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Përmbledhje
Fekondimi in vitro (IVF), si pjesë e teknologjive të riprodhimit të asistuar (ARTs),
ёshtё njё alternativё e vlefshme e fekondimit natyror, pёr tё prodhuar gametë dhe
embrione, me qëllim përmirësimin e suksesit të riprodhimit dhe sigurimit të
mbijetesës së llojeve.
Qëllimi i këtij punimi ishte studimi i teknikës së riprodhimit të asistuar në amfibë dhe
hartimi i një protokolli të vlefshëm të fekondimit in vitro në anurë. Për këtë, 100
individë të gjinive Pelophylax (P. kurtmuelleri dhe P. shqipericus) dhe Bufotes
(Bufotes viridis) u manipuluan për të përftuar gametët dhe realizuar teknikën e
fekondimit in vitro. Rendimenti i IVF rezultoi të ishte 27-38%, duke përfaqësuar një
vlerë të krahasueshme më punime të tjëra të ngjashme në amfibë. Shkalla më e lartë e
fekondimit u arrit për një përqëndrim sperme prej 1.0 x 106 spermë/ml, si dhe duke
përdorur ovocite të maturuar të stadit VI. Faktorë të tillë si mbështjellja xhelatinore e
vezëve, temperatura, niveli i ujit dhe ksenobiotikët, rezultuan të ishin të rëndësishëm
në përcaktimin e suksesit të teknikës së fekondimit in vitro, si edhe të mirë-zhvillimit
embrional dhe larvar në anurë. U tregua se ksenobiotikët ndikonin negativisht duke
vonuar sinjifikativisht metamorfozën, shkaktuar anomali morfologjike dhe eritrocitare
te larvat e trajtuara. Ky punim merr një rëndësi të veҫantë, pasi ofron për herë të parë
një protokoll të sukseshshëm IVF dhe një karakterizim të plotë të kohëshfaqjes së
stadeve të ndryshme të embriogjenezës, për një lloj endemik dhe të rrezikuar në
Shqipëri, siç është Pelophylax shqipericus. Gjithashtu, karakterizimi morfologjik i
spermatozoidit të P. shqipericus është një kontribut me vlerë që i shtohet bazës së
dhënave morfologjike të spermatozoidëve të anurëve. Përfundimet e këtij punimi
përbëjnë një pikënisje të rëndësishme për studime të mëtejshme lidhur me ART në
amfibë. Embrionet e prodhuar përmes teknikës së fekondimit in vitro do të shërbejnë
si organizma model në studimet embriologjike, toksikologjike dhe teratogjenike.
Fjalët kyçe: Fekondimi in vitro, Pelophylax shqipericus, Pelophylax kurtmuelleri,
Bufotes viridis, Gametë, Zhvillim embrional, Amfibë.
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Abstract
In vitro fertilization (IVF), as part of assisted reproduction technologies (ARTs), is a
valuable alternative to natural mating to produce gametes and embryos, with the aim
of improving the success of reproduction and ensuring species survival. This paper is
focused on studying assisted reproduction techniques in amphibians, offering some
valuable protocols on how to obtain gametes and successfully perform in vitro
fertilization techniques. For this reason, 100 individuals of frogs of two genera
Pelophylax (P. kurtmuelleri and P. shqipericus) and Bufotes (Bufotes viridis) were
manipulated to obtain gametes and to perform IVF technique. Fertilization success
rate was found to be 27-38%, representing a result comparable with those previously
reported for other anurans. High rates of fertilization were achieved in a sperm
concentration of 1.0 x 106 sperm/ml, and usage of oocytes categorized as of stage VI
of maturation. Other factors like egg jelly coat, sperm traits, temperature and water
level, and xenobiotics were also studied, evaluating their possible effects on IVF and
embryonal and larval developmental success in anurans. It was shown that
xenobiotics had significant adverse effects on exposed tadpoles altering their time of
metamorphosis and causing morphological defects and erythrocyte abnormalities.
From the perspective of the importance of the study to our country, for the first time, a
successful in vitro fertilization protocol for an endemic and endangered species in
Albania, such as P. shqipericus, was detailed. Furthermore, the timing of different
embryonic development stages of Pelophylax shqipericus were evaluated and
detailed, contributing new data to the amphibian ARTs database. The characterization
of sperm traits of P. shqipericus, brings another contribution to phylogenic
relationship among this species and “Lessonae” frog group. The conclusions of this
paper form an important basis for further studies of ART in amphibians. Embryos
produced through in vitro fertilization technique will serve as a model organism in
embryological, toxicological and teratogenic studies.
Key words: In vitro fertilization, Pelophylax shqipericus, Pelophylax kurtmuelleri,
Bufotes viridis, Gametes, Embryonal development, Amphibians.
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HYRJE
Fekondimi in vitro (IVF), si pjesë e teknologjive të riprodhimit të asistuar (ARTs),
ёshtё njё alternativё me vlerё e çiftimit natyral, pёr tё prodhuar gametë dhe embrione,
me qëllim përmirësimin e suksesit të riprodhimit dhe sigurimit të mbijetesës së
llojeve. Të kuptuarit e faktorëve që ndikojnë në suksesin e riprodhimit, dhe mënyrës
së manipulimit të këtyre faktorëve për të siguruar shtimin e llojeve, përbën një
prioritet kritik të kërkimit shkencor në fushën e riprodhimit të amfibëve dhe ruajtjes
së tyre.
Vitet e fundit ARTs në amfibë, kanë marrë një zhvillim të rëndësishëm për shkak të
shkallës alarmuese të rënies së popullatave të amfibëve në mbarë botën. Vlerësimet
aktuale raportojnë se në këto 3 dekadat e fundit, popullatat e amfibëve kanë pësuar një
rënie të ndjeshme. 32 lloje janë të kërcënuar globalisht, 43% po përjetojnë rënie për
shkaqe të ndryshme dhe 122 lloje janë zhdukur që nga viti 1980. Nga viti 2010, Lista
e Kuqe e IUCN liston 486 lloje amfibësh si „Kritikisht të rrezikuar”. Për të zgjidhur
këtë krize, institucione të shumta në Botë kanë filluar aplikimin e programeve të
riprodhimit të ndihmuar, duke krijuar kështu një rrugë të re për ruajtjen ex situ, ku
teknikat e sofistikuara të ART-së shoqërohen me metodat tradicionale të mbarështimit
për të përmirësuar shtimin dhe menaxhimin gjenetik të llojeve të kërcënuara të
vertebrorëve.
Në mungesë të studimeve të kësaj natyre në vendin tonë, si dhe duke pasur parasysh
shtimin e faktorëve antropogjenë që po çojnë në rrezikimin apo zhdukjen e llojeve të
amfibëve, këto lloj ndërhyrjesh bëhen gjithmonë e më të rëndësishme.
Deri më sot, në vendin tonë nuk ka përpjekje për zbatimin e ART-ve në amfibët
anurë. Studimet e mëparshme në fushën e riprodhimit in vitro në kafshë janë
përqëndruar në kafshët me interes bujqësor (Broka, A. 1988; Aliko, V. 1991, 1998).
Ky punim synon të zhvillojë një protokoll të suksesshëm të IVF për amfibët anurë, si
një mjet për të asistuar përpjekjet për shtimin dhe ruajtjen e llojeve të rezikuar, si dhe
të kuptojë më tej mënyrat e kontrollit të suksesshëm të sistemit endokrin në amfibë,
për të nxitur lirimin e gametëve, optimizuar fekondimin in vitro për të maksimizuar
suksesin e tij.
Kjo teknikë do të mundësojë gjithashtu prodhimin e embrioneve amfibë, tё cilёt
përbëjnë njё fond shumё i mirё pёr studime të ndryshme që kanë të bëjnë me aspekte
të ndryshme të biologjisë së zhvillimit si, kontrolli i ciklit qelizor, proçesimi i ARN,
shprehja e gjeneve. Kombinimi i metodave eksperimentale tradicionale me analizat
gjenetike dhe sekuencimin gjenomik, hap perspektiva tё reja nё fushёn e Biologjisё
Molekulare. Gjithashtu, përdorimi i tyre si organizma model alternativë në
toksikologji dhe teratologji, është një kontribut i rëndësishëm në ekofiziologjinë e
ruajtjes.

1

TURANI B. (2020): Fekondimi in-vitro dhe faktorёt qё ndikojnё nё zhvillimin dhe
metamorfozën e embrioneve tek amfibёt

QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT
Ky punim kishte për qëllim stabilizimin, optimizimin dhe hartimin e protokolleve të
fekondimit in vitro në anurë, për të maksimizuar suksesin e fekondimit. Zbatimi i
kësaj teknike dhe studimi i faktorëve që ndikojnë në suksesin e riprodhimit në amfibë,
do të ofrojë një mundësi për rritjen in vitro të popullatës së amfibëve të rrezikuar në
vendin tonë, duke kontribuar kështu në ruajtjen e llojit.

Për arritjen e qëllimit të përgjithshëm të studimit u përcaktuan disa objektiva si:
Stabilizimi i teknikës së fekondimit dhe maturimit in vitro tek amfibët;
Optimizimi i protokollit të fekondimit in vitro për të maksimizuar suksesin e
fekondimit, me vëmendje të veçantë karakterizimin e embriogjenezës;
Studimi i faktorëve që ndikojnë në suksesin e teknikës së riprodhimit in vitro
tek amfibët dhe në zhvillimin embrional dhe larvar.
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1. Konsiderata të përgjithshme për teknologjitë e riprodhimit të
asistuar (ARTs) në amfibë
Dekadat e fundit, zhvillimi dhe përparimi i teknologjive të riprodhimit të asistuar
(ARTs) ka fituar një interes të konsiderueshëm nxitur nga një sërë faktorësh si:
o vështirësitë në arritjen e riprodhimit të suksesshëm dhe të besueshëm të llojeve
të kërcënuar në programet e mbarështimit në robëri;
o nevoja për riprodhim efikas të llojeve laboratorike si dhe,
o kostoja e ruajtjes së fondit gjenetik të amfibëve si për kërkime shkencore ashtu
edhe për ruajtje të llojeve të rrezikuara (Browne and Zippel, 2007).
Amfibët kanë qenë lloj pionier në shumë studime dhe janë veçanërisht të
përshtatshëm për aplikimin e teknologjive të riprodhimit të asistuar për shkak të
fekondimit dhe zhvillimit të jashtëm që zotërojnë (Browne and Zippel, 2007).
Fusha në zhvillim e ART-së, përfshin një sërë teknikash që manipulojnë
endokrinologjinë riprodhuese, gametët dhe embrionet, me qëllim rritjen e suksesit
riprodhues. Në amfibë, ART-të po përdoren gjithnjë e më shumë për trajtimin in vitro
të ovocitëve, spermës dhe larvave (Browne and Zippel, 2007).
Literatura pasqyron disa përparime në teknologjitë e riprodhimit, edhe pse ART në
amfibë është një fushë relativisht e re e studimit. Përparimet e fundit në ART
përfshijnë induksionin e përmirësuar hormonal të ovociteve dhe spermës, zhvillimin e
teknikave të besueshme për krioprezervimin e spermës dhe për ruajtjen afatshkurtër të
ovociteve për një larmi llojesh të amfibëve me qëllim kërkimi dhe ruajtjeje e
fekondim in vitro (Browne and Zippel, 2007; Browne et al. 2002; Buchholz et al.
2004; Sargent and Mohun 2005).
Gjithashtu, disa përparime të kohëve të fundit në zhvillimin e protokollit të ART-së
kanë siguruar arritje të konsiderueshme të ruajtjes përmes prodhimit të larvave të
rrezikuara, nga sperma e ngrirë apo dhe lëshimin e mijëra larvave të prodhuara
përmes fekondimit in vitro (Clulow et al., 2014; Kouba et al., 2009, 2013; Kouba and
Vance, 2009).
Në këtë mënyrë, mund të themi se ART-të kanë potencial të madh për t‟ju ardhur në
ndihmë mbijetesës së llojeve, veçanërisht atyre të rrezikuara ose të kërcënuara, si dhe
për të siguruar ruajtjen e materialit gjenetik të llojeve pothuajse në zhdukje (Clulow et
al., 1999; Kouba and Vance, 2009).
Në disa lloje është e mundur të përdoren në mënyrë efektive këto teknika të
përmirësuara (si administrimi hormonal për sigurimin e gametëve dhe fekondimi in
vitro) për të prodhuar një numër të madh kafshësh gjenetikisht të larmishme (Browne
and Zippel, 2007; Browne 2006b; Browne et al. 2003; Holt et al. 2004).
Aktualisht, ART është aplikuar suksesshëm në disa lloje amfibësh (Clulow et al.,
1999; Hollinger and Corton, 1980; Kouba et al., 2012), megjithatë ka akoma njohuri
të kufizuara për metodologjitë më të sigurta dhe më të efektshme për të nxitur
fekondimin in vitro.
Vitet e fundit në Shqipëri, falë këtij studimi teknika e fekondimit in vitro ka filluar të
zbatohet me sukses në amfibë (Turani and Aliko, 2015; Turani et al., 2018).
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1.1 Rënia e popullatave amfibe, një krizë globale
Amfibët luajnë rol të rëndësishëm si lloj themelor në mjediset ku jetojnë; gjithashtu,
ata janë sisteme model studimi për biologjinë molekulare, biologjinë e zhvillimit dhe
atë evolutive, si dhe indikatorë mjedisorë të habitateve të shumëfishtë ku ata banojnë
(Browne and Zippel, 2007).
Të dhënat tregojnë se të gjitha klasat vertebrorë rrezikohen nga zhdukja, duke
paraqitur kështu një kërcënim serioz për biodiversitetin global. Rreth 20.7% e
gjitarëve, 12.5% e shpendëve dhe 23.1% e reptilëve kërcënohen me zhdukje (IUCN,
2011). Shkalla e rënies globale të amfibëve fillimisht u njoh në 1989 në Kongresin e
Parë Botëror të Herpetologjisë (WCH1). Në dekadat e fundit, popullatat amfibe
përfaqësojnë grupin më të kërcënuar dhe me një normë alarmante rënie midis
vertebrorëve.
Vlerësimet aktuale raportojnë se 32 lloje janë kërcënuar globalisht, 43% po përjetojnë
rënie për arsye të ndryshme dhe 122 specie janë zhdukur që nga viti 1980. Që nga viti
2011, Lista e Kuqe e IUCN rendit 486 specie të amfibëve si "të rrezikuar kritikisht"
(Haxhiu, 1994; IUCN, 2011; Alroy, 2015).
Megjithëse kjo rënie është kryesisht e lidhur me humbjen e habitateve dhe tej
përdorimin e tyre, mungesa e strategjive të ruajtjes ka bërë që ky grup tani të përballet
me shpejtësi me zhdukje (Stuart et al., 2004).
Rënia e popullatave të amfibëve është një dukuri globale në biologjinë e ruajtjes dhe
mund të sjellë pasoja të rëndësishme për funksionimin e shumë ekosistemeve
tokësore, ç‟ka nënkupton implikime të rëndësishme për mirëqenien e njeriut (Gardner,
2001).
1.1.1 Rënia e popullatave amfibe në Shqipëri
Gjithashtu në Shqipëri popullatat e amfibëve janë në rënie.
Pelophylax shqipericus, e njohur edhe si bretkosa shqiptare e ujrave, është një lloj
endemik në Shqipëri dhe Mal të Zi. Siç sugjeron dhe emri i saj (Albanian water frog),
P. shqipericus preferon mjediset ujore (Figura 1.1a). P. shqipericus është një specie e
familjes Ranidae.
Në vitin 2004, P. shqipericus u përfshi për herë të parë si lloj i rrezikuar në Listën e
Kuqe të Llojeve të Kërcënuara në IUCN (Uzzell and Isailovic, 2009).
Popullata e saj është e kërcënuar dhe aktualisht në rënie. Kërcënimet më të
rëndësishme për habitatin e saj janë ndotja prej mbetjeve bujqësore dhe industriale, si
edhe nga fragmentimi i habitatit për shkak të shfrytëzimit të tij për sistemin kullues të
ligatinave, infrastrukturë dhe bujqësi (Jablonski, 2011). Një kërcënim i ri më i
drejtpërdrejtë është mbledhja e pakontrolluar dhe agresive e këtij lloji për qëllime
komerciale (Szabolcs et al., 2017).
Problemi i zhdukjes së disa llojeve të rëndësishëm të amfibëve në Shqipëri, si dhe
statusi i rrezikuar i P. Shqipericus, shtron nevojën e zhvillimit të një teknike të
suksesshme të riprodhimit të asistuar (ART) për të siguruar ruajtjen e këtij lloji.
Përpjekja për mbarështim natyror, si një mjet i parë për të riprodhuar P. shqipericus,
është e preferueshme para se t‟i drejtohemi fekondimit in vitro, edhe pse të dyja
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teknikat potencialisht mund të luajnë një rol të rëndësishëm në garantimin e
mbijetesës së këtij lloji në rrezik zhdukjeje.
Duke qenë një lloj endemik dhe i kërcënuar, krijimi i një protokolli të plotë të
riprodhimit të asistuar është një nevojë urgjente dhe një kontribut drejt ruajtjes së
Pelophylax shqipericus. Në këtë kontekst, stabilizimi i protokolleve për IVF dhe
metodat e maksimizimit të suksesit të fekondimit ka qenë përparësia jonë kërkimore.
Duke përdorur teknikën e fekondimit in vitro, shpresojmë të japim një kontribut në
mbrojtjen dhe ruajtjen e bretkosës shqiptare të ujit të rrezikuar në mënyrë kritike.

