102). Kjo është në
përputhje me modelet e krijuara për të vënë në dukje rolin karciogjenik të
inflamacionit në mikromjediset indore të prekur nga infeksioni (103, 104).
Human Immunodeficiency Virus (HIV)
Në studimet e bëra deri më sot, është arritur në përfundimin se HIV nuk përfaqëson
një faktor të drejtpërdrejtë, si shkaktar i cc, por ndërvepron disi me infeksionin e HPV
për të rritur rrezikun e displazisë së cerviksit (105). Në një studim që është bërë në
2006 në Afrikë e Jugut është parë se femrat e infektuara me HIV dhe tipat e HPV me
rrezikshmëri të lartë, karakterizohen nga rreth 40 herë më shumë rrezik për zhvillimin
e lezioneve intraepiteliale, krahasuar me femrat që nuk janë të infektuara me asnjë nga
viruset e përmendur më sipër (106).
Efektet e HIV në infeksionin me HPV janë të qarta duke pasur në konsideratë
përfshirjen e imunodeficencës si efektin kryesor të HIV që lejon infeksionin e HPV të
zërë vend. Kjo mundëson vazhdimin e vrullshëm të proceseve karcinogjenike (107).
Ka disa studime që nxjerrin në pah rrugët se si HIV mund të bashkëveprojë me HPV:
së pari, HIV mund të ketë një ndërveprim direkt virus-virus me HPV, duke qenë se të
dy infektojnë makrofagët; së dyti një pjesë e konsiderueshme e ADN-së HPV e
zbuluar në femrat HIV pozitive, mund të pasqyrojë riaktivizimin e një infeksioni të
mëparshëm në gjendje të fjetur, më shumë se sa një infeksion i transmetuar së fundmi,
dhe së treti, studimet in vitro kanë treguar se shprehja e proteinave tat të HIV mund të
rrisin shprehjen e gjeneve virale E1, L1 të HPV (108).
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1.3.7 Numri i lartë i lindjeve
Numri i lartë i lindjeve është parë si një bashkëfaktor i pavarur në zhvillimin e cc. Në
një studim të realizuar tek femrat e infektuara me HPV me rrezikshmëri të lartë,
rreziku i zhvillimit të cc rritej me rritjen e numrit të lindjeve që kishte bërë femra
(109). Gjithashtu në një studim tjetër të bërë tek femrat HPV pozitive u gjet një
OR=1.8 për cc në femrat që kishin patur një ose dy shtatëzani të plota në krahasim me
ato që nuk kishin patur asnjë dhe një OR=3.8 në femrat që kishin patur 7 ose më tepër
shtatëzani të plota (110). Shtatëzanitë e shumta mund rrisin rrezikun për cc sepse zona
e transformimit në ekzocerviks shfrytëzohet për shumë vite duke lehtësuar
ekspozimin direkt ndaj HPV si dhe ndaj bashkëfaktorëve të tjerë (111). Gjithashtu dhe
ndryshimet hormonale të induktura nga shtatëzania (nivele të larta të estrogjenit dhe
progesteronit) ulin përgjigjen imune ndaj HPV dhe rrisin rrezikun në progresimin e
infeksionit (92).
1.4 Teknikat molekulare të zbulimit të HPV
Nisur nga fakti që HPV është shkaktari kryesor etiologjik për zhvillimin e cc, teknikat
molekulare të zbulimit të HPV, janë bërë një pjesë e rëndësishme e ekzaminimit të cc.
Këto teknika përdoren për tre qëllime kryesore: së pari për diagnostikimin e
infeksionit të HPV tek femrat që rezultojnë me ASC-US, në mënyrë që të përcaktohet
se cilat paciente do t’i nënshtrohen kolposkopisë; së dyti për ndjekjen e femrave me
citologji anormale të cerviksit, të cilat në kolposkopinë/biopsinë fillestare kanë
rezultuar negative; së treti përdoren për studime epidemiologjike dhe për provat e
vaksinës, ku si qëllim kanë të sigurojnë informacion maksimal për përhapjen e HPV
në popullatë dhe për të monitoruar rrjedhën e infeksionit. Megjithatë zbulimi i vetëm i
ADN-së së HPV, nuk është i mjaftueshëm për të përcaktuar një diagnozë të
sëmundjeve cervikale (112, 113).
Një metodë ideale për zbulimin e HPV duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme
(114):




Sensitivitet dhe specificitet të mirë
Çmim të përballueshëm për lejim të përdorimit nga një masë e gjerë
Lehtësi për tu transportuar në laboratorë me nivele të ndryshme eksperience

Sot përdoren tre lloj testesh për zbulimin dhe tipizimin e HPV: teknikat e hibridizimit
të acideve nukleike; teknikat e amplifikimit të sinjalit dhe teknikat e amplifikimit të
acideve nukleike ku një përmbledhje të testeve më të përdorshme komerciale jepet e
përmbledhur në tabelën (115).
Fillimisht teknikat e hibridizimit të acideve nukleike, për të zbuluar infeksionin e
HPV në kampionët cervikal, përdornin teste të hibridizimit të acideve nukleike të
markuar me markerë radioaktivë. Megjithëse këto teknika gjenerojnë informacion me
kualititet të lartë, disavantazhet e kësaj rruge të kontrollit direkt janë: sensitivitet i
ulët, nevoja për sasi relativisht të madhe të ADN së purifikuar dhe koha e zgjatjes së
procedurës, kërkon një laborator të sofistikuar me një personel shumë të kualifikuar
në teknikat laboratorike (116).
Tabela 1.3 Testet më të zakonshme për zbulimin dhe tipizimin e HPV
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Amplifikimi i sinjalit

Hibridizimit i acideve nukleike

Teknika

Tipi
Hibridizimi
southern
blot

Karakteristikat e testit
Zbulon dhe tipizon direkt gjenomën e ADN-së së HPV. Ka sensitivitet të ulët,
nevojë për sasi relativisht të madhe të AND-së së purifikuar dhe kohë e gjatë e
procedurës. Përcakton vetëm praninë ose jo të HPV.

Hibridizimi
dot-blot

Zbulon dhe tipizon direkt gjenomën e ADN-së së HPV Ka sensitivitet të ulët, nevojë
për sasi relativisht të madhe të AND-së së purifikuar dhe kohë e gjatë e procedurës.
Përcakton vetëm praninë ose jo të HPV.
Metoda e vetme molekulare e cila lejon zbulim të sigurt dhe identifikim të HPV në
marrëdhënie topografike me lezionet që shkakton. Ka sensitivitet të ulët, nevojë për
sasi relativisht të madhe të AND-së së purifikuar dhe kohë e gjatë e procedurës.
Përcakton vetëm praninë ose jo të HPV.

Hibridizimi
in situ

Hybrid
Capture 2

Zbulon 13 tipa me aftësi onkogjenike të lartë HPV (-16,-18,-31,-33,-35,-39,-45,-51,52,-56,-58,-59,-68) ose 5 tipa me aftësi onkogjenike të ulët HPV (-6, -11, -42, -43,44). Përmes kësaj metode nuk mund të përcaktohen tipat specifike të HPV, por
përcaktohet vetëm prania ose jo e HPV.

Cervista
HPV

Zbulon praninë e ADN së 14 tipave me aftësi onkogjenike të lartë HPV-16,-18,-31,33,-35,-39,-45,-51,-52,-56,-58,-59,-66,- 68. Përmes kësaj metode nuk mund të
përcaktohen tipat specifike të HPV, por përcaktohet vetëm prania ose jo e HPV.

Papillo

Amplifikimi i acideve nukleike

Check

Zbulon dhe tipizon 24 tipa HPV në një reaksion të vetëm (HPV -6, -11, -16, -18, 31, -33, -35, -39,-40, -42, -43, -44, -45, -51, -52, -53, -55, -56, -58, -59,-66, -68, -70,
-73, -82). Avantazhi kryesor i kësaj metode është identifikimi i infeksioneve të
shumëfishtë dhe mund të konsiderohet një metodë e sigurt ekzaminimi por ka kosto
relativisht të lartë dhe kërkon aparatura specifike.

Abbott real
time PCR

Bën gjenotipizimin individual të HPV-16 /18 dhe zbulimin në grup të 12 tipave të
HPV: -31, -33,-35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, -68. Kjo metodë është e
sigurt, sensitive, një mjet specifik diagnostikimi për zbulimin dhe gjenotipizimin e
pjesshëm të gjenotipeve target të HPV në indet cervikale të fiksuara në formalinë
apo në parafinë

Cobas 4800
HPV

Zbulon në një tub të vetëm tipat e HPV 16 dhe -18 dhe në grup për tipat (HPV-31, 33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, -68). Metoda është e lehtë për tu
përdorur pasi është adaptuar për mostra primare dhe rezulatet mund të përftohen
afërsisht 4 orë mbasi merret mostra. Test klinikisht i vlefshëm për ekzamin dhe
është i sigurt në zbulimin e tipave me aftësi onkogjenike të lart.

CLART
HPV 2

Zbulon 35 tipa HPV (-6, -11, -16, -18, -26, -31, -33, -35, -39, -40, -42, -43, -44, -45,
-51, -52, -53, -54, -56, -58, -59, -61, -62, -66, -68, -70, -71, -72, -73, -81, -82, -83, 84, -85,-89). Zbulon infeksionet e shumëfishtë, ka sensitivitet dhe specificitet të
lartë, ka lehtësi përdorimi në laborator.

INNO LiPA

Bën zbulimin të 14 tipave të HPV: -16,-18,-31, -33,-35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, 59, -66, -68. Ka sensitivitet të lartë veçanërisht në infeksionin e shumëfishtë.

APTIMA
HPV

Zbulon 14 tipa HPV (-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -66, 68. Kjo metodë siguron një rezultat kualifikimi (pozitiv/negativ) për praninë
/mungesën e tipave që zbulon por nuk mund të përcaktojë tipat specifike të HPV të
pranishme në mostër.

Linear
Array HPV

Zbulon 36 tipa HPV (-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, -68, -7,
26, -53, -66, -82,-6, -11, -40, -42, -54, -61, -70,-72, -81, -CP6108, -55, -62, -64, -67,
-69, -71, -83, -84). Zbulon infeksionet e shumëfishtë dhe kërkon aparatura specifike.
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Teknika e amplifikimit të sinjalit Hybrid Capture 2 është një metodë jo-radioaktive
që bazohet në hibridizimin e ADN target të HPV, duke markuar sondat e ARN në
tretësirë. Testi Cervista që është një teknikë tjetër e amplifikimit të sinjalit, përdor
Invader chemistry, një metodë të ampifikimit sinjalor për zbulimin e acideve nukleike
specifike. Këto teknika mund të përcaktojnë vetëm praninë ose jo të HPV, pra bëjnë
zbulimin e HPV por jo tipizim. Teknikat e amplifikimit të acideve nukleike që në
përgjithësi bëjnë identifikimin e tipit/ave të HPV në pacientë dhe bëjnë të mundur
identifikimin e infeksioneve të shumëfishtë, kanë specificitet dhe sensitivitet të lartë.
Si disavantazh të këtyre teknikave mund të përmendim koston e lartë dhe kërkesën
për aparatura specifike. Këto teknika bazohen tek analizat microarray dhe PCR.
Teknikat e automatizuara të bazuar në microarray lejojnë analizat paralele të shumë
mostrave të ADN. Shumë studime kanë treguar se analizat e ADN microarray të
shoqëruara me PCR mund të aplikohen me sukses në zbulimin dhe tipizimin e HPV
(113).
1.5 Mekanizmat imunë dhe HPV
1.5.1 Përgjigja imune ndaj infeksionit të HPV
Linja e parë mbrojtëse ndaj çdo patogjeni është rezistenca jo specifike (imuniteti i
lindur), i cili sigurohet prej sipërfaqes së lëkurës, sipërfaqes mukozale dhe përgjigjes
jo-epiteliale duke përfshirë interferon-α, citokininat, neutrofilet dhe makrofagët. Linja
e dytë e mbrojtjes (imuniteti i fituar) është specifike për çdo patogjen dhe përfshin
imunitetin humoral (i ndërmjetësuar nga antitrupat të cilat lidhen me antigjenët
specifikë dhe çojnë në fagocitozën ose lizimin përmes sistemit të komplementit) dhe
imunitetin e ndërmjetësuar qelizor (i ndërmjetësuar nga limfocitet T citotoksike).
Në evolucionin biologjik HPV janë agjentë infektues të suksesshëm. Ata induktojnë
infeksion të qëndrueshëm pa komplikime të shpeshta dhe të rënda për virionet bujtëse
dhe të çliruara për transmetimin në individët e tjerë. Ata arrijnë një gjendje balance
kur bujtësi zakonisht nuk është në disavantazh serioz nga infeksioni i HPV, dhe virusi
nuk është shumë i limituar në riprodhimin nga përgjigja imunitare e bujtësit (117).
Për të arritur këtë mënyrë jetese dhe për të ruajtur këtë gjendje ekuilibri, HPV duhet të
shmangë sistemin mbrojtës të bujtësit. Ka disa faktorë të cilët kontribojnë në
shmangien e barrierave imune (118):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-Nuk ka induktim viral për nekrozë ose citolizë
-Nuk ka inflamacion
-Ka çlirim të pakët ose aspak të citokininave proinflamatore në mjedisin lokal
-S’ka fazë viremike
-Vetëm një sasi minimale e virusit të shumuar i ekspozohet mbrojtjes imune
-Infeksioni është tërësisht intraepithelial
Hyrja e kapsidit viral është në përgjithësi një sinjal tërheqës për DC (qeliza
dentrike), por ka evidence që LC (qelizat e Langerhans) nuk aktivizohen nga
kapja e kapsidëve të HPV
8. Pjesëzat e lira të virusit çlirohen nga sipërfaqja e epitelit skuamoz me akses të
dobët në kanalet limfatikë dhe vaskularë dhe në nyjet limfatike ku fillon
përgjigja imune
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9. Shumica e viruseve me ADN, kanë mekanizma për pengimin e sintezës së
interferoneve dhe sinjaleve qelizore dhe HPV nuk bëjnë përjashtim nga kjo.
Sistemi imunitar i dëmtuar është një faktor që lidhet me numrin e lartë të lezioneve të
shkaktuara nga infeksioni i HPV, gjë që raportohet nga studimet në popullata të
ndryshme me sistem imunitar të shtypur. Në pacientët që kanë kryer transplant
veshkash, të cilët vuajnë nga sistem imunitar i shtypur, është vënë re se kanë një
rrezik të lartë të infektohen nga lezionet lëkurore apo gjenitale të HPV (119, 120).
Gjithashtu në një studim tjetër të bërë në pacientët me HIV është provuar një risk i
lartë për zhvillimin e kancerit të cerviksit si pasojë e sistemit të tyre imunitar të
shtypur (121, 122). Pavarësisht nga aftësia e HPV për t’i shpëtuar sistemit imun të
bujtësit, infeksioni primar i HPV pastrohet natyrshëm në rreth 90% të rasteve, duke
treguar rolin qendror të imunitetit në shërimin e sëmundjeve të cerviksit dhe
sëmundjeve anogjenitale të shkaktuar nga HPV, megjithatë ka raste ku lezionet
progresojnë dhe arsyeja pse sistemi i tyre imunitar dështon në pastrimin e infeksionit
është e paqartë (123). Mbrojtja e organizmit kundrejt infeksioneve virale, përfshirë
dhe HPV, është një ortakëri midis imunitetit të lindur dhe imunitetit adaptiv (të
përshtatur), të cilët luajnë një rol kritik në përcaktimin e përfundimit të një infeksioni
fillestar dhe parandalimin e përsëritjes së tij. Një përmbledhje e karakteristikave të
sistemit imun në regresimin apo vazhdimin e infeksionit të HPV jepet në tabelën 1.4
(124).
Tabela 1.4 Karakteristikat e sistemit imun në regresionin apo vazhdimin e infeksionit të
HPV.
Regresion i infeksionit të HPV










Vazhdim i infeksionit të HPV

Rritja e shprehjes së TLR (toll-like
receptor)
Prodhimi i TNF-α (faktorë të nekrozës
tumorale) nga qelizat mononukelare
të infiltruara
Infiltrimi i APC (qeliza që
prezantojnë antigjenin))
Përgjigja Th1
Infiltrimi i CD4
Infiltrimi i CD8
Raporti i lartë CD4/CD8
Përgjigja e ndërmjetësuar qelizore
ndaj antigjenëve të hershëm
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Reduktim i shprehjes së TLR
Inflamacioni
kronik,
përfshirë
infiltrimin e makrofagëve, rritje të
neutrofileve dhe limfociteve në
epidermë
Dobësimi i funksionit të qelizave NK
(vrasëse natyrore)
Dobësim i rrugëve të IFN (interferon)
Reduktim i numrit të ACS dhe dëmtim
i prezantimit të antigjenit
Përgjigje e Th2
Infiltrim i Treg (Qelizat rregullatore T)
Shumë pak ose aspak qeliza T, CD4 në
vendndodhje
Infiltrimi i CD8
Raporti i ulët CD4/CD8
Përgjigja e limituar e ndërmjetësuar
qelizore
Rritje e mundësisë së antitrupave në
kapsidë

1.5.1.1 Përgjigja imune e lindur ndaj infeksionit HPV
Imuniteti i lindur është mbrojtja bazë dhe fillestare e organizmit ndaj agjentëve
infektivë dhe eliminon shumicën e mikroorganzimave që kontakton një individ.
Imuniteti i lindur ndërmjetësohet nga barriera epiteliale, sistemi i komplementit dhe
një larmi qelizash që fagocitojnë antigjenët dhe ja paraqesin ato qelizave të tjera për
t’i shkatërruar. Mbikqyrja imunitare e epitelit skuamoz të cerviksit menaxhohet nga
qelizat e Langerhans (LCs), qeliza dentrike të papjekura. LC, të cilat janë në sasi të
konsiderueshme në lëkurë dhe mukozë, marrin dhe procesojnë antigjenët në mënyrë
për t’i prezantuar tek qelizat B dhe T, duke vendosur kështu si imunitetin e lindur,
ashtu dhe atë të fituar ndaj virusit (125). Në zonën e transformimit, krahasuar me
ekzocerviksin, numri i LC bie dukshëm. Në lezionet intraepiteliale skuamoze, vihet re
një rritje e dendësisë së LC, por janë deficente për nga ana funksionale (126).
Qelizat dentrike njohin motive të veçanta të patogjenit, duke përdorur receptorët Tolllike. Gjithashtu ato përdorin MHC (major histocompatibility complex) për t’i
prezantuar antigjenët tek qelizat T, proces ky që ndonjëherë asistohet nga agjentë
inflamatorë si kemiokinat dhe citokinat. Megjithatë edhe në mungesë të lezioneve,
qelizat e LC të epidermës nuk prodhojnë një përgjigje të mjaftueshme të qelizave T,
krahasuar me qelizat dentrike të dermës, kjo për shkak të mungesës së mikromjedisit
të përshtatshëm. Rrjedhimisht qelizat e Langerhansit mund të mos jenë të afta të japin
një përgjigje imune të suksesshme dhe bëhen pjesë e taktikave tolerante të virusit.
Receptorët Toll-like (TLR) luajnë një rol vendimtar në imunitetin e lindur. Ato mund
të hasen në një larmi të madhe të qelizave të imunitetit të lindur dhe njohin si
“kërcënimet” endogjene ashtu dhe ato ekzogjene, veçanërisht PAMP (pathogenassociated molecular patterns) dhe DAMP (damage-associated molecular patterns).
Aktivizimi i TLR shkakton një profil ekspresiv proinflamator i cili aktivizon
imunitetin e lindur.
Zinxhiri dyvargor i ADN së HPV njihet kryesisht nga TLR 9 dhe fillon një kaskadë
interferonesh (INF- , INF- , and INF- ) (127). Rrugët e TLR dhe interferoneve
targetohen nga onkoproteinat e HPV, duke rezultuar në një model ekspresiv jonomal i
cili kontribuon në potencialin infektues dhe karciogjenik të virusit (128). Gjenet
tumorale E6 dhe E7 në HPV 16 janë përgjegjës për rregullimin e sipërm
(downregulation) e TLR9, e cila është përgjegjëse për përgjigjen ndaj ADN së
kërcënuar duke shkaktuar një kthim të përgjigjes imune (129). Përveç kësaj një rritje
në shprehjen e TLR 3, i cili në përgjithësi njeh ARN viruset, është vrojtuar në epitelin
displastik (128).
Makrofagët janë derivate të monociteve dhe janë të vendosur në inde. Ato i përkasin
familjes së fagociteve dhe kanë një rol vendimtar si në përgjigjen imune të lindur dhe
në fillimin e përgjigjes imune të fituar, duke tretur patogjenët dhe përveç kësaj duke
stimuluar limfocitet dhe qelizat e tjera imunitare. Proteina të caktuara si monocyte
chemotactic protein-1 (MCP-1) dhe macrophage inflammatory protein (MIPa3)
ndihmojnë në grumbullimin e makrofagëve. Të dyja këto proteina shfaqin një
rregullim të sipërm (downregulation) direkt ose indirekt nga HPV (130). Nga studime
të ndryshme në mjedise tumorale janë vrojtuar aspekte të ndryshme në funksionin e
makrofagëve. Tumoret infiltrohen nga një sasi e madhe makrofagëve të cilët
agregohen (lidhen) me njësitë në sajë të njohjes së qelizave kancerogjene si qeliza të
huaja (131).
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Nga ana tjetër lidhur me funksionin antitumoral dhe parashikues proinflamator,
makrofagët brenda mikromjedisit të tumorit luajnë rol në avancimin e sëmundjes.
TAM (Tumor associated Macrophages) nxisin proliferimin e qelizave të kancerit dhe
migrimin, angiogjenezën dhe frenimin e mbrojtjes immune (132). Kjo mund të
shpjegohet nga identifikimi i dy fenotipeve të makrofagëve: M1 proinflammatory dhe
M2 immunomodulatory. Profili M2 nxjerr në pah një rritje të faktorit rritës të
endotelit vaskular (VEGF) dhe metaloproteazës-9 në mënyrë që të ndihmojë riparimin
e indit, por kur aktivizohet nga tumori, ai rezulton në shkëputjen e laminës bazale,
rritjen e tumorit dhe metastazat (133, 134). Me avancimin e lezioneve cervikale, vihet
re një rritje e numrit të makrofagëve dhe makrofagët M2 janë popullata kryesore në
tumoret e shkaktuara nga HPV (135). Makrofagët M2 nxisin diferencimin e qelizave
T në qeliza rregullatore T, përmes IL10 dhe rrjedhimisht çojnë në zhvillimin e tumorit
(136).
Një pjesë e rëndësishme e përgjigjes imunitare të lindur kundër sulmit viral i
detyrohet qelizave Vrasëse natyrore (NK). NK përfaqësojnë limfocite të cilat
përgjigjen shpejt ndaj stresit qelizor, si dhe ndaj sulmit viral ose kanceroz, pa ndihmën
e MHC (major histocompatibility system). Një numër i vogël i qelizave NK është
bërë e mundur të vrojtohen në Condyloma acuminatum, si dhe në rastet e një
displazie të butë apo të moderuar. Ndërsa në rastet e një displazie të agravuar apo të
ashpër, vrojtohet një rritje e numrit të këtyre qelizave. Kur këto lezione progresojnë
drejt kancerit, bëhen rezistente ndaj qelizave NK. Në pacientët me karcinomë cervikale të
stadit I apo II, aktiviteti i qelizave NK, paraqitet i reduktuar. Reduktimi i aktivitetit të qelizave NK
në pacientët me kancer, nuk është një proces i pakthyeshëm. Kjo sepse ky aktivitet mund të
restaurohet përmes imunoterapisë. Aktiviteti qelizor mund të rritet si përmes qelizave NK të
aktivizuara nga limfokinat, ashtu edhe përmes rritjes së nivelit të IFN-á (137).
1.5.1.2 Përgjigja imune e fituar ndaj infeksionit të HPV
Imuniteti i fituar, përgjigja imune specifike ndaj patogjenit, ka të bëjë me qelizat B
dhe T. Qelizat B janë përgjegjëse për përgjigjen imune humorale dhe qelizat T, të cilat
ndahen në qeliza ndihmëse T, qeliza citotoksike T (CTL) dhe qeliza rregullatore T
(Tregs), janë përjegjëse për një larmi funksionesh. Shumica e T-limfociteve në epitelin
cervikal, i takojnë nëngrupit citotoksik/supresor CD8 dhe në një numër të vogël, i takojnë
nëngrupit ndihmës/nxitës CD4. Imuniteti qelizor luan rol determinant në fazën e hershme
të infeksionit dhe përfaqëson të vetmen përgjigje efikase kundër HPV jo litike. Ka të
dhëna sipas të cilave përgjigja imune përfshihet edhe në rastet e neoplazisë. Përgjithësisht
afër 60% e T-limfociteve në gjakun periferik janë CD4+ dhe 20% deri në 30% paraqiten
CD8+, pra në raportin 2/1. Duhet vënë në dukje se në pacientët CIN/kancer, raporti
CD4/CD8 është më i ulët. Në infiltratin limfocitik, ndodh e kundërta, pra në lezionet
prekanceroze numri i qelizave CD4 paraqitet më i madh se sa numri i qelizave CD8. Kjo
tregon se predominanca e qelizave CD4, favorizon regresionin, ndërsa prania e
ngritur e CD8 është një tregues i persistencës dhe progresionit të infeksionit viral
(138).
Qeliza ndihmëse T, të dallueshme nga prania e proteinës CD4 në sipërfaqen e tyre
rrisin sasinë e citokinave, duke përcaktuar drejtimin e përgjigjes imune. Gjendja në të
cilën limfocitet ndihmëse T të maturuara aktivizohen përcakton fenotipet e tyre dhe
rezulton në dy popullata të ndryshme Th1 dhe Th2. Ky diferencim midis këtyre
popullatave përcaktohet nga një larmi faktorësh si tipi i antigjenit të pranishëm në
qelizë, ekzistenca e sinjaleve stimuluese, sasia, struktura dhe pika e hyrjes së
antigjenit, zgjatja e ekspozimit të antigjenit, prezenca e ndihmësave dhe mikromjedisi
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i citokinave dhe hormoneve. Në përgjithësi, pasi është studiuar modeli unik i
përgjigjes së qelizave T midis femrave me gradë të ndryshme neoplazie, qelizat T janë
sugjeruar si përgjigja dominante e nevojshme për pastrimin e lezioneve të HPV (139).
Si IFN- dhe IL12 kërkohen për diferencimin e Th0 (limfocite naive) në Th1, të cilët
prodhojnë IFN- , lymphotoxin , dhe IL2 (dhe IL10, TNF- ) dhe çojnë në
aktivizimin e imunitetit qelizor. Nga ana tjetër për fenotipin Th2, IL4 dhe IL2 janë
kusht paraprak, dhe produktet citokine konsistojnë në IL4, IL5, IL13, IL25, IL10,
duke kontribuar në zhvillimin e përgjigje imune humorale (140).
Citokinat TNF (faktorët e nekrozës tumorale), që kodohen nga gjene që përbëjnë
“zemrën” e MHC, sintetizohen kryesisht nga monocit/makrofagët (TNF-á) dhe Tlimfocitet (TNF-â), por në mënyrë specifike mund të sintetizohen edhe nga qelizat Thelper, veçanërisht nga ato të profilit Th1. TNF karakterizohen nga një veprim i
fuqishëm antiviral dhe antitumoral. TNF-á ulin edhe shprehjen e gjeneve E6/E7 në
qelizat e infektuara me HPV të tipit 16 dhe18, që akoma nuk janë transformuar. Duhet të
theksojme se gjatë progresionit tumoral, qelizat e infektuara me HPV, bëhen të
pandjeshme ndaj veprimit të TNF-á (141).
Ekuilibri midis Th1 dhe Th2 duhet të ruhet i pandryshueshëm në mënyrë që t’i bëhet
ballë “sulmeve” brendaqelizore ose jashtëqelizore. HPV si një “armik” brendaqelizor,
duhet të shkaktojë një përgjigje imune të Th1. Megjithatë duket se në pacientët me
lezione intraepiteliale dhe invazive cervikale të shkaktuara nga HPV është dominues
profili Th2. Duhet të theksohet se një reduktim i përgjigjes Th1 dhe rritje e përgjigjes
Th2 çojnë në shtypjen e imunitetit qelizor dhe progresimin e lezioneve. Nivelet e IL2
dhe TNF- shfaqen të dobëta tek femrat me lezione të shkaktuara nga infeksioni i
HPV, krahasuar me femrat e shëndetshme (142).
Megjithëse nivelet IL4, produkte karakteristike të Th2, duken se rriten në LSIL, me
progresimin e lezioneve duket se ato ulen pak. Në përgjithësi, në lezionet e shkaktuara
nga HPV të dy fenotipet si Th1 dhe Th2 shtypen, veçanërisht Th1, mesa duket kjo nga
aktiviteti i qelizave Treg. Shprehja e glikoproteinës CD8 në sipërfaqen e qelizës T e
përcakton qelizën si citotoksike (CTL). CTL përfaqësojnë një përbërës efektor kryesor
të përgjigjes imune Th1 dhe janë të afta të shkatërrojnë qelizat e infektuara me virus.
CTL, të cilat targetojnë proteinat E6 dhe E7, në teori duhet të jenë të afta të vrasin
madje edhe qelizat bazale në të cilat ndodh vetëm faza e hershme e replikimit viral.
Anasjelltas, CTL që targetojnë proteinat L1 dhe L2 nuk do të ishin të afta t’i vrisnin
këto qeliza, duke qenë se proteinat virale shprehen vetëm në stadin e vonshëm të ciklit
qelizor të HPV (118). Mekanizmi përmes së cilit HPV mund të shtyp përgjigjen CTL
është përmes rregullimit të sipërm (downregulation) të transportuesit të lidhur me
antigjen protein-1 (TAP-1) (143).
Imuniteti qelizor luan një rol kryesor në pastrimin e lezioneve të shkaktuara nga HPV.
Kjo mbështetet nga vrojtimet se personat HIV pozitiv ose pacientët që i janë
nënshtruar kimioterapisë pas transplantimit, me një numër të pakësuar të qelizave T,
vuajnë nga infeksione të vazhdueshme me HPV (144, 145). Aktivizimi më i madh i
qelizave T shkaktohet nga proteinat E6 dhe E7, dhe shkatërrimi asistohet nga
rregullimi përpara (upregulation) i molekulave adezive ICAM-1, VCAM-1 dhe
selektinës- E në qelizat e infektuara (146).
Proteina onkogjene E7 rregullon sipër (downregulation) shprehjen e TAP-1 (antigen
peptide transporter-1), i cili ka një rol esencial në rritjen e MHC të klasës I me
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antigjenin viral, duke rezultuar në shtypjen e prezantimit të antigjenëve dhe duke
ofruar një taktikë të madhe evazioni kundër mbrojtjes qelizore humane (147).
Qelizat Tregs kontrollojnë sistemin imunitar, duke u bërë imunosupresive kur
kërkohet, dhe ka mundësi të luajnë një rol të rëndësishëm në tolerimin e antigjenëve
viralë, duke mbështetur vazhdimësinë e infeksionit viral, që pasohet me zhvillimin e
kancerit. Tregs mund të inhibojnë përgjigjen e qelizave T duke rregulluar (ulur)
funksionin e APC, HPV, si dhe viruse të tjera kanë aftësinë të induktojnë Tregs si një
mënyrë e përgjigjes imune kundër infeksionit.
1.6