Figura 1.1. a) Pelophylax shqipericus; b) Pelophylax kurtmuelleri (individ mashkull);
c) Bufotes viridis (ampleksus). Fotot sipas V. Aliko, 2017.
Pelophylax kurtmuelleri, e njohur edhe si bretkosa ujore e Ballkanit, është bretkosa
më e përhapur në Greqi, që gjithashtu gjendet në një numër më të vogël në Shqipëri,
Mal të Zi dhe në jug të Serbisë dhe së fundmi e përhapur edhe në Itali e Danimarkë
(Frost, 2015; Uzell et al., 2015). P. kurtmuelleri është një lloj i familjes Ranidae.
P. kurtmuelleri ka ngjashmëri të madhe me Rana ridibunda. Deri në vitin 1991 ajo
dallohej nga kjo e fundit me anë të analizave bio-akustike (Schneider et al., 1994).
Gjatësia mesatare e trupit për meshkujt është rreth 72 mm ndërsa për femrat 78 mm.
Ka formë tipike të një bretkosë ujore të gjelbër (Figura 1.1b).
Rënia globale e numrit të amfibëve dhe rritja e numrit të llojeve të kërcënuara, kanë
gjeneruar kërkesën për zhvillimin e një protokolli të plotë të teknologjive të
riprodhimit të asistuar për këto kafshë (Browne and Zippel, 2007; Holt et al., 2003).
Në studimin tonë protokollet e ART-së janë aplikuar në dy llojet e bretkosave,
Pelophylax shqipericus, Pelophylax kurtmuelleri dhe tek thithlopa Bufotes viridis
(Figura 1.1).
1.1.2 Faktorët që ndikojnë në rënien e popullatave amfibe
Numri në rritje i sfidave mjedisore ku përfshihen humbja e habitatit, patogjenët dhe
ngrohja globale, kërkojnë një përgjigje globale drejt një menaxhimi të qëndrueshëm të
ekosistemeve dhe biodiversitetit të tyre (Browne et al., 2019).
Autorë të shumtë rendisin disa faktorë mjedisorë dhe antropogjenë që ndikojnë në
rënien e popullatave të amfibëve si: shkatërrimi i habitatit, ndotja e mjedisit,
ekspozimi ultraviolet dhe agjentët patogjenë, shfaqja e llojeve aliene, ndryshimet
klimatike (Collins and Storfer, 2003; Beebee and Griffiths, 2005; Daszak et al., 1999;
Morell, 2001; Kiesecker et al., 2001; Alford and Richards, 1999). Një nga kërcënimet
kryesore për popullatat e amfibëve ka qenë edhe patogjeni virulent i lëkurës,
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Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), i cili shkakton sëmundjen vdekjeprurëse të
chytridiomycosis (Skerratt et al., 2007).
Veprimtaria e njeriut po shkakton gjithashtu një humbje të madhe në larminë e llojeve
në mbarë botën, por amfibët janë ata që vuajnë më shumë. Kjo për shkak se amfibët
kanë një cikël jetësor të dyfishtë në ujë (larvat) dhe në tokë, dhe si të tillë janë të
ndjeshëm ndaj ndikimit të të dy mjediseve.
Habitatet e shumë popullatave të bretkosave, si pellgjet e vegjël e të përkohshëm dhe
zonat pyjore përreth tyre, zakonisht vuajnë ndikimin e stresantëve të shumëfishtë si,
përdorimi i pesticideve (Gendron et al. 2006, Fellers et al., 2004), kimikatet
industriale (Sower et al., 2000), urbanizimin (Barrett et al., 2010), etj.
Që nga Shtatori 2005, me krijimin e Mbledhjes së Ruajtjes së Amfibëve, ekziston një
Plan Veprimi për Ruajtjen e Amfibëve (ACAP), i cili po punon për zbatimin e
strategjive të mbrojtjes ex situ, pjesë e të cilave janë edhe programet e riprodhimit të
asistuar (Gascon et al., 2007).

1.2 Tё dhёna biologjike pёr riprodhimin nё amfibё
Amfibët karakterizohen nga një shumëllojshmëri e mënyrave të riprodhimit, por
fekondimi i jashtëm, në ujë dhe pa kujdes prindëror, është strategjia stërgjyshore dhe
më e përhapur e tyre, veçanërisht te bretkosat dhe thithlopat që banojnë në rajone me
klimë të butë (Wells, 2007).
Mekanizmat riprodhues të amfibëve janë aq të larmishëm sa filogjenia, mikrohabitatet
dhe historitë e jetës së tyre (Browne and Zippel, 2007). Në përgjithësi, shpeshtësia e
riprodhimit, numri dhe madhësia e ovociteve, lloji i fekondimit, fazat e zhvillimit pas
daljes nga veza dhe vendosja e vezëve janë shumë të ndryshueshme (Browne and
Zippel, 2007).
Pjesa më e madhe e amfibëve prodhojnë vezë, pra janë oviparë. Bretkosat lëshojnë
nga një deri në 25 000 vezë njëherazi, në varësi të llojit. Shumë amfibë që
riprodhohen në pellgje dhe rrjedhje uji, lëshojnë në ujë një numër mesatar deri të
madh të vezëve (Duelmann and Trueb, 1994). Mënyra e lëshimit të vezëve varion nga
grumbuj apo lëmshe, në vargje të gjatë. Cilado qoftë mënyra e lëshimit të vezëve, ato
të gjitha janë të veshura nga një masë xhelationore e cila ka funksion mbrojtës.
Mashkulli i fekondon vezët, duke e derdhur spermën në momentin e lëshimit të
vezëve. Vezët e fekonduara vazhdojnë zhvillimin deri në formimin e larvave. Larvat,
dalin më pas nga veza dhe e vazhdojnë rritjen dhe metamorfozën e tyre në ujë.
Fekondimi funksionon si një urë biologjike që lidh gametogjenezën
(spermatogjenezën, ovogjenezën) me embriogjenezën. Kohëzgjatja e metamorfozës
varion sipas llojit.
1.2.1 Strategjitë riprodhuese në kompleksin e bretkosave Evropiane të ujit
Bretkosat ujore të gjinisë (Pelophylax sp.) karakterizohen nga një mënyrë e veçantë e
riprodhimit, hibridogjeneza (Ogielska, 2009; Holsbeek and Jooris, 2010). Termi
hibidogjenezë u krijua nga R. J. Schultz. Ky sistem përfshin prodhimin e hibridëve
fertile ("klepton", kl. i shkurtuar në nomenklaturë). Kleptonët veprojnë si parazitë
gjenetikë (Leuenberger et al., 2014). Hibridogjeneza nënkupton që gjatë
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gametogjenezës, hibridët (të gjenotipit RL) përjashtojnë një nga gjenomat prindërore
(L ose R) dhe prodhojnë gametë me një gjenomë jorikombinante të llojit tjetër
prindëror (përkatësisht R ose L), në vend që të përmbajnë gjenomën e përzier
rekombinante prindërore (Holsbeek and Jooris, 2010; Christiansen, 2009; Ragghianti
et al., 2007). Kështu për shembull, hibridogjeneza në P. kl. esculentus (P. lessonae x
P. ridibundus me origjinë hibride) shkakton eliminimin e gjenomës së P. lessonae,
dhe vetëm gjenomi i P. ridibundus transmetohet tek pasardhësit e tyre (Vorburger and
Reyer, 2003). Hibridogjeneza është pra një mënyrë hemiklonale e riprodhimit; gjysma
e gjenomit transmetohet në gjeneratën tjetër në mënyrë klonale, jo rikombinante;
gjysma tjetër seksualisht e rekombinuar (Schultz, 1969; Tunner, 1974; Simon, 2003;
Vorburger et al., 2003).
Kjo mënyrë riprodhimi formon hibridë midis dy llojeve prindërorë (A, B) Këto
hibride normalisht përmbajnë dy komplete kromozomesh (AB, një nga secili lloj
prindëror) në qelizat e trupit të tyre, por në gonadet (vezoret ose testikujt) kompleti
kromozomik i një prej prindërve humbet, kështu që mbetet vetëm një komplet gjenesh
(A ose B), me A në gonadet e tyre; hibridet mund të kryqëzohen me B dhe anasjelltas
(Figura 1.2).

Figura 1.2. Hibridogjeneza në bretkosat e ujit (Peter Beerli, 1995).
Zakonisht në sistemin e bretkosave Europiane të ujit, mënyra kryesore e riprodhimit
është hibridogjeneza. Kështu, Pelophylax esculenta përfaqëson një formë hibride të
Pelophylax ridibundus dhe Pelophylax lessonae. Hibridët triploidë dhe diploid
8
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formohen me hibridogjenezë, një proçes ky pre-mejotik, i cili përfundon me flakjen
nga veza e pjekur apo spermatozoidi, e tërë kompletit haploid të kromosomeve të
njërit lloj prindëror. Studimet kanë treguar se meshkujt hibridë të P. esculenta janë më
pak të suksesshëm në fekondim se sa meshkujt e dy llojeve prindërorë (Marracchi and
Ragghianti, 2008).
Duke përdorur marker mitokondrialë (mtADN) dhe bërthamorë (nuADN), Vucic et al,
(2018), treguan se P. kurmuelleri nuk mund të krijojë hibridogjenezë me P.
shqipericus, edhe pse në fakt, këto dy lloje jetojnë në simpatri dhe formojnë hibridë
me një frekuencë të ulët (5.7%).

1.3 Fjala e fundit mbi teknologjinë e fekondimit të asistuar (ART)
1.3.1 Kontrolli neuro-endokrin i riprodhimit në amfibë
Funksioni riprodhues në amfibë, ashtu si pjesa më e madhe e vertebrorëve, varet nga
ndërveprimet ndërmjet hipotalamusit, adenohipofizës, dhe gonadeve (vezore dhe
teste), sipas një qarku klasik endokrin. Brenda këtij sistemi klasik, sinteza dhe lirimi i
hormoneve përfshijnë rrugë komplekse nxitëse dhe frenuese dhe veprime të ndryshme
të ndërmjetësuara nga receptorët e këtyre hormoneve në indet e tyre shenjë.
Kaskada e hormoneve që kontrollojnë ciklin riprodhues të amfibeve quhet boshti
hipotalamo-hipofizaro-gonadik (HPG). Në vertebrorët përfshirë amfibët, stimujt e
duhur mjedisorë (temperatura, fotoperiudha) janë përgjegjëse për prodhimin e
hormoneve parësore në hipotalamus, hipofizë dhe gonade (Whitaker, 2001; Heatwole,
2005; Figura 1.3). Në amfibët femra, këto hormone nxisin pjekurinë e gonadeve,
sjelljen dhe procesin e lëshimit të vezëve (Jørgensen, 1975; Browne and Zippel,
2007). Në amfibët meshkuj, hormonet parësore fillojnë hidratimin e qelizave të
Sertolit, të cilët induktojnë sperminacionin (ose lëshimin e spermës) në urinë, dhe
nxisin si këngën ashtu edhe ampleksusin (Browne and Zippel, 2007; Obringer et al.,
2000).
Në përgjigjë të këtyre ngacmimeve, hipotalamusi sekreton një peptid të vogël të
quajtur hormoni lirues i hormonit luteinizues (LHRH), i quajtur gjithashtu hormoni
gonadotropin lirues (GnRH).
LHRH është një dekapeptid, i përbërë nga dhjetë aminoacide. Veprimi i tij është
shumë i lokalizuar, me një jëtë-gjatësi në qarkullim që zgjat vetëm rreth 5-10 minuta
para degradimit nga enzimat proteolitike. Ky hormon lidhet në receptorët specifikë në
hipofizën e përparme dhe nxit sintezën dhe lirimin e gonadotropinave LH (hormoni
luteinizues) dhe FSH (hormoni folikulo-stimulues) në varësi të fazës së ciklit
riprodhues (Kim et al. 2011; Kah et al. 2007; Gore, 2002) (Figura 1.3).
Proteinat dimerike LH dhe FSH përbëhen nga një nën-njësi e përbashkët α dhe një
nën-njësi e ndryshme β që është përgjegjëse për specificikimin e lidhjes së tyre në
receptorët target për LH apo FSH, dhe kështu përcakton me specificitet veprimin
biologjik në nivelin e gonadeve (inicojnë ndryshime strukturore ose funksionale në
gonade) (Clulow et al., 2014). Këto të fundit, përgigjen duke sekretuar steroidet
seksuale (të tilla si estrogjen, testosteron dhe progesteron), duke rezultuar në nxitjen e
ovogjenezës dhe ovulimin tek femrat e maturuara dhe spermatogjenezën dhe lirimin e
spermës tek meshkujt e maturuar (La Marca et al. 1985; Gore, 2002) (Figura 1.3).
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Shpesh, amfibët e mbajtur në robëri apo kushte laboratori, shfaqin një mosfunksionim
riprodhues, ku lirimi endogjen i këtyre hormoneve nuk do të ndodhë ose, do të
ndodhë vetëm në nivele shumë të ulëta për të përfunduar gametogjenezën dhe lirimin
e gametëve (Kouba et al., 2012; Whitaker, 2001).
Kouba et al., (2012) kanë përshkruar tri faktorë që çojnë në mosfunksionim
riprodhues në të dy gjinitë; kur meshkujt tregojnë sjellje të reduktuara si ampleksus
dhe mungesë e këngës, ndërsa femrat nuk arrijnë të ovulojnë ose ulin numrin dhe
cilësinë e vezëve. Mungesa e stimujve të duhur mjedisorë sezonalë të favorshëm për
riprodhimin, ushqyerja e dobët si dhe stresi duket se janë përgjegjësit kryesor për
ndalimin total ose të pjesshëm të riprodhimit të vërejtur aktualisht në shumicën e
popullatave amfibe në kushte jo natyrore. Është e njohur se stresi në amfibë rrit
nivelet e kortizolit, i cili ndërpret disa rrugë endokrine kritike për gametogjenezën dhe
sjelljen riprodhuese, veçanërisht lirimin e LHRH dhe argininë-vazotocinës (AVT)
(Carr, 2011). Gjithashtu, stresi ushqimor është një faktor i fortë i jashtëm që ndikon
në boshtin HPG dhe zakonisht rezulton në bllokimin e sistemit riprodhues gjatë
vitellogjenezës (Rastogi et al., 2011). Në këtë rast, terapia hormonale bëhet e
domosdoshme për të përfunduar procesin e maturimit të vezëve, për të nxitur
ovulimin dhe hedhjen e vezëve nga femra apo spermës nga meshkujt.

Figura 1.3. Aksi hipotalamo-hipofizaro-gonadik në amfibë. E, P, T përfaqësojnë
steroidet seksuale, estrogjenin, progesteronin dhe testosteronin. Figurë sipas Kouba et
al., 2012, modifikuar nga B. Turani, 2019.
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1.3.2 Zhvillimi embrional dhe larvar i amfibëve
Fekondimi ёshtё hapi fillestar nё zhvillimin embrional. Zigota me potencialin e ri
gjenetik dhe organizimin e veçantё citoplazmik, tashmё fillon prodhimin e njё
organizmi shumёqelizor. Ky proçes fillon me segmentimin qё pёrfaqёson njё seri
ndarjesh mitotike dhe përfundon me formimin e blastomerëve.
Njё qelizё vezё e bretkosёs mund tё ndahet nё 37.000 qeliza brenda 43 orёve. Gjatё
ecurisё sё segmentimit, si pasojё e njё ndarje tё shpejtё, raporti i vёllimit tё bёrthamёs
me atё tё citoplazmёs bёhet gjithnjё e mё i vogёl.
Vezёt e amfibёve i nёnshtrohen segmentimit holoblastik bilateral, i cili ka pёr
karaksteristikё ekzistencёn e njё dhe tё vetmit plan qё ndan embrionin nё dy gjysma
simetrike me njёra-tjetrёn. Vezёt e tyre pёrmbajnё njё sasi tё konsiderueshme tё
lёndёs sё verdhё, e cila ёshtё e pёrqёndruar kryesisht nё hemisferёn vegjetale dhe
gjatё segmentimit sillet si e pavarur. Pёr pasojё, boshti mitotik zhvendoset drejt
hemisferёs animale tё zigotёs (Rugh, 1951). Stadet e ndryshme të zhvillimit
embrional në amfibë janë paraqitur në Figurën 1.4.

Figura 1.4. Fazat e zhvillimit në amfibë
Gjatё segmentimit veza e fekonduar ndahet nё qindra ose mijra qeliza, tё cilat
zakonisht formojnё njё sferё tё mbushur me fluid qё quhet blastulё. Por qё embrioni
tё bёhet njё organizёm funksional, duhet qё blastula t‟i nёnshtrohet riorganizimeve
qelizore. Faza e parё e kёtij procesi quhet gastrulim dhe kjo sepse ndёrmjet
strukturave tё tjera formohen edhe rudimentet e stomakut.
Gastrulimi tek amfibёt fillon nё anёn dorsale tё ardhshme tё embrionit, nёn ekuator,
pikёrisht nё rajonin e “gray crescent”. Nё kёtё zonё qelizat endodermale tё ardhshme
invaginohen duke formuar njё blastopor tё ngushtё. Kёto qeliza ndryshojnё formёn e
tyre, duke formuar qeliza nё forёm “shishe”.
Pjesa kryesore e çdo qelize tё tillё zhvendoset drejt brendёsisё sё embrionit, ndёrkaq
ato vazhdojnё tё mbajnё kontakte me sipёrfaqen e jashtёme, nёpёrmjet njё qafe tё
hollё (Rexha et al., 2006). Gastrulimi transformon blastulёn sferike nё njё
konfiguracion kompleks tё pёrbёrë nga tre shtresa ektoderma, arkanteroni dhe
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mezoderma. Secila prej kёtyre shtresave do tё ketё rol tё veçantë nё formimin e
organeve tё ndryshёm.
1.3.3 Kontrolli hormonal i lirimit të gametëve
Në teknologjitë e riprodhimit të asistuar, një komponent i rëndësishëm është
manipulimi endokrin i ngjarjeve riprodhuese duke përdorur hormone ekzogjene.
Amfibët adultë, përkatësisht meshkujt dhe femrat administrohen me hormone
ekzogjene për të stimuluar sintezën dhe lirimin e gametëve (spermatozoidë dhe vezë),
të cilat më pas përdoren për të gjeneruar embrione nëpërmjet IVF (Byrne and Silla,
2010; Kouba et al., 2009). Prej disa dekadash është i njohur fakti se gonadotropinat
ekzogjene dhe hormonet gonadotropin lirues, mund të përdoren për të induktuar
çlirimin e spermës (spermizimin) dhe ovociteve (ovulacionin) (Byrne and Silla,
2010).
Terapitë hormonale për ART-në në amfibë, lidhur me kohën e zbulimit dhe
përdorimit, si dhe nivelin në të cilin preket aksi HPG mund të ndahen në dy kategori:
efektorë të gjeneratës së parë dhe efektor të gjeneratës së dytë (Kouba et al., 2012).
Hormonet e gjeneratës së parë veprojnë drejtpërsëdrejti në nivelin e gonadeve dhe
përfshijnë gonadotropinën korionike humane (hCG), ekstraktet e hipofizës dhe
gonadotropinat e hipofizës (LH dhe FSH). Efektorët e gjeneratës së dytë nxisin
indirekt gonadet duke vepruar në nivelin e trurit dhe përfshijnë analogë të LHRH
(LHRHa) dhe antagonistë të dopaminës.
Studimet kanë treguar se ekstraktet e hipofizës janë përdorur me sukses për të nxitur
lëshimin e gametëve në lloje të ndryshme të anurëve, përfshirë Bufo arenarum, Rana
pipiens, Hyla regilla dhe Eleutherodactylus coqui (Byrne and Silla, 2010; Rugh,
1962; Easley et al., 1979; Cabada, 1975; Redshaw, 1972; Licht, 1973). Tanimë,
përdorimi i ekstrakteve të hipofizës nuk rekomandohet për shkak se për prodhimin e
saj kërkohet sakrifikimi i individëve të maturuar (Michael, 2004), shoqëruar dhe me
një rrezik të lartë të transmetimit të patogjenëve (Kouba et al., 2009; Clulow et al.,
1999). Në ARTs, një alternativë është përdorimi i hormoneve sintetikë si hCG dhe
analogë të disponueshëm tregtarë të LHRH (Byrne and Silla, 2010; Browne et al.,
2006b; Michael, 2004; Goncharov et al., 1989; Kouba and Vance, 2009).
1.3.3.1 Administrimi i gonadotropinës korionike humane (hCG) në ART, parimi
i veprimit
Gonadotropina më e zakonshme e gjeneratës së parë e përdorur për të stimuluar
lirimin e spermës në meshkuj ose maturimin e vezëve, ovulimin dhe hedhjen e vezëve
në amfibët femra është hCG. hCG ekzogjene vepron duke imituar LH për shkak të
nën-njësive identike α dhe të përbashkëta β (Norris, 1996); anashkalon boshtin HPG
dhe ushtron një ndikim të drejtpërsëdrejtë në gonade duke u lidhur me receptorët
shenjë të LH-së përmes të cilëve aktivizon biosintezën e steroideve (Silla, 2012;
Whitaker, 2001) (Figura 1.5).
hCG u izolua për herë të parë në urinën e femrave shtatzëna; prodhohet nga
membrana korionike e placentës dhe është faktori i identifikimit të shtatzënisë, duke
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vazhduar prodhimin e progesteronit nga vezorja dhe mbajtjen e shtatzënisë (Johnson
and Everitt, 2007; Bruehl, 1952).
Lancelot Hogben, në vitin 1930, kreu administrimi i parë efektiv të hCG në një lloj
anurë (Bellerby, 1934; Hogben, 1946). Pas injektimit të urinës së detoksikuar të
femrave shtatzëna, në bretkosat femra Xenopus laevis brenda njëzet e katër orëve u
monitorua prania e vezëve (Bruehl, 1952). Kërkimet e mëtejshme zbuluan se po ky
injektim në meshkujt e Rhinella arenarum dhe Rana pipiens nxiste në mënyrë të
ngjashme lirimin e spermës, por brenda një afati kohor më të shkurtër se sa individët
femra (Silla, 2012; Bruehl, 1952). Këto protokolle formuan bazën e testeve të
hershme të shtatzënisë te njeriu, të njohura si “testi Bufo” dhe u përdorën rutinë për të
përcaktuar një rezultat pozitiv ose negativ të shtatëzanisë, nga vitet 1940 deri në vitet
1960, kur u zëvendësuan nga analiza imunologjike (Kouba et al., 2012; Bellerby,
1934; Gurdon and Hopwood 2000; Chard, 1992; Galli-Mainini, 1947).
Injeksioni i hCG nuk ka të njëjtën efektshmëri tek amfibët si në gjitarët, prandaj doza
efektive për amfibët është gati 2,000 herë më e lartë se ajo që i jepet një gjitari në
bazë të peshës trupore (Kouba et al. 2009). Edhe pse hCG tregon përgjigje llojspecifike dhe kërkohet në përqendrime të larta, ai përdoret gjerësisht për shkak të
disponueshmërisë komerciale, aktivitetit të standardizuar (Njësitë Ndërkombëtare;
IU) që mund të rregullohen në bazë të peshës, dhe efekteve anësore të ulëta ose
problemeve shëndetësore të raportuara (Kouba et al., 2012).

Figura 1.5. Mënyra e veprimit të hormonit ekzogjen hCG. Figurë sipas Kouba et al.,
2012, modifikuar nga B. Turani, 2019.
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1.3.3.2 Administrimi i LHRH analog (LHRHa) në ART, parimi i veprimit
Ndryshe nga hCG, administrimi i LHRHa shkakton një kaskadë natyrale të
hormoneve. LHRHa duke u lidhur me receptorët shenjë për LHRH në hipofizën e
përparme, nxit sintezën dhe lirimin e LH dhe FSH endogjenë, të cilët nga ana e tyre
nxisin aktivitetin gonadal (Figura 1.6).
LHRHa në bretkosat femra, nxit maturimin përfundimtar të vezëve, ovulimin dhe
hedhjen e vezëve, ndërsa në bretkosat meshkuj, mund të rrisë vëllimin dhe
përqëndrimin e spermës (Kouba et al., 2009; 2012). LHRHa është një analog sintetik i
LHRH-së, i prodhuar nga kërkuesit, duke modifikuar pjesë të veçanta të peptidit duke
e bërë atë më rezistent ndaj degradimit dhe duke rritur efektshmërinë e lidhjes së tij
me receptorët. Sot, këta analogë përdoren gjerësisht në riprodhimin e amfibëve dhe
peshqve për qëllime komerciale, studime laboratorike dhe mbarështim në kushte
robërie (kopshte zoologjikë) (Kouba et al., 2012).