Vaksinat

Rreziku i infeksionit me HPV dhe kostoja e lartë financiare për trajtimin e sëmundjeve
që lidhen me HPV (kanceri i cerviksit, vaginal, anal, i penisit, kanceri oro-faringal)
kërkojnë masa parandaluese, ku një prej tyre është vaksinimi kundër HPV.
Ekzistojnë dy vaksina për HPV; njëra që mbron kundër tipave 16 dhe 18, vaksina
bivalente (HPV2; Cervarix, GlaxoSmithKline) dhe tjetra që mbron kundër tipave 16,
18, 6 dhe 11, vaksina kuadrivalente (HPV4; Gardasil, Merck and Co, Inc.), të testuara
në popullatë (148, 149, 150, 151). Asnjë nga vaksinat nuk është një vaksinë e gjallë;
të dyja vaksinat janë të përbëra nga pjesëza të ngjashme të virusit (VLP) të përgatitura
nga proteina rekombinante të kapsidit L1 të tipit të HPV target.
HPV4 (Gardasil) është licensuar në 2006 nga Food and Drug Administration (FDA,
SHBA), për përdorim në femrat nga mosha 9-26 vjeç dhe në 2009 për përdorim tek
meshkujt nga mosha 9-26 vjeç. HPV2 (Cervarix) është licensuar në 2009 nga Food
and Drug Administration (FDA, SHBA) për përdorim në femrat nga mosha 10-25
vjeç (152,153).
Vaksina Gardasil e përzier me një ndihmës me përmbajtje alumini është mbi 99.5%
efektive në parandalimin e infektimit me tipat HPV 6, 11, 16, 18 (154). Vaksina
Cervarix formuluar me AS04 (me përbërje hidroksidi alumini dhe monofosforil lipid
A (MPL), ka treguar se është 95.3% efektive në parandalimin e infeksionit me tipat e
HPV 16 dhe 18 për më shumë se 4 vjet mbas vaksinimit (155).
Vaksina Gardasil merret në tre doza intramuskulare prej 0.5 ml në intervalet dy muaj
midis dozës së parë dhe të dytë dhe gjashtë muaj midis dozës së parë dhe të tretë,
ndërsa vaksina Cervarix merret në tre doza intramuskulare prej 0.5 ml në intervalet
një muaj midis dozës së parë dhe të dytë dhe gjashtë muaj midis dozës së parë dhe të
tretë (156).
Megjithëse efikasiteti i lartë i vaksinave është treguar qartë, është e rëndësishme që të
theksojmë disa limitime që kanë këto vaksina:
1. Këto vaksina nuk mbrojnë kundër të gjithë tipave të HPV me rrezikshmëri të
lartë
2. Ato nuk trajtojnë infeksionet ekzistuese të HPV (infeksionet e marra para
vaksinimit)
3. Nuk dihet kohëzgjatja e mbrojtjes së tyre dhe koha që duhet për mbrojtjen për
parandalimin e kancerit (duhet të theksojmë se marrja e vaksinave në femrat e
reja, ka treguar imunitet ndaj HPV për një periudhë 5 vjeçare) (149; 157).
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4. Kostoja e vaksinimit, plani i tre dozave të injektimit dhe nevoja për vaksinim
shtesë ka mundësi të limitojnë përdorimin e vaksinës në popullsinë e shtresës
së ulët dhe të pasiguruar.
Në Shqipëri sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë importohen të dy vaksinat
e HPV sipas regjistrit të barnave të regjistruara në Republikën e Shqipërisë në vitin
2013 (Tabela 1.5).
Tabela 1.5 Vaksinat për HPV që importohen në Shqipëri

Kostoja për dozë në farmaci varion rreth 140 Euro për dozë të vaksinës SILGARD
dhe rreth 75 Euro për dozë të vaksinës CERVARIX. Të dhëna zyrtare për Shqipërinë
se sa përqind e femrave apo meshkujve të vaksinuar me këtë vaksinë nuk ka,
megjithatë duke parë koston e lartë të kësaj vaksine, sensibilizimin e pakët që bëhet
për HPV dhe kancerin e cerviksit në Shqipëri nga instancat përkatëse, mungesën e
informacionit për ekzistencën e një vaksine të tillë, numri i personave që mund të jenë
vaksinuar pritet të jetë minimal.
1.7

Njohuritë e studentëve mbi HPV

Megjithëse studime të mëparshme kanë treguar një ulje të prevalencës së HPV me
rritjen e moshës tek femrat, kërkimet kanë sugjeruar një shpërndarje bimodale të
prevalencës së HPV, e cila tregon se ka një pik afër moshës 20 vjeç dhe një pik tjetër
rreth moshës 40-50 vjeç (158; 9). Vlerat më të larta të infeksionit të HPV janë gjetur
në grupmoshën 18-28 vjeç (159).
Pikërisht studentët për shkak të sjelljeve seksuale në të cilën ata përfshihen gjatë
periudhës studentore janë një grup në rrezik ndaj infeksionit me HPV pasi kanë një
rrezik më të lartë të marrin infeksione seksualisht të transmetueshme se pjesa tjetër e
popullsisë (160; 161). Faktorë fiziologjikë, psikosocialë dhe të sjelljes rrisin rrezikun
e infektimit me HPV tek studentet femra (162, 163).
Siç e kemi përmendur dhe më lart, fiziologjikisht në femrat e reja (gjimnazuniversitet) rreziku është i lartë për shkak të procesit të maturimit të cerviksit të
pasuar nga menarket. Gjatë këtij procesi zona e transformimit në mënyrë natyrale
pëson një metaplazi skuamoze (proces i diferencimit dhe replikimit të shpejtë të
qelizave). Ky tip epiteli është një bujtës i HPV pasi virusi, për të ruajtur shprehjen e
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proteinave dhe replikimin viral, kërkon si diferencimin edhe replikimin qelizor (164).
Në rast se gjatë këtij procesi femrat nisin marrëdhëniet seksuale, rreziku i marrjes së
HPV mund të rritet për shkak se epiteli skuamoz mund të bëhet më i ndjeshëm ndaj
infeksionit. Gjithashtu në këtë moshë vihet re një tendencë e pirjes së duhanit, një
faktor tjetër risku siç e kemi përmendur dhe më parë, i cili rrit ndjeshmërinë ndaj
infeksionit të HPV dhe kancerit të cerviksit pasi duhani mund të ulë përgjigjen imune
duke ndihmuar në zhvillimin e infeksionit të HPV (88).
Shumica e studenteve femra i ndjekin studimet larg vendbanimit të tyre pra larg
kontrollit prindëror duke u bërë pjesë e një mjedisi të përfshirë në sjellje seksuale të
pambrojtura me rrezik të lartë. Konsumimi i alkoolit është një faktor tjetër që e vë
këtë kategori femrash në rrezik ndaj infeksionit të HPV dhe sëmundjeve të tjera
seksualisht të transmetueshme. Sipas një studimi në këtë drejtim është vënë re një
shkallë e lartë e përdorimit të alkoolit tek studentët. Studentet femra kanë një
prevalencë më të lartë të përdorimit të alkoolit sesa femrat që nuk janë studente. Pirja
e alkoolit lidhet me tendencën për të kryer marrëdhënie seksuale, për pasjen e një
partneri seksual të rastësishëm, për mos përdorim kondomi, etj (165, 166). Mungesa e
burimeve informuese i limiton studentet femra që të marrin një informacion lidhur me
HPV, parandalimin e saj, vaksinat që përdoren. Kjo do të bënte të mundur që femrat
seksualisht aktive të përfshiheshin në kryerjen rutinë të pap-testit dhe marrjen e
mjekimit të duhur kur pap-testi rezulton jonormal (167).
Duke qenë se shanset për t’i mbijetuar cc janë mbi 90% kur ai zbulohet herët dhe
trajtohet siç duhet, është vendimtare që femrat e çdo moshe të pajisen me njohuri të
mira mbi HPV, përfshirë mënyrën e infektimit, pasojat serioze të infektimit me të dhe
strategjitë mbrojtëse, në mënyrë që të marrin vendimet e duhura për shëndetin e tyre
(168).
Në një pasqyrim sistematik të 10 publikimeve lidhur me këtë çështje nga viti 19922006, është gjetur se përqindja e pjesëmarrëseve të cilat kishin dëgjuar më përpara për
HPV varjon nga 13-93% (169).
Në 5-6 vitet e fundit numri i punimeve që janë kryer në disa vende të botës mbi
njohuritë për HPV tek studentet femra është rritur dhe ndër to ne mund të përmendim:
në Victoria, Australi, është testuar grupmosha e femrave 16-25 ku 62.9 % e tyre kanë
deklaruar se kanë dëgjuar për HPV (170); në Meksikë, është testuar grupmosha e
femrave 17-25 ku 84.2 % e tyre kanë deklaruar se kanë dëgjuar për HPV (171); në
Kalkuta, Indi, është testuar grupmosha e femrave 17-24 ku 15 % e tyre kanë deklaruar
se kanë dëgjuar për HPV (172); në Lituani, është testuar grupmosha e femrave 19-24
ku 60.6 % e tyre kanë deklaruar se kanë dëgjuar për HPV (173); në Gjermani, është
testuar grupmosha e femrave 19-35 ku 69.1 % e tyre kanë deklaruar se kanë dëgjuar
për HPV (174); në Florida, Amerikë, është testuar grupmosha e femrave 18-26 ku mbi
75 % e tyre kanë deklaruar se kanë dëgjuar për HPV (175); në Kaliforni, Amerikë,
është testuar grupmosha e femrave 18-27 ku 79.1 % e tyre kanë deklaruar se kanë
dëgjuar për HPV (176); në Londër, Angli, është testuar grupmosha e femrave 18-24
ku 87 % e tyre kanë deklaruar se kanë dëgjuar për HPV (177).
Njohuritë për HPV dhe cc janë të varfra duke nxjerr në pah boshllëqe dhe ide të
gabuara mbi njohuritë për infeksionin e HPV dhe kancerin e cerviksit në këtë
grupmoshë studentesh. Fatkeqësisht femrat e reja kanë mangësi në njohuri, perceptim
të gabuar për sensibilitetin e tyre ndaj HPV dhe janë të pandërgjegjësuara për faktorët
e riskut që rrisin mundësinë e infeksionit të HPV (160, 178).

28

Rritja e njohurive mund të jetë e nevojshme për mbështetjen e procesit të marrjes së
vendimeve në rastin e vaksinimit, vendim ky që në përgjithësi bëhet pa patur një
informacion të duhur (179).
HBM (Health Belief Model) i krijuar nga psikologët amerikanë Hochbaum,
Rosenstock dhe Kegels në vitet 50’ përfaqëson modelin më të përhapur të sjelljes
shëndetësore (health behaviour) dhe praktikohet gjerësisht në politikën shëndetësore,
duke përfshirë komponentë të tillë si perceptimi i kërcënimit, barrierave, përfitimit,
dhe variablave të tjerë (180). Pikërisht janë këto modele që përdoren për vlerësimin e
njohurive në popullatë për çështje të ndryshme dhe në rastin tonë për HPV dhe
kancerin e cerviksit.
Në lidhje me njohuritë e femrave shqiptare për HPV dhe kancerin e cerviksit si dhe
vlerësimin e njohurive të tyre nuk është bërë asnjë studim deri më sot. Pikërisht për të
gjitha sa thamë më lart, është esenciale të vlerësohen njohuritë aktuale dhe qëndrimi
ndaj HPV në këtë kategori studentësh për të identifikuar nivelin dhe burimet aktuale
të informacionit, në mënyrë që autoritetet përkatëse të fillojnë politikat dhe programet
e edukimit shëndetësor.
1.8

HPV dhe kanceri i cerviksit në Shqipëri

Të dhënat që po paraqesim më poshtë për kancerin e cerviksit në Shqipëri mbështeten
në një raportim të bërë për Shqipërinë në Qershor 2013 nga Qendra e Informacionit
për HPV dhe Kancerin e Cerviksit (Information Centre on HPV and Cervical Cancer),
Barcelonë, Spanjë (181). Shqipëria ka një popullsi prej 1.3 milion femra nga mosha
15 vjeç e lart, të cilat janë në rrezik ndaj infeksionit me HPV dhe zhvillimit të kancerit
të cerviksit. Të dhënat e fundit kanë treguar se çdo vit 124 femra diagnostikohen me
kancer cerviksi dhe 49 prej vdesin çdo vit nga kjo sëmundje. Kanceri i cerviksit
renditet i 11-ti ndër më të shpeshtët tek femrat e të gjitha grupmoshave dhe i 3-ti si
kanceri më i shpeshtë në femrat e grupmoshës 15-44 vjeç.
Në Europë incidenca e kancerit të cerviksit varion nga 2.1 (Maltë) në 23.9 (Rumani)
raste të reja në vit dhe shkalla e vdekshmërisë varion nga 0.8 (Islandë) në 11.8
(Rumani) vdekje në vit për çdo 100 000 femra.
Në lidhje me përhapjen e HPV në femrat Shqiptare deri tani nuk ka të dhëna zyrtare,
megjithatë janë kryer punime të cilat japin një informacion sado të vogël por
domethënës në lidhje me HPV. Në një studim të kryer në 402 femra shqiptare gjatë
viteve 2004-2007, 61 prej tyre kanë rezultuar pozitive ndaj HPV dhe 70% e tyre me
HPV me rrezikshmëri të lartë ku kryesonin tipat 16, 18, 31 dhe 53. Në tipat me
rrezikshmëri të ulët kryesonin tipat 81 dhe 84 (182). Në një studim tjetër të kryer në
1321 femra shqiptare gjatë vitit 2012, 52 prej tyre kanë rezultuar me ASCUS (qeliza
skuamoze anormale me sinjifikancë të papërcaktuar), 70% e tyre kanë rezultuar
pozitive ndaj HPV. Tipat e HPV me rrezikshmëri të lartë u zbuluan në 28% të rasteve
dhe në tipat e zbuluar bënin pjesë tipat 33, 16, 18, 52, 68, 51, 31, dhe 56 (183).
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Kapitulli 2
Materialet dhe Metoda
2.1 Metoda e përdorur për zbulimin dhe tipizimin e HPV
2.1.1Marrja e mostrave
Ky studim ka filluar me dy marrëveshje. Marrëveshja e parë është realizuar me 2
Spitalet Obsetrikë gjinekologjikë “Mbretëresha Geraldinë” dhe “Koço Glozheni” dhe
disa klinika gjinekologjike private për mbledhjen e rasteve. E dyta është realizuar me
klinikën “Intermedika” për kryerjen e analizave. Në studim janë përfshirë 159 femra
të moshës 20-50 vjeç, seksualisht aktive, gjatë periudhës shtator 2011- shtator 2013.
Të gjitha femrat e përfshira në studim kanë pasur epitele vaginale skuamoze jo
normale sipas rezultatit të pap-testit. Të gjitha rastet janë rekomanduar nga mjekë
gjinekologë dhe materiali është marrë po prej tyre. Materiali i analizuar përfaqësohet
nga sekrecione të qafës së mitrës, të marra me spatulën Ayre. Mbas marrjes, materiali
futet në tuba specialë me përmbajtje 400µl PBS (Phosphate Buffered Saline) dhe
çohet në laborator për ekstraktim të ADN-së dhe gjenotipizim të HPV.
2.1.2 Karakteristikat e femrave të përfshira në studim
Për femrat e përfshira në studim janë marrë të dhënat sociodemografike si mosha,
arsimi që kanë kryer ose janë duke kryer, statusi në rast se janë të martuara/të fejuara
apo beqare/e divorcuar, vendbanimi fshat/apo qytet, të dhënat që kanë lidhje me
shëndetin riprodhues, si përdorimi i kondomëve, numri i lindjeve, a kanë patur
ndonjëherë lytha gjenitalë dhe a janë diagnostikuar më parë me sëmundje seksualisht
të tjera.
Nuk janë kërkuar të dhëna të tjera më të hollësishme (si psh. numri i partnerëve
seksualë që kanë patur, mosha kur kanë filluar të kryejnë marrëdhënie seksuale etj), të
cilat lidhen me faktorët e riskut për zhvillimin e kancerit cervikal pasi është dashur të
mos cënohet privatësia e tyre.
2.1.3 Zbulimi dhe gjenotipizimi i HPV
Zbulimi dhe gjenotipizimi i HPV është bërë në laboratorin “Intermedica”, Tiranë duke
përdorur testin CLART Human Papillomavirus 2 (GENOMICA, Madrid, Spain).
Përpara se të shpjegojmë hapat e ndjekur për zbulimin dhe gjenotipizimin e HPV po
përshkruajmë parimin dhe avantazhet e CLART HPV2.
Përmes CLART HPV 2, ashtu siç e kemi përmendur mund të zbulohen 35 tipat më
klinikë të HPV (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35,39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56,
58, 59, 61, 62, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 85 dhe 89) në një rang të gjerë
mostrash (suspension qelizor, inde të fiksuara në formalinë ose në qiri parafinë). Kjo
metodë bazohet në amplifikimin e fragmenteve specifike të gjenomit viral dhe
hibridizimit të tij me sonda specifike për secilin tip HPV dhe është në gjendje për të
zbuluar infeksionet dhe bashkëinfeksionet deri në 35 gjenotipe HPV në një tub të
vetëm.
Kjo metodë paraqet disa avantazhe:
 Ndjeshmëria e saj e lartë lejon zbulimin e sasive minimale të ADN virale.
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Specificiteti i saj i lartë lejon zbulimin e gjenotipeve të HPV specifike duke
njohur një sekuencë tepër të konservuar të gjenomës virale.
 Testi mund të kryhet me lehtësi në laboratorët spitalorë.
 Ajo mund të zbulojë shpejt brenda 8 orësh praninë deri në 35 tipa të HPV të
konsideruara më klinikë.
Si disavantazh për këtë metodë mund të përmendim koston e lartë (30.000 lekë) që
është e papërballueshme nga shumica e popullsisë shqiptare për tu bërë dhe akoma më
e vështirë për tu përfshirë në analizat rutinë si testim për HPV në krahasim me vendet
e zhvilluara në botë që tashmë e kanë përfshirë.
Zbulimi i gjenotipave të ndryshëm të HPV, arrihet duke përdorur metodën PCR, me
anën e të cilës bëhet i mundur amplifikimi i një fragmenti prej 450 çifte bazash brenda
rajonit më të konservuar të virusit, rajoni L1. Ky rajon paraqet variacione të lehta në
çdo tip HPV duke lejuar identifikimin e gjenomës së ADN-së virale, nga sondat
specifike. Ky variacion i vogël garanton, specificitetin e zbulimit. Kjo metodë lejon
zbulimin e infeksioneve të njëfishtë dhe shumëfishtë të gjenotipave të 35 tipave të
ndryshëm të HPV, duke përdorur kombinimin e PCR me specificitet dhe sensibilitet të
lartë me një platformë teknologjike të re që bazohet në metodën microarray
(mikrocipet) me densitet të ulët: CLART (Clinical Array Technology). Platforma
bazohet në mikroçipet me densitet të ulët të fiksuar në fund të tubave klasikë 2 ml
(Array Tube-AT) ose në fund të një brezi me 8 (CLART, Strip-CS), duke e bërë në
këtë mënyrë sistemin shumë efiçient dhe të lehtë për tu përdorur. (Figura 2.1)
Tubat AT

Shirit me 8 puse

Pllakë me 96 puse

Figura 2.1 Platformat e Clart HPV2

Sistemi i zbulimit të Clart HPV2 bazohet në precipitimin e një produkti të patretshëm
në fund të tubave ku është e fiksuar microarray në të cilën ndodh hibridizimi dhe
amplifikimi i produkteve në sondat specifike. Gjatë PCR-së produktet e amplifikuara
markohen me biotinë. Pas amplifikimit, këto produkte hibridizohen me sondat
respektive specifike komplementare që janë të palëvizshme në zonat specifike të
microarray. Pas kësaj ato inkubohen me një çift streptavidinë-peroxidazë. Çifti lidhet
përmes streptavidinës me biotinën e pranishme në produktin e amplifikuara (të cilët
janë të lidhur në sondat e tyre specifike) dhe aktiviteti i peroksidazës nxit zbulimin e
një produkti të patretshëm në prani të substratit o-dianisidinë, i cili precipiton në zonat
e mikroçipeve (microarray) kur ndodh hibridizimi. (Figura 2.2)

31

Figura 2.2 Parimi i Clart HPV2

2.2 Ekstraktimi, purifikimi dhe apmlifikimi
2.2.1 Reagentët për procedurat e ekstraktimit, purifikimit dhe amplifikimit
Buffer T1 (Lysis Buffer); Buffer B1 (Lysis Buffer); Buffer B2 (Lysis Buffer); Buffer
B5 (Washing Buffer); Buffer BW (Washing Buffer); Buffer BE (Elution Buffer);
Lyophilized Proteinase K; Kolonat e purifikimit të përshtatura për tubat 2 ml, Elution
collection tubes, tubat e amplifikimit ruhen në -20 ºC dhe përmbajnë 45 μl përzierje
reaksioni (H2O, PCR buffer 10x, MgCl2, Amplification Oligos, DNTP´s, DNA
Kontroll i brendshëm, Taq polymerase).
2.2.2 Reagentët për procedurat e gjenotipizimit
SH, solucion hibridizues (përmban fosfat natriumi, SSC, Triton X-100, EDTA, MilliQ
water); RE, zhvilluesi, (o-dianosidine); DC, tretës lidhës (Phosphate Buffered Saline);
CJ, lidhës (Poli HRP Streptavidine, tretës lidhës DC); TL, bufer larës (NaCl, KCl,
Na2HPO4, KH2PO4, MilliQ water, Tween-20); zarfat me Tubat AT të cilët përfshijnë
sondat specifike.
2.3 Materialet dhe paisjet
Tuba eppendorf për autoklavë (1.5ml), mbajtëse për tubat 1.5ml, mbajtëse për tuba
0.5ml/0.2ml, microcentrifugë, thermocycler, mikropipeta të gradueshme (1-20 μl, 20200 μl and 200-1000 μl) për përdorim në laboratorin e ekstraktimit dhe të
vizualizimit, termostat ( 37°C, 55°C dhe 100ºC) me një burim tundjeje të gradueshëm
dhe i përshtatshëm me tubat eppendorf, Vortex, Sistem vakumi, Clinical Array Reader
(CAR) (aparat me softwere specifik që përdoret për leximin e AT, të cilët kalojnë një
nga një në mënyrë manuale dhe leximi bëhet një nga një)
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2.4 Ekstaktimi dhe purifikimi i ADN-së
Ekstraktimi dhe purifikimi i ADN-së nga mostrat cervikale është bërë me Clart HPV2
sipas instruksioneve të prodhuesit në mënyrë manual.
2.4.1 Procedurat përgatitore


Përgatitja e Buferit B3: Transferojmë buferin B1(përmbajtja 12ml) në buferin
B2 (përmbajtja 3ml) dhe e përziejmë duke pipetuar nga lart poshtë. Buferi B3
që formohet është stabël për një periudhë 5 mujore kur mbahet në errësirë dhe
në temperaturë dhome.
 Tresim Proteinasën K të liofilizuar në ujë steril të dejonizuar për të arritur një
përqendrim prej 20 mg/ml. Ruhet në 4°C.
 Pregatitja e Buferit B5: Shtojmë 28ml etanol 96-100% në shishen me Buferin
B5 përpara përdorimit
 Ngrohim solucionin në 70°C përpara përdorimit.
Hapat e ekstraktimit dhe purifikimit janë si më poshtë mëposhtëm:

















Tundim kampionin (kthejmë përmbys kontenierin disa herë) dhe më pas
marrim 1 ml dhe e kalojmë në një tub mikrocentrifuge 1.5 ml steril.
Centrifugojmë kampionin për 10 min në mikrocentrifugë me 12,000 rpm dhe
heqim lëngun me mikropipetë, duke patur kujdes për të mos hequr precipitatin.
Risuspendojmë precipitatin me 1 ml ujë steril.
Centrifugojmë kampionin për 10 minuta në mikrocentrifugë më 12,000 rpm
dhe heqim lëngun me mikropipetë duke patur kujdes për të mos hequr
precipitatin.
Risuspendojmë precipitatin me 180 μl solucion T1.
Më pas e transferojmë në një tub mikrocentrifuge 1.5 ml steril
Shtojmë 25 μl të solucionit të proteinazës K dhe e inkubojmë kampionin në
56°C 1-3 orë në Thermomixer Comfort Eppendorf deri sa kampioni të lizohet
komplet. Çdo 15 minuta e kalojmë në vortex për pak sekonda për të
përshpejtuar lizimin.
Pas lizimit, shtojmë 200 μl të solucionit B3 në kampion. Përziejmë kampionin
duke i kaluar në vortex dhe i inkubojmë në 70°C për 10 min.
Shtojmë 210 μl etanol 96% në kampion dhe i kalojmë në vortex menjëherë.
Pasi përgatisim kolonat purifikuese shtojmë kampionin dhe e centrifugojmë
për 1 min me 12,000 rpm. Sigurohemi që i gjithë solucioni ka kaluar
membranën dhe heqim solucionin e filtruar dhe tubin mbledhës 2 ml.
Shtojmë 500 μl të solucionit BW në kolonë dhe e centrifugojmë me 12,000
rpm për 1 min. Heqim solucionin e filtruar dhe tubin mbledhës 2 ml.
Shtojmë 600 μl të solucionit B5 në kolonë dhe e centrifugojmë me 12,000 rpm
për 1 min. Heqim solucionin e filtruar.
Centrifugojmë dhe njëherë me 12,000 rpm për 1 min në mënyrë që të
eliminojmë çdo mbetje të solucionit B5.
Vendosim kolonën në një tub 1.5 mikrocentrifuge të pastër. Inkubojmë
kolonën me ADN me100 μl të solucionit BW (I ngrohur paraprakisht në 70 0C)
për 1 min dhe pastaj e centrifugojmë me 12,000 rpm për 1 min.
Rimarrim filtratin (afërsisht 100 μl) në një tub mikrocentrifuge dhe marrim 5
μl për reaksionin e amplifikimit. Pjesën tjetër e ruajmë në –20°C.
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2.5 Amplifikimi PCR
Reaksioni i amplifikimit kryhet në një vëllim prej 50µl, ku 5µl është ADN e
ekstraktur dhe 45 µl është një miks PCR me primerat PGMYO9/PGMY11. Miks i
PCR përmban përveç primerave që amplifikojnë një fragment prej 450 çifte bazash
brenda rajonit më të konservuar të virusit, rajoni L1 dhe dy kontrolle të brendshme që
do të vërtetojnë gjenotipizimin në secilën mostër; kontrolli gjenomik i ADN-së dhe
kontrolli amplifikimit. Kontrolli i parë konsiston në një çift primerash që amplifikojnë
një fragment prej 892 çifte bazash të gjenit CFTR dhe kontrolli i dytë amplifikon një
plasmid të modifikuar prej 1202 çifte bazash duke përdorur të njëjtët primer si gjeni
CFTR.
5µl e ADN-së shtohen në 45 µl përzierje reaksioni të përbërë nga: 1× PCR buffer, 0.2
mM dNTPs, 4 mM MgCl2, 0.3 μΜ të secilit primer të markuar me biotin dhe 0.025
U/μL AccuPrime™ Taq DNA Polymerase.
Përzierjen e kalojmë në një termocikler T-Gradient të programuar si më poshtë:
1 cikël

95ºC

5 min

45 cikle

94ºC

0.5 min

45 cikle

55ºC

1 min

45 cikle

72ºC

1.5 min

1 cikël

72ºC

8 min

PCR fillon me një denatyrim prej 5 minutash në 95ºC. Çdo cikël PCR përmban një
fazë denatyrimi në 94ºC për 0.5 min, ndiqet nga një fazë përngjitjeje në 55ºC për 1
min dhe një fazë sinteze të zinxhirit të ri në 72ºC për 1.5 min. PCR mbaron me një
hap sinteze të zinxhirit prej 8 minutash në 72ºC.
2.6 Procedurat e vizualizimit
Sapo fillojmë procedurën e vizualizimit ndezim skanerin e Clinical Array Reader
(CAR) në mënyrë që të fitojmë kohë pasi vet-kalibrimi i aparatit kërkon disa minuta
kohë.
Hapat që ndjekim gjatë procedurës së vizualizimit janë si më poshtë:





Denatyrimi: Përdorim termociklin për të denatyruar produktet e amplifikimit
të PCR. Për këtë vendosim tubat që përmbajnë produktin në termocikler dhe e
inkubojmë në 95ºC për 10 min. Programojmë termociklerin për 15 min që dhe
mbas denatyrimit produktet të qëndrojnë në këtë temperaturë. I heqim tubat
dhe i vendosim menjëherë në një enë me akull.
Përgatitja e solucionit të holluar TL: Për një 24 AT përgatitja është 3 ml TL
në 27 ml ujë të distiluar
Para larja e AT: Shtojmë 300 μl të solucionit tretës TL në AT dhe e
përmbysim 4-5 herë. Heqim solucionin me mikropipetë ose në një sistem
vakumi.
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Hibridizimi: Shtojmë100 μl të solucionit SH të mbajtur në temperaturë
dhome në AT (duke evituar shkumëzimin). Shtojmë 5 μl të produktit të
amplifikuar të denatyruar në AT dhe e tundur disa herë sa të sigurojmë
përzierjen. I inkubojmë në termomikser në 55ºC për 1 orë, me 550 rpm. Pas
inkubimit, heqim tubat nga termomikseri dhe heqim solucionin SH me një
mikropipetë ose duke përdorur një sistem vakumi. Vendosim termomikserin
në tempertaurën 30ºC për ta përdorur në hapin e 5.
Larja: Shtojmë 300 μl të solucionit të holluar në çdo AT dhe I përmbysim 4-5
herë. Heqim këtë solucion me një mikropipetë ose duke përdorur një sistem
vakumi.
Bllokimi dhe shtimi i lidhësit: Inkubojmë AT me 100 μl solucion e holluar
CJ në 30ºC për 15 min dhe me 550 rpm tundje. Përgatitja e solucionit të
holluar CJ bëhet 15 minuta para se të mbarojë hibridizimi dhe mbahet në akull
deri sa përdoret. Përzierja e solucionit të holluar CJ, përgatitet duke përzier
100 μl solucion DC me 1 μl solucion CJ për çdo kampion që do të analizohet.
Kalojmë pak në vortex solucionin CJ para përdorimit. Mbas inkubimit, shpejt
hedhim solucionin e AT duke përdorur pipeta ose sistemin e vakumit. Ulim
temperaturën e heating block në 25ºC për ta përdorur në hapin 8.
Larja e ndërthurur: Shtojmë shpejt 300 μl të solucionit të holluar TL në AT
dhe kthejmë tubat 10-15 herë; pastaj heqim solucionin duke përdorur pipeta
ose sistemin e vakumit. E përsërisim prapë këtë etapë.
Zhvillimi duke përdorur solucionin RE: Heqim solucioni TL, shtojmë 100
μl të solucionit RE në AT dhe e inkubojmë për 10 minuta në 25ºC në heating
block pa shkundje.
Vendosim AT në lexues

2.7 Leximi i rezultateve
Aparatura CAR që kemi përdorur për leximin e rezultateve është një aparaturë që në
përgjithësi përdoret për pllakat me 96 puse ose shiritat me 8 puse, kurse në rastin tonë
duke qenë se analizimi i mostrave është kryer një nga një sipas rastit është përdorur
një përshtatës për tubat AT (që mund të vendosen deri në 12 tuba, prodhuar nga
Genomica) për tu vendosur në këtë aparaturë. Nxjerrja e të dhënave është komplet
automatike dhe janë ndjekur hapat sipas manualit të përdorimit të aparaturës (Clinical
Array Reader, User Manual, Genomica, 2011). Mbas ndjekjes së hapave na shfaqet në
ekran rezultati ku në krah të majtë janë të renditur tipat e virusit të HPV të cilët mund
të zbulohen përmes metodës tonë, në mes jepet rezultati për secilin tip dhe në anën e
djathtë në jepet realizimi i kontrollit.
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Figura 1.3 Rezultati për një rast pozitiv me HPV-16.

Fletën ose mund ta eksportojmë për të dhënë rezultatin ose mund të vazhdojmë me
pamjen e imazhit. (Figura) Në ekran shfaqen tabela me tre kolona. Kolona e majtë
tregon gjenotipat e HPV që mund të zbulohen, kolona e mesit tregon rezultatin pozitiv
ose negativ për çdo gjenotip, dhe kolona e djathtë tregon nëse është bërë amplifikimi
dhe kontrolli i ADN-së. Rezultati është i vlefshëm si në rastin kur shfaqen të tre
kolonat ashtu dhe në rastin kur shfaqen vetëm dy kolona: ajo e kontrollit gjenomik të
ADN-së dhe ajo që tregon gjenotipin e HPV, pra nuk shfaqet pozitiviteti në mostrën e
analizuar që tregon rezultat negativ të saj.

Figura 1.4 Paraqitja e rezultatit pozitiv për HPV-16. (prania e HPV-16 tregohet nga pikat e
rrethuara me vijë)

2.8 Analizat statistikore 1
Për përpunimin e të dhënave u përdor programi SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) version 16 për Windows:
 Për të parë lidhjen e pranisë së infeksionit të HPV me karakteristikat
sociodemografike apo të shëndetit riprodhues të popullatës së marrë në studim
është përdorur testin χ2.
 Për të parë lidhjen e pavaruar midis variablave sociodemografikë, të shëndetit
riprodhues dhe pranisë së infeksionit të njëfishtë apo shumëfishtë të HPV
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është përdorur analiza e regresionit logjistik. Variabël i varur (dependent)
është vendosur tipi i infeksionit dhe variabël ‘covariate’ janë vendosur 4
variablat e tjerë (sociodemografik ose të shëndetit riprodhues).
 Për të parë lidhjen e pavaruar midis variablave sociodemografik dhe të
shëndetit riprodhues dhe pranisë së infeksionit me tipa HPV me rrezikshmëri
të lartë apo me tipa HPV me rrezikshmëri të ulët është përdorur analiza e
regresionit logjistik. Variabël i varur (dependent) është vendosur tipi i
infeksionit dhe variabël ‘covariate’ janë vendosur 4 variablat e tjerë
(sociodemografik ose të shëndetit riprodhues).
 Për të parë në rast se një tip HPV ka më tepër mundësi të gjendet i vetëm apo i
shoqëruar me tipa të tjerë, pa përfshirë karakteristikat e tjera të marra në
studim, është gjetur Odds ratio (OR) bashkë me intervalin e besueshmërisë
(CI) 95% duke përdorur testin χ2.
2.9 Metoda e përdorur për vlerësimin e njohurive për HPV dhe kancerin e
cerviksit tek studentet shqiptare.
Në studim u përfshinë 568 studente nga mosha 18-26 vjeç të Fakultetit të Shkencave
të Natyrës, Tiranë. Periudha në të cilën janë plotësuar pyetësorët i përket periudhës
Dhjetor 2012-Janar 2013. Përpara hyrjes në auditor për zhvillimin e pyetësorit është
marrë leje tek pedagogu pasi i është shpjeguar qëllimi i studimit, si dhe studenteve ju
është komunikuar se nuk duhen të dhëna që i identifikojnë ato, por të dhënat do
përdoren vetëm për studim dhe nuk do shqyrtohen si klasë e veçantë. Përpara
plotësimit të pyetsorit studenteve nuk i është dhënë asnjë informacion mbi HPV dhe
kancerin e cerviksit nga ana jonë. Pas shpërndarjes së pyetësorit studenteve ju la 1015 minuta kohë. Në mënyrë që të merrnim rezultate sa më heterogjene studentet u
përzgjodhën nga cikle dhe programe të ndryshme studimi. Pasi u plotësuan pyetësorët
të dhënat u hodhën në excel.
Pyetësori i përdorur është një mjet kërkimor për të investiguar njohuritë e studenteve
mbi HPV dhe kancerin e cerviksit dhe është përshtatur për studentet shqiptare nga
modeli i përdorur nga Ingledue et al (160). (Shtojca)
Studimi ynë përqendrohet vetëm në aspektin e perceptimit të kërcënimit të HBM, e
cila mund të lidhet direkt me nivelin e njohurive mbi HPV dhe kancerin e cerviksit
dhe sjelljeve parandaluese. Perceptimi i kërcënimit përfshin konceptin e perceptimit të
sensibilitetit dhe seriozitetit. Perceptimi i ndjeshmërisë i referohet perceptimit të një
individi për rrezikun e kontraktimit (marrëveshjes) me një gjendje të caktuar
shëndetësore. Në aspektin mjekësor i referohet pranimit të çdo diagnoze, vlerësimit
personal të rindjeshmërisë dhe ndjeshmërisë ndaj sëmundjes në përgjithësi.
Perceptimi i seriozitetit i referohet ndjenjës që ka dikush në lidhje me seriozitetin e
kontraktimit (marrëveshjes) me një gjendje të caktuar shëndetësore, ose lënies së saj
të patrajtuar dhe pasojave të mundshme sociale (180).
Në pjesën e parë të pyetësorit studenteve ju është kërkuar të plotësojnë disa
karakteristika të tyre si mosha, vendi ku banojnë fshat apo qytet, statusi të martuara
apo beqare, pijnë apo jo duhan dhe a kanë kryer marrëdhënie seksuale apo jo.
Për studentet të cilat kanë kryer marrëdhënie seksuale ju është kërkuar të plotësojnë
pyetjet mbi përdorimin e kontraceptivëve, shpeshtinë e përdorimit të tyre si dhe a
kanë kryer ndonjëherë pap-test.
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Pjesa e dytë e pyetësorit përmban pyetje me alternative mbi njohuritë për HPV dhe
kancerin e cerviksit, pyetje në lidhje me vaksinën e HPV, pyetje në lidhje me faktorët
e riskut, pyetje që lidhen me ndjeshmërinë dhe seriozitetin ndaj HPV dhe kancerit të
cerviksit.
Në 15 pyetjet me alternativa ku studentet do të testoheshin për njohuritë mbi HPV dhe
kancerin e cerviksit, duhet të zgjidhnin vetëm një nga alternativat si opsionin e saktë.
Numri i përgjigjeve të sakta jep pikët mbi njohuritë për HPV dhe kancerin e cerviksit
duke varjuar nga 0 (pikët minimale, asnjë përgjigje e saktë) në 15 (pikët maksimale, të
gjitha përgjigjet e sakta) për seicilën studente.
Bazuar në modelin HBM janë përdorur 15 pyetje për vlerësimin e perceptimit të
kërcënimit të HPV dhe kancerin e cerviksit. 15 pyetjet për perceptimin e ndjeshmërisë
dhe seriozitetin ndaj HPV dhe kancerit të cerviksit, vlerësohen në një sistem shkallësh
5 pikëshe duke nisur nga shumë në aspak (shumë ka 1 pikë deri në aspak që ka 5
pikë). Në 9 pyetjet mbi ndjeshmërinë pikët varjojnë nga 9 (minimum) në
45(maksimumi) për çdo studente dhe në 6 pyetjet mbi seriozitetin pikët varjojnë nga 6
(minimum) në 30 (maksimumi) për çdo studente.
2.10 Analizat statistikore2
Për përpunimin e të dhënave u përdor programi SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) version 16 për Windows. Pasi janë përpunuar të dhënat për të gjithë
studentet, është bërë ndarja në dy grupe sipas grupmoshës 18-21 vjeç dhe 22-26 vjeç
për të parë a ka ndryshime në njohuritë për HPV dhe kancerin e cerviksit në këto dy
grupe. Gjithashtu për të konstatuar a ndikon aktiviteti seksual në njohuritë për HPV
dhe kancerin e cerviksit, është bërë ndarja e studenteve në dy grupe, në ato që kanë
pasur marrëdhënie seksuale dhe në ato që nuk kanë pasur marrëdhënie seksuale.
 Për të parë korelacionin midis njohurive për HPV dhe kancerin e cerviksit dhe
seriozitetit dhe sensibilitetit për HPV dhe kancerin e cerviksit për të gjithë
studentet është përdorur koeficienti Pearson i korelacionit (r).
 Për të parë lidhjen ndërmjet moshës dhe njohurive për HPV dhe kancerin e
cerviksit, në grupet e ndara sipas grupmoshës 18-21 vjeç dhe 22-26 vjeç, dhe
në grupet e ndara sipas aktivitetit seksual është përdorur χ2.
 Për të bërë krahasimin ndërmjet dy grupeve sipas grupmoshës18-21 vjeç dhe
22-26 vjeç, dhe sipas aktivitetit seksual për faktorët e riskut është përdorur
analiza e regresionit logjistik. Variabël i varur (dependent) është vendosur
grupmosha dhe variabël ‘covariate’ janë vendosur faktorët e riskut një nga një.
 Për të parë korelacionin ndërmjet pikëve të njohurive, sensibilitetit dhe riskut
ndaj HPV dhe kancerit të cerviksit në studentet e grupmoshës 18-21 vjeç dhe
22-26 vjeç, dhe në studentet të ndara sipas aktivitetit seksual, u përdor
koeficienti Pearson i korelacionit (r).
 Për të parë ndryshimet midis dy grupeve sipas grupmoshës dhe sipas aktiviteit
seksual mbi njohuritë, sensibilitetin dhe riskun ndaj HPV dhe kancerit të
cerviksit u përdor testi t (Paired Samples T-Test).
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Kapitulli 3
Rezultatet dhe Diskutimi
3.1 Prevalenca e HPV tek femrat shqiptare
Më poshtë po paraqesim rezultatet e përfituara nga aplikimi i teknikës microarray
(mikrozona) për zbulimin dhe tipizimin e HPV në 159 femra shqiptare seksualisht
aktive të moshës 20-50 vjeç me epitele vaginale skuamoze anormale. Nga 159 femra
të testuara, 71.7% (114/159), SE =0.074, 95%CI (64.7%-78.7%), e tyre rezultuan
pozitiv për HPV. Mosha mesatare e femrave të testuara për HPV është 34.48 me SD
6.82. Shumica e studimeve të kryera mbi zbulimin dhe tipizimin e HPV në sajë të
politikave të tyre shëndetësore përfshijnë një numër shumë më të madh femrash, pasi
zhvillohen në kuadër të kontrollit rutinë që duhet të kryejë çdo femër.
Prevalenca e gjetur nga ana jonë është e përafërt dhe me një punim tjetër të bërë për
Shqipërinë ku ndër 53 femra të grupmoshës 21-41 vjeç, me epitel vaginal skuamoz
anormal, 37 prej tyre pra 70% kanë rezultuar me infeksionin e HPV (184). Edhe në
punime të tjera të kryera në vende të ndryshme të botës vërehen vlera të përafërta në
prevalencën e HPV për femrat me epitel vaginal skuamoz anormal.
Kështu në disa punime të kryera në disa vende të botës, rezulton në përgjithësi një % e
rritur e femrave me epitel skuamoz anormal të cerviksit dhe pozitiv ndaj HPV. Kështu
në Greqi, ndër 3177 femra të grupmoshës 14-70 vjeç, 952 femra kanë rezultuar me
epitel skuamoz anormal të cerviksit, 701 prej tyre janë pozitiv ndaj HPV, pra rreth
74% (185); në Spanjë ndër 458 femra të grupmoshës 19-68 vjeç, 173 femra kanë
rezultuar me epitel skuamoz anormal të cerviksit, 126 prej tyre janë pozitiv ndaj HPV,
pra rreth 73% e tyre (197); në Kinë ndër 2347 femra të grupmoshës 15-59 vjeç, 175
femra kanë rezultuar me epitel anormal të cerviksit, 117 prej tyre janë pozitiv ndaj
HPV, pra rreth 67% e tyre (186); në Portugali ndër 1057 femra të grupmoshës 18-67
vjeç, 632 femra kanë rezultuar me epitel anormal të cerviksit, 449 prej tyre janë
pozitiv ndaj HPV, pra rreth 71% e tyre (187); në Indi ndër 1891 femra të grupmoshës
16-59 vjeç, 92 femra kanë rezultuar me epitel anormal të cerviksit, 73% prej tyre janë
pozitiv ndaj HPV (188).
3.1.1 Prevalenca
sociodemografike