Figura 1.6. Mënyra e veprimit të hormonit ekzogjen LHRHa. Figurë sipas Kouba et
al., 2012, modifikuar nga B. Turani, 2019.
1.3.3.3 Të dhëna të efektivitetit të administrimit të hormoneve ekzogjene në
amfibë
Një numër studimesh të kryera në një gamë të gjerë taksonomike të llojeve anurë kanë
raportuar sukses në çlirimin e gameteve si në përgjigje të administrimit të hCG dhe të
LHRHa (Silla, 2012; Browne et al., 2006b; Frazer and Wohlzogen, 1951; Iimori et
14

TURANI B. (2020): Fekondimi in-vitro dhe faktorёt qё ndikojnё nё zhvillimin dhe
metamorfozën e embrioneve tek amfibёt

al., 2005; Volonteri and Ceballos, 2010; Wolf and Hedrick, 1971; Byrne and Silla,
2010; Easley et al., 1979; Michael et al., 2004; Obringer et al., 2000; Uteshev et al.,
2012; Waggener and Carroll, 1998).
Por, efikasiteti i këtyre hormoneve është gjetur i ndryshëm në mënyrë të
konsiderueshme. Për shembull, induktimi i LHRHa ka rezultuar më i efektshëm se
hCG në stimulimin e ovulacionit në Eleutherodactylus coqui (Michael et. al., 2004),
ndërkohë që hCG është shumë efektive në stimulimin e ovulacionit në Xenopus laevis
(Hollinger and Corton, 1980; Byrne and Silla, 2010).
Injektimi i hCG është treguar se shkakton lëshimin e spermës në lloje të ndryshëm të
individëve amfibë meshkuj. hCG ka rezultuar efektive në shumicën e bufonidëve të
testuar deri më tani, duke përfshirë lloje të shumtë në gjininë Anaxyrus dhe Rhinella
(Iimori et al. 2005; Browne et al. 2006a; Kouba et al. 2009, 2012). Për më tepër, një
numër në rritje i amfibëve janë raportuar që i përgjigjen hCG përfshirë ato në gjininë
Lithobates dhe Rana (McKinnell et al. 1976; Easley et al. 1979; Kurian dhe Saidapur
1982; Rosemblit et al. 2006; Minucci et al. 1989; Uteshev et al. 2012; Kouba et al.
2009, 2011), Leptodactylus (Rosemblit et al. 2006), Xenopus (Nënkomiteti i
standardeve të amfibëve, 1996) dhe Litoria (Clulow et al. 1999). Gjithashtu, hormoni
hCG indukton çlirimin e spermës edhe te thithlopat (McKinnell et al., 1976; Easley et
al., 1979; Iimori et al., 2005; Browne et al., 2006a, 2006b; Pozzi et al., 2006).
Studimet kanë treguar se administrimi i hCG mund të shkaktojë ovulim në lloje të
tjerë si: Mixophyes fasciolatus (Clulow et al. 2012), Eleutherodactylus coqui (Michael
et al. 2004), Engystomops pustulosus (Lynch et al. 2006), Ambystoma mexicum
(Mansour et al. 2011), disa Bufonidae (Browne et al. 2006a, b; Kouba et al. 2009,
2013) dhe Xenopus laevis (Schultz dhe Dawson, 2003; Hollinger dhe Corton, 1980).
Megjithëse ka ende shumë për të mësuar në lidhje me efikasitetin relativ të hCG dhe
LHRHa në lloje të ndryshëm, njohuritë fillestare në lidhje me fuqinë e tyre kanë
lejuar që IVF të kryhet në një numër familjesh anurë, përfshirë Bufonidae, Pipidae
dhe Myobatrachidae (Browne et al. 2006b; Schultz and Dawson, 2003; Edwards et
al., 2004; Byrne and Silla, 2010).
1.3.4 Teknika e fekondimit in vitro në amfibë
Fekondimi in vitro tashmë është një teknologji e mirë-stabilizuar me një larmi të
madhe zbatimesh në shkencat bazë dhe ato të zbatuara. IVF në amfibë është kryer për
më shumë se 60 vjet, kryesisht për studime mbi zhvillimin e hershëm embrional ose
për prodhimin komercial të llojeve laboratorike siç është Xenopus laevis (Kouba and
Vance, 2009). I pari studiues që eksperimentoi fekondimin in vitro tek bretkosat ishte
Laxaro Spalanzani në 1768. Që nga përshkrimi i detajuar i IVF në Xenopus (Wolf and
Hedrick, 1971), tashmë janë aplikuar suksesshëm disa protokolle IVF në anurë të
ndryshëm, në kushte laboratorike.
Në këtë mënyrë, kjo teknologji mundëson prodhimin e embrioneve nё kushte
laboratorike, të cilët më pas mund të përdoren me qëllim ruajtjen in situ të llojeve si
dhe për kërkim shkencor.
Zhvillimi i ART-së për amfibët, veçanërisht IVF, është i thjeshtë në krahasim me
gjitarët për shkak të përparësive të shumta që sigurojnë. Ndryshe nga shumë
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vertebrorë të tjerë, amfibët kanë tipare të shumta biologjike që i bëjnë ato modele të
favorshme në manipulime eksperimentale. Bretkosat janё njё model i favorshёm nё
biologjinё e riprodhimit dhe zhvillimit, kryesisht pёr shkak të fiziologjisë së tyre të
mirёstudiuar; gjetjes, mbajtjes dhe manipulimit me lehtёsi në laborator; kryejnё
fekondim tё jashtёm në ujë; zhvillimi i tyre duket qartё dhe kryhet nё njё kohё
relativish tё shkurtёr, gjë qё tё lejon mundёsi pёrsёritjeje (Toro and Michael, 2004).
Vezёt e tyre janё transparente, tё shumta nё numёr dhe tё thjeshta pёr tu manipuluar
(Feder and Burggren, 1992).
IVF në bretkosa për dekada të tëra ka qënë burimi kryesor i embrioneve në
embrionologjinë eksperimentale (Rugh, 1962; Dabagyan and Sleptsova, 1975).
Meqenëse shumica e amfibëve shfaqin fekondim të jashtëm, procesi i IVF është
relativisht i thjeshtë krahasuar me gjitarët (Wells, 2007).
Procedura e përgjithshme e IVF, e cila mund të përdoret për të gjitha speciet anurë,
konsiston në mbledhjen e një numri shumë të madh vezësh të maturuara (ovocitesh)
dhe vendosjen e rreth 20-50 ovocite në prani të 200-500 µL spermë (urinare ose prej
macerimit të testeve) të freskët ose të ngrirë-shkrirë në një mjedis të fekondimit të
jashtëm, në një pjatë Petri, pa nevojën për transferimin ose implantimin e embrionit të
mëvonshëm siç kërkohet në gjitarët (Clulow et al., 1999). Vezët e fekonduara
shplahen me ujë të freskët, dhe lihen të zhvillohen; fekondimi i suksesshëm
identifikohet përmes fillimit të procesit të ndarjes, përafërsisht 3-8 orë pas fekondimit,
edhe pse lloje të ndryshëm kanë kohën dhe ritmet e tyre të zhvillimit (Ananjeva et al.,
2017).
Megjithatë, ekzistojnë një numër vështirësish që duhen kapërcyer për të arritur IVF të
suksesshëm në amfibë. Sfidat më të zakonshme janë zhvillimi i procedurave të
suksesshme të çlirimit të gametëve, çlirimi i asinkronizuar i gametëve kërkon
zhvillimin e teknikave të ruajtjes afatshkurtër dhe afatgjatë të tyre, cilësia dhe sasia e
dobët e gametëve, dhe së fundi, përdorimi i mjediseve optimale të fertilizimit (Kouba
et al., 2009; Whitaker, 2001).
Rrjedhimisht, kёrkimet nё anurë kanё qёnё gjithnjё nё pararojë tё teknikave tё
riprodhimit artificial dhe shumё tё dhёna janё mbledhur nё kёtё mёnyrё nga studimet
mbi disa lloje amfibë model si Xenopus laevis dhe Rana pipiens (Toro and Michael,
2004).
Studimi i riprodhimit dhe manipulimi artificial ёshtё i rёndёsishёm nё shumё fusha.
Me shumё rёndёsi paraqitet pёrdorimi i fekondimit in vitro si njё mёnyrё pёr
mbrojtjen e llojeve nё rёnie (Cohen, 1997; Pope et al., 1997). Në këtë kontekst,
riprodhimi in vitro është një teknikë shumë e mirë që vjen në ndihmë të popullatës së
kërcënuar të amfibëve (Andrew et al. 2009). Edhe pse ART është një teknikë e
suksesshme prej më shumë se 50 vjetësh, vetëm dekadën e fundit, ajo po aplikohet në
amfibë. Tashmë, prej 6 vitesh, përmes kontributit të këtij punimi, kjo teknikë është
gati për tu aplikuar edhe në vendin tonë, kryesisht në bufonidë dhe anurë (Turani and
Aliko, 2015; Turani et al., 2018). Studime tё mёparshme nё fushёn e riprodhimit in
vitro nё kafshё nё vendin tonё janё përqendruar te kafshët me interes bujqësor (Broka,
1988; Aliko, 1991, 1998).
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1.3.4.1 Historiku i studimeve tё fekondimit in vitro nё amfibё
Bretkosat kanё qёnё organizmat mё tё preferuar pёr studimin e biologjisё sё
riprodhimit dhe zhvillimit. Studimet mbi bretkosat shpesh kanё qёnё nё pararojё tё
pёrparimit nё teknikat e riprodhimit artificial, dhe ka shumё informacion mbi disa
lloje si për bretkosën afrikane Xenopus laevis dhe pёr Rana pipiens, bretkosën e
Amerikёs sё Veriut (Smith, 1965; Cross,1981; Heasman et al., 1991).
Vertebrori i parё i klonuar nga njё bёrthamё somatike është njё bretkosё (Briggs and
King, 1952). Brrigs dhe King injektuan ekstrakt nga gjendra e hipofizës të individit
mashkull te bretkosa femёr Rana pipiens me qëllim pёr tё nxitur ovulacionin dhe
depozitimin e vezёve tё pafekonduara. Vezёt u aktivizuan mekanikisht pёrmes
ngacmimit me njё age, njё proçes ky qё afron pronukleusin nё afёrsi tё sipёrfaqes tё
polit animal. Nё lloje tё tjerë, tё tilla si Xenopus ose axolotl, rrezatimi UV mund tё
pёrdoret pёr tё shkatёruar pronukleusin e femrёs (Gurdon, 1960; Signoret et al.,
1962). Zhvillimi mё pas drejtohet nga njё bёrthamё somatike qё mikroinjektohet nё
citoplazmёn e vezёs (Toro and Michael, 2004).
Kroll dhe Amaya (1996) në njё grup tjetёr eksperimentesh, zhvilluan njё metodё
efektive dhe tё besueshme pёr tё krijuar Xenopus trasgjenik. Esteban Toro dhe Scott F
Michael (2004) kanё realizuar njё studim lidhur me fekondimin in vitro dhe
aktivizimin artificial tё vezёve gjatё zhvillimit direkt tё Eleutherodactylus coqui.
1.3.5 Mbledhja e gametëve
Hapi i parë në suksesin e teknologjive të riprodhimit të asistuar është mbledhja efikase
dhe e besueshme e gametëve (ovociteve dhe spermatozoidëve). Shumë protokolle të
ART-së për amfibë kombinojnë shumimin tradicional me metodat laboratorike për
mbarështimin e suksesshëm, përftimin e gametëve (ovocite dhe spermatozoidë) të
qëndrueshëm për ruajtjen e gametëve (krioproteksion) dhe/ose realizimin e
fekondimit in vitro (Clulow et al., 1999; Kouba and Vance, 2009).
Njohuritë që kanë të bëjnë me përdorimin e IVF janë grumbulluar nga zbatimi i
teknikës në disa lloje laboratorike kryesore dhe tashmë po aplikohen për ruajtjen e
llojeve të rrezikuara brenda të njëjtës gjini, në kafshët e gjalla të nxitura hormonalisht
për të prodhuar gametët.
Kërkimet në biologjinë riprodhuese tashmë favorizojnë përdorimin e teknikave jo
invazive që mund të aplikohen në individë të gjallë (Kouba and Vance, 2009).
Sigurimi i gametëve me cilësi të lartë për inseminimin nga kafshët e gjalla e jo nga ato
eutanizuara është një nga aspektet më sfiduese të teknologjive të riprodhimit të
asistuar.
Mbledhja e gametëve nëpërmjet protokolleve jo invazive, kur kombinohet me metoda
të përmirësuara për fekondimin in vitro ofrojnë një mjet ekonomik dhe të besueshëm
për të plotësuar nevojën në rritje për ruajtjen e linjave të gjeneve të amfibëve si për
konservim ashtu edhe për kërkime biomjekësore (Browne and Zippel, 2007; Holt et
al. 2004; Roth and Obringer 2003).
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1.3.5.1 Mbledhja e gametëve mashkullore (spermatozoidët)
Në protokollet e ART-së në amfibë zakonisht mbledhja e spermës realizohet përmes
macerimit të testikujve nga meshkuj të eutanizuar, duke i sakrifikuar kështu individët
(Rugh, 1948; Hollinger and Corton, 1980; Yamasaki et al., 1988).
Artikuj të shumtë dokumentojnë përdorimin e kësaj teknike në disa lloje të
zakonshme, ku kafshët janë sakrifikuar për mbledhjen e gameteve. Kjo metodë është
përdorur gjerësisht në zbatimin e teknikës IVF për shkak të lehtësisë dhe
besueshmërisë në të cilën mund të merren përqëndrime të larta të spermës dhe në
kohën e dëshiruar, kur femrat fillojnë ovulimin, duke eleminuar kështu nevojën për
ruajtje të spermës (Kouba and Vance, 2009).
Duke pasur parasysh këto përparësi praktike, sakrifikimi i amfibëve meshkuj, për
zbatimin e IVF, mund të jetë i dobishëm në llojet e zakonshme, por nuk mund të
justifikohet në llojet e rrezikuar, të cilat kanë një vlerë të lartë gjenetike (Kouba et al.,
2009; Clulow, 1999).
Megjithatë, dekadat e fundit administrimi i hormoneve ekzogjene është një metodë që
përdoret për lirimin jo-invaziv të gametëve nga anurët e gjallë (Waggener and Carroll,
1998). Mbledhja e spermës nga meshkujt e gjallë u dokumentua fillimisht nga
McKinnell et al.,1976; megjithatë, më shumë se 95% e studimeve mbi IVF deri më
sot kanë përdorur teknikën e macerimit të testikujve nga meshkujt e sakrifikuar.
Induksioni hormonal i spermës është arritur me sukses në një numër të madh llojesh
dhe familjesh (Silla, 2012), si: Bufonidae (Obringer et al., 2000; Rowson et al 2001;
Iimori et al., 2005), Dendrobatidae (Lipke et al., 2009), Hylidae (Sherman et al.,
2008; Mann et al., 2010), Leptodactylidae (Waggener and Carroll, 1998),
Myobatrachidae (Byrne and Silla, 2010; Silla, 2010; 2011), dhe Ranidae (McKinnell
et al, 1976; Easley et al., 1979; Berger et al., 1994; Waggener and Carroll 1998;
Sagvik et al., 2008).
Studimet mbi teknikat e IVF në anurë, duke përdorur gametët e induktuar me
hormone ekzogjene nga kafshët e gjalla, kanë dhënë rezultate shumë të ndryshme
(Byrne and Silla, 2010). Për shembull, IVF-i në bretkosat Lepidobatrachus laevis dhe
L. illanensis rezultoi me rendiment fekondimi 100%, ndërsa në Bufo baxteri-in e
rrezikuar u raportua një sukses mesatar i fekondimit prej 12.7% (Waggener and
Carrol, 1998; Browne et al., (2006b). Këto të dhëna sugjerojnë se suksesi i IVF duket
se ka lidhje me ndryshimet specifike midis llojeve në mënyrën e riprodhimit dhe
fiziologjinë e llojit (Kouba and Vance, 2009). Duke pasur parasysh këto rezultate,
ekziston nevoja urgjente për të zhvilluar teknika për mbledhjen dhe bashkimin e
gametëve të marra nga individë të gjallë, veçanërisht për llojet e rrezikuar (Byrne and
Silla, 2010).
Realizimi i teknikës IVF duke përdorur gametë nga Pelophylax shqipericus të gjallë
realizohet për herë të parë në vendin tonë dhe do të jetë e një hap i rëndësishëm për
ruajtjen e popullatës së saj të kërcënuar.
1.3.5.2 Mbledhja e gametëve femërorë (vezët)
Induksioni i suksesshëm i ovulacionit në amfibë nëpërmjet administrimit të
hormoneve ekzogjene, është përdorur që nga fillimi i shekullit të XX. Përdorimi i
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kombinuar i hormoneve dhe përmirësimi i protokolleve për administrimin e tyre,
ofrojnë metoda efikase për induksionin e ovulacionit (Browne et al. 2006 a, b).
Studimet kanë treguar se në rastin e nxitjes hormonale të ovulacionit te amfibët, e
rendësishme është të konfirmohet se individët femra janë në gjendje të mirë
shëndetësore dhe plotësisht të maturuara (Browne and Zippel, 2007). Megjithatë, ka
raste kur, edhe pse femra është gravide, ajo nuk ovulon edhe nëse trajtohet
hormonalisht. Në amfibë mosha e pjekurisë seksuale është përgjithësisht më e ulët në
meshkuj sesa në femra.
Administrimi i vazhduar me hormone ekzogjene, i shtrirë në ditë dhe javë, si dhe
përdorimi i komponimeve antidopaminergjike, duket se janë dy teknika me potencial
të madh për të përmirësuar protokollet aktuale për ovulimin e amfibëve (Browne et
al., 2006a; Browne and Zippel, 2007).

1.4 Faktorët që përcaktojnë suksesin e teknikës së fekondimit in vitro dhe
zhvillimin embrional dhe larvar në amfibë
Të kuptuarit e faktorëve që ndikojnë në suksesin e fekondimit dhe mënyrës së
manipulimit të tyre është një çështje kritike e kërkimit në biologjinë e ruajtjes së
amfibëve.
1.4.1 Faktorët që përcaktojnë drejtpërdrejtë suksesin e teknikës së fekondimit in
vitro
Suksesi i fekondimit in vitro varet nga shumë faktorë, duke filluar që nga lirimi dhe
cilësia e gametëve (vezë, spermatozoidë) dhe përbërja e tretësirave të përdorura për
fekondimin dhe zhvillimin e embrioneve. Pra, për zbatimin e suksesshëm të ART-së,
duhet të kryhen shumë hapa/proçese të tilla si lirimi i spermës, ovulimi, fekondimi,
zhvillimi embrional dhe metamorfoza (Whitaker, 2001). Një faktor shumë i
rëndësishëm, me ndikim të madh në mundësinë e fekondimit, është edhe ndërveprimi
mashkull-femër (Evans and Marshall, 2005; Dziminski et al., 2008).
Ndërveprimet spermatozoidë-vezë janë të rëndësishme në gjenerimin e fekondimit jo
të rastësishëm. Spermatozoidi përgatitet për fekondim para se të arrijë sipërfaqen e
vezës nga një seri ndërveprimesh të mirë koreografuara me shtresën jashtëqelizore të
vezës, të nevojshme për fekondim në të gjitha llojet e kafshëve. Këto ndërveprime
përfshijnë:
(i)

Aktivizimin e lëvizshmërisë së spermës dhe kemotaksin e spermës në
drejtim të vezës;
(ii) induksionin e reaksionit akrosomal nga komponentët e sipërfaqes së vezës;
(iii) lidhjen e spermatozoidit me shtresën e vezës;
(iv) depërtimi i spermatozoidit përmes shtresës së vezës;
(v) bashkimi spermatozoid-vezë; dhe
(vi) aktivizimi i vezëz për fillimin e segmentimit, bllokimin e polispermisë si dhe
mbrojtjen e embrionit në zhvillim (Hirohashi et al., 2008; Katagiri, 1987;
Hedrick and Nishihara, 1991; Hirohashi et al., 2008; Browne and Fiegel,
2011).
19

TURANI B. (2020): Fekondimi in-vitro dhe faktorёt qё ndikojnё nё zhvillimin dhe
metamorfozën e embrioneve tek amfibёt

1.4.1.1 Roli i mbështjelljes xhelatinore të vezëve në fekondim
Veza e amfibëve është e rrethuar nga dy lloje të dallueshme shtresash jashtëqelizore
(MEC), shtresa e jashtme xhelatinore (JC) dhe një membranë e brendshme e quajtur
membrana viteline (VE). MEC përmban receptorë glikoproteinikë specifikë të cilët
lehtësojnë lidhjen e spermatozoidit (Glabe and Vacquier, 1978; Bleil and Wassarman,
1980; Rossignol et al., 1984). Gjithashtu, MEC parandalon hyrjen e mëtejshme të
spermatozoidëve dhe mundësinë e zhvillimit jonormal (Grey et al., 1976; Veron et.
al., 1977; Chandler and Heuser, 1980; Gerton and Hedrick, 1986).
Deri në kohët e fundit pjesa më e madhe e studimeve në amfibë janë fokusuar në rolin
e membranës viteline në ndërmjetësimin e këtyre funksioneve. Tani më, një numër i
konsiderueshme dëshmish raportojnë se JC gjithashtu luajnë një rol jetik në
ndërveprimet spermatozoidë-vezë. Përpara se spermatozoidi dhe veza të bashkohen,
spermatozoidi së pari duhet të kalojë JC dhe të lidhet me sipërfaqen e vezës (Iwao,
2000; Hedrick and Nishihara, 1991; Omata and Katagiri, 1996).
Numri i JC të dallueshme varion nga tre në Xenopus laevis (Freeman, 1968; Bonnell
and Chandler, 1993) deri në gjashtë në Rana pipiens. JC i vezëve Xenopus ka një
strukturë komplekse që është vizualizuar in situ nëpërmjet mikroskopit elektronik
(Bonnell and Chandler, 1993). Ai përbëhet nga tre shtresa, të përcaktuara si J1, J2 dhe
J3 përkatësisht nga brenda jashtë (Figura 1.7).

Figura 1.7. Shpërndarja e shtresave xhelatinore të vezës së X. laevis (Zhang et al.,
2004) (A). Përfaqësimi diagramor i vezës së bretkosës (B).
Ndërkohë që vezët kalojnë përmes oviduktit, J1-J3 vendosen në mënyrë të njëpasme
në sipërfaqen e membranës viteline (Yoshizaki, 1985), ku dy shtresat e brendshme J1
dhe J2 kanë një përbërje makromolekulare biokimike të ngjashme (Bonnell et al.,
1996). Shumica e spermtozoidëve mund të hyjnë në shtresën xhelatinore, por nuk
mund të arrijnë në sipërfaqen e vezës: më shumë se 97% e spermatozoidëve ndalen
brenda J3 më të largët ose në sipërfaqen e jashtme të J2 (Hirohashi et al., 2008;
Reinhart et al., 1998).
Studime të shumta në organizma të ndryshëm, mbështesin faktin se vezët përfshihen
në mënyrë aktive në tërheqjen e spermës. Kështu për shembull, në iriqët e detit
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(Inamdar et al., 2007), në peshq (Cherr et al., 2008) dhe gjitarë (Eisenbach and
Giojalas, 2006), vezët lëshojnë proteina që shërbejnë për të tërhequr spermatozoidin
për t'u lidhur. Në gjitarët ka prova të mirëmbështetura që sugjerojnë se lëngjet
oviduktale dhe folikulare mund të ndikojnë në lëvizshmërinë e spermës (Satake et al.,
2006; Suarez and Pacey, 2006; Imam et al., 2008). Në peshqit me fekondim të
jashtëm, femrat lëshojnë vezët e tyre brenda lëngut ovarian, i cili gjithashtu është
gjetur të ndikojë në lëvizjen e spermës (Turner and Montgomerie, 2002) dhe rrit
përqindjen e fekondimit (Lahnsteiner, 2002).
Xheli i vezëve të amfibëve anurë përmban një proteinë të nevojshme për lidhjen e
spermës që është thelbësore për proçesin e fekondimit (Barbieri 1976; Olson and
Chandler, 1999). Për më tepër, një proteinë e dytë difuzive, allurina, nga EW të X.
laevis, vepron si një kemoatraktant i spermatozoidit (Olson et al., 2001; Xiang et al.,
2004; Xiang et al., 2005; Simmons et al., 2009). Proteinat e xhelit, duke përfshirë
allurinën, sekretohen në ovidukt dhe inkorporohen në vezë, ndërsa këto të fundit
kalojnë nga vezorja përgjatë oviduktit, deri në hedhjen e tyre në mjedisin e jashtëm
(Xiang et al., 2004). Allurina vendoset në shtresat më të largëta J2 dhe J3 (Xiang et
al., 2005). Gjithashtu, xheli i vezëve Xenopus përmban proteina të vogla (50 kDa) që
janë thelbësore për fekondimin e vezëve pa xhel (Olson et al., 1997; 1998).
Rolet biologjike që i atribuohen xhelit të vezëve përfshijnë parandalimin e fertilizimit
të kryqëzuar ndërmjet specieve (Katagiri, 1987; Elinson, 1974; Brun and Kobel,
1977), induksionin e reaksionit akrozomal (Del Pino, 1973) dhe bllokimin e
polispermisë (Del Pino, 1973). Gjithashtu, xheli i vezëve ndikon në fillimin e
lëvizshmërisë dhe shpejtësisë së lëvizjes së spermës në bretkosën Crinia georgiana
(Hettyey and Roberts, 2006; Simmons et al., 2009). Shpejtësia e lëvizjes së spermës
lëvizëse është një tipar i rëndësishëm, duke kontribuar në fertilitetin mashkullor jokonkurrues (Balshine et al., 2001; Vladic and Jarvi 2001; Malo et al., 2005) dhe
suksesin e fekondimit konkurrues (Gage et al., 2004). Metabolizmi për lëvizshmërinë
e spermës varet nga numri i mitokondrive dhe rezervave të disponueshme të energjisë
(Snook 2005). Për më tepër, xheli i vezëve mund të luajë një rol antibiotiku derisa
embriogjeneza të përfundojë (Krapf et al. 2007).
1.4.1.2 Ndikimi i karakteristikave të spermës në suksesin e teknikës IVF
Meqenëse spermatozoidi përfaqëson “aktorin” kryesor, që luan një rol të rëndësishëm
në procesin e fekondimit, njohuritë për faktorët që ndikojnë në lëvizshmërinë e
spermës, përfshirë filogjeninë e spermës, konkurencën, morfologjinë, fiziologjinë dhe
mjedisin e fekondimit janë të rëndësishme për të zhvilluar me sukses teknologjitë e
riprodhimit në amfibë (Silla, 2012). Të pakta janë punimet që kanë studiuar se
lëvizshmëria relative e spermës dhe qëndrueshmëria e saj janë përcaktuesit kryesorë
të suksesit të fekondimit konkurrues (Birkhead et al., 1999; Denk et al., 2005; Pizzari
et al., 2008; García-González and Simmons, 2007). Lëvizshmëria e spermës
konsiderohet zakonisht një parashikues i suksesit të fekondimit, e shoqëruar shpesh
me llojin e fekondimit dhe mjedisin e lëshimit të gametëve të një lloji të caktuar
(Bernardini et al., 1988; Christensen e al., 2004).
Ultrastruktura e spermatozoidëve të amfibëve ka tërhequr vëmendjen e studiuesve për
një kohë të gjatë në përpjekjen për të shpjeguar evolucionin e saj të shpejtë dhe
divergjent. Disa autorë sugjerojnë se morfologjia e spermës në amfibë, ndryshon në
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mënyrë të vazhdueshme midis llojeve, në varësi të mjedisit të lëshimit të gametëve
(Garrido et al., 1989; Scheltinga et al., 2002). Të tjerë autorë kanë treguar sesi
konkurrenca e spermës në familjen Myobatrachidae, ndikon fuqimisht në madhësinë e
testikujve dhe gjithashtu mund të favorizojë prodhimin e spermës të pajisur me
karakteristika që nxisin fekondimin konkurrues (Ball and Parker, 1997; Byrne, et al.,
2002; 2003).
Autorë të tjerë mendojnë se morfologjia e spermës duhet të ndikohet nga anatomia
riprodhuese e femrave, morfologjia e vezëve dhe/ose mjedisi i fekondimit (Gomendio
and Roldan, 1993; Miller and Pitnick, 2002; Pitnick et al., 1999). Sidoqoftë, presioni
selektiv që drejton evolucionin e spermës është akoma i pashpjeguar.
Shumë studime kanë demonstruar rëndësinë e faktorëve të ndryshëm mbi suksesin e
fekondimit, përfshirë përqëndrimin e spermës (Benzie and Dixon, 1994; Cabada,
1975; Ciereszko et al., 2000; Powell, 2001), shpejtësinë e spermës (Bongso et al.,
1989; temperaturën (Kupriyanova and Havenhand, 2005; Parker et al., 2009) dhe
osmolalitetin e mjedisit të fekondimit (Edvards et al., 2004; Serrão et al., 1996; Silla,
2012). Studime të tjera kanë ofruar protokolle të hollësishme mbi induksionin
hormonal të prodhimit të spermës (Uteshev et al., 2012) dhe marrjen e saj përmes
urinës spermike ose heqjen dhe macerimin e testikujve nga individët meshkuj
(Browne et al., 1998). Induksioni artificial i spermës përmes administrimit të
hormoneve mund të rrisë normën riprodhuese (Browne et al., 2006a; Michael and
Jones, 2004; Obringer et al., 2000; Whitaker, 2001).
1.4.2 Faktorët që përcaktojnë zhvillimin embrional dhe larvar të amfibëve
1.4.2.1 Ndikimi i temperaturës dhe thellësisë së ujit në zhvillimin embrional dhe
larvar të amfibëve
Faktori temperaturë prek zhvillimin dhe rritjen e të gjitha organizmave të gjallë. Në
amfibë temperaturat e larta mund të pengojnë ovogjenezën, (Kim et al., 1998).
Temperatura mund të ndikojë edhe në pjekurinë e vezoreve dhe testikujve (Browne
and Zippel, 2007).
Anurët, ashtu si ektotermët e tjerë kanё njё varёsi tё fortё ndaj faktorit temperaturë,
sepse nuk kanё njё mekanizёm eficient tё termorregullimit (Brattstrom, 1963).
Plasticiteti nё kohёn e metamorfozёs ёshtё veçanёrisht i rёndёsishëm nё popullatat e
amfibёve që jetojnë nё zonat me klimë mesatare, gjysёm tё thatë tё Mesdheut, ku
temperaturat janё tё larta dhe rreshjet janё relativisht tё pakta, ndërsa rreziku i tharjes
së pellgut është i lartë.
Nё pellgje tё pёrkohshme, mjedise gjysёm tё thatë, ku kohёzgjatja e shirave dhe
ekzistenca e pellgjeve është e paparashikushme, kohёzgjatja e metamorfozёs ndikohet
nga temperatura (Newman, 1989; Tejedo and Reques, 1994). Nё kёto mjedise, ku
pellgjet thahen shpejt, larvat duhet tё pёrshpejtojnё proçesin e metamorfozёs,
ndërkohë që e ngadalsojnë kёtё proçes kur pellgjet thahen me vonesё në sezon. Kur
jetëgjatësia e pellgut është jashtëzakonisht e shkurtër larvat duhet të zhvillojnë
strategji më përshtatëse (adaptive) (Sanuy et al., 2008).
Temperatura ndikon nё zhvillimin dhe rritjen embrionale dhe larvare të amfibëve dhe
ёshtё njё faktor і rёndёsishёm nё pёrcaktimin e kohёzgjatjes sё periudhёs larvare tek
22