e

HPV

në

femrat

shqiptare

sipas

karakteristikave

Në tabelën 3.1 jepet prevalenca e HPV sipas karakteristikave sociodemografike të
kampionit në studim. Për të verifikuar nëse ka lidhje ndërmjet moshës dhe
prevalencës së HPV, kemi bërë ndarje në tre grupmosha me interval 10 vjeçar (20-29
vjeç; 30-39 vjeç; 40-49 vjeç).
Në kampionin e marrë në studim rezulton se femrat e grupmoshës 20-29 vjeç përbëjnë
27.7% të kampionit, femrat e grupmoshës 30-39 përbëjnë 47.8% të kampionit dhe
femrat e grupmoshës 40-49 vjeç përbëjnë 24.5% të kampionit. Ajo që vihet re është
se prevalenca e HPV është më e lartë në femrat e grupmoshës 20-29 vjeç me 86.36 %.
Rezultati ynë është i ngjashëm dhe me punime të tjera ku në femrat e grupmoshës 2029 vjeç është vënë re një prevalencë më e lartë e HPV (189, 190).
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Po ashtu në një studim tjetër të bërë për Shqipërinë, prevalenca e HPV ka rezultuar
më e lartë në grupmoshën 20-29 vjeç me 71%, e ndjekur nga grupmosha 30-39 vjeç
me 69% dhe grupmosha 40-49 vjeç me 50% (184).
Në studime të tjera, krahasuar me studimin tonë, është vënë re një shpërndarje
bimodale e prevalencës së HPV e cila tregon se ka dhe një pik tjetër rreth moshës 4555 vjeç. Duke qenë se kampioni e marrë në studim nga ana jonë është e vogël nuk
vihet re një pik i dytë në këtë grupmoshë (158, 9).
Megjithëse në moshat e reja prania e infeksionit të HPV mendohet se ka lidhje me
sjelljet seksuale (mos përdorim i kondomëve, partnerët e shumtë seksualë etj.),
ekzistojnë prova sipas të cilave femrat më të reja në moshë, për arsye biologjike, janë
më të prekshme ndaj infeksionit të HPV në raport me femrat e maturuara. Ashtu siç e
kemi përmendur dhe më sipër, fillimi i hershëm i marrëdhënieve seksuale mund të
përshpejtojë maturimin e cerviksit, pasi është konstatuar se në femrat adoleshente që
kanë kryer marrëdhënie seksuale me partnerë të shumtë, cerviksi është më i zhvilluar
se tek ato që nuk kanë kryer marrëdhënie (83).
Femrat me vendbanim në qytet, përbëjnë 79.9% të kampionit ndërsa ato me
vendbanim në fshat, rreth 20.1% të kampionit. Ndër femrat me vendbanim në qytet
vihet re prevalenca më e lartë e HPV, 72.44% krahasuar me femrat që kanë
vendbanim në fshat. Rezultati ynë është i ngjashëm dhe me punime të tjera ku në
femrat me vendbanim në qytet vihet re prevalencë më e lartë e HPV (191,192).
Normalisht femrat me vendbanim në qytet kanë më tepër mundësi të kryejnë një
kontroll për të monitoruar shëndetin e tyre dhe më tepër mundësi informimi për
HPV në raport me femrat që banojnë në zonat rurale dhe kjo gjë duhet të sillte një
rezultat të ndryshëm nga ai që kemi marrë ne. Por nga ana tjetër femrat me
vendbanim në qytet nisur nga mënyra e jetesës që bëjnë, mund të përfshihen në
marrëdhënie seksuale me partner të ndryshëm që gjë çon në një prevalencë më të
lartë HPV krahasuar me femrat që banojnë në fshat (193).
Në kampionin e marrë në analizë, femrat me arsim 9-vjeçar, përbëjnë 4.4% të
kampionit, ato me arsim të mesëm 31.4% të kampionit dhe femrat me arsim të lartë
64.2% të kampionit. Ndër femrat me arsim të mesëm, vihet re prevalenca më e lartë e
HPV 72% krahasuar me ato që kanë arsim të lartë. Rezultati është i pritshëm pasi
mendohet se femrat me arsim më të ulët karakterizohen në përgjithësi nga mungesa e
informacionit mbi edukimin shëndetësor, rreth infeksioneve seksualisht të
transmetueshme dhe parandalimit të tyre, gjë që do të sillte si pasojë edhe zvogëlimin
e mundësive të infektimit nga HPV (194).
Femrat me statusin e martuar/e fejuar përbëjnë 78.6% të kampionit dhe femrat me
statusin beqare/e divorcuar përbëjnë 21.4% të kampionit. Ndër femrat e martuara ose
të fejuara, vihet re prevalenca më e lartë e HPV, 72.8% krahasuar me femrat beqare
ose të divorcuara. Normalisht femrat e martuara apo të fejuara në krahasim me femrat
beqare mendohet se kanë një partner stabël dhe janë më të prirura për të kryer një pap
test të rregullt, pasi e konsiderojnë veten të rrezikuar nga kanceri i cerviksit apo
lezionet e shkaktuara nga HPV dhe kjo gjë duhet të sillte një rezultat të përmbysur
(193). Duke qenë se HPV transmetohet në rrugë seksuale nuk mund të anashkalohet
edhe fakti që partnerët e tyre mund të jenë vektorë të transmetimit të infeksionit të
marrë nga partnere të tjera.
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Tabela 3.1 Prevalenca e HPV sipas karakteristikave sociodemografike të kampionit në studim
si dhe lidhja e tyre me praninë e HPV
Karakteristika
Grupmosha, vjeç
20-29
30-39
40-49
Vendbanimi
Fshat
Qytet
Arsimimi
9 vjeçar
I mesëm
I lartë
Statusi
Beqare/ E divorcuar
E martuar/ E fejuar

N (%)

Pozitiv për HPV
(%)

44 (27.7)
76 (47.8)
39 (24.5)

38 (86.36)
59 (77.63)
17 (43.59)

0.0*** (χ2=21.167)

32 (20.1)
127 (79.9)

22 (68.75)
92 (72.44)

0.679 (χ2=0.172)

7 (4.4)
50 (31.4)
102 (64.2)

4 (57.14)
38 (72.00)
72 (70.59)

0.536 (χ2=1.249)

34 (21.4)
125 (78.6)

23 (67.65)
91 (72.8)

0.554 (χ2=0.350)

p

*** p<0.001

3.1.1.1 Lidhja e karakteristikave sociodemografike me praninë e HPV.
Në tabelën 3.1 janë paraqitur rezultatet e testit χ2 për të parë lidhjen midis
karakteristikave sociodemografike dhe pranisë së HPV. Nga analiza e bërë ka
rezultuar se ndër karakteristikat sociodemografike vetëm mosha ka lidhje të
besueshme me praninë e HPV (p=0). Rezultati ynë përkon dhe me studime të tjera të
kësaj natyre ku është gjetur një lidhje e besueshme midis moshës dhe pranisë së HPV
(189, 8). Për karakteristikat e tjera si vendbanimi, arsimimi dhe statusi me vlerat
respektive (p=0.679), (p=0.536) dhe (p=0.350), rezulton se nuk është e besueshme
lidhja me praninë e HPV.
3.1.2 Prevalenca e HPV në femrat shqiptare sipas karakteristikave të shëndetit
riprodhues.
Në tabelën 3.2 jepet prevalenca e HPV sipas karakteristikave të shëndetit riprodhues
të kampionit në studim. Femrat që përdorin kondom rregullisht përbëjnë 42.1 % të
kampionit dhe femrat që nuk përdorin kondom përbëjnë 57.9% të kampionit. Ajo që
vihet re është se prevalenca e HPV është më e lartë në femrat që nuk përdorin kondom
me 78.26 %. Përdorimi i kondomëve nga partnerët meshkuj ndikon në mënyrë
efektive në uljen e rrezikut të infektimit nga HPV, gjë që shikohet dhe në përqindjen
më të ulët të femrave të cilët përdorin kondom me 62.69%. Megjithatë është e
pamundur të ketë një mbrojtje të plotë nga infeksioni i zonës gjenitale me HPV sepse
infeksionet mund të shfaqen në zonën e epitelit e cila nuk mund të mbulohet nga
kondomi. Gjithashtu, kondomët, të cilët përdoren kryesisht për qëllime kontraceptive,
mund të mos vendosen që në fillim të aktit seksual.
Femrat që nuk kanë lindur fëmijë përbëjnë 24.5% të kampionit, femrat me 1 ose 2
fëmijë përbëjnë 69.2% të kampionit dhe femrat me më shumë se 2 fëmijë përbëjnë 6.3
% të kampionit. Në femrat që kanë lindur 1 ose 2 fëmijë, rezulton një prevalencë më e
lartë e HPV, 75.45%, krahasuar me femrat pa fëmijë ose ato me më shumë se 2
fëmijë. Ashtu siç e kemi thënë ndryshimet hormonale të induktuara nga shtatëzania
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(nivele të larta të estrogjenit dhe progesteronit) ulin përgjigjen imune ndaj HPV dhe
rrisin rrezikun në progresimin e infeksionit (92, 195).
Femrat që janë diagnostikuar më parë me sëmundje seksualisht të transmetueshme
(SST) përbëjnë 13.2% të kampionit, ndërsa ato që nuk janë diagnostikuar më parë me
SST, përbëjnë 86.8% të kampionit. Tek femrat që janë diagnostikuar dhe më parë me
SST rezulton një prevalencë më e lartë e HPV, 80.95%, krahasuar me ato që nuk janë
diagnostikuar më parë më SST. Rezultati është i pritshëm pasi ashtu siç e kemi
përmendur dhe më parë koinfeksioni me infeksione të tjera seksualisht të
transmetueshme si Herpes Simplex (HSV), Clamydia Trachomatis dhe Human
Immunodeficiency Virus (HIV), etj., veprojnë përmes inflamacionit të cerviksit ose
mikroabrazioneve të epitelit gjatë marrëdhënieve seksuale, duke rritur kështu
mundësinë e infektimit të epitelit bazal me HPV. Gjithashtu ato mund të rrisin efektin
onkogjen të një infeksioni të stabilizuar me HPV duke influencuar në përgjigjen
imune lokale (78).
Femrat që kanë patur më parë lytha gjenitalë përbëjnë 18.9% të kampionit, ndërsa ato
që nuk kanë patur përbëjnë 81.1% të kampionit. Tek femrat që kanë patur lytha
gjenitalë rezulton një prevalencë më e lartë e HPV, 90%, krahasuar me ato që nuk
kanë patur më parë lytha gjenitalë. Prania e lythave gjenitalë lidhet ngushtë me
praninë e HPV, pasi disa tipa në 100% të rasteve shkaktojnë lytha gjenitalë (10).
Tabela 3.2 Prevalenca e HPV sipas karakteristikave të shëndetit riprodhues të kampionit në
studim si dhe lidhja e tyre me praninë e HPV
Karakteristika
N (%)
Pozitiv për HPV (%)
Përdorim i kondomëve
Po
67 (42.1)
42 (62.69)
Jo
92 (57.9)
72 (78.26)
Numri i lindjeve
0
39 (24.5)
26 (66.67)
1 ose 2
110 (69.2)
83 (75.45)
>2
10 (6.3)
5 (50.00)
A jeni diagnostikuar më parë me SST të tjera?
Po
21 (13.2)
17 (80.95)
Jo
138 (86.8)
97 (70.29)
Prania e lythave gjenitalë
Po
30 (18.9)
27 (90.00)
Jo
129 (81.1)
87 (67.44)

p
0.031* (χ2=4.634)

0.168 (χ2=3.572)

0.312 (χ2=1.021)

0.013* (χ2=6.104)

* p<0.05

3.1.1.2 Lidhja e karakteristikave të shëndetit riprodhues me praninë e HPV
Në tabelën 3.2 janë paraqitur rezultatet e testit χ2 për të parë lidhjen midis
karakteristikave të shëndetit riprodhues dhe pranisë së HPV. Nga analiza e bërë ka
rezultuar se karakteristikat e shëndetit riprodhues, përdorimi i kondomëve dhe prania
e lythave gjenitalë karakterizohen nga një lidhje e besueshme me praninë e HPV me
vlerta respektive (p=0.31) dhe (p=0.13). Për karakteristikat të tilla, si numri i lindjeve
dhe statusi i infektimit me SST të tjera, me vlerat respektive (p=0.168) dhe (p=0.312),
rezulton se nuk është e besueshme lidhja me praninë e HPV.
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3.2 Tipat e HPV në femrat shqiptare sipas aftësisë onkogjenike
Çdo popullatë karakterizohet nga një heterogjenitet i caktuar i HPV, i cili duhet të
njihet për të përcaktuar, parandaluar dhe kontrolluar kancerin e qafës së mitrës. Në
kampionin e marrë në studim, heterogjeniteti i HPV është i konsiderueshëm dhe kjo
gjë vërtetohet nga prania e 21 tipave të ndryshëm (nga 35 tipa që mund të zbulohen
më metodën e përdorur nga ana jonë) 14 me risk të lartë (HPV16; HPV18; HPV31;
HPV33; HPV35; HPV39; HPV51; HPV52; HPV53; HPV56; HPV59; HPV66;
HPV68; HPV73) dhe 7 me risk të ulët (HPV6; HPV11; HPV54; HPV62; HPV81;
HPV83; HPV84). Në punime të tjera ku është përdorur e njëjta teknikë me ne për
gjenotipizimin e HPV, vihet re se numri i tipave të identifikuar ndryshon nga një
punim tek tjetri. Kështu nga një punim i kryer në Portugali ndër femrat me epitel
skuamoz anormal është arritur të zbulohen 33 tipa HPV (18 HR dhe 15 LR) (196); në
një punim tjetër të kryer në Spanjë, është arritur të zbulohen 15 tipa HPV (13 HR dhe
3 LR) (197); ndërsa në një punim tjetër, të kryer në ishullin Terceira, është arritur të
zbulohen 17 tipa HPV (14 HR dhe 3 LR) (198).
Ndryshimet që vihen re në numrin e tipave të zbuluar, vijnë si pasojë e përdorimit të
primerave të ndryshëm, kombinimit të më shumë se një primeri dhe karakteristikave
të kampionit të marrë në studim.
Me metodën e përdorur nga ana jonë në kampionin në studim, është arritur të
zbulohen më shumë tipa HPV, krahasuar me metodën e përdorur në punimin e Filipi
et.al me anë të të cilit janë zbuluar 11 tipa HPV (7 me risk të lartë dhe 4 me risk të
ulët), duke nxjerrë në pah një nga avantazhet e përdorimit të kësaj teknike (182).
3.2.1 Tipat e HPV me risk të lartë dhe risk të ulët në femrat shqiptare
Ndër femrat që rezultuan pozitive, 50.88% (58/114) u konstatuan të infektuara vetëm
me tipa HPV me risk të lartë, 14.91% (17/114) vetëm me tipa HPV me risk të ulët dhe
34.21% (39/114) prej tyre, me tipa HPV me risk të lartë dhe të ulët. Duke qenë se
infektimi me tipa HPV me risk të ulët dhe të lartë ka natyrë kancerogjene, në
përpunimet statistikore të kryera janë përfshirë vetëm 2 kategori: infektimi me HPV
me aftësi onkogjenike të ulët që përbëjnë 14.91% të kampionit dhe infektimi me HPV
me aftësi onkogjenike të lartë, që përbën 85.08% të kampionit (rastet me HPV me risk
të lartë dhe rastet me HPV me risk të ulët dhe të lartë).
Ndër tipat e HPV me risk të lartë, tipi 16 haset në përqindjen më të madhe me 21.05%
(n=24), i ndjekur nga tipi 31 me 17.54% (n=20), tipi 59 me 14.91% (n=17) e tipat e
tjerë me radhë. Ndër tipat e HPV me risk të ulët, tipi 6 haset në përqindjen më të lartë
me 32.46% (n=37), i ndjekur nga tipi 81 me 14.04% (n=16), tipi 62 me 7.89 % (n=9)
dhe tipat e tjerë me radhë (Grafiku 3.1).
Nga një studim i kryer nga autorë të tjerë për përhapjen e HPV në Shqipëri, rezulton
se në tipat e HPV me risk të lartë, tipi 16 gjendet në përqindjen më të madhe me
40.98%, ndërsa ndër tipat me risk të ulët, tipi 81 haset në përqindjen më të madhe me
13.11% (182). Krahasimi i prevalencës së HPV, qoftë me studime të tjera të kryera në
vend apo me ato të vendeve të tjera, vështirësohet nga heterogjeniteti i metodave të
përdorura në laborator për zbulimin e HPV, kampioni i përfshirë në studim apo
variacioni i tipave të HPV që mund të zbulohen (199). Nëse do të përqendrohemi në
popullatat e rajonit, tipi HPV-16 është hasur në 14.4% të rasteve në një studim të
kryer në Greqi (200), në 11.9% të rasteve në Kroaci (201) dhe në 19.6% të rasteve në
Rumani (202).
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Në tabelën 3.3 jepet shpërndarja e tipave të HPV sipas grupmoshave. Kështu tipat:
HPV-16 dhe HPV-31 me aftësi onkogjenike të lartë hasen në përqindjen më të madhe
respektivisht 12.28% dhe 10.53% në grupmoshën 30-39 vjeç; tipi HPV-6 me aftësi
onkogjenike të ulët haset në përqindjen më të madhe në grupmoshën 20-29 vjeç me
14.91%.

Tipi HPV

Total

%

GRUPI I

%

GRUPI II

%

GRUPI III

%

Tipa me rsik të ulët

Tipa me rsik të lartë

Risku

Tabela 3.3. Shpërndarja e tipave të HPV në femrat e infektuara sipas grupmoshave (Igrupmosha 20-29 vjeç; II-grupmosha 30-39 vjeç; III-grupmosha 40-49 vjeç).

HPV-16
HPV-18
HPV-31
HPV-33
HPV-35
HPV-39
HPV-51
HPV-52
HPV-53
HPV-56
HPV-59
HPV-66
HPV-68
HPV-73
HPV-81
HPV-83
HPV-84
HPV-62
HPV-6
HPV-11
HPV-54

24
10
20
4
4
5
10
9
12
14
14
4
4
1
14
2
1
6
37
2
3

21.05
8.77
17.54
3.51
3.51
4.39
8.77
7.89
10.53
12.28
12.28
3.51
3.51
0.88
12.28
1.75
0.88
5.26
32.46
1.75
2.63

7
4
7
2
2
2
4
3
2
5
7
2
0
0
5
0
1
1
17
1
0

6.14
3.51
6.14
1.75
1.75
1.75
3.51
2.63
1.75
4.39
6.14
1.75
0
0
4.39
0
0.88
0.88
14.91
0.88
0

14
6
12
2
2
3
4
4
8
6
7
2
4
1
5
1
0
4
16
1
2

12.28
5.26
10.53
1.75
1.75
2.63
3.51
3.51
7.02
5.26
6.14
1.75
3.51
0.88
4.39
0.88
0
3.51
14.04
0.88
1.75

3
0
1
0
0
0
2
2
2
3
0
0
0
0
4
1
0
1
4
0
1

2.63
0
0.88
0
0
0
1.75
1.75
1.75
2.63
0
0
0
0
3.51
0.88
0
0.88
3.51
0
0.88

Tipat 16 dhe 18 që sipas literaturës janë shkaktarë të rreth 70% të kancerit të cerviksit
në botë dhe në kampionin që kemi përfshirë ne në këtë studim zënë rreth 30% të
tipave që janë zbuluar, ndërsa tipat me rrezikshmëri të ulët 6 dhe 11, të cilët janë
shkaktarë të 100% të lythave gjenitalë në botë përbëjnë rreth 34% të tipave në tërësi
(10). Të katër tipat: 16, 18, 6 dhe 11, të cilët janë tipat infeksioni me të cilët
parandalohet nga vaksina Gardasil zënë rreth 64% të të gjithë tipave të zbuluara nga
ana jonë. Asnjë nga femrat e përfshira në studim nuk ka rezultuar me infeksion të
dyfishtë me tipat 16 dhe 18, si dhe me infeksion të katërfishtë me tipat 16, 18, 6 dhe
11.
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Grafiku 3.1. Prevalenca e tipave të HPV me aftësi onkogjenike të lartë (HR) dhe tipave me
aftësi onkogjenike të ulët (LR).

3.2.1.1 Infeksioni
sociodemografike

me

HR-HPV

dhe

LR-HPV

sipas

karakteristikave

Në tabelën 3.4 jepet shpërndarja e infeksionit me HR HPV dhe LR HPV sipas
karakteristikave sociodemografike të kampionit në studim si dhe marrëdhënia e tyre
në lidhje me këto karakteristika. Ajo që vihet re është se përqindjet më të larta të
infeksionit me tipa HPV me aftësi onkogjenike të lartë (HR) hasen tek femrat: e
grupmoshës 30-39 vjeç, që jetojnë në qytet, që kanë arsim të lartë dhe që kanë statusin
e martuar/e fejuar. Për infeksionin me tipa HPV me aftësi onkogjenike të ulët (LR),
përqindjet më të larta hasen tek femrat: e grupmoshës 40-49 vjeç, që jetojnë në fshat,
që kanë arsim 9 vjeçar dhe që kanë statusin beqare/ e divorcuar. Megjithëse faktorët e
riskut për zhvillimin e kancerit të cerviksit janë të njohur tashmë, faktorët që lidhen
me praninë e tipave HR HPV apo LR HPV mbeten ende të paqartë. Studime të
ndryshme kanë treguar se tipat HR HPV kanë një asociacion të ndryshëm me moshën
se sa tipat LR HPV (39, 109). Ashtu siç e kemi përmendur shumica e infeksioneve të
HPV janë kalimtare pasi sistemi imun ka aftësinë të pastrojë rreth 90% të infeksionit
brenda dy viteve, ku tipat LR HPV pastrohen nga sistemi imun shumë më shpejt se
tipat HR HPV. Infeksioni me HR HPV sipas studimeve të ndryshme është gjetur në
përqindjen më të lartë në femrat e reja që kanë një aktivitet seksual më aktiv sesa
femrat në moshë më të madhe, të cilat priren të kenë një partner stabël. Përqindja e
lartë e LR HPV në femrta në moshë më të madhe mund të lidhet me ndryshimet
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hormonale dhe ato të sistemit imun. Ka mundësi që femrat e kësaj grupmoshe të kenë
imunitet më të dobët ndaj infeksionit LR HPV se sa atij HR HPV.

Infeksioni me LR
HPV n=17

OR (95% CI)
Infeksioni me HR
vs. infeksioni me
LR

Grupmosha
20-29
38 (33.33)
30-39
59 (51.75)
40-49
17 (14.91)
Vendbanimi
Fshat
22 (19.30)
Qytet
92 (80.70)
Arsimimi
9 vjeçar
4 (3.51)
I mesëm
38 (33.33)
I lartë
72 (63.16)
Statusi
Beqare/
23 (20.18)
E divorcuar
E martuar/
91 (79.82)
E fejuar
* p<0.05; ** p<0.01

Infeksioni me HR
HPV n=97

Numri i femrave të
infektuara (%)
n=114

Karakteristika

Tabela 3.4. Infeksioni me HR HPV dhe LR HPV sipas karakteristikave sociodemografike

p

33 (86.84)
54 (91.53)
10 (58.82)

5 (13.16)
5(8.47)
7 (41.18)

1 (Referencë)
0.303 (0.56-1.622)
0.205 (0.046-0.915)

0.163
0.038*

13 (59.1)
84 (91.3)

9 (41.9)
8 (8.7)

1 (Referencë)
6.144 (1.679-22.4926)

0.006**

3 (75)
30 (78.95)
64 (88.89)

1(25)
8 (21.05)
8 (11.11)

1 (Referencë)
0.268(0.018-4.049)
0.687(0.189-2.503)

0.342

19(82.61)

4 (17.39)

1 (Referencë)

-

78 (85.71)

13 (14.29)

1.189 (0.247-5.716)

0.829

0.569

Për të parë lidhjen e pavaruar midis variablave sociodemografikë dhe pranisë së
infeksionit të njëfishtë apo shumëfishtë të HPV, është përdorur analiza e regresionit
logjistik. Si ngjarje të parë kemi vendosur infeksionin me HR HPV dhe të dytë
infeksionin me LR HPV. Nga analiza konstatohet se është e besueshme lidhja se
femrat e grupmoshës 40-49 vjeç krahasuar me femrat e grupmoshave të tjera kanë më
tepër mundësi të infektohen me LR HPV, OR= 0.205; 95% CI= 0.046-0.915, kjo pasi
duke qenë se vlera e OR është më e vogël se 1 tregon se ka më shumë mundësi të
ndodhi ngjarja e dytë (203). Gjithashtu është e besueshme lidhja se tek femrat me
vendbanim në qytet krahasuar me ato që jetojnë në fshat, kanë më tepër mundësi të
infektohen me HR HPV, OR=6.144; 95% CI= 1.679-22.4926, kjo pasi duke qenë se
vlera e OR është më e madhe se 1 tregon se ka më shumë mundësi të ndodhi ngjarja e
parë (203). Për karakteristikat e tjera sociodemografike nuk vërehet lidhje e
besueshme midis tyre dhe tipit të infeksionit (HR apo LR).
3.2.1.2 Infeksioni me HR HPV dhe LR HPV sipas karakteristikave të shëndetit
riprodhues
Në tabelën 3.5 jepet shpërndarja e infeksionit me HR HPV dhe LR HPV sipas
karakteristikave të shëndetit riprodhues të kampionit në studim si dhe marrëdhënia e
tyre lidhur me këto karakteristika. Ajo që vihet re është se përqindjet më të larta të
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infeksionit nga tipa HPV me aftësi onkogjenike të lartë (HR), janë karakteristike për
femrat që: përdorin kondom, kanë lindur 1 ose 2 fëmijë, nuk janë diagnostikuar më
parë me SST dhe nuk kanë patur më parë lytha gjenitalë. Për infeksionin me tipa HPV
me aftësi onkogjenike të ulët (LR), përqindjet më të larta vihen re tek femrat që: nuk
përdorin kondom, kanë më shumë se dy fëmijë, janë diagnostikuar më parë me SST
dhe kanë patur më parë lytha gjenitalë.

Përdorimi i rregullt i kondomëve
Jo
72 (63.16)
58 (80.6)
14 (19.4)
Po
42 (36.84)
38 (90.47)
4 (9.53)
Numri i lindjeve
>2
5 (4.39)
3 (60.0)
2 (40.0)
0
26 (22.81)
23 (88.46)
3 (11.54)
1 ose 2
83 (72.81)
72 (86.75) 11 (13.25)
A jeni diagnostikuar më parë me SST të tjera?
Jo
97 (85.09)
87 (89.69) 10 (10.31)
Po
17 (14.91)
10 (58.82)
7 (41.18)
Prania e lythave gjenitalë
Jo
87 (76.32)
77 (88.5)
10 (11.5)
Po
27 (23.68)
20 (74.07)
7 (25.93)
* p<0.05

OR (95% CI)
Infeksioni me HR
vs. infeksioni me
LR

Infeksioni me LR
HPV n=17

Infeksioni me HR
HPV n=97

Numri i femrave
të infektuara (%)
n=114

Karakteristika

Tabela 3.5 Infeksioni me HR HPV dhe LR HPV sipas karakteristikave të shëndetit
riprodhues

p

1 (Referencë)
1.671 (0.426-6.548)

0.462

1 (Referencë)
1.089 (0.258-4.595)
3.136 (0.269-36.502)

0.907
0.361

1 (Referencë)
0.209 (0.06-0.731)

0.014*
p<0.05
0.305

1 (Referencë)
0.517 (0.146-1.823)

Për të parë lidhjen midis variablave të shëndetit riprodhues dhe pranisë së infeksionit
të njëfishtë apo shumëfishtë të HPV, është përdorur analiza e regresionit logjistik. Si
ngjarje të parë kemi vendosur infeksionin me HR HPV dhe të dytë infeksionin me LR
HPV. Nga analiza konstatohet se është e besueshme lidhja se femrat e diagnostikuara
më parë me SST krahasuar me ato që nuk janë diagonstikuar më parë me SST kanë
më tepër mundësi të infektohen me LR HPV, OR= 0.209; 95% CI= 0.06-0.731, kjo
pasi duke qenë se vlera e OR është më e vogël se 1 tregon se ka më shumë mundësi të
ndodhi ngjarja e dytë (203). Për karakteristikat e tjera të shëndetit riprodhues nuk
vërehet lidhje e besueshme midis tyre dhe tipit të infeksionit (HR apo LR).
3.3 Infeksioni i njëfishtë dhe i shumëfishtë
Ashtu siç e kemi përmendur dhe më sipër, një nga përparësitë e kësaj teknike është
zbulimi i infeksioneve të njëfishtë (me një tip HPV) dhe infeksioneve të shumëfishtë
(me dy a më shumë tipa HPV). Ndër 114 femrat që rezultuan pozitive për HPV,
infeksioni i njëfishtë u has në 39.47% (45/114) të rasteve dhe infeksioni i shumëfishtë
në 60.53% të rasteve (69/114). Në rastet me infeksion të shumëfishtë, infeksioni i
dyfishtë u has në 84.06% (58/69) të rasteve; infeksioni i trefishtë në 10.15% (7/69) të
rasteve; infeksioni i katërfishtë në 4.35% (3/69) të rasteve dhe infeksioni i
gjashtëfishtë në 1.45% (1/69) të rasteve.
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Në studime të tjera të kryera për Shqipërinë, nuk janë raportuar më parë raste të
infeksionit të shumëfishtë në popullatën shqiptare. Në punime të tjera të kryera në
botë raporti infeksion i njëfishtë me infeksion të shumëfishtë varion. Kështu në
punime të kryera në: Spanjë, ndër 94 femra HPV pozitiv, rezulton se infeksioni i
shumëfishtë është hasur në 55% të rasteve, ndër to 24 femra me infeksion të dyfishtë
dhe 28 të trefishtë (204); në Rumani, nga 117 femra HPV pozitiv, rezulton se
infeksioni i shumëfishtë është hasur në 41.9% të rasteve, ndër to është hasur infeksion
i dyfishtë, trefishtë, katërfishtë, pesëfishtë dhe gjashtëfishtë (202); në Mongoli, ndër
735 femra të analizuara, infeksioni i shumëfishtë është zbuluar në 58% prej tyre
(205); në Kolumbi nga 2109 femra, infeksioni i shumëfishtë është zbuluar në 59.8%
prej tyre (206).
Përqindja që ka rezultuar nga studimi ynë pritet të jetë e lartë, pasi analizat janë kryer
në femra me epitele vaginale skuamoze anormale dhe sipas literaturës infeksionet e
shumëfishta janë të lidhura me shkallën e anomalive të cerviksit (207, 187, 208).
3.3.1 Infeksioni i njëfishtë dhe i
sociodemografike të kampionit në studim.

shumëfishtë

sipas

karakteristikave

Në tabelën 3.6 jepet shpërndarja e infeksionit të njëfishtë dhe të shumëfishtë sipas
karakteristikave sociodemografike të popullatës në studim si dhe marrëdhënia e tyre
lidhur me këto karakteristika. Ajo që vihet re është se përqindjet më të larta të
infeksionit të njëfishtë hasen tek femrat: e grupmoshës 40-49 vjeç, që jetojnë në fshat,
që kanë arsim 9 vjeçar dhe që kanë statusin e martuar/e fejuar. Për infeksionin e
shumëfishtë përqindjet më të larta vihen re tek femrat: e grupmoshës 20-29 vjeç, që
jetojnë në qytet, që kanë arsim të lartë dhe që kanë statusin beqare/e divorcuar.
Rezultati ynë lidhur me praninë e infeksionit të shumëfishtë në përqindjen më të lartë
në grupmoshën 20-29 vjeç dhe uljen e tij me rritjen e moshës, përkon dhe me të
dhënat e literaturës. Kjo pasi nga studime të ndryshme rezulton se infeksionet e
shumëfishta janë më të shpeshta tek femrat e reja në moshë si dhe tek ato me anomali
të cerviksit ose me një përgjigje imune të dëmtuar (209; 210).
Kështu nga një studim i kryer në Australi ka rezultuar se infeksioni i shumëfishtë
është hasur në 51.7% të femrave HPV pozitiv, i cili vjen duke u ulur në mënyrë
sinjifikante me moshën (p<0.02) (211). Megjithatë në studimin e kryer nga Pista et al
(187), nuk është gjetur shoqërim midis moshës dhe infeksionit të shumëfishtë (p=
0.812), megjithëse ky i fundit është gjetur më shumë në femrat më moshë < 30 vjeç
(35.3%) në këtë studim.
Infeksionet e shumëfishta mund të kenë arsye dhe shpjegime të ndryshme, varet se ku
zbulohen më shumë: në grupmoshat e reja apo të vjetra. Femrat e reja, veçanërisht
adoleshentet dhe femrat e reja adulte, janë në proces të formimit të imunitetit kundër
HPV, ndërsa femrat me moshë të avancuar karakterizohen nga një përgjigje imune e
stabilizuar, sidomos kundër disa tipave HPV. Akoma nuk ka shpjegime në rast se një
femër me infeksion të katërfishtë është në rrezik më të madhe se një femër me
infeksion të dyfishtë.
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Infeksion i
shumëfishtë
(%) n=69

Grupmosha, vjeç
20-29
38 (33.33)
30-39
59 (51.75)
40-49
17 (14.91)
Vendbanimi
Fshat
22 (19.30)
Qytet
92 (80.70)
Arsimimi
9 vjeçar
4 (3.51)
I mesëm
38 (33.33)
I lartë
72 (63.16)
Statusi
Beqare/ E
23 (20.18)
divorcuar
E martuar/
91 (79.82)
E fejuar
** p<0.01

Infeksion i
njëfishtë (%)
n=45

Numri i
femrave të
infektuara (%)
n=114

Karakteristika

Tabela 3.6. Infeksioni i njëfishtë dhe i shumëfishtë sipas karakteristikave sociodemografike

OR(95%CI)
Infeksion i
shumëfishtë vs.
Infeksion i njëfishtë

5(13.16)
27 (45.76)
13 (76.47)

33 (86.84)
32 (54.24)
4 (23.53)

1 (Referencë)
0.067 (0.014-0.331)
0.307 (0.082-1.150)

0.001**
0.080

13 (59.1)
32 (34.78)

9 (40.9)
60 (65.22)

1 (Referencë)
3.467 (0.880-13.736)

0.076

2 (50.0)
16 (42.11)
27 (37.5)

2 (50.0)
22 (57.89)
45 (62.5)

1 (Referencë)
0.182 (0.015-2.262)
0.868 (0.326-2.311)

0.185
0.777

4 (17.39)

19 (82.61)

1 (Referencë)

41 (45.05)

50 (54.95)

0.382 (0.081-1.793)

p

0.223

Për të parë lidhjen e pavaruar midis variablave sociodemografikë dhe pranisë së
infeksionit me tipa HPV me rrezikshmëri të lartë apo të ulët, është përdorur analiza e
regresionit logjistik. Si ngjarje të parë kemi vendosur infeksionin e shumëfishtë dhe të
dytë infeksionin e njëfishtë. Nga analiza konstatohet se është e besueshme lidhja se
femrat e grupmoshës 30-39 vjeç krahasuar me femrat e grupmoshave të tjera kanë më
tepër mundësi të infektohen me infeksion të njëfishtë, OR= 0. 067; 95% CI= 0.0140.331, kjo pasi duke qenë se vlera e OR është më e vogël se 1 tregon se ka më shumë
mundësi të ndodhi ngjarja e dytë (203). Për karakteristikat e tjera sociodemografike
nuk vërehet lidhje e besueshme midis tyre dhe tipit të infeksionit (i njëfishtë apo i
shumëfishtë).
3.3.2 Infeksioni i njëfishtë dhe i shumëfishtë sipas karakteristikave të shëndetit
riprodhues
Në tabelën 3.7 jepet shpërndarja e infeksionit të njëfishtë dhe të shumëfishtë sipas
karakteristikave të shëndetit riprodhues të kampionit në studim, si dhe marrëdhënia e
tyre lidhur me këto karakteristika. Ajo që vihet re është se përqindjet më të larta të
infeksionit të njëfishtë hasen tek femrat që: nuk përdorin kondom, nuk kanë më
shumë se 2 fëmijë, janë diagnostikuar më parë me SST dhe nuk kanë patur më parë
lytha gjenitalë. Për infeksionin e shumëfishtë përqindjet më të larta vihen re tek
femrat që: përdorin kondom, nuk kanë lindur fëmijë, nuk janë diagnostikuar më parë
me SST dhe kanë patur më parë lytha gjenitalë.
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Për të parë lidhjen e pavaruar midis variablave të shëndetit riprodhues dhe pranisë së
infeksionit nga tipa HPV me rrezikshmëri të lartë apo të ulët, është përdorur analiza e
regresionit logjistik. Nga kjo analizë nuk vërehet lidhje e besueshme midis
karakteristikave të shëndetit riprodhues dhe tipit të infeksionit (i njëfishtë apo i
shumëfishtë).

Karakteristika

Tabela 3.7 Infeksioni i njëfishtë dhe i shumëfishtë sipas karakteristikave të shëndetit
riprodhues

Numri i
femrave të
infektuara
(%) n=114

Infeksion i
njëfishtë (%)
n=45

Infeksion i
shumëfishtë
(%) n=69

Përdorim i kondomëve
Jo
72 (63.16)
32 (44.44)
40 (55.56)
Po
42 (36.84)
13 (30.95)
29 (69.05)
Numri i lindjeve
>2
5 (4.39)
4 (80.0)
1 (20.0)
0
26 (22.81)
8 (30.77)
18 (69.23)
1 ose
83 (72.81)
33 (39.76)
50 (60.24)
2A jeni diagnostikuar më parë me SST të tjera?
Jo
97 (85.09)
37 (38.14)
60 (61.86)
Po
17 (14.91)
8 (47.06)
9 (52.94)
A keni patur ndonjëherë lytha gjenitalë?
Jo
87 (76.32)
36 (41.38)
51 (58.62)
Po
27 (23.68)
9 (33.33)
18 (66.67)

OR (95% CI)
Infeksion i
shumëfishtë vs.
Infeksion i njëfishtë

p

1 (Referencë)
1.336 (0.563-3.173)

0.511

1 (Referencë)
1.323 (0.500-3.502)
9.297 (0.795-108.769)

0.573
0.076

1 (Referencë)
0.465 (0.211-2.023)

0.461

1 (Referencë)
1.785 (0.637-5.004)

0.270

3.3.3 Infeksioni i njëfishtë dhe i shumëfishtë sipas tipave të HPV
Në tabelën 3.8 jepet përqindja që zënë tipat HPV kur infektojnë vetëm apo në shoqëri
me ndonjë tip tjetër. Kështu siç vihet re në infeksionet e njëfishta tipi HPV me aftësi
onkogjenike të lartë që zë përqindjen më të madhe është tipi 16 me 8.77% (n=10),
ndërsa tipi HPV me aftësi onkogjenike të ulët që zë përqindjen më të madhe është tipi
81 me 6.14% (n=7). Ndërsa ndër infeksionet e shumëfishta, tipi HPV me aftësi
onkogjenike të lartë që zë përqindjen më të madhe, është tipi 31 me 14.91% (n=17),
ndërsa tipi HPV me aftësi onkogjenike të ulët që zë përqindjen më të madhe është tipi
6 me 28.07% (n=32).
Për të parë në rast se një tip HPV ka më tepër mundësi të gjendet vetëm në infeksion
sesa i shoqëruar me tipa të tjerë, është përdorur testi χ2 për të llogaritur OR. Si ngjarje
të parë kemi vendosur infeksionin e njëfishtë dhe të dytë infeksionin e shumëfishtë.
Nga analiza konstatohet se është e besueshme lidhja se tipat HPV-31; HPV-59 dhe
HPV-6 kanë më tepër mundësi të gjenden të shoqëruar me tipa të tjerë në infeksion se
sa të jenë vetëm me respektivisht OR= 0.2; 95%CI= 0.06-0.80; OR= 0.2; 95% CI=
0.05-1.04 dhe OR= 0.1; 95% CI= 0.05-0.41, kjo pasi duke qenë se vlera e OR është më
e vogël se 1 tregon se ka më shumë mundësi të ndodhi ngjarja e dytë (203). Për tipat e
tjerë nuk vërehet lidhje e besueshme midis tyre dhe shoqërimit në infeksion.
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Tipa me risk të ulët

Tipa me risk të lartë

HPV-16
10
HPV-18
2
HPV-31
3
HPV-33
0
HPV-35
0
HPV-39
0
HPV-51
3
HPV-52
1
HPV-53
3
HPV-56
3
HPV-59
2
HPV-66
0
HPV-68
2
HPV-73
1
HPV-81
7
HPV-83
0
HPV-84
0
HPV-62
2
HPV-6
5
HPV-11
0
HPV-54
1
* p<0.05; *** p<0.001

8.77
1.75
2.63
0
0
0
2.63
0.88
2.63
2.63
1.75
0
1.75
0.88
6.14
0
0
1.75
4.39
0
0.88

14
8
17
4
4
5
7
8
9
11
12
4
2
0
7
2
1
4
32
2
2

%

OR (95% CI)Tipi
HPV në infeksion
të njëfishtë vs. tipi
HPV në infeksion
të shumëfishtë

%

Nr. i rasteve kur
gjendet si
infeksion i
shumëfishtë

Nr. i rasteve kur
gjendet si
infeksion i
njëfishtë

Tipi HPV

Risku

Tabela 3.8 Frekuencat e tipave të HPV me risk të ulët dhe të lartë në infeksionin e njëfishtë
dhe të shumëfishtë

12.28 1.1 (0.45-2.80)
7.02 0.4 (0.07-1.45)
14.91 0.2 (0.06-0.80)
3.51
3.51
4.39
6.14 0.6 (0.16-2.59)
7.02 0.2 (0.02-1.44)
7.89 0.5 (0.12-1.86)
9.65
0.4 (0.1-1.43)
10.53 0.2 (0.05-1.04)
3.51
1.75 1.6 (0.21-11.48)
0
6.14 1.6 (0.51-4.75)
1.75
0.88
3.51 0.8 (0.13-4.31)
28.07 0.1 (0.05-0.41)
1.75
1.75 0.8 (0.07-8.65)

p

0.805
0.187
0.014*
0.521
0.7
0.278
0.14
0.04*
0.61
0.391
0.752
0.0***
0.825

3.3.4 Shoqërimi i tipave të HPV në infeksionin e shumëfishtë
Në tabelën 3.9 paraqitet shoqërimi i tipave HPV në infeksionin e shumëfishtë. Në
infeksionet e dyfishta vihet re që shoqërimi i tipave HPV 31 dhe 6 dhe atyre 59 dhe 6,
zënë përqindjet më larta me respektivisht 10.14% dhe 8.69%. Shoqërimi midis
tipi/tipave me aftësi onkogjenike të lartë dhe tipi/tipave me aftësi onkogjenike të ulët,
haset në 39 raste. Shoqërimi midis dy a më shumë tipave me aftësi onkogjenike të
lartë vihet re në 28 raste. Shoqërimi midis dy tipave me aftësi onkogjenike të ulët
vihet re në 2 raste.
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Tabelë 3.9 Shoqërimi i tipave të HPV në infeksionin e shumëfishtë
Tipi i
infeksionit

Infeksion i
dyfishtë

Infeksion i
trefishtë

Infeksioni i
katërfishtë
Infeksion i
gjashtëfishtë

Tipat e HPV
HPV-16 & HPV-52
HPV-16 & HPV-56
HPV-16 & HPV-6
HPV-16 & HPV-31
HPV-16 & HPV-56
HPV-16 & HPV-59
HPV-18 & HPV-81
HPV-18 &HPV-59
HPV-31 & HPV-6
HPV-31 & HPV-56
HPV-31 & HPV-52
HPV-31 & HPV-66
HPV-31 & HPV-68
HPV-33 & HPV-39
HPV-35 & HPV-66
HPV-35 & HPV-6
HPV-39 & HPV-59
HPV-51 & HPV-84
HPV-51 & HPV-6
HPV-52 & HPV-6
HPV-53 & HPV-62
HPV-53 & HPV-83
HPV-53 & HPV-11
HPV-53 & HPV-6
HPV-56 & HPV-6
HPV-56 & HPV-59
HPV-59 & HPV-6
HPV-81 & HPV-6
HPV-18 & HPV-81 & HPV-6
HPV-51 & HPV-62 & HPV-6
HPV-53 & HPV-56 & HPV-59
HPV-18 & HPV-33 & HPV-6
HPV-56 & HPV-81 & HPV-6
HPV-31 & HPV-52 & HPV-53
HPV-39 & HPV-51 & HPV-53
HPV-16 & HPV-6 & HPV-11 &
HPV-54
HPV-18 & HPV-6
& HPV-59 &
HPV-62
HPV-51 & HPV-6 & HPV-52 &
HPV-53& HPV-52 &
HPV-16 & HPV-18
HPV-68 & HPV-62 & HPV-54

Nr.
%
3
4.35
2
2.9
3
4.35
2
2.9
1
1.45
1
1.45
3
4.35
1
1.45
7 10.14
4
5.79
1
1.45
1
1.45
1
1.45
3
4.35
3
4.35
1
1.45
1
1.45
1
1.45
3
4.35
1
1.45
1
1.45
2
2.9
1
1.45
1
1.45
1
1.45
1
1.45
6
8.69
2
2.9
1
1.45
1
1.45
1
1.45
1
1.45
1
1.45
1
1.45
1
1.45
1
1.45
1
1.45
1
1.45
1

1.45

3.3.5 Shpërndarja e tipit të infeksionit sipas grupmoshës
Në tabelën 3.10 jepet shpërndarja e tipit të infeksionit sipas grupmoshës, e paraqitur
dhe në grafikun 3.2, ku vihet re që në femrat e grupmoshës 30-39 haset më shumë si
infeksioni i njëfishtë ashtu edhe ai i dyfishtë. Infeksioni i dyfishtë haset më shumë në
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grupmoshën 20-29 vjeç. Infeksioni i trefishtë dhe katërfishtë haset më shumë në
grupmoshën 30-39 vjeç dhe infeksioni i gjashtëfishtë haset vetëm në një rast në
grupmoshën 30-39 vjeç.
Tabela 3.10. Shpërndarja e tipit të infeksionit sipas grupmoshës

Grupmosha
20-29
30-39
40-49

Infeksion i
njëfishtë
5
27
13

Infeksion i
dyfishtë
32
24
2

Infeksion i
trefishtë
1
5
1

Infeksion i
katërfishtë
0
2
1

Infeksion i
gjashtëfishtë
0
1
0

Grafiku 3.2 Shpërndarja e tipit të infeksionit sipas grupmoshës

3. 4 Njohuritë e studenteve të moshës 18-26 vjeç mbi HPV dhe kancerin e cerviksit
Në studimin tonë janë përfshirë 568 studente të moshës 18-26 vjeç, të cilat kanë
pranuar të plotësojnë pyetësorin e përgatitur nga ne mbi HPV dhe kancerin e cerviksit.
Të tabelën 3.11 jepen karakteristika të përgjithshme të studenteve të përfshira në
studim. Mosha mesatare e studenteve është 20.25 me deviacion standard 1.94.
Shumica e studenteve (73.76%) ishin të moshës 18-21 vjeç dhe pjesa tjetër (26.24%)
ishin të moshës 22-26 vjeç. Pjesa më e madhe prej tyre ishin me vendbanim në qytet
(90.14%) dhe me status beqare (95.95%). 27.99% e tyre rezultuan se pinin rregullisht
duhan. Për sa i përket pyetjes në rast se kanë kryer marrëdhënie seksuale, 26.94% e
tyre pohuan të jenë përfshirë në një marrëdhënie seksuale. 85.62% prej studenteve të
përfshira në marrëdhënie seksuale asnjëherë nuk kishte kryer një pap-test.
Vetëm nga 37.85% e studenteve u identifikua në mënyrë të saktë HPV si shkaktari
kryesor i cc. Pap-testi si mënyrë e zbulimit të cc ishte dëgjuar vetëm nga 56.69% e
studenteve. Krahasuar me punime të tjera të kryera në vende të zhvilluara në botë,
përqindja e studenteve shqiptare të cilat kanë dëgjuar për HPV, duke e identifikuar si
shkaktarin kryesor të cc është më e ulët.
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Tabela 3.11. Karakteristika të përgjithshme të studenteve
Karakteristika
Mosha mesatare (SD)
Grupmoshave, vjeç
18-21
22-26
Vendbanimi (%)
Qytet
Fshat
Statusi (%)
Beqare
E martuar/e fejuar
Pirja duhanit (%)
Po
Jo
Marrëdhënie seksuale (%)
Po
Jo

Studente (N=568)
20.25 (1.94)
419 (73.77)
149 (26.23)
512 (90.14)
56 (9.86)
545 (95.95)
23 (4.05)
159 (27.99)
409(72.01)
153 (26.94)
415(73.06)

Kështu në studime të kryera në: Londër, Angli, në grupmoshën e femrave 18-24 vjeç,
ka rezultuar se 87 % e tyre kanë dëgjuar për HPV (177); në Meksikë, në grupmoshën
e femrave 17-25vjeç, ka rezultuar se 84.2 % e tyre kanë dëgjuar për HPV (171); në
Kaliforni, Amerikë, në grupmoshën e femrave 18-27 vjeç, ka rezultuar se 79.1 % e
tyre kanë dëgjuar për HPV (176); në Gjermani, në grupmoshën e femrave 19-35 vjeç,
ka rezultuar se 69.1 % e tyre kanë dëgjuar për HPV (174).
Tabela 3.12. Njohuritë mbi HPV dhe kancerin e cerviksit
Pyetja