TURANI B. (2020): Fekondimi in-vitro dhe faktorёt qё ndikojnё nё zhvillimin dhe
metamorfozën e embrioneve tek amfibёt

amfibёt (Loman, 2002). Analiza e efekteve tё tharjes sё pellgut ёshtё e komplikuar
sepse ky faktor ndёrvepron me tё tjerё, tё tillë si temperatura e pellgut dhe dёndёsia e
larvave (Loman, 2002). Përshpejtimi i zhvillimit në përgjigje të tharjes së habitatit
ujor është raportuar prej kohësh në anurë (Newman, 1989; Crump 1989) dhe është
gjetur në pothuajse të gjitha speciet e ekzaminuara (Richter-Boix et al., 2006; RichterBoix et al., 2011; Wells, 2007). Sidoqoftë, metamorfoza e përshpejtuar nuk mund të
ndodhë përpara se të arrihet një prag i dukshëm zhvillimi (Werner and Anholt, 1993;
Wilbur and Collins, 1973). Studimet laboratorike kanё treguar se në temperatura të
ulta, larvat zhvillohen dhe rriten mё ngadalë, por gjatё metamorfozёs kanё njё gjatёsi
mё tё madhe tё trupit (Etkin, 1964, Smith-Gill and Berven, 1979; Hayes et al., 1993).
Temperaturat optimale duket se janë ato të lartat (rreth 20-22.5ºC); në këto
temperatura larvat arrijnё metamorfozёn nё njё kohё tё shkurtёr dhe me një madhёsi
trupore mё tё madhe.
Temperatura minimale e nevojshme qё larvat tё arrijnë metamorfozen ёshtё 20ºC, e
cila ёshtё njё temperaturё mё e lartё krahasuar me temperaturёn e tolerueshme nё
lloje tё tjera anurёsh nё Evropё (si: Rana arvali, Loman, 2002; Rana temporaria,
Laugen et al., 2003a, 2003b).
Rritja ёshtё e lidhur me kohёzgjatjen e zhvillimit larvar (Wilbur and Collin, 1973)
sepse kushtet qё janё tё favorshme pёr diferencimin janё edhe tё favorshme edhe pёr
rritjen (Smiths-Gill and Berven, 1979). Rezultatet sugjerojnё se temperaturat nёn
20ºC janё shumё tё ulёta pёr tё lejuar zhvillimin normal larvar dhe rritjen, ndёrsa
temperaturat mё tё larta mund tё favorizojnё rritjen dhe kushtet e zhvillimit (Sanuy et
al., 2008).
1.4.2.2 Amfibët, si organizma indikatorë model në vlerësimin e toksicitetit
Në dekadat e fundit amfibët po përdoren gjithnjë e më shumë si organizma bioindikatorë në studimin “e shëndetit” të mjedisit dhe në studimet ekotoksikologjike
(Henry, 2000). Si organizma model, amfibët ofrojnë një sërë përparësish si njohja e
mirë e fiziologjisë bazë të tyre, larmisë taksonomike që i përshtatet më së miri natyrës
së studimeve krahasuese, tolerance e lartë ndaj ndryshimeve të temperaturës dhe
oksigjenit, ngjashmërisë së madhe me njeriun dhe organizmat e tjerë model (Rowe et
al., 2003). Amfibët pësojnë metamorfozë, një periudhë e ciklit të tyre të jetës me
ndryshime të thella në fiziologji dhe morfologji. Për më tepër, duke pasur një lëkurë
shumë të përshkueshme nga një strukturë dhe funksion i veçantë, amfibët janë
veçanërisht të ndjeshëm ndaj ndryshimeve në mjedis në krahasim me vertebrorët e
tjerë tokësorë (Pinelli et al., 2019).
Aktualisht, amfibët po luajnë një rol premtues në kërkimet e fiziologjisë muskulatoroskeletike, kardiovaskulare, renale, respiratore, riprodhuese dhe të sistemeve të
ndijimit. Gjithashtu, ata po përdoren gjithnjë e më shumë në studimet ekofiziologjike
për të ndriçuar probleme të biologjisë evolutive. Si një grup, relativisht i mirë-studiuar
metabolikisht dhe fiziologjikisht, në të ardhmen premton të kontribuojë edhe më
shumë në erën e re të biologjisë së sistemeve dhe -omikave.
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Për realizimin e këtij punimi, u manipuluan 100 amfibë që i përkasin familjes
Ranidae, gjinia Pelophylax (P. shqipericus dhe P. kurtmuelleri); Bufotes (B. viridis).
Për të studiuar faktorët që ndikojnë në zhvillimin embrional dhe larvar, u përdorën
larvat e P. shqipericus, si dhe larvat e Bufotes viridis të prodhuara me IVF në
laborator. Duke qënë se statusi i Pelophylax shqipericus, sipas IUCN, është “lloj
endemik, i rrezikuar”, kemi patur kujdesin të manipulojmë me një numër të kufizuar
individësh (n = 24), duke shkaktuar shqetësimin minimal.
Mirëmbajtja e kafshëve dhe procedurat eksperimentale u kryen në përputhje me
Udhëzuesin për përdorimin dhe kujdesin e kafshëve të laboratorit (Direktiva e
Këshillit të Komunitetit Evropian 86/609/EEC) dhe Udhëzimeve Kombëtare dhe
Institucionale për mirëqenien e kafshëve (Akti Nr. 10465, 29/9/2011: "Mbi Shërbimin
Veterinar në Republikën e Shqipërisë”).
Puna eksperimentale është kryer në Laboratorin e Fiziologjisë Biokimisë dhe
Ekofiziologjisë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës; Laboratori Seminologjisë,
Klinika Dani dhe Laboratorin eksperimental pranë Kolegjit Universitar Qiriazi,
Tiranë.
Të gjithë reagentët e përdorur janë siguruar nga Sigma Aldrich, me financim nga
FSHN (Projekti #2571/5). Preparatet hormonale janë siguruar me vetëfinancim
(Krijon sh.p.k., Albania).
Mbledhja dhe aklimatimi i kafshëve në laborator
Të gjitha bretkosat dhe thithlopat e maturuara seksualisht (femra dhe meshkuj), u
mblodhën gjatë periudhës Mars-Qershor (2014-2018). Kjo periudhë përkon me kohën
e riprodhimit të tyre, kur ngrihen temperaturat. Bretkosat u mblodhën në zonat pranë
Liqenit të Shkodrës (42o10N, 19o19E / 42.167oN, 19.317oE) dhe përreth Rezervuarit
të Kasharit (41° 20' 59" N, 19° 42' 37" E) (Figura 2.1). Kafshët u aklimatuan për dy
javë në kushte laboratorike deri në momentin e manipulimit. Gjatë kësaj kohe ato
mbahen në akuarium (40 x 30 cm) me ujë rubineti, të de-klorinuar, në temperaturë
dhome dhe cikël dritë/errësirë 12-h/12-h. Pas daljes nga veza, larvat ushqehen me
sallatë jeshile deri në fazën e daljes së gjymtyrëve të prapmë, dhe me ushqim me bazë
proteinike kur rregjimi i tyre ushqimor ndryshon në karnivor. Ndërkohë, uji ju
ndërrohej rregullisht çdo 48 orë.

Figura 2.1. Vendi i marrjes së kampionaturave. Pamje satelitore nga Liqeni i
Shkodrës dhe Rezervuari i Kasharit (Google Earth, 2019).
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2.1 Teknika e fekondimit in vitro
2.1.1 Përftimi i gametëve
2.1.1.1 Përftimi i vezëve
2.1.1.1.1 Përftimi i vezëve me diseksion
Për të siguruar vezët nga kaviteti i barkut bretkosat femra (n=10) vihen në gjumë duke
përdorur një pambuk të lagur me eter dhe më pas disektohen (Figura 2.2). Vezët e
përftuara vendosen përkohësisht në pjata Petri ku paraprakisht kemi shtuar tretësirë
fiziologjike për bretkosa [SAR=Simplified Amphibian Ringers (10%): 6.6 g/L NaCl,
0.147 g/L CaCl2, 0.149 g/L KCl, 0.302 g/L NaHCO3; 220 mOsmol/kg], e cila bën të
mundur zgjatjen për disa orë të potencialit të fekondimit të vezëve, si dhe pengon
ngjitjen e tyre në pjatë (Figura 2.3).

Figura 2.2. Përftimi i vezëve me metodën e diseksionit.

Figura 2.3. Vezët e përftuara me metodën e diseksionit.

26

TURANI B. (2020): Fekondimi in-vitro dhe faktorёt qё ndikojnё nё zhvillimin dhe
metamorfozën e embrioneve tek amfibёt

2.1.1.1.2 Përftimi i vezëve me shtrydhje
Bretkosat femra manipulohen me hCG në rrugë intraperitoneale, në përqendrimin 1
mg/100 mL SAR, sipas Silla et al., (2012) (doza përllogaritet sipas peshës trupore të
kafshës, në raportin 100 mL/10 g. Pas kësaj, kafshët mbahen në kontenierë plastikë
(20 x 11.5 x 7.5 cm) me ujë të de-klorinuar në një thellësi që mbulon të paktën
gjysmën e trupit të tyre (15-20 mL) dhe të mbuluar me një peshqir të lagësht. Të
gjitha eksperimentet e fekondimit in vitro janë kryer në temperaturën e dhomës (20 
0.6oC).
Mbledhja e vezëve nëpërmjet procedurës së shtrydhjes kryhet me shumë kujdes për të
mos dëmtuar kafshën. Bretkosa femër kapet me kujdes në zonën e barkut duke
tërhequr këmbët e pasme kundër trupit. Vezët shtrydhen butësisht mbi një pjatë Petri
me SAR 10%, duke ushtruar presion në zonën e barkut për periudha të shkurtra kohe
(30 sekonda ose më pak), të koordinuar me lëvizjen e një pipetë qelqi me buzë të
lëmuara, të vendosur në kloakën e bretkosës, e cila ndihmon në lehtësimin e presionit
në ovidukt dhe lëshimin e vezëve pa i dëmtuar ato. Shtrydhjen e realizojme me
ndërprerje 30 minutëshe, për ti dhënë mundësi kafshës të pushojë dhe për të
minimizuar stresin.
Vezët e mbledhura analizohen për stadin e zhvillimit duke u bazuar në kriteret sipas
Dumont (1972) ku merren parasysh cilësia (pole animal dhe vegjetal të dallueshëm);
madhësia (përafërsisht vezët në të njëjtën madhësi); ngjyra (ngjyra të forta të qarta, të
verdheme dhe kafe e pjekur) dhe aroma (turbullirë dhe aromë e rëndë). Përzgjidhen
për fekondim in vitro ato të cilat kanë arritur stadin V dhe VI të maturimit. Përcaktimi
i stadit të zhvillimit të ovociteve bazohet në madhësinë e tyre, dhe shpërndarjen e
lëndës së verdhë dhe pigmentit.
2.1.1.2 Përftimi i spermës
2.1.1.2.1 Përftimi i spermës me anë të teknikës së macerimit
Për të përftuar spermën individët meshkuj (n=10), fillimisht imobilizohen (me eter,
ose shkatërrimin e trurit me anë të një pincete) dhe diseksohen (Figura 2.4). Hiqen të
dy testikujt dhe peshohen me saktësi deri në miligram (Peshore elektronike, model
YP500Z). Testikujt shpëlahen dhe ruhen përkohësisht në 13 mL tretësirë Holtfreter të
ftohtë (0.059M, NaCl; 0.00067M KCl; 0.00076M CaCl2; 0.0024M NaHCO3). Pas
kësaj, me ndihmën e një bisturie testet macerohen në një pjatë Petri 50 mm, ku
shtohet paraprakisht 1mL tretësirë e ftohtë Holtfreter (HF, 13oC), duke bërë disa
prerje gjatësore për të përftuar një numër sa më të madh spermatozoidësh. Më pas,
sperma transferohet në tuba Ependorf 1.5 mL dhe mbahet në 4oC, në prani të akullit
deri në përdorim (sipas Browne et al., 1998).
Përqendrimi i spermës u përcaktua me hemocitometër Bürker (KN-100TC, Kyowa
optical, Co; Ltd, Tokyo i pajisur me kamera YCU-300F 3CCD), dhe u hollua me
tretësirë Holtfreter deri në përqëndrimin 8 × 106 spermë/mL (Browne et al., 1998).
Vlerësimi morfologjik dhe lëvizshmëria e spermës kryhet në mikroskop fazë-kontrast
(Optika B-500 TPH, Itali).
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2.1.1.2.2 Përftimi i spermës nëpërmjet administrimit hormonal (hCG)
Procedura e injektimit hormonal është kryer sipas përshkrimit nga Kouba et al.,
(2012) duke treguar shumë kujdes për të dëmtuar kafshën sa më pak. Përqëndrimi i
dozës së hormonit të injektuar rregullohet për gram peshë trupore (g-1) si në pikën
2.1.1.1.2. Hormonin e injektuam në rrugë intraperitoneale (IP), rrugë kjo që siguron
rënien e hormonit drejtëpërsëdrejti në testikuj. Për çdo kafshë përdoren shiringa (0.5
cc ose 1 cc) dhe doreza të veçanta (Figura 2.5).
Pas administrimit të hormonit, bretkosat meshkuj u mbajtën në temperaturën e
dhomës në një kuti të vogël plastike me 15-20 mL ujë. Pas 24 orësh, urina spermike u
mblodh përmes masazhimit të butë të barkut mbi një pjatë Petri. Përqëndrimi i
spermës në urinën spermike u përcaktua si në pikën 2.1.1.2.1.

Figura 2.4. Përftimi i spermës me anë të teknikës së macerimit, Pelophylax
shqipericus.

Figura 2.5. Injektimi intraperitoneal (IP) i hormonit hCG në Pelophylax shqipericus.
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2.1.2 Përgatitja e gametëve për fekondim
2.1.2.1 Përgatitja e vezëve me dhe pa mbështjellje xhelatinore
Vezët me mbështjellje xhelatinore përftohen me teknikën e shtrydhjes, e cila garanton
që përgjatë kalimit të tyre në ovidukt, ato të vishen me mbështjelljen xhelatinore
(sipas Caputo et al., 2001 dhe modifikuar nga Turani et al., 2018). Ndërkohë, vezët e
kavitetit abdominal, të përftuara me teknikën e disektimit, janë pa mbëshjellje
xhelatinore.
2.1.2.2 Përgatitja e spermës për fekondim
Për të aftësuar spermën për fekondim (kapacitacion), atë e inkubojmë në prani të
xhelit të vezëve të përftuar përmes përzjerjes dhe centrifugimit për 1 minutë të 5
mbështjelljeve xhelatinore të marra nga çdo individ femër, dhe 1 mL uji rubineti të
filtruar me osmozë reverse. Përzjerja e centrifuguar ruhet në akull deri në përdorim.
2.1.3 Karakterizimi morfologjik i spermës
Përpara përftimit të spermës, individët meshkuj u peshuan, u mat gjatësia kokë-bisht
deri në 0.1 mm saktësi. Karakterizimi i tipareve morfologjike të spermës u realizua
duke përdorur mikroskop me fazë-kontrast (Optika B-500 TPH, Itali) (Figura 2.6).

Figura 2.6. Ilustrim i karakterizimit të tipareve të spermës së Pelophylax shqipericus
me anë të mikroskopit me fazë-kontrast. Figurë sipas V. Aliko, 2018.
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2.1.3.1 Përqendrimi i spermës
Për të vlerësuar përqendrimin e spermës për 1 mL, 1 μL e pezullimit (suspension)
origjinal u hollua në raportin 20:1 me tretësirë Holtfreter për të aktivizuar
spermatozoidët dhe për të arritur një osmolaritet optimal midis 5 - 60 mOsmol/L. 1
μL e pezullimit të spermës u pipetua në dhomëzat e hemocitometrit Bürker (Bright
Line, Optik Labor, Gjermani). Numri i spermatozoidëve lëvizës të pranishëm në pesë
kuadratë të dhomës Bürker u regjistruan dhe u përdorën për të llogaritur përqendrimin
total të spermës brenda pezullimit (sipas Browne et al., 2006a dhe Browne et al.,
2006b). Përqendrimi i spermës u përcaktua si numër i spermatozoidëve për njësi
peshe të testikulit, në 1 mL.
2.1.3.2 Morfologjia e spermës
Për të studiuar morfologjinë e spermatozoidëve, u përgatitën strishe mikoskopike,
duke marrë 2 ose 3 pika nga suspensioni i përgatitur i spermës, tharë në ajër, dhe
ngjyrosur me ngjyrues Diff-QuickR (Dade Behring Inc., Newark, NJ). Ngjyrosja bëhet
duke zhytur çdo strishe, për 10-15 sekonda, në secilën prej përbërësve të setit të
ngjyruesit. Me pas, strishet shpëlahen me ujë të distiluar dhe thahen në ajër.
Për çdo individ mashkull, u vlerësuan morfologjikisht 10 spermatozoidë (nga 1
spermatozoidë për fushë mikroskopi) normalë (pa dëmtime apo anomali të dukshme).
Spermatozoidët u fotografuan në mikroskop me fazë-kontrast (Optika B-500 TPH,
Itali) i lidhur drejtëpërsëdrejti me kompjuterin PC (Figura.2.7).
Përcaktimi i gjatësisë totale të spermatozoidit (me saktësi deri 0,1 μm), gjatësisë së
kokës dhe gjatësisë së flagjelit, u realizua me ndihmën e programit Optika Vision Lite
2.1.

Figura 2.7. Spermatozoidë i Pelophylax shqipericus.
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2.1.3.3 Mbijetesa e spermës
Mbijetesa e spermës u përcaktua në bazë të metodës së përshkruar nga Reyer et al.,
(2003). Shkurtimisht, tretësira e spermës së P. shqipericus u përgatit duke maceruar
testikujt e diseksuar në një pjatë Petri me 0,5 mL ujë nga rubineti, të de-klorinuar.
Tretësira e spermës transferohet në tuba Eppendorf 1 mL. Pas filtrimit, 5 μL
suspension i spermës u pipetua nga tubat Eppendorf mbi një lamë mikroskopi, në
intervalet kohore: 5 min (t0), 3, 8, 24, 48, 72, dhe 96 orë. Ndërkohë, përgjatë
procedurës, sperma ruhet në 4oC. Për të vlerësuar vitalitetin e spermës, secila lamë u
trajtua me 5 µL tretës “e kuqe neutrale”. Vetëm qelizat e gjalla ngjyrosen me të kuqen
neutrale (Romeis, 1948). Mbijetesa e spermës (përqindja e spermatozoideve të gjallë)
u përcaktua si raport i spermatozoidëve të gjallë (vitalë) me ata të ngordhur, pas
numërimit të 100-200 spermatozoidëve në 10 fusha mikroskopi të zgjedhura rastësisht
(Kühnel et al., 2010).
2.1.3.4 Lëvizshmëria e spermës
Lëvizshmëria e spermës u vlerësua në mikroskop fazë-kontrast (Optika B-500 TPH,
Itali), duke vëzhguar spermën e aktivizuar duke mbajtur në temperaturë dhome
(18oC), me zmadhimin x 400. 1μL spermë u transferua drejtëpërsëdrejti në
hemocitometrin Bürker ku u përcaktua numri i spermatozoidëve lëvizës dhe jolëvizës në tetë kuadrate. Çdo shenjë lëvizjeje u shënua si lëvizshmëri. Vlerësimi u
realizua 5 min (t0), 1, 2, 3, 4 ditë pas aktivizimit të spermës.
2.1.4 Fekondimi in vitro
Para fekondimit vezët shpëlahen tri herë me ujë të de-klorinuar, me qëllim largimin e
teprisë së SAR, i cili pengon lëvishmërinë e spermës. Në secilën pjatë Petri, ku do të
kryhet fekondimi, vendosen me kujdes 20-30 vezë (vezë të përftuara me diseksion,
vezë me mbështjellje xhelatinore, dhe vezë pa mbështjellje xhelatinore), duke
minimizuar çdo shqetësim për të shmangur dukurinë e vetë-aktivizimit të vezëve
(Kouba et al., 2012). Me ndihmën e një shiringë 28G, 13 mm të gjatë, hidhet me pika
sperma në përqëndrimin (1.0 x 106 spermë/mL) drejtëpërsëdrejti mbi vezët (rasti i
vëzëve të marra me diseksion) ose duke e injektuar nën shtresën e xhelit (rasti i
vezëve të marra me shtrydhje), dhe lihet në qetësi për 5-10 minuta, për të optimizuar
fekondimin (Hollinger and Corton, 1980). Për të realizuar eksperimentet ku vlerësohet
roli i mbështjelljes xhelatinore në aktivizimin e spermës, kjo e fundit, para se të
kryejmë fekondimin in vitro, pre-inkubohet me xhelin e vezëve, të parapërgatitur si në
pikën 2.1.2.2.
Më pas, i mbulojmë vezët me tretësirë Holtfreter dhe i lejojmë të zhvillohen në
temperaturën e dhomës, në pjata Petri (60 x 15 mm) të trajtuara paraprakisht me
tretësirë antibiotiku me 25 μg/mL amfotericinë B, 10 U/mL penicilinë dhe 10 μg/mL
streptomicinë, për të parandaluar infektimin e vezëve (Toro and Michael, 2004)
(Figura 2.8).
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Figura 2.8. Fekondimi in vitro: a) hedhja e spermës drejtëpërsëdrejti mbi vezë, b)
injektimi i spermës nën shtresën xhelatinore.
30 minuta pas fekondimit kontrollojmë me ndihmën e steromikroskopit, për shenja të
fekondimit dhe procesin e ndjekim në vazhdimësi për 10-18 orët pasuese për të
evidentuar stadet e ndryshme të segmentimit dhe gastrulimit (Figura 2.9). 24-28 orë
pas fekondimit, vezët u transferuan nga pjatat e Petrit në enë plastike (20 x 11.5 x 7.5
cm) të mbushura me ujë të de-klorinuar. Uji u ndërrua rregullisht përgjatë gjithë
vijimit të eksperimentit, deri në përfundimin e metamorfozës.
2.1.4.1 Vlerësimi i suksesit të teknikës së fekondimit in vitro
Rendimenti i fekondimit u vlerësua si përqindje e vëzëve të fekonduara që kanë
arritur stadet larvare Gosner 4-6, 6-12 orë pas fekondimit. Suksesi i teknikës së
fekondimit in vitro, u përcaktua si përqindja e embrioneve që zhvillohen duke arritur
fazën neurulim (stadet Gosner 14-16).

2.2 Vlerësimi i stadeve të embriogjenezës
Pёr vlerёsimin e fazave tё ndryshme tё zhvillimit embrional, vezёt e fekonduara u
ndoqёn menjёherё 30 minuta pas fekondimit, moment ky qё pёrkon me shfaqjen e
pikёs sё penetrimit tё spermatozoidit. Vrojtimi i ecurisë së zhvillimit embrional u bë
nën steromikroskop pa ndërprerje deri në formimin e neurulave dhe stadet e ndryshme
të zhvillimit u fotografuan më aparat Kodak, 7.2 megapixel (Figura 2.9). Duke qënë
se nuk ka një standard të stadeve të zhvillimit për P. Shqipericus, vlerësimi dhe
përcaktimi i stadeve të zhvillimit embrional dhe larvar u krye sipas Gosner (1960)
duke u plotësuar për llojin në studim (Figura 2.10).

Figura 2.9. Vrojtimi i ecurisë së
zhvillimit embrional.
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Figura 2.10. Stadet e zhvillimit embrional sipas Gosner, 1960.

2.3 Faktorët që ndikojnë në suksesin e teknikës së fekondimit in vitro dhe
zhvillimin embrional dhe larvar
2.3.1 Mbështjellja xhelatinore e vezëve
Për të studiuar ndikimin e mbështjelljes xhelatinore të vezëve në suksesin e
fekondimit, u eksperimentuan in vitro 24 individë Pelophylax shqipericus të maturuar
seksualisht (12 meshkuj dhe 12 femra), të ndara në katër grupe eksperimenti me 6
individë seicili (një kontroll dhe tre grupe trajtimi). Vezët e çdo individi femër (rreth
150-210 vezë) u fekonduan si vijon:
(a) vezë me mbështjellje xhelatinore, të përftuara me shtrydhje, u fekonduan me
spermë nga një mashkull (grup kontroll),
(b) vezë të kavitetit abdominal, të përftuara me diseksion, u fekonduan me
spermën e pa aktivizuar të një mashkulli, (grupi I i trajtimit);
(c) vezë pa mbështjellje xhelatinore, u fekonduan me spermën e pa aktivizuar të
një mashkulli, (grupi II i trajtimit), dhe
(d) vezë pa mbështjellje xhelatinore, u fekonduan me spermën e pre-inkubuar me
xhelin e vezëve, (grupi III i trajtimit).
Fekondimi in vitro u krye duke ndjekur procedurën e përshkruar nga Berger et al.
1994; dhe përmirësuar nga Turani et al., 2018 (Figura 2.11).
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Figura 2.11. Fekondimi in vitro i Pelophylax shqipericus. Figurë ilustrim sipas V.
Aliko, 2019.
2.3.2 Temperatura
Për të parë ndikimin e temperaturës në zhvillimin larvar, në laborator u ngrit
eksperimenti ku 100 larva Bufotes viridis pranë stadit 21-22 Gosner, me gjatësi
trupore 2.5 cm, u ekspozuan në pesë regjime të ndryshme, temperatura të ndryshme
(me dy përsëritje) si më poshtë (Figura 2.12):






Grupi I - temperatura 19-20oC ( kontroll, n=20);
Grupi II - temperatura 16-17oC (n=20; në mjedis);
Grupi III - temperatura 17oC (n=20, në laborator);
Grupi IV - temperatura 3oC (n=20);
Grupi V - temperatura 25oC (n=20).

Gjatë eksperimentit faza e zhvillimit kontrollohej dhe fotografohej çdo 12 orë.
Gjatësia e përgjithshme e trupit (BL) e secilës larvë u vlerësua duke përdorur
programin corelDRAW 11. Stadi i zhvillimit, BL, dhe kohëzgjatja e fazave të
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metamorfozës për secilin grup u matën në ditët 1, 5, 19 dhe 30 pas ngritjes së
eksperimentit, pra në stadet 27-30, 30-35, 40-42 dhe 42-45 Gosner.
Për shkak të ndryshimeve kohore të zhvillimit ndërmjet individëve të të njëjtit grup
eksperimental, faza e zhvillimit u konsiderua e ndryshuar kur 70% e larvave në të
njëjtin grup të kishin arritur stadin e ri. Në përfundim të eksperimentit (koha
eksperimentale 40 ditë), individët e rinj juvenilë u kthyen në habitatin e tyre natyror.

Figura 2.12. Ngritja e eksperimentit për ndikimin e temperaturës (figurë ilustrim për
një përsëritje eksperiementale).
2.3.3 Ndikimi i nivelit të ujit
Për të parë ndikimin e nivelit të ujit në kohën e zhvillimit larvar, 40 larva Bufotes
viridis u ekspozuan në të njëjtën temperaturë (T=20oC) dhe në dy nivele të ndryshme
uji (me katër përsëritje) (Figura 2.13). Fillimisht larvat vendosen në të dy enët në të
njëjtën temperaturë dhe të njëjtin nivel uji; më pas në enën e trajtimit fillojmë ulim
nivelin e ujit duke e hequr atë gradualisht. Në këtë mënyrë garantojmë kushte të njëjta
eksperimenti si dhe induktojmë te larvat stresin e “tharjes së pellgut”.



Grupi I - niveli i ujit 4 cm (kontroll, n=20);
Grupi II - niveli i ujit 2 cm (n=20).
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Stadi i zhvillimit, BL, dhe kohëzgjatja e fazave të metamorfozës për secilin grup u
përcaktuan si në pikën 2.3.2.