N (%)

Virusi që shkakton kancerin e cerviksit transmetohet në mënyrë seksuale

264 (46.68)

HPV është shkaktari kryesor i kancerit të cerviksit

215 (37.85)

Kanceri i cerviksit mund të diagnostikohet përmes pap-testit

332(58.45)

Parandalimi i kancerit të cerviksit mund të kërkojë: fillimin e vonshëm të
marrëdhënieve seksuale, kryerjen çdo vit të pap-testit, përdorimin e
kondomëve

21(38.38)

HPV mund të shkaktojë lytha gjenitalë

68 (11.97)

HPV mund të rrijë në trup për një kohë të gjatë pa shfaqur simptoma

270 (47.54)

Vaksina e HPV është e këshillueshme vetëm për femrat që nuk kanë
kryer marrëdhënie seksuale

278 (48.94)

Në punime të tjera është vënë re një përqindje akoma më e ulët se kjo që ka rezultuar
për popullatën tonë. Kështu në punime të kryera në: Kalkuta, Indi, në grupmoshën e
femrave 17-24 vjeç, ka rezultuar se 15 % e tyre kanë dëgjuar për HPV (172); në Itali,
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29.8% e studenteve kanë deklaruar se kanë dëgjuar për HPV dhe 75.2 % e studentëve
të përfshira në këtë studim kanë raportuar se e dinë që HPV transmetohet në rrugë
seksuale (212); në Norvegji ndër 898 femra të moshës 16-24 vjeç, vetëm 20% e tyre
kishin dëgjuar më parë për HPV dhe vetëm 15% e tyre bënin lidhjen mes HPV dhe cc
(213); në Brazil ndër 204 femra të moshës 16-23 vjeç, 66.7% e tyre kanë raportuar se
e dinë që HPV transmetohet në rrugë seksuale (214).
Për sa i përket pyetjes se a kishin dëgjuar ndonjëherë që ekziston një vaksinë për HPV
vetëm 30.46% e studenteve kishin dëgjuar për ekzistencën e saj. 64.08% e studenteve
dëshironin ta kryenin këtë vaksinë. Në lidhje me pyetjen se me cilin do konsultoheshit
për kryerjen e kësaj vaksine rezultoi se: 87.32% do të konsultoheshin me mjekun;
0.7% do të vendosnin vetë; 7.2% do të konsultoheshin me prindërit: 1.8% do të
konsultoheshin me motrën/vëllanë dhe 2.6% janë shprehur se nuk e dinë me kë do të
konsultohen.
Në studimin e kryera nga: Di Giuesppe et al., (2008) 81.7% e studenteve dëshironin të
kryenin vaksinën për HPV; Moreira et al., (2006) 72% e studenteve dëshironin të
kryenin vaksinën për HPV; në dy studime të kryera në SHBA, rezulton se përqindja
për dëshirën e kryerjes së vaksinës luhatet nga 85% në 92.1% (215, 216). Në një
studim tjetër të kryer në Gjermani rezulton se 96.5% e pjesëmarrësve kishin dëgjuar
për vaksinën (217).
Në tabelën 3.13 jepen njohuritë për faktorët e riskut ku përqindjet më të larta në
përgjigjet e sakta janë për faktorët ‘infektimi me sëmundje të tjera seksualisht të
transmetueshme’ me 73.77% e ndjekur nga ‘partnerët e shumtë seksualë’ me 65.14%
dhe ‘marrëdhënie seksuale para moshës 18 vjeç’ me 46.65%.
Tabela 3.13. Njohuritë e faktorëve kryesor të riskut për kancerin e cerviksit
Faktorët e riskut
Partnerë të shumtë seksual
Marrëdhënie seksuale para moshës 18 vjeç
Infektimi me sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme

N (%)
369 (64.96)
265 (46.65)
420 (73.94)

Të kesh lytha gjenital
Pirja e duhanit
Përdorimi i kontraceptivëve oral
Numri i lartë i lindjeve
Përdorimi i tamponëve

177 (31.16)
163 (28.7)
99 (17.43)
108 (19.01)
133 (23.42)

Megjithatë për faktorët e tjerë vihen re përqindje shumë të ulëta, ku afërsisht vetëm
25% e femrave të përfshira në studim kanë identifikuar saktë faktorët e tjerë të riskut.
Ajo që mund të themi duke parë krahasimet e mësipërme është se grupmosha e
përfshirë në studimin tonë mund të mos ketë marrë informacionin e duhur mbi HPV
dhe kancerin e cerviksit në arsimin parauniversitar. Rrjedhimisht nisur nga njohuritë e
pakta që kanë ato, nuk kanë mundur dot të bëjnë lidhjen e HPV me shkakun e lythave
gjenitalë dhe kancerin e cerviksit. Në vendet më të zhvilluara politika shëndetësore
për informimin e popullatës për HPV dhe kancerin e cerviksit fillon shumë herët dhe
është më e shpeshtë. Ajo që duhet të kemi parasysh është se njohuritë mbi HPV dhe
kancerin e cerviksit mund të jenë një faktor vendimtar mbi pranimin e vaksinës së
HPV (218).

55

3.4.1 Vlerësim i njohurive, sensibilitetit dhe seriozitetit për HPV dhe kancerin e
cerviksit.
Për njohuritë mbi HPV dhe kancerin e cerviksit, mesatarja e pikëve për 15 pyetjet e
tabelës 3.12 dhe 3.13 për të gjithë studentet, rezultoi 5.91 nga 15 të mundshme me një
deviacion standard prej 2.96 pikësh.
Në tabelën 3.14 jepen detajet e frekuencave dhe përqindjeve për përgjigjet që
vlerësojnë sensibilitetin për HPV dhe kancerin e cerviksit. Ajo që vihet re është se
66.37% e studenteve nuk mendojnë se janë në rrezik për zhvillimin e kancerit të
cerviksit dhe 61.27% nuk mendojnë se janë në rrezik për infeksionin HPV.
Lidhur me sensibilitetin, mesatarja e pikëve për të gjithë studentet rezultoi 29.55 nga
45 të mundshme me një deviacion standard prej 4.71 pikësh.
Tabela 3.14. Frekuencat e përgjigjeve për pyetjet mbi sensibilitetin. (Vlerësimi: 1-Shumë; 2Mjaftueshëm; 3-Disi; 4-Pak; 5-Aspak)

Jam në merak për mënyrën e
infektimit me HPV

Besoj se jam në rrezik për
zhvillimin e cc

Besoj se jam në rrezik për
marrjen e HPV

Të gjitha gratë kanë mundësi të
barabarta për zhvillimin e cc

Mundësitë për tu infektuar nga
HPV janë të larta

Mundësitë për tu infektuar nga
HPV janë të ulta

Unë kam aftësinë për të evituar cc

Unë kam aftësinë për të evituar
infeksionin me HPV

1

104
(18.31)

95
(16.73)

18
(3.17)

24
(4.23)

56
(9.86)

52
(9.33)

43
(7.57)

158
(27.82)

168
(29.58)

2

144
(25.35)

117
(20.6)

10
(1.76)

10
(1.76)

82
(14.44)

115
(20.25)

67
(11.80)

124
(21.83)

157
(27.64)

3

127
(22.36)

123
(21.65)

43
(7.57)

66
(11.62)

221
(38.91)

237
(41.73)

174
(30.63)

123
(21.65)

109
(19.19)

4

99
(17.43)

110
(19.37)

120
(21.13)

120
(21.13)

103
(18.13)

110
(19.37)

155
(27.27)

79
(13.91)

61
(10.74)

5

94
(16.55)

123
(21.65)

377
(66.37)

348
(61.27)

106
(18.66)

53
(9.33)

129
(22.71)

84
(14.79)

73
(12.85)

Vlerësimi (%)

Jam në merak për mënyrën e
marrjes së cc

Pyetja

Në tabelën 3.15 jepen detajet e frekuencave dhe përqindjeve për përgjigjet që
vlerësojnë seriozitetin për HPV dhe cc. Ajo që vihet re është se vetëm 29.58% e
studenteve mendojnë se cc në rast se zbulohet herët mund të kurohet me mjekimin e
duhur, si dhe 14.61% e tyre mendojnë se midis sëmundjeve që mund të marrin,
kanceri i cerviksit është më seriozi. Sigurisht që përqindjet e ulëta në këto dy pyetje
lidhen me njohuritë e pakta që kanë studentet lidhur me HPV dhe cc.
Lidhur me vlerësimin e perceptimit të seriozitetit (rëndësisë) së njohjes së kësaj
problematike, mesatarja e pikëve për të gjithë studentet e moshës 18-26 vjeç ishte
17.97 nga 30 të mundshme me një deviacion standard prej 3.37 pikësh.
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Tabela 3.15. Frekuencat e përgjigjeve për pyetjet mbi seriozitetin e problematikës (Vlerësimi:
1-Shumë; 2-Mjaftueshëm; 3-Disi; 4-Pak; 5-Aspak)

Midis sëmundjeve që mund të
marr, kanceri i cerviksit është më
seriozi

Unë besoj se HPV kurohet me
mjekimin e duhur

Cc në rast se zbulohet herët mund
të kurohet me mjekimin e duhur

Asnjeri nuk vdes më nga cc

Mendoj se marrja e vaksinës së
HPV është e pasigutë dhe e
dëmshme për shëndetin tim

1

70
(12.36)

83
(14.61)

158
(27.82)

168
(29.58)

38
(6.69)

34
(5.99)

2

69
(12.15)

168
(29.58)

167
(29.4)

169
(29.75)

80
(14.08)

36
(6.34)

3

173
(30.46)

203
(35.74)

153
(26.94)

163
(28.7)

140
(24.65)

122
(21.48)

4

110
(19.37)

81
(14.26)

77
(15.56)

57
(10.04)

147
(25.88)

168
(29.58)

5

146
(25.7)

33
(5.81)

13
(2.29)

11
(1.94)

163
(28.7)

208
(36.62)

Vlerësimi (%)

Të gjitha gratë që kanë të zhvilluar
cc duhet të heqin uterusin e tyre

Pyetja

Për të parë korelacionin midis pikëve të njohurive, sensibilitetit dhe seriozitetit për
HPV dhe kancerin e cerviksit u përdor koeficienti Pearson i korelacionit (r). Nga
analizimi i të dhënave nuk u vu re korelim sinjifikant ndërmjet njohurive dhe
sensibilitetit (r=-0.028, p=0.502), ndërmjet njohurive dhe seriozitetit (r=0.003, p
=945) dhe midis sensibilitet dhe seriozitetit (r= 0.044, p=0.299) për të gjitha studentet
e përfshira në studim. (Tabela 3.16)
Tabela 3.16. Korelacioni midis pikëve të njohurive, sensibilitetit dhe seriozitetit
Variabli (N=568)

Njohuritë

Sensibiliteti
-.028

Njohuritë

ns

Serioziteti
.003ns
.044ns

Sensibiliteti
Serioziteti
ns

p>0.05

Në një studim të kryer në 428 studente kolegji të moshës 18-30 vjeç, mesatarja e
pikëve ka rezultuar 6.8 nga 15 të mundshme dhe është vënë re korelacion midis
njohurive dhe seriozitetit, ndërsa midis njohurive për HPV dhe kancerin e cerviksit
dhe sensibilitetit nuk është vënë re korelacion sinjifikant (160). Në një studim tjetër të
kryer në 240 femra studente të infermierisë të moshës 19-26 vjeç, mesatarja e pikëve
ka rezultuar 10.2 nga 15 të mundshme, dhe nuk është vënë re korelacion midis
njohurive dhe sensibilitetit apo seriozitetit, ndërkohë që është vënë re korelacion
sinjifikant midis seriozitetit dhe sensibilitetit (219).
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3.4.2 Krahasimi i njohurive midis studenteve të moshës 18-21 vjeç dhe moshës 2226 vjeç
Për të parë lidhjen midis moshës dhe njohurive mbi HPV dhe cc kemi bërë ndarjen në
dy grupmosha (18-21 vjeç; 22-26 vjeç), gjë që përkon dhe me grupimin e studentëve
sipas cikleve të studimit. Gjatë analizës së bërë duke përdorur testin χ2, arritëm në
konkluzionin se: nuk vërehet lidhje e besueshme midis moshës dhe njohurive mbi
mënyrën e transmetimit të virusit që lidhet me cc (p=0.211); midis moshës dhe
njohurive mbi mënyrën e parandalimit të cc (p=0.166); midis moshës dhe njohurive
mbi shkaktimin e lythave gjenitalë nga HPV (p=0.512); midis moshës dhe njohurive
mbi shfaqjen e simptomave të HPV (p=0.078).
Nga ana tjetër vërehet një lidhje e besueshme midis moshës dhe: njohurive mbi
mënyrën e diagnostikimit të kancerit të cerviksit (p=0.004); njohurive mbi virusin që
shkakton cc (p=0.035) dhe njohurive mbi bërjen e vaksinës së HPV (p=0), duke
dëshmuar se studentet e moshës 22-26 vjeç kanë dëgjuar më shumë për pap-testin si
mënyrë diagnostikimi të cc, mbi HPV si shkaktar të cc dhe mbi kryerjen e vaksinës
nga të gjitha femrat e grupmoshës së lejuar, mjafton që ato të mos jenë të infektuara
me HPV më parë, në raport studentet e moshës 18-21 vjeç. (Tabela 3.17)
Tabela 3.17. Frekuencat e përgjigjeve për njohuritë kryesore mbi HPV dhe kancerin e
cerviksit nga studentet e moshës 18-21 vjeç (Grupi I) dhe 22-26 vjeç (Grupi II)
Pyetja
Virusi që shkakton kancerin e
cerviksit transmetohet në mënyrë
seksuale
HPV është shkaktari kryesor i cc
Kanceri i cerviksit mund
diagnostikohet përmes pap-testit

të

Parandalimi i cc mund të kërkojë:
Fillimin e vonshëm të marrëdhënieve
seksuale, kryerjen çdo vit të paptestit, përdorimin e kondomëve
HPV mund të shkaktojë lytha gjenitalë
HPV mund të rrijë në trup për një
kohë të gjatë pa shfaqur simptoma
Vaksina e HPV është e këshillueshme
vetëm për femrat që nuk kanë kryer
marrëdhënie seksuale
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Grupi I
(N=419)

Grupi II
(149)

Total

p

202
(48.21)

62
(42.61)

264
(46.68)

0.211
(χ2 = 5.846)

149
(35.56)

66
(44.30)

215
(37.85)

0.035*
(χ2 = 10.312)

227
(54.18)

105
(70.47)

332
(58.45)

0.004**
(χ2 = 15.474)

162
(38.66)

56
(37.58)

218
(38.38)

0.166
(χ2 = 6.477)

47
(11.21)
195
(46.54)

21
(14.09)
75
(50.34)

68
(11.97)
270
(47.54)

0.512
(χ2 = 3.283)
0.078
(χ2 = 5.090)

180
(42.96)

98
(65.77)

278
(48.94)

0.0***
(χ2 = 28.073)

Në tabelën 3.18 jepen frekuencat e përgjigjeve për faktorët e riskut nga studentet e
grupmoshës 18-21 vjeç dhe 22-26 vjeç. Për të bërë krahasimin midis dy grupeve për
njohuritë mbi faktorët e riskut, të paraqitur dhe në grafikun 3.3, është përdorur analiza
e regresionit logjistik. Si grup të parë kemi vendosur studentet e grupmoshës 18-21
vjeç dhe të dytë studentet e grupmoshës 22-26 vjeç. Nga analiza konstatohet se është e
besueshme lidhja se studentet e grupmoshës 18-21 vjeç, krahasuar me ato të moshës
22-26 vjeç, kanë më shumë mundësi të kenë dëgjuar për faktorin e riskut “numri i
lartë i lindjeve”, OR=2.209; 95% CI= 1.420-3.438, kjo pasi duke qenë se vlera e OR
është më e madhe se 1 tregon se ka më shumë mundësi që grupi i parë të ketë dëgjuar
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më shumë për këtë faktor risku (203). Për faktorët e tjerë të riskut nuk vërehet lidhje e
besueshme midis njohurive për to dhe moshës së studenteve.
Tabela 3.18. Frekuencat e përgjigjeve për faktorët e riskut nga studentët e moshës 18-21 vjeç
(Grupi I) dhe 22-26 vjeç (Grupi II)
Faktorët e
riskut

Grupi I (%)

Grupi II (%)

Total (%)

OR (95% CI) Grupi I vs.
Grupi II

p

Partnerë të shumtë seksual
Jo

138(32.94)

61(40.94)

199(35.04)

1 (Referencë)

Po

281(67.06)

88(59.06)

369(64.96)

0.736 (0.501-1.083)

0.120

Marrëdhënie seksuale para moshës 18 vjeç
Jo

218 (52.03)

85 (57.05)

303(53.35)

1 (Referencë)

Po

201(47.97)

64(42.95)

265(46.65)

0.847 (0.582-1.234)

0.388

Infektimi me sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme
Jo

104(24.82)

44(29.54)

148(26.06)

1 (Referencë)

Po

315(75.18)

105(70.46)

420(73.94)

0.863 (0.567-1.312)

0.490

Prania e lytheve gjenitalë
Jo

292 (69.69)

99 (66.44)

391(68.84)

1 (Referencë)

Po

127(30.31)

50(33.56)

177(31.16)

1.114(0.747-1.662)

Jo

301(71.84)

104 (69.80)

405(71.30)

1 (Referencë)

Po

118(28.16)

45(30.20)

163(28.7)

1.153(0.767-1.733)

0.597

Duhanpirja
0.495

Përdorimi i kontraceptivëve oralë
Jo

348(83.05)

121(81.21)

469(82.57)

1 (Referencë)

Po

71(16.95)

28(18.79)

99(17.43)

1.134(0.699-1.840)

0.610

Numri i lartë i lindjeve
Jo

353 (62.15)

107(71.81)

460(80.99)

1 (Referencë)

Po

66(15.75)

42(28.19)

108(19.01)

2.209(1.420-3.438)

0.0***

Përdorimi i tamponëve
Jo

327(78.04)

108(72.48)

435(76.58)

1 (Referencë)

Po

92(21.96)

41(27.52)

133(23.42)

1.415(0.924-2.166)

0.110

*** p<0.001

Në lidhje me pyetjet mbi vaksinën për këto dy grupe ka rezultuar: 31.5% e studenteve
të moshës 18-21 vjeç kanë dëgjuar më parë për vaksinën e HPV dhe 65.16% e tyre do
të pranonin të vaksinoheshin; 27.5% e studenteve të moshës 22-26 vjeç kanë dëgjuar
më parë për vaksinën e HPV dhe 61.1% e tyre do të pranonin të vaksinoheshin.
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Grafiku 3.3 Krahasimi midis studenteve të grupmoshës 18-21 vjeç (Grupi I) dhe 22-26 vjeç
(Grupi II) për njohuritë mbi faktorët e riskut (Faktorët e riskut: 1. Përdorimi i tamponëve; 2. Numri i
lartë i lindjeve; 3. Përdorimi i kontraceptivëve oral; 4. Pirja e duhanit; 5. Të kesh lytha gjenital; 6. Infektimi me
sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme; 7. Marrëdhënie seksuale para moshës 18 vjeç; 8. Partnerë të
shumtë seksual)

3.4.2.1 Vlerësim i njohurive, sensibilitetit dhe seriozitetit për HPV dhe kancerin e
cerviksit në studentet e grupmoshës 18-21 vjeç dhe 22-26 vjeç
Për njohuritë mbi HPV dhe kancerin e cerviksit, mesatarja e pikëve për 15 pyetjet e 2
tabelave më lart 3.17 dhe 3.18 ishte 5.79 nga 15 të mundshme me një deviacion
standard prej 3.04 pikësh për studentet e moshës 18-21 vjeç. Për studentet e moshës
22-26 vjeç mesatarja e pikëve ishte 6.27 nga 15 të mundshme me deviacion standard
prej 2.72 pikësh. Ajo që vihet re është se për grupmoshën 22-26 vjeç, mesatarja e
pikëve për vlerësimin e njohurive është 0.48 pikë më e lartë se për grupmoshën 18-21
vjeç.
Në tabelën 3.19 jepen detajet e frekuencave dhe përqindjeve për përgjigjet që
vlerësojnë sensibilitetin për HPV dhe kancerin e cerviksit. Lidhur me sensibilitetin,
mesatarja e pikëve për studentet e moshës 18-21 vjeç, ishte 29.40 nga 45 të
mundshme me një deviacion standard prej 4.84 pikësh. Për studentet e moshës 22-26
vjeç mesatarja e pikëve ishte 29.49 nga 45 të mundshme me deviacion standard prej
4.29 pikësh. Ajo që vihet re është se për grupmoshën 22-26 vjeç mesatarja e pikëve
për sensibilitetin është vetëm 0.09 pikë më e lartë se për grupmoshën 18-21 vjeç.
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Tabela 3.19. Frekuencat e përgjigjeve për sensibilitetin në studentët e moshës 18-21 vjeç
(Grupi I) dhe 22-26 vjeç (Grupi II). (Vlerësimi: 1-Shumë; 2-Mjaftueshëm; 3-Disi; 4-Pak; 5Aspak)

Jam në merak për mënyrën
e marrjes së cc (1)

Jam në merak për mënyrën
e infektimit me HPV (2)

Besoj se jam në rrezik për
zhvillimin e cc (3)

Besoj se jam në rrezik për
marrjen e HPV (4)

Të gjitha gratë kanë mundësi
të barabarta për zhvillimin e
cc (5)

Mundësitë për tu infektuar
nga HPV janë të larta (6)

Mundësitë për tu infektuar
nga HPV janë të ulta (7)

Unë kam aftësinë për të
evituar cc (8)

Unë kam aftësinë për të
evituar infeksionin me HPV
(9)

72
(17.18)
23
(15.44)

14
(3.34)
4
(2.68)

13
(3.10)
11
(7.38)

42
(10.02)
14
(9.40)

42
(10.02)
11
(7.38)

18
(4.30)
25
(16.78)

120
(28.64)
38
(25.50)

123
(29.36)
45
(30.20)

I

92
(21.96)

92
(21.96)

8
(1.91)

6
(1.43)

59
(14.08)

92
(21.96)

56
(13.37)

97
(23.15)

115
(27.45)

52
(34.90)

25
(16.78)

2
(1.34)

4
(2.68)

23
(15.44)

23
(15.44)

11
(7.38)

27
(18.12)

42
(28.19)

104
(28.82)
20
(13.42)
78
(18.62)
21
(14.09)
72
(17.18)
25
(16.78)

93
(22.20)
30
(20.13)
91
(21.72)
19
(12.75)
71
(16.95)
52
(34.90)

33
(7.88)
10
(6.71)
67
(15.99)
53
(35.57)
297
(70.88)
80
(53.69)

36
(8.59)
30
(20.13)
77
(18.38)
43
(28.86)
287
(68.50)
61
(40.94)

165
(39.38)
56
(37.58)
70
(16.71)
33
(22.15)
83
(19.81)
23
(15.44)

174
(41.53)
63
(42.28)
78
(18.62)
32
(21.48)
33
(7.88)
20
(13.42)

125
(29.83)
49
(32.89)
113
(26.97)
42
(29.19)
107
(25.54)
22
(14.77)

88
(21.00)
35
(23.49)
56
(13.37)
23
(15.44)
58
(13.37)
26
(17.45)

90
(21.48)
19
(12.75)
44
(10.50)
17
(11.42)
47
(11.22)
26
(17.45)

I

Grupi

73
(17.42)
31
(20.81)

II

Vlerësimi

Pyetja

II

1

I

2

I

II

3

I

II

4

II

5

Në grafikun 3.4 është paraqitur krahasimi i përgjigjeve mbi pyetjet për perceptimin e
sensibilitetit për HPV dhe cc midis studenteve të moshës 18-21 vjeç dhe 22-26 vjeç.
Gjatë analizës së bërë duke përdorur testin χ2, për të parë lidhjen midis moshës dhe
perceptimit të sensibilitetit për HPV dhe cc për secilën pyetje arritëm në konkluzionin
se: mosha ka lidhje të besueshme me perceptimin e sensibilitetit për mënyrën e
marrjes së cc (p=0.003; χ2 = 15.790), për mënyrën e infektimit me HPV (p=0.0; χ2
= 22.722), për rrezikun e zhvillimit të cc (p=0.0; χ2 = 25.387), për rrezikun e marrjes
së HPV (p=0.0; χ2 = 37.686) dhe për shkallën e ulët të mundësisë për tu infektuar me
HPV (p=0.0; χ2 = 31.967).
Nuk vërehet lidhje e besueshme midis moshës dhe perceptimit të sensibilitetit për
mundësinë e barabartë që kanë gratë për zhvillimin e cc (p=0.526; χ2 = 3.196), për
shkallën e lartë të mundësisë për tu infektuar me HPV (p=0.124; χ2 = 7.234), aftësinë
për të evituar cc (p=0.512; χ2 = 3.282) dhe aftësisë për të evituar infeksionin e HPV
(p=0.098; χ2 = 7.818).
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** p<0.01; *** p<0.001
Shënim: Pyetjet i referohen tabelës 3.19