Figura 2.13. Ngritja e eksperimentit për ndikimin e nivelit të ujit (figurë ilustrim për
një përsëritje eksperiementale).
2.3.4 Ndikimi i ksenobiotikëve
Për të studiuar ndikimin e ksenobiotikëve në zhvillimin larvar të P. Shqipericus, u
analizua ndikimi i bakrit (Cu), ibuprofenit (IBU) dhe ciklofosfamidit (CP). Zgjedhja e
ksenobiotikëve u bë në përputhje me raportimet për gjetjen dhe frekuencat e tyre në
trupat ujorë ujëëmbël në vendin tonë (Nuro et al., 2016). Bakri u përzgjodh si
përfaqësues i grupit të metaleve të rënda, i gjendur më shpesh në natyrë, ndërsa IBU
si një nga përfaqësuesit më të zakonshëm të preparateve farmaceutike gjerësisht të
përdorur në vendin tonë. Ciklofosfamidi (CP) (CAS No 50-18-0, Endoxan, Asta),
është një nga mutagjenet dhe teratogjenët e studiuar më gjerësisht (Kour et al., 2017).
Në eksperimentet tona u përdor si kontroll pozitiv.
2.3.4.1 Bakri (Cu)
Ngritja e eksperimentit
Të gjitha tretësirat e përdorura në këtë pjesë eksperimentale u përgatitën të freskëta,
përpara çdo eksperimenti.
Në bioanalizën tonë, embrionet P. shqipericus e prodhuara in vitro sipas procedurës të
përshkruar në pikën 2.1.4 dhe larvat, përkatësisht në fazat Gosner 2, Gosner 21 dhe
Gosner 40 (Gosner, 1960), të marra nga dy grupe prindërore u ekspozuan në dy doza
të ulëta të sulfatit të bakrit (0.05 mg/L; 0.1mg/L) për 24 orë dhe në një temperaturë të
kontrolluar të dhomës prej 20 ± 0.58oC. Dozat e përdorura të sulfatit të bakrit u
përzgjodhën duke patur parasysh dozat e referuara në mjedis (Lazo et al., 2004; Arapi
et al., 2008) dhe LC50 e bakrit për larvat e Bufo spp., të përcaktuar në një punim të
mëparshëm (E. Nuna, Tezë Masteri, 2013). Përqendrimet e nevojshme të joneve të
bakrit u përgatitën duke tretur sasinë e duhur të CuSO4 × 5H2O, në ujë të de-klorinuar.
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Pas ekspozimit, embrionet u vendosën në enë me ujë të pastër (pa bakër), ku
vazhduan zhvillimin larvar. Në secilin rast, në total 150 embrione dhe larva P.
shqipericus (Gosner 21 dhe Gosner 40) u ndanë në 3 grupe me nga 50 individë secili,
me dy përsëritje përkatësisht (Figura 2.14):




Grupi I [kontroll (pa bakër), n =50];
Grupi II (0.05 mg/L CuSO4, n = 50);
Grupi III (0.1 mg/L CuSO4, n = 50).

Figura 2.14. Ngritja e eksperimentit për ndikimin e bakrit (për një përsëritje
eksperiementale).
Embrionet e ngordhura nuk u hoqën duke shmangur përzierjen e ujit, pasi në studime
të tjera është treguar se edhe përzierja e thjeshtë e ujit mund të ndikojë në rezultatet e
një eksperimenti në fazat embrionale të zhvillimit (Dmitrieva, 2005). Numri i
embrioneve të ngordhura dhe faza e zhvillimit u regjistruan çdo 8 orë. Për të vlerësuar
ndikimin e sulfatit të bakrit, çdo gjysëm ore larvat u vrojtuan në stereomikroskop për
ndryshimet e mundshme morfologjike, gjatë 120 orëve në vijim, dhe u përllogarit
përqindja e mbijetesës, duke matur vdekshmërinë si numër i individëve të ngordhur
ndaj totalit të larvave të ekspozuara. Gjithashtu, janë regjistruar ndryshimet në sjellje,
të vërejtura në të gjitha grupet eksperimentale.
Anomalitë morfologjike dhe hematologjike
Njëzet e pesë larva nga kontrolli dhe secili grup trajtimi, u matën për madhësinë e
përgjithshme të trupit, gjerësinë dhe gjatësinë duke përdorur letër të milimetruar, pasi
i mbijetuan periudhës së provës 24-orëshe. Për më tepër, 5 individë nga grupet e
kontrollit dhe të trajtimit u përdorën për të marrë kampione gjaku nëpërmjet shpimit
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kardiak, nën një xham zmadhues. Strishat e gjakut për secilën kafshë u përgatitën
menjëherë në lama të pastra, u fiksuan në metanol të pastër për 5 minuta dhe u lejuan
të thahen në ajër. Më pas, u ngjyrosën me 12% tretësirë Giemmsa-Romanowski për
20-30 minuta. Ndryshimet morfologjike të eritrociteve të larvave P. shqipericus u
përcaktuan me mikroskop optik (KN-100TC, Kyowa optical, Co; Ltd, Tokyo i pajisur
me kamera YCU-300F 3CCD) me zmadhimin x 1.000. Eritrocitet u fotografuan dhe u
analizuan me programin ImageJ. Vlerësimi i anomalive eritrocitare u bë sipas
(Carrasco et al., 1990) duke vrojtuar 1.000 eritrocite për individ. Frekuenca e
mikronukleuseve llogaritet si eritrocite të mikronukleuar për 1000 eritrocite të
vlerësuar.
MN‰ = Nr.RBC me MN/Nr total të RBC të numëruar x 1000
2.3.4.2 Ibuprofeni (IBU)
Për të evidentuar ndikimin e IBU u përdorën larva P. shqipericus, të prodhuara in
vitro sipas procedures të përshkruar në pikën 2.1.4, në fazën 21 Gosner dhe në një
temperaturë të kontrolluar të dhomës prej 20 ± 0.58oC. Eksperimenti është realizuar
duke ndarë larvat P. shqipericus në tre grupe me nga 10 individë secili (Figura 2.15):




kontroll (n=10);
kontroll pozitiv (duke përdorur CP 5 mg/L, n=10);
grup eksperimental (i ekspozuar ndaj IBU 5 μg/L të shtuar drejtpërsëdrejti në
ujë për 48 orë, n=10).

Figura 2.15. Ngritja e eksperimentit për ndikimin e ibuprofenit.
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Gjatë periudhës së ekspozimit, larvat janë mbajtur në akuarium 50 L, me ujë të
oksigjenuar (mirëajrosur) në 21°C. Frekuenca e mikronukleuseve në secilin grup u
përcaktua pas 24 orë dhe 48 orë ekspozimi. Për të vlerësuar ndryshimet e mundshme
në gjak, u përgatitën strishe gjaku si në pikën 2.3.4.1. Për secilën larvë, u përgatitën
tre strisha të cilat u vlerësuan nga një vëzhgues i vetëm, duke përdorur një mikroskop
me dritë (Mikroskop dixhital LCD, DMC-653) i lidhur direkt me kompjuterin PC për
përpunimin e figurës.

2.4 Metoda statistikore
Për përpunimin dhe paraqitjen e rezultateve të këtij punimi janë përdorur programet
Microsoft Office Exel (2016), SPSS version 20 (IBM statistics 2011). Të dhënat janë
paraqitur si mesatare  deviacion standard (SD), me përjashtim të disa rasteve ku ka
qënë më e përshtatshme paraqitja e gabimit standard (SE). Më poshtë jepen testet
statistikore që janë zhvilluar për të treguar besueshmërinë e rezultateve të përftuara
gjatë këtij studimi pas vlerësimit të normalitetit të shpërndarjes të të dhënave.
Për të përcaktuar variancën në të gjithë parametrat e matur në tiparet morfologjike të
spermës është përdorur analiza e njëanshme e variancës (one-way ANOVA).
Në analizën statistikore në faktorët që ndikojnë në suksesin e teknikës së fekondimit
in vitro (mbështjellja xhelatinore e vezëve) është përdorur analiza e njëanshme e
variancës (one-way ANOVA). Modelet u testuan më tej sipas Nagarsenker (1984),
dhe Shapiro and Wilk (1965).
Në faktorët që ndikojnë në zhvillimin embrional dhe larvar për të treguar ndryshimet
sinjifikante midis grupeve është përdorur testi Student i çifteve (Paired Samples Ttest); analiza parametrike e variancës (ANOVA) ose analiza joparametrike (testi
Kruskal Wallis) bazuar në shpërndarjen e të dhënave (normaliteti dhe homogjeniteti i
variancës); testi Wilcoxon Signed Rank për të dhënat e matjeve morfologjike. Kur u
vërejt një tregues i një ndryshimi sinjifikant (p<.01), diferencat u analizuan nga testi
post-hoc Dunn.
Për të gjitha llojet e testeve statistikore që janë zhvilluar, ndryshimet janë konsideruar
statistikisht të besueshme për çdo p<0.05 dhe p<0.01.
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3.1 Teknika e fekondimit in vitro
3.1.1 Përftimi dhe përgatitja e gametëve për fekondim
3.1.1.1 Përftimi dhe përgatitja e vezëve
Rezultatet e punimit treguan se kur vezët përftoheshin me shtrydhje, duke imituar
ampleksusin natyror, fekondimi ishte më eficient, ndërsa metoda e përftimit të vezëve
me diseksion, prodhon (vezët e kavitetit abdominal) vezë të pafekondueshme.
Mendojmë që kjo është e lidhur me karakteristikat morfologjike të vezëve dhe stadin
e pjekurisë së tyre, si dhe me mungesën shpeshherë të lëshimit spontan të vezëve të
vërejtur gjatë këtij studimi. Studimi i Kouba et al., (2012), tregon se femrat e
bretkosave, në mungesë të ampleksusit, shpeshherë e kanë të pamundur lëshimin
spontan të vezëve; kjo sepse gjatë ampleksusit, te femra çlirohet një kaskadë
hormonesh që mundësojnë lëshimin e vezëve. Studimi ynë tregoi se për të kapërcyer
këtë vështirësi mënyra më e mirë dhe më eficiente në raport me suksesin e fekondimit
in vitro, për pëftimin e vezëve, është teknika përmes shtrydhjes. Kjo u vërtetua edhe
nga vlerësimi i vezëve nën steromikroskop, të përftuara me diseksion dhe me
shtrydhje, i cili tregoi praninë e një numri më të madh vezësh të pamaturuara dhe pa
mbështjellje xhelatinore në vezët e kavitetit abdominal (Figura 3.1). Kjo e fundit, tek
amfibët i vishet vezëve gjatë kalimit të tyre nëpër ovidukt, në momentin e lëshimit të
vezëve. Klasifikimi në stade bazohet në madhësi dhe ngjyrë, përkatësisht: stadi I dhe
II - pre-vitelogjenik; III dhe IV - vitelogjenik; V dhe VI vitelogjenik dhe plotësisht i
maturuar (sipas Dumont, 1972). Rëndësia e mbështjelljes xhelatinore në procesin e
fekondimit trajtohet në mënyrë më të detajuar në pikën 3.3.1.

Figura 3.1. Vezë në faza të ndryshme zhvillimore, të para nën steriomikroskop.
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Një moment tjetër i rëndësishëm ka të bëjë me mënyrën e trajtimit të vezëve, përpara
kryerjes së fekondimit. Rezultoi më e suksesshme trajtimi i vezëve paraprakisht me
tretësirë Holtfreter për 10-15 minuta, dhe pastaj me ujë rrjeti, të de-klorinuar. Minutat
e para janë vendimtare në suksesin e fekondimit të vezës nga një spermatozoidë. Në
prani të ujit, për një kohë më të gjatë, shtresa xhelatinore e vezëve ngurtësohet duke
pamundësuar depërtimin e spermatozoidit dhe ulur përqindjen e fekondimit. Duket se
tretësira Holtfreter, ruan më mirë osmolalitetin e xhelit të vezës duke mos
kompromentuar aftësinë e spermatozoidit për depërtim (Kouba et al., 2012).
Ngurtësimi i xhelit të vezëve është një mekanizëm që supozohet se ka evoluar për të
shërbyer si një bllok natyral ndaj polispermisë, fekondimit të shumëfishtë të vezëve
(Hollinger and Corton, 1980; Elinson, 1986).
Përftimi i gametëve përfaqëson një nga hapat më të rëndësishëm në suksesin e

teknikës së riprodhimit in vitro në anurë. Sigurimi i spermës nëpërmjet metodës së
macerimit të testikujve (sakrifikimit të kafshës) apo urinës spermike paraqitet
relativisht më i lehtë se përftimi i ovociteve nga individët femra, proces ky që
ndonjëherë mund të jetë i vështirë. Ndërsa meshkujt mund të sakrifikohen dhe testet e
maceruara mblidhen lehtësisht për IVF, marrja e ovociteve të fekondueshme
ndonjëherë mund të jetë e vështirë. Femrat e trajtuara me hormonet ekzogjene është
treguar që ovulojnë spontanisht (Browne et al., 2006a, 2006b) ose ovocitet e tyre
mund të nxirren nga individi femër pas një presioni të butë të ushtrua në zonën e belit
(Nënkomisioni i Standarteve te Amfibët, 1996). Injeksionet me hCG ose LHRH mund
të çojnë, në ovulim të vezëve të fekondueshme, deri në 7 orë pas administrimit (Brun,
1975; Vance and Kouba, të dhëna të pabotuara) për shkak të ndikimit të sekrecioneve
të ovidukteve (Ishihara et al., 1984; Krapf et al., 2007).
Ovocitet e kavitetit abdominal nuk janë të afta për fekondim, përveçse nëse trajtohen
paraprakisht, in vitro, me hormone steroidalë. Progesteroni mund të shkaktojë
maturimin përfundimtar in vitro të ovociteve të amfibëve brenda 24 orësh (Schuetz,
1971; Masui and Clarke, 1979). Ёshtë e preferueshme të zhvillohen protokolle për
ovulimin spontan duke përdorur teknika jo-invazive të hormoneve, pasi xheli i vezëve
nga sekrecionet oviduktale gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në përgatitjen e
spermatozoidëve për fekondim (Ishihara et al., 1984) dhe posaçërisht në aftësimin e
spermatozoidëve për të kryer reaksionet akrosomale (Ueda et al., 2002).
Administrimi hormonal me hCG i bretkosave (meshkuj dhe femra) rezultoi jo
eficient; në asnjë individ femër nuk u vërrejt lëshim spontan vezësh, dhe sperma e
përftuar nga meshkujt nuk tregoi asnjë epërsi në përqëndrim apo aftësi fekonduese.
Kështu, më tej procedura e fekondimit in vitro u vazhdua me përftimin e vezëve me
shtrydhje dhe spermë me diseksion dhe macerim testikujsh.
Mungesa e përgjigjes në induktimin e gametëve përmes injektimit hormonal
mëndojmë se është e lidhur me disa faktorë që kanë të bëjnë me prodhimin e spermës
në amfibë, të cilët ende nuk janë qartësuar.
Mekanizmat e rregullimit të funksionit të boshtit hipotalamo-hipofizaro-gonadal te
amfibët janë ende të paqartë, krahasuar me atë të vertebrorëve të tjerë. Rrjedhimisht,
edhe manipulimi i tij për të induktuar prodhimin e gametëve bëhet i vështirë.
Megjithëse ka studime që kanë eksperimentuar induktimin e gametëve në amfibë
duke përdorur dy lloj hormonesh, si LHRH dhe hCG, rezultatet kanë treguar se
suksesi varet shumë nga lloji i hormonit të përdorur dhe lloji i amfibit në studim (Silla
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et al. 2012). Përgjithësisht, parapëlqehet të përdoret hCG në amfibë, për shkak të
lehtësisë së gjetjes së preparatit, aktivitetit të tij të standardizuar në IU (gjë që
lehtëson përgatitjen e dozave të ndryshme), si dhe ndikimeve të vogla anësore në
shëndetin e kafshëve. Përdorimi i hCG ka rezualtuar i suksesshëm në disa lloje
Bufonidë (Brown et al., 2006), ndërkohë që nuk ka dhënë rezultat në shumë lloje të
tjerë. Mendojmë se mungesa e përgjigjes ndaj hCG