Grafiku 3.4 Krahasimi i përgjigjeve për sensibilitetin midis studenteve të moshës 18-21 vjeç
(Grupi I) dhe 22-26 vjeç (Grupi II)

Në tabelën 3.20 jepen detajet e frekuencave dhe përqindjeve për përgjigjet që
vlerësojnë seriozitetin për HPV dhe cc. Për seriozitetin mesatarja e pikëve për
studentet e moshës 18-21 vjeç ishte 18.74 nga 30 të mundshme me një deviacion
standard prej 3.35 pikësh. Për studentet e moshës 22-26 vjeç mesatarja e pikëve ishte
18.26 nga 30 të mundshme me deviacion standard prej 3.29 pikësh. Ajo që vihet re
është se për grupmoshën 18.21 vjeç mesatarja e pikëve për seriozitetin është 0.48 pikë
më e lartë se për grupmoshën 22-26 vjeç.
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Tabela 3.20. Frekuencat e përgjigjeve për seriozitetin tek studentët e moshës 18-21 vjeç
(Grupi I) dhe 22-26 vjeç (Grupi II) (Vlerësimi: 1-Shumë; 2-Mjaftueshëm; 3-Disi; 4-Pak; 5Aspak)

Të gjitha gratë që kanë të
zhvilluar cc duhet të heqin
uterusin e tyre (1)

Midis sëmundjeve që mund të
marr, kanceri i cerviksit është
më seriozi (2)

Unë besoj se HPV kurohet me
mjekimin e duhur (3)

Cc në rast se zbulohet herët
mund të kurohet me mjekimin e
duhur (4)

Asnjeri nuk vdes më nga cc (5)

Mendoj se marrja e vaksinës së
HPV është e pasigutë dhe e
dëmshme për shëndetin tim (6)

63
(15.04)

120
(28.64)

120
(28.64)

21
(5.01)

25
(5.97)

II

15
(10.07)

20
(13.42)

38
(25.50)

48
(32.21)

17
(11.41)

9
(6.04)

I

50
(11.93)

117
(27.92)

131
(31.26)

124
(29.59)

66
(15.75)

24
(5.73)

II

19
(12.75)

51
(34.23)

36
(24.16)

45
(30.20)

14
(9.40)

12
(8.05)

I

132
(31.50)

154
(36.75)

106
(25.30)

125
(29.83)

117
(27.92)

92
(21.96)

II

41
(27.52)

49
(32.89)

47
(31.54)

38
(25.50)

23
(15.44)

30
(20.13)

82
(19.57)

66
(15.75)

54
(12.89)

40
(9.55)

99
(23.63)

113
(26.97)

II

28
(18.79)

15
(10.07)

23
(15.44)

17
(11.41)

48
(32.21)

55
(36.91)

I

100
(23.87)

19
(4.53)

8
(1.91)

10
(2.39)

116
(27.68)

165
(39.38)

46
(30.87)

14
(9.40)

5
(3.36)

1
(0.67)

47
(31.54)

43
(28.86)

Grupi
I

55
(13.13)

II

Vlerësimi

Pyetja

1

2

I

3

4

5

Në grafikun 3.5 është paraqitur krahasimi i përgjigjeve mbi pyetjet për perceptimin e
seriozitetit për HPV dhe cc midis studenteve të moshës 18-21 vjeç dhe 22-26 vjeç.
Gjatë analizës së bërë duke përdorur testin χ2, për të parë lidhjen midis moshës dhe
perceptimit të seriozitetit për HPV dhe cc për secilën pyetje arritëm në konkluzionin
se mosha ka lidhje të besueshme vetëm me perceptimin e seriozitetit për pyetjen
asnjeri nuk vdes nga cc (p=0.0; χ2 = 20.532).
Nuk vërehet lidhje e besueshme midis moshës dhe perceptimit të seriozitetit për
heqjen e uterusit nga të gjitha gratë që kanë të zhvilluar cc (p=0.462; χ2 = 3.602), për
përcaktimin e cc si sëmundja më serioze midis gjithë sëmundjeve (p=0.059; χ2
= 9.095), për besimin se HPV kurohet me mjekimin e duhur (p=0.249; χ 2 = 5.398),
për mundësinë e kurimit të cc në rast se diktohet herët (p=0.516; χ2 = 3.257) dhe për
pasigurinë e marrjes së vaksinës së HPV (p=0.88; χ2 = 8.106).
63

*** p<0.001
Shënim: Pyetjet i referohen tabelës 3.20

Grafiku 3.5 Krahasimi i përgjigjeve për seriozitetin midis studenteve të moshës 18-21 vjeç
(Grupi I) dhe 22-26 vjeç (Grupi II)

Për të parë korelacionin midis pikëve të njohurive, sensibilitetit dhe seriozitetit ndaj
kësaj problematike për HPV dhe cc në studentet e grupmoshës 18-21 vjeç dhe 22-26
vjeç, u përdor koeficienti Pearson i korelacionit (r). Nga analizimi i të dhënave nuk u
vu re korelim sinjifikant ndërmjet njohurive dhe sensibilitetit (r=-0.024, p=0.626),
ndërmjet njohurive dhe seriozitetit (r=-0.002, p =0.965) dhe midis sensibilitet dhe
seriozitetit (r= 0.018, p=0.720) për studentet e grupmoshës 18-21 vjeç. (Tabela 3.21)
Tabela 3.21. Korelacioni midis pikëve të njohurive, sensibilitetit dhe seriozitetit në studentet
e grupmoshës 18-21 vjeç
Variabli (N=419)

Njohuritë

Sensibiliteti
-.024

Njohuritë

ns

Serioziteti
-.002ns
.018ns

Sensibiliteti
Serioziteti
ns

p>0.05

Nga analizimi i të dhënave nuk u vu re korelim sinjifikant ndërmjet njohurive dhe
sensibilitetit (r=-0.042, p=0.615), ndërmjet njohurive dhe seriozitetit (r=0.002, p
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=0.978) dhe midis sensibilitet dhe seriozitetit (r=0.131, p =0.110) për studentet e
grupmoshës 22-26 vjeç. (Tabela 3.22)
Tabela 3.22. Korelacioni midis pikëve të njohurive, sensibilitetit dhe seriozitetit në studentet
e grupmoshës 22-26 vjeç
Variabli (N=149)

Njohuritë

Sensibiliteti
-.042

Njohuritë

Serioziteti

ns

.002 ns
. 131 ns

Sensibiliteti
Serioziteti
ns

p>0.05

Për të parë ndryshimet midis dy grupeve mbi njohuritë, sensibilitetin dhe seriozitetin
për HPV dhe cc u përdor testi t (Paired Samples T-Test,). Diferenca sinjifikative u
vunë re vetëm në pikët e njohurive (p=0.0), ndërsa në pikët e sensibilitetit (p=0.753)
dhe seriozitetit (p=0.13), nuk u vunë re ndryshime midis dy grupeve. (Tabela 3.23)
Tabela 3.23. Pikët mbi njohuritë, sensibilitetin dhe seriozitetin për HPV dhe kancerin e
cerviksit tek studentët e moshës 18-21 vjeç (Grupi I) dhe 22-26 vjeç (Grupi II)

Variabli
Njohuritë
Sensibiliteti
Serioziteti

Grupi
I

Mesatarja e
pikëve (SD)
6.67 (3.09)

II

6.27 (2.72)

I

29.40 (4.84)

II

29.49 (4.29)

I

18.74 (3.35)

II

18.26 (3.29)

p
0.0*
0.753
0.13

Minimum
0

Maksimum
15

0

12

13

44

19

41

11

30

11

25

*** p<0.001

Në studimin e kryer nga Blödt et al., (2011) ka rezultuar se femrat e grupmoshës 2125 krahasuar me ato të grup moshës 18-20, kanë më tepër ndërgjegjësim (kanë
dëgjuar më shumë për HPV) (58.5% vs. 46.5%, p = 0.05). Në një studim të kryer në
Greqi në 3153 studente të moshës 18-26 vjeç , rezultoi se femrat e grupmoshës 21-26
vjeç kanë më tepër njohuri për HPV sesa ato të grupmoshës 18-20 vjeç me OR=1.25
(220).
3.4.3 Krahasimi i njohurive midis studenteve të cilët kanë kryer marrëdhënie
seksuale dhe atyre që nuk kanë kryer marrëdhënie
Për të parë a ndikon aktiviteti seksual në njohuritë për HPV dhe kancerin e cerviksit
në studentet e përfshira në studim u bë ndarja e tyre sipas në dy grupe: studentet të
cilat kanë kryer marrëdhënie seksuale n= 153 dhe studentet që nuk janë përfshirë në
një marrëdhënie seksuale n=413.
Gjatë analizës së bërë duke përdorur testin χ2, për të parë lidhjen midis aktivitetit
seksual dhe njohurive për HPV dhe cc, arritëm në konkluzionin se: nuk vërehet lidhje
e besueshme midis aktivitetit seksual dhe njohurive mbi virusin që shkakton kancerin
e cerviksit (p=0.143); midis aktivitetit seksual dhe njohurive mbi mënyrën e
65

parandalimit të cc (p=0.076) dhe midis aktivitetit seksual dhe njohurive mbi shfaqjen
e simptomave të HPV (p=0.415).
Nga ana tjetër vërehet një lidhje e besueshme midis aktivitetit seksual dhe njohurive
mbi mënyrën e diagnostikimit të cc (p=0); midis aktivitetit seksual dhe njohurive mbi
shkaktimin e lythave gjenitalë nga HPV (p=0.002); midis aktivitetit seksual dhe
njohurive mbi mënyrën e transmetimit të virusit që lidhet me cc (p=0.044); dhe midis
aktivitetit seksual dhe njohurive mbi bërjen e vaksinës së HPV (p=0), duke dëshmuar
kështu se studentet të cilat kanë pasur marrëdhënie seksuale, kanë dëgjuar më shumë
për pap-testin si mënyrë diagnostikimi të cc, mbi shkaktimin e lythave gjenitalë nga
HPV, mbi mënyrën e transmetimit të virusit që shkakton kancerin e cerviksit dhe mbi
nevojën e kryerjes së vaksinimit nga të gjitha femrat e grupmoshës së lejuar mjafton
që ato të mos jenë të infektuara me HPV më parë, në raport me studentet të cilat nuk
kanë patur asnjëherë marrëdhënie seksuale. (Tabela 3.24)
Tabela 3.24. Frekuencat e përgjigjeve për njohuritë kryesore mbi HPV dhe kancerin e cerviksit nga
studentet të cilat kanë kryer marrëdhënie seksuale (Grupi I) dhe ato të cilat nuk kanë kryer marrëdhënie
seksuale (Grupi II)
Pyetja

Grupi I (%)

Grupi II (%)

Total

p

Virusi që shkakton kancerin e cerviksit
transmetohet në mënyrë seksuale

76
(49.67)

188
(45.3)

264
(46.68)

0.044*
χ2 = 9.821

HPV është shkaktari kryesor i cc

61
(39.87)

154
(37.11)

215
(37.85)

0.143
χ2 = 6.868

Kanceri i cerviksit mund të diagnostikohet
përmes pap-testit

107
(69.93)

215
(51.81)

332
(58.45)

0.0***
χ2 = 93.178

Parandalimi i cc mund të kërkojë: Fillimin
e vonshëm të marrëdhënieve seksuale,
kryerjen çdo vit të pap-testit, përdorimin e
kondomëve

62
(40.52)

156
(37.59)

218
(38.38)

0.076
χ2 = 8.474

29
(18.95)
79
(51.63)

39
(9.4)
191
(46.02)

68
(11.97)
270
(47.54)

0.002**
χ2 = 16.913
0.415
χ2 = 1.761

120 (78.43)

158 (38.07)

278 (48.94)

0.0***
χ2 = 72.866

HPV mund të shkaktojë lytha gjenitalë
HPV mund të rrijë në trup për një kohë të
gjatë pa shfaqur simptoma
Vaksina e HPV është e këshillueshme
vetëm për femrat që nuk kanë kryer
marrëdhënie seksuale

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Siç vihet re nga tabela 3.24 përqindjet më të larta të përgjigjeve të sakta vihen re tek
studentet e përfshira në marrëdhënie seksuale për njohuritë kryesore për HPV dhe
kancerin e cerviksit.
Në tabelën 3.25 jepen frekuencat e përgjigjeve për faktorët e riskut nga studentet të
cilat kanë kryer ose jo marrëdhënie seksuale.
Për të bërë krahasimin midis dy grupeve për njohuritë mbi faktorët e riskut, e
paraqitur dhe në grafikun 3.6, është përdorur analiza e regresionit logjistik. Si grup të
parë kemi vendosur studentet që kanë kryer marrëdhënie seksuale dhe të dytë
studentet që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale. Nga analiza konstatohet se është e
besueshme lidhja se studentet që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale krahasuar me
ato që kanë kryer marrëdhënie seksuale kanë më shumë mundësi të kenë dëgjuar për
faktorin e riskut “numri i lartë i lindjeve”, OR=0.526; 95% CI= 0.338-0.819, kjo pasi
duke qenë se vlera e OR është më e vogël se 1 tregon se ka më shumë mundësi që
grupi i dytë të ketë dëgjuar më shumë për këtë faktor risku (203). Për faktorët e tjerë
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të riskut nuk vërehet lidhje e besueshme midis njohurive për to dhe aktivitetit seksual
të studenteve.
Tabela 3.25. Frekuencat e përgjigjeve për faktorët e riskut nga studentet të cilat kanë kryer
marrëdhënie seksuale (Grupi I) dhe ato të cilat nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale (Grupi II)

Faktorët e
riskut

Grupi I (%)

Grupi II (%)

Total (%)

OR (95% CI) Grupi I vs.
Grupi II

p

Partnerë të shumtë seksual
Jo

46 (30.07)

153 (36.87)

199 (35.04)

1 (Referencë)

Po

107 (69.93)

262(63.13)

369 (64.96)

0.736 (0.494-1.097)

0.132

Marrëdhënie seksuale para moshës 18 vjeç
Jo

85(55.56)

218 (52.53)

303(53.35)

1 (Referencë)

Po

68 (44.44)

197 (47.47)

265(46.65)

1.130 (0.778-1.640)

0.522

Infektimi me sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme
Jo

32(20.92)

116(27.95)

148(26.06)

1 (Referencë)

Po

121 (79.08)

299 (72.05)

420(73.94)

0.682 (0.437-1.063)

0.091

Të kesh lytha gjenital
Jo

97(63.40)

294(71.33)

391(68.84)

1 (Referencë)

Po

56 (36.60)

121 (28.67)

177(31.16)

0.713 (0.482-1.054)

Jo

107(70.59)

298(70.81)

405(71.30)

1 (Referencë)

Po

46 (29.41)

117(28.19)

163(28.7)

0.913 (0.608-1.317)

0.090

Pirja e duhanit

0.662

Përdorimi i kontraceptivëve oral
Jo

132 (86.27)

337(81.20)

469(82.57)

1 (Referencë)

Po

21 (13.73)

78(18.80)

99(17.43)

1.455(0.863-2.452)

0.159

Numri i lartë i lindjeve
Jo

112(73.20)

348(83.86)

460(80.99)

1 (Referencë)

Po

41 (26.80)

67 (16.44)

108(19.01)

0.526 (0.338-0.819)

0.004**

Përdorimi i tamponëve
Jo

115(75.16)

320(77.11)

435(76.58)

1 (Referencë)

Po

38 (24.84)

95 (22.89)

133(23.42)

0.898(0.583-1.384)

0.627

** p<0.01

Në lidhje me pyetjet mbi vaksinën për këto dy grupe ka rezultuar: 30.1% e studenteve
që kanë kryer marrëdhënie seksuale kanë dëgjuar më parë për vaksinën e HPV, dhe
73.2% e tyre do të pranonin të vaksinoheshin; 30.6% e studenteve që nuk kanë kryer
marrëdhënie seksuale, kanë dëgjuar më parë për vaksinën e HPV, dhe 60.7% e tyre do
të pranonin të vaksinoheshin.
Studentet që kanë kryer marrëdhënie seksuale, kanë deklaruar në lidhje me
përdorimin e kondomëve se 14.38% e tyre i përdornin gjithmonë (100%) gjatë
kryerjes së marrëdhënieve seksuale; 11.76% e tyre në pjesën më të madhe të rasteve,
pra në mënyrë frekuente (76-99%); 8.5% e tyre disa herë (51-75%); 8.5% e tyre me
raste (26-50%); 7.19% e tyre rrallë (1-25%) dhe 49.67% e tyre nuk i përdornin.
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Grafiku 3.6 Krahasimi midis studenteve që kanë kryer marrëdhënie seksuale (Grupi I) dhe
studenteve që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale (Grupi II) për njohuritë mbi faktorët e
riskut (Faktorët e riskut: 1. Përdorimi i tamponëve; 2. Numri i lartë i lindjeve; 3. Përdorimi i kontraceptivëve oral;
4. Pirja e duhanit; 5. Prania e lythave gjenitalë; 6. Infektimi me sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme; 7.
Marrëdhënie seksuale para moshës 18 vjeç; 8. Partnerë të shumtë seksualë)

Në lidhje me kryerjen e pap testit studentet që kanë pasur marrëdhënie seksuale kanë
deklaruar se 85.62% e tyre nuk kanë kryer asnjëherë një pap test, 11.11% e tyre kanë
kryer një në 2 vitet e fundit dhe 3.27% e tyre kanë kryer një por jo në 2 vitet e fundit.
3.4.3.1 Vlerësim i njohurive, sensibilitetit dhe seriozitetit për HPV dhe kancerin e
cerviksit në studentet që kanë kryer marrëdhënie seksuale dhe në studentet që nuk
kanë kryer marrëdhënie seksuale.
Për njohuritë mbi HPV cc, mesatarja e pikëve për 15 pyetjet e 2 tabelave më lart 3.24
dhe 3.25, për studentet që kanë kryer marrëdhënie seksuale ishte 6.7 nga 15 të
mundshme me një deviacion standard prej 2.78 pikësh. Për studentet që nuk kanë
kryer marrëdhënie seksuale, mesatarja e pikëve ishte 5.8 nga 15 të mundshme me
deviacion standard prej 3.17 pikësh. Ajo që vihet re është se për studentet që kanë
kryer marrëdhënie seksuale, mesatarja e pikëve për njohuritë për HPV dhe kancerin e
cerviksit është 0.9 pikë më e lartë se për studentet që nuk kanë kryer marrëdhënie
seksuale.
Në tabelën 3.26 jepen detajet e frekuencave dhe përqindjeve për përgjigjet që
vlerësojnë sensibilitetin për HPV dhe kancerin e cerviksit. Për sensibilitetin mesatarja
e pikëve për studentet që kanë kryer marrëdhënie seksuale ishte 29.38 nga 45 të
mundshme me një deviacion standard prej 4.8 pikësh. Për studentet që nuk kanë kryer
marrëdhënie seksuale mesatarja e pikëve ishte 29.71 nga 45 të mundshme me
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deviacion standard prej 4.4 pikësh. Ajo që vihet re është se për studentet që nuk kanë
kryer marrëdhënie seksuale mesatarja e pikëve për njohuritë për HPV dhe kancerin e
cerviksit është 0.33 pikë më e lartë se për studentet që kanë kryer marrëdhënie
seksuale.
Tabela 3.26. Frekuencat e përgjigjeve për sensibilitetin tek studentët që kanë kryer
marrëdhënie seksuale (Grupi I) dhe studentet që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale (Grupi
II) (Vlerësimi: 1-Shumë; 2-Mjaftueshëm; 3-Disi; 4-Pak; 5-Aspak)

Jam në merak për mënyrën e
marrjes së cc (1)

Jam në merak për mënyrën e
infektimit me HPV (2)

Besoj se jam në rrezik për
zhvillimin e cc (3)

Besoj se jam në rrezik për
marrjen e HPV (4)

Të gjitha gratë kanë mundësi të
barabarta për zhvillimin e cc (5)

Mundësitë për tu infektuar nga
HPV janë të larta (6)

Mundësitë për tu infektuar nga
HPV janë të ulëta (7)

Unë kam aftësinë për të evituar cc
(8)

Unë kam aftësinë për të evituar
infeksionin me HPV (9)

36
(23.53)

6
(3.92)

9
(5.88)

22
(14.38)

20
(13.07)

18
(11.76)

44
(28.76)

42
(27.45)

II

71
(17.11)

59
(14.22)

12
(2.89)

15
(3.61)

34
(8.19)

33
(7.95)

25
(6.02)

114
(27.47)

126
(30.36)

I

41
(26.8)

25
(16.34)

3
(1.96)

3
(1.96)

19
(12.42)

27
(17.65)

13
(8.5)

23
(15.03)

32
(20.92)

II

103
(24.82)

92
(22.17)

7
(1.69)

7
(1.69)

63
(15.18)

88
(21.2)

54
(13.01)

101
(24.34)

125
(30.12)

I

32
(20.92)

32
(20.92)

19
(12.42)

20
(13.07)

61
(39.87)

62
(40.52)

36
(23.53)

33
(21.57)

30
(19.61)

II

95
(22.89)

91
(21.93)

24
(5.78)

46
(11.08)

160
(38.55)

175
(42.17)

138
(33.25)

90
(21.69)

79
(19.04)

I

23
(15.03)

22
(14.38)

36
(23.53)

44
(28.76)

20
(13.07)

33
(21.57)

43
(28.1)

19
(12.42)

21
(13.73)

II

76
(18.31)

88
(21.20)

84
(20.24)

76
(18.31)

83
(20.0)

77
(18.55)

112
(26.99)

60
(14.46)

40
(9.64)

I

24
(15.69)

38
(24.84)

89
(58.17)

77
(50.33)

31
(20.26)

11
(7.19)

43
(28.1)

34
(22.22)

28
(18.3)

70
(16.87)

85
(20.48)

288
(69.4)

271
(65.3)

75
(18.07)

42
(10.12)

86
(20.72)

50
(12.05)

45
(10.84)

Grupi
I

33
(21.57)

II

Vlerësimi

Pyetje

1

2

3

4

5

Në grafikun 3.7 është paraqitur krahasimi i përgjigjeve mbi pyetjet për perceptimin e
sensibilitetit për HPV dhe cc midis studenteve që kanë kryer marrëdhënie seksuale
dhe atyre që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale. Gjatë analizës së bërë duke
përdorur testin χ2, për të parë lidhjen midis aktivitetit seksual dhe perceptimit të
sensibilitetit për HPV dhe cc për secilën pyetje arritëm në përfundimin se: aktiviteti
seksual ka lidhje të besueshme me perceptimin e sensibilitetit për mënyrën e
infektimit me HPV (p=0.023; χ2 = 11.361), për rrezikun e zhvillimit të cc (p=0.047; χ2
= 9.618), për rrezikun e marrjes së HPV (p=0.02; χ2 = 11.652), për shkallën e ulët të
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mundësisë për tu infektuar me HPV (p=0.011; χ2 = 12.982), për aftësinë për të evituar
cc (p=0.013; χ2 = 12.659) dhe për aftësinë për të evituar infeksionin e HPV(p=0.035;
χ2 = 10.342).
Nuk vërehet lidhje e besueshme midis aktivitetit seksual dhe perceptimit të
sensibilitetit për mundësinë e barabartë që kanë gratë për zhvillimin e cc (p=0.084; χ2
= 8.226), për shkallën e lartë të mundësisë për tu infektuar me HPV (p=0.243; χ2
= 5.466), për mënyrën e marrjes së cc (p=0.669; χ2 = 2.367).

* p<0.05
Shënim: Pyetjet i referohen tabelës 3.26

Grafiku 3.7 Krahasimi i përgjigjeve për sensibilitetin tek studentët që kanë kryer marrëdhënie
seksuale (Grupi I) dhe studentet që nuk kanë kryer marrëdhënie (Grupi II)

Në tabelën 3.27 jepen detajet e frekuencave dhe përqindjeve për përgjigjet që
vlerësojnë seriozitetin për HPV dhe cc. Për seriozitetin mesatarja e pikëve për
studentet që kanë kryer marrëdhënie seksuale ishte 18.14 nga 30 të mundshme me një
deviacion standard prej 3.34 pikësh. Për studentet që nuk kanë kryer marrëdhënie
seksuale, mesatarja e pikëve ishte 17.96 nga 30 të mundshme me deviacion standard
prej 3.29 pikësh. Ajo që vihet re është se për studentet që kanë kryer marrëdhënie
seksuale, mesatarja e pikëve për njohuritë për HPV dhe cc është 0.18 pikë më e lartë
se për studentet që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale.
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Tabela 3.27. Frekuencat e përgjigjeve për seriozitetin tek studentët që kanë kryer
marrëdhënie seksuale (Grupi I) dhe studentet që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale (Grupi
II) (Vlerësimi: 1-Shumë; 2-Mjaftueshëm; 3-Disi; 4-Pak; 5-Aspak)

Të gjitha gratë që kanë të
zhvilluar cc duhet të heqin
uterusin e tyre (1)

Midis sëmundjeve që mund
të marr, kanceri i cerviksit
është më seriozi (2)

Unë besoj se HPV kurohet
me mjekimin e duhur (3)

Cc në rast se zbulohet herët
mund të kurohet me
mjekimin e duhur (4)

Asnjeri nuk vdes më nga cc
(5)

Mendoj se marrja e
vaksinës së HPV është e pa
sigurt dhe e dëmshme për
shëndetin tim (6)

33
(21.57)

41
(26.8)

49
(32.03)

12
(7.84)

13
(8.5)

II

50
(12.07)

50
(12.05)

117
(28.19)

119
(28.67)

26
(6.27)

21
(5.06)

I

14
(9.15)

41
(28.6)

40
(26.14)

47
(30.72)

17
(11.11)

6
(3.92)

II

55
(13.25)

127
(30.6)

127
(30.6)

122
(29.4)

63
(15.18)

30
(7.23)

I

45
(29.41)

50
(32.68)

44
(28.76)

34
(22.22)

37
(24.18)

28
(18.3)

II

128
(30.84)

153
(36.87)

109
(26.27)

129
(31.08)

103
(24.82)

94
(22.65)

29
(18.95)

15
(9.8)

26
(16.99)

19
(12.42)

41
(26.8)

42
(27.45)

II

81
(19.52)

66
(15.9)

51
(12.29)

38
(9.16)

106
(25.54)

126
(30.36)

I

45
(29.41)

14
(9.15)

2
(1.31)

4
(2.61)

46
(30.07)

64
(41.83)

101
(24.34)

19
(4.58)

11
(2.65)

7
(1.69)

117
(28.19)

144
(34.7)

Grupi
I

20
(13.07)

II

Vlerësimi

Pyetja

1

2

I

3

4

5

Në grafikun 3.8 është paraqitur krahasimi i përgjigjeve mbi pyetjet për perceptimin e
seriozitetit për HPV dhe cc midis studenteve që kanë kryer marrëdhënie seksuale dhe
studenteve që nuk kanë kryer marrëdhënie. Gjatë analizës së bërë duke përdorur testin
χ2, për të parë lidhjen midis aktivitetit seksual dhe perceptimit të seriozitetit për HPV
dhe kancerin e cerviksit për secilën pyetje arritëm në konkluzionin se aktiviteti
seksual ka lidhje të besueshme vetëm me perceptimin e seriozitetit për përcaktimin e
cc si sëmundja më serioze midis gjithë sëmundjeve (p=0.005; χ2 = 14.968).
Nuk vërehet lidhje e besueshme midis aktivitetit seksual dhe perceptimit të seriozitetit
për heqjen e uterusit nga të gjitha gratë që kanë të zhvilluar cc (p=0.582; χ2 = 2.857),
për besimin se HPV kurohet me mjekimin e duhur (p=0.434; χ2 = 3.798), për
mundësinë e kurimit të cc në rast se diktohet herët (p=0.264; χ2 = 5.231), për
mendimin se asnjeri nuk vdes nga cc (p=0.744; χ2 = 1.954) dhe për pasigurinë e
marrjes së vaksinës së HPV (p=0.136; χ2 = 6.992).
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** p<0.01
Shënim: Pyetjet i referohen tabelës 3.27

Grafiku 3.8. Krahasimi i përgjigjeve për seriozitetin tek studentët që kanë kryer marrëdhënie
seksuale (Grupi I) dhe studentet që nuk kanë kryer marrëdhënie (Grupi II)

Për të parë korelacionin midis pikëve të njohurive, sensibilitetit dhe seriozitetit për
HPV dhe cc tek studentet që kanë kryer marrëdhënie seksuale dhe tek ato që nuk kanë
kryer marrëdhënie seksuale u përdor koeficienti Pearson i korelacionit (r). Nga analiza
e të dhënave për studentet që nuk kanë kryer marrëdhënie, nuk u konstatua korelim
sinjifikant ndërmjet njohurive dhe seriozitetit (r=-0.087, p=0.076). Nga ana tjetër u vu
re një korelacion negativ sinjifikant ndërmjet njohurive dhe sensibilitetit (r=-0.193,
p=0), duke treguar që me rritjen e njohurive ulet sensibiliteti. Ndërsa midis
sensibilitetit dhe seriozitetit (r= 0.220, p= 0), u vu re një korelim pozitiv sinjifikant,
duke treguar që me rritjen e sensibilitetit rritet dhe serioziteti. (Tabela 3.28)
Tabela 3.28. Korelacioni midis pikëve të njohurive, sensibilitetit dhe seriozitetit në studentet
që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale.
Variabli (N=415)
Njohuritë
Sensibiliteti
Serioziteti
** p < 0.001; ns p>0.5

Njohuritë

Sensibiliteti
-.193**

Serioziteti
-.087ns
.220**

Nga analizimi i të dhënave te studentet që kanë kryer marrëdhënie seksuale nuk u vu
re korelim sinjifikant ndërmjet njohurive dhe serioziteti (r=0.101, p=0.213) dhe
ndërmjet njohurive dhe sensibiliteti (r=0.066, p =0.416). Nga ana tjetër midis
sensibilitet dhe seriozitetit (r= 0.202, p =0.012) u vu re një korelim pozitiv sinjifikant,
duke treguar që me rritjen e sensibilitetit rritet dhe serioziteti i konsiderimit të
problematikës. (Tabela.3.29)
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Tabela 3.29. Korelacioni midis pikëve të njohurive, sensibilitetit dhe seriozitetit tek studentet
që kanë kryer marrëdhënie seksuale
Variabli (N=153)

Njohuritë

Sensibiliteti

Njohuritë

.066

Serioziteti

ns

.101

ns

.202*

Sensibiliteti
Serioziteti

* p < 0.05; ns p>0.5

Për të parë ndryshimet midis dy grupeve mbi njohuritë, sensibilitetin dhe seriozitetin
për HPV dhe kancerin e cerviksit u përdor testi t (Paired Samples T-Test, p < 0.05).
Diferenca sinjifikante u vunë re vetëm në pikët e njohurive (p=0.002), ndërsa në pikët
e sensibilitet (p=0.437) dhe seriozitetit (p=0.569) nuk u vunë re ndryshime midis dy
grupeve. (Tabela 3.30)
Tabela 3.30. Pikët mbi njohuritë, sensibilitetin dhe seriozitetin për HPV dhe kancerin e
cerviksit tek studentet që kanë kryer marrëdhënie seksuale (Grupi I) dhe studentet që nuk
kanë kryer marrëdhënie seksuale (Grupi II)
Variabli
Njohuritë
Sensibiliteti
Serioziteti

Grupi

Mesatarja e
pikëve (SD)

I
II
I
II
I
II

6.7 (2.78)
5.8 (3.17)
29.38 (4.8)
29.71 (4.4)
18.14 (3.34)
17.96 (3.29)

p
0.002**
0.437
0.569

Minimum

Maksimum

1
0
13
16
11
10

12
14
42
44
27
30

** p<0.01

Në studimin e kryer nga Blödt et al., (2011) ka rezultuar se njohuritë për HPV ishin
më të larta tek femrat që kanë kryer marrëdhënie seksuale Mp=2.86 pikë, në raport me
ato që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale Mp=1.9 pikë (p=0.003).
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Përfundime dhe Rekomandime
Në studimin tonë rezultoi se përhapja e infeksionit të HPV në femrat me epitele
vaginale skuamoze jo normale është në nivel të lartë, ka lidhje të besueshme me
moshën, përdorimin e kondomëve dhe praninë e lythave gjenitalë. Në këtë grup
femrash u vu re prani në nivel të lartë e infeksionit të shumëfishtë dhe infeksionit me
HR HPV. Në pyetësorin e zhvilluar në studentet shqiptare rezultoi se njohuritë për
HPV dhe kancerin e cerviksit janë të ulëta. U vunë re diferenca sinjifikante në pikët e
njohurive për HPV midis studenteve të dy grupmoshave si dhe midis studenteve të
ndara sipas aktivitetit seksual.
Në mënyrë më të detajuar na rezultoi:
1. Prevalenca e HPV në kampionin në studim rezultoi 71.7%, SE =0.074, 95%CI
(64.7%-78.7%), ku spikat grupmosha 20-29 vjeç që karakterizohet nga
përqindja më e lartë e pranisë së HPV (86.36%).
2. Nga femrat që rezultuan pozitive për HPV, 50.88% ishin të infektuara vetëm
me tipa HPV me risk të lartë, 14.91% vetëm me tipa HPV me risk të ulët dhe
34.21% prej tyre me tipa HPV me risk të lartë dhe të ulët.
3. Me anë të metodës të përdorur nga ana jonë u zbuluan 21 tipa HPV ku ndër to:
14 me risk të lartë (HPV16; HPV18; HPV31; HPV33; HPV35; HPV39;
HPV51; HPV52; HPV53; HPV56; HPV59; HPV66; HPV68; HPV73) dhe 7
me risk të ulët (HPV6; HPV11; HPV54; HPV62; HPV81; HPV83; HPV84).
Nga tipat e HPV me risk të lartë, në përqindje më të madhe rezultuan tipi 16
me 21.05%, tipi 31 me 17.54%, tipi 59 me 14.91%. Nga tipat e HPV me risk
të ulët, në përqindje më të madhe rezultuan tipi 6 me 32.46%, tipi 81 me
14.04% dhe ai 62 me 7.89 %.
4. Infeksioni i njëfishtë u has në 39.47% të rasteve dhe ai i shumëfishtë në
60.53% të rasteve Në rastet me infeksion të shumëfishtë infeksioni: i dyfishtë
u has në 84.06% të rasteve; i trefishtë në 10.15% të rasteve; i katërfishtë në
2.63% të rasteve dhe i gjashtëfishtë në 1.45% të rasteve.
5. Prania e HPV rezultoi në lidhje të besueshme me moshën (p=0.0), me
përdorimin e kondomëve (p=0.031) dhe me praninë e lythave gjenitalë
(0.013).
6. Lidhur me mundësinë e infektimit HR HPV vs. LR HPV për kampionin e
marrë në studim nga ana jonë rezultoi se është e besueshme lidhja se: femrat e
grupmoshës 40-49 vjeç krahasuar me femrat e grupmoshave të tjera kanë më
tepër mundësi të infektohen me LR HPV, OR= 0.205; femrat me vendbanim
në qytet krahasuar me ato që jetojnë në fshat, kanë më tepër mundësi të
infektohen me HR HPV, OR=6.144 dhe femrat e diagnostikuara më parë me
SST krahasuar me ato që nuk janë diagonstikuar më parë me SST kanë më
tepër mundësi të infektohen me LR HPV, OR= 0.209.
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7. Lidhur me mundësinë e infektimit të shumëfishtë vs. infeksion të njëfishtë, për
kampionin e marrë në studim, rezultoi se është e besueshme lidhja se: femrat e
grupmoshës 30-39 vjeç krahasuar me femrat e grupmoshave të tjera kanë më
tepër mundësi të infektohen me infeksion të njëfishtë, OR= 0. 067.
8. Në lidhje me mundësinë që ka një tip HPV të gjendet i vetëm apo i shoqëruar
në infeksion me tipa të tjerë për kampionin e marrë në studim, nga ana jonë
rezultoi se: tipat HPV-31; HPV-59 dhe HPV-6 kanë më tepër mundësi të
gjenden të shoqëruar me tipa të tjerë në infeksion se sa të jenë vetëm me
respektivisht OR= 0.2; OR= 0.2; dhe OR= 0.1.
9. Në pyetësorin e zhvilluar në studentet shqiptare për HPV dhe kancerin e
cerviksit rezultoi se: 37.85% e tyre kishin dëgjuar më parë për HPV duke e
identifikuar si shkaktarin kryesor të kancerit të cerviksit. Për njohuritë mbi
HPV dhe kancerin e cerviksit mesatarja e pikëve rezultoi 5.91 nga 15 të
mundshme. Për sensibilitetin mesatarja e pikëve rezultoi 29.55 nga 45 të
mundshme. Për seriozitetin e kësaj problematike, mesatarja e pikëve rezultoi
17.97 nga 30 të mundshme.
10. Midis dy grupeve të ndarë në dy grupmosha: 18-21 vjeç dhe 22-26 vjeç, u
vunë re diferenca sinjifikante vetëm në pikët e njohurive (p=0.0), ndërsa në
pikët e sensibilitetit (p=0.753) dhe seriozitetit (p=0.13) nuk u vunë re
ndryshime midis dy grupeve.
11. Nuk është vënë re korelim sinjifikant midis njohurive, sensibilitetit dhe
seriozitetit, si për studentet e grupmoshës 18-21 vjeç dhe për ato të moshës 2226 vjeç.
12. Për studentet që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale u vu re një korelacion
negativ sinjifikant ndërmjet njohurive dhe sensibilitetit (r=-0.193, p=0), ndërsa
midis sensibilitetit dhe seriozitetit (r= 0.220, p= 0), u gjet një korelim pozitiv
sinjifikant. Për studentet që kanë kryer marrëdhënie seksuale, u vu re korelim
pozitiv sinjifikant ndërmjet sensibilitetit dhe seriozitetit (r= 0.202, p =0.012).
13. Midis dy grupeve të ndarë sipas aktivitetit seksual, u vunë re diferenca
sinjifikante vetëm në pikët e njohurive (p=0.002), ndërsa në pikët e
sensibilitetit (p=0.437) dhe seriozitetit (p=0.569) nuk u vunë re ndryshime
midis dy grupeve.
Identifikimi i tipave të HPV dhe mënyrës së shoqërimit të tyre në infeksion, ka si
qëllim kryesor prodhimin e një vaksine që të bëjë të mundur mbrojtjen e popullatës
nga një spektër sa më i gjerë i tipave të HPV. Prania në përqindjen më të lartë të
infeksionit të HPV në grupmoshën 20-29 vjeç ka qenë nisma kryesore e zhvillimit të
pyetësorit në studentet e grupmoshës 18-26 vjeç. Vlerësimi i njohurive për HPV dhe
cc dhe qëndrimi ndaj HPV në këtë kategori studentësh është esencial për të
identifikuar nivelin e informacionit si strategjia parësore parandaluese e infeksionit të
HPV dhe cc, sidomos për studentet të cilat nuk kanë nisur akoma aktivitetin seksual,
në mënyrë që të përfitojnë prej vaksinimit.
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Shkurtime
HPV
cc
HR HPV
LR HPV
p53
pRb
E1, E2, E4, E5, E6, E7
L1, L2
TZ
SCJ
CIN
ASC
LSIL
HSIL
HBM
OR
SD
SST

Human papillomavirus
kancer i cerviksit
tip i HPV me aftësi onkogjenike të lartë
tip i HPV me aftësi onkogjenike të ulët
proteina 53
proteina retinoblastoma
proteina të hershme E1, E2, E4, E5, E6, E7
proteina të vonshme L1, L2
zona e transfromimit
bashkimi skuamokolumnar
neoplazi intraepiteliale e cerviksit
qeliza skuamoze anormale
lezione intraepiteliale skuamoze të një shkalle të ulët
lezione inraepiteliale skuamoze të një shkalle të lartë
Health Belief Model
odds ratio
devijim standart
sëmundje seksualisht e transmetueshme
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Shtojca
1.1
Pyetësori i përdorur për vlerësimin e njohurive mbi HPV dhe cc në
studentet shqiptare.
Lidhur me riskun ndaj HPV dhe kancerit të cerviksit. Ky pyetësor ka për qëllim të kontrollojë
njohuritë e vajzave dhe grave lidhur me perceptimin dhe sjelljet parandaluese përsa i takon
HPV dhe kancerit të cerviksit. Pjesmarja është në baza vullnetare. Nuk është nevoja të
shkruhet emri. Përgjigjet tuaja do të përdoren për të kalkuluar një grup scor-esh (pikësh), pra
nuk do të raportohen scoret apo pikët individuale lidhur me problematikën në fjalë. Ju lutemi
që ti përgjigjeni me kujdes dhe ndershmëri pytjeve të parashtruara. Jeni të lutura që të
përdorni si përgjigje “nuk e di”, më mirë se sa të lini një pytje pa përgjigje.
Mosha__________
Vendbanimi
a)Qytet
□

b) Fshat □

Statusi
a) E martuar □

b) Beqare □

A keni pirë ndonjëherë duhan?
a)Po □
b)Jo □
A keni patur marrëdhënie seksuale? (Në rast se përgjigja është jo kaloni tek pyetja 1)
a)Po □
b)Jo □
Kur keni bërë për herë të fundit një pap-test?
a. Asnjëherë
b. Brenda viteve të fundit
c. Kam bërë një, por jo në vitet e fundit
Çfarë kontraceptivë përdorni (Në rast se përgjigja është nuk pwrdor kaloni tek pyetja 1)
a) nuk përdor □ b)Kondom □ c) Kontraceptiv oral □ d) Të tjerë □
Sa shpesh përdorni kondom?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Gjithmonë (100%)
Zakonisht (76-99%)
Disa herë (51-75%)
Me raste (26-50%)
Rallë (1-25%)
Asnjëherë (0%)

Ju lutem lexoni çdo fjali dhe rrethoni vetëm një alternativë që ju duket e saktë
1. Virusi që shkakton kancerin e cerviksit (qafës së mitrës) transmetohet përmes:
a) Marrëdhënieve seksuale b) Transmetimit fetus-nënë
c) Transfuzionit të gjakut
d) Objekteve jo të gjalla e) Nuk e di
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2. Shkaktari kryesor i kanceri të cerviksit dhe qelizave pre-kanceroze është:
a) Epstein-Barr virus
b) Herpes Virus
c) Human Papillomavirus (HPV)
d) Human Immune-deficiency Virus (HIV)
e) Nuk e di
3. Kanceri i cerviksit mund të diagnostikohet përmes:
a) Rrezeve-X
b) Pap-testit
c) Analizës së gjakut d) Analizës së urinës
e) Nuk e di
4. Parandalimi i kancerit të cerviksit mund të kërkojë:
a) Fillimin sa më vonë të marërdhënieve seksuale b) Kryerjen e Pap testit çdo vit
c)Përdorimin e kondomëve d) Të gjitha këto më lart e) Nuk e di
5. Human Papillomavirus (HPV) mund të shkaktojë:
a) Sekretim të shtuar të lëngjeve vaginle
b)Lytha gjenitalë
d) Djegie gjatë urinimit
e) Nuk e di

c) Kruarje

6. HPV mund të rrijë në trup për një kohë të gjatë pa shfaqur simptoma:
a) Po
b) Jo c) Nuk e di
7. Mendoni se vaksina e HPV e këshillueshme vetëm për femrat të cilat nuk kanë
patur marrëdhënie seksuale?
a)Po b) Jo c) Nuk e di
8. A keni dëgjuar ndonjëherë për vaksinën që mbron femrat nga infektimi me
HPV:
a)Po b) Jo c) Nuk e di
9.

A do të pranonit të vaksinoheshit për HPV?
a)Po b) Jo c) Nuk e di

10. Me cilin do të konsultoheshit në lidhje me vaksinimin?
a)Me Mjekun b) Do vendosni vetë c) Prindërit d) Motrën ose vëllain e) Nuk e di
Në përmjet pyetjeve më poshtë ju lutem identifikoni cilët janë faktorët e riskut për
kancerin e cerviksit.
11. Partnerët e shumtë seksualë:
a) Po
b) Jo

c) Nuk e di

12. Marrëdhëniet seksuale para moshës 18 vjeç:
a) Po
b) Jo
c) Nuk e di
13. Infektimi me sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme
a) Po
b) Jo
c) Nuk e di
14. Të kesh lytha gjenitalë:
a) Po
b) Jo
c) Nuk e d
15. Pirja e duhanit
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a) Po

b) Jo

c) Nuk e di

16. Përdorimi i kontraceptivëve oral
a) Po
b) Jo

c) Nuk e di

17. Numri i lartë i lindjeve
a) Po
b) Jo

c) Nuk e di

18. Përdorimi i tamponëve
a) Po
b) Jo

c) Nuk e di

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme duke rrethuar alternativën që mendoni më të
saktë:
1. Shumë; 2. Mjaftueshëm; 3. Disi; 4. Pak; 5. Aspak
19. Jam në merak për mënyrën e marrjes së kancerit të cerviksit
1
2
3
4
5
20. Jam në merak për mënyrën e infektimit me Human Papillomavirus (HPV)
1
2
3
4
5
21. Besoj se jam në rrezik për zhvillimin e kancerit të cerviksit
1
2
3
4
5
22. Besoj se jam në rrezik për marrjen e HPV
1
2
3
4
5
23. Të gjitha gratë kanë mundësi të barabarta për zhvillimin e kancerit të cerviksit
1
2
3
4
5
24. Mundësitë për tu infektuar nga HPV janë të larta
1
2
3
4
5
25. Mundësitë për tu infektuar nga HPV janë të ulëta
1
2
3
4
5
26. Unë kam aftësinë për të evituar kancerin e cerviksit
1
2
3
4
5
27. Unë kam aftësinë për të evituar infeksionin me HPV
1
2
3
4
5
28. Të gjitha gratë që kanë të zhvilluar kancerin e cerviksit duhet të heqin uterusin
e tyre
1
2
3
4
5
29. Midis sëmundjeve, kanceri i cerviksit është më seriozi
1
2
3
4
5
30. Unë besoj se HPV kurohet me mjekimin e duhur
1
2
3
4
5
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31. Kanceri i cerviksit në rast se zbulohet herët mund të kurohet me mjekimin e
duhur.
1
2
3
4
5
32. Asnjeri nuk vdes më nga kanceri i cerviksit
1
2
3
4
5
33. Mendoj se marrja e vaksinës së HPV është e pasigutë dhe e dëmshme për
shëndetin tim
1
2
3
4
5

100

PËRMBLEDHJE
Në mënyrë të përmbledhur mund të themi se tek 159 femra shqiptare me epitel skuamoz anormal të
cerviksit të përfshira në studimin tonë për zbulimin dhe tipizimin e HPV, rezultoi se: prevalenca e HPV
ishte 71.7%, 95%CI (64.7%-78.7%), ku grupmosha 20-29 vjeç karakterizohej nga një përqindje më e
lartë e infeksionit të HPV, 86.36%. Infeksioni me HR HPV rezultoi në 85.08% të rasteve dhe ai i
shumëfishtë në 60.53% të rasteve. Tipat e HPV me përqindjen më të madhe që u zbuluan ishin: 16, 31,
59, 6, 81 dhe 62. Prania e HPV rezultoi në lidhje të besueshme me: moshën (p=0.0), përdorimin e
kondomëve (p=0.031) dhe praninë e lythave gjenitalë (p=0.013).
Në bazë të pyetsorit të zhvilluar në 568 studente shqiptare të moshës 18-26 vjeç për HPV dhe kancerin
e cerviksit rezultoi se 37.85% e tyre kishin dëgjuar më parë për HPV duke e identifikuar si shkaktarin
kryesor të kancerit të cerviksit. Midis studenteve të ndara në dy grupmosha u vunë re diferenca
sinjifikante vetëm në pikët e njohurive (p=0.0). Midis studenteve të ndara sipas aktivitetit seksual u
vunë re diferenca sinjifikante vetëm në pikët e njohurive (p=0.002).
Studimi ynë ashtu si dhe në studime të tjera të kryera, si në rajon dhe botë, tregon se përhapja e HPV
është e lartë në femrat me anomali të cerviksit. Vlerësimi i njohurive i kryer në studentet shqiptare
tregoi mangësi lidhur me njohuritë për HPV dhe kancerin e cerviksit.

Fjalët Kyçe:HPV, kancer i cerviksit, studente, aktivitet seksual, pyetësor.

ABSTRACT
In a summarized way we can say that in 159 Albanian women with abnormal cervical squamous
epithelium involved in our study for the detection and typization of HPV ensue that the prevalence of
HPV was 71.7%, 95%CI (64.7%-78.7%), when women aged 20-29 has the highest percentage of HPV
infection with 86.36%. HR HPV infections ensue in 85.08% of the cases and multiple infections ensue
in 60.53% of the cases. The most prevalent HPV types detected was 16, 31, 59, 6, 81 and 62. We found
a statistically significant between HPV presence and age (p=0.0), condom use (0.031) and genital warts
(0.013).
From the questionnaire developed in 568 female albanian students aged 18-26 for HPV and cervical
cancer ensues that 37.85 % of them have heard before for HPV infection, considering it as the main
factor that cause cervical cancer. Significant differences were found between the two groups, divided
by age, only for knowledge score (p=0.0). Significant differences were found between the two groups,
divided by sexually activity, only for knowledge score (p=0.002).
Our study as others performed in region and world, show that the HPV distribution is highest in women
with cervical abnormalities. Assessement of knowledge ensue in albanian students show lack in HPV
and cervical cancer knowledges.

Key words:HPV, cervical cancer, students, sexual activity, questionnaire.
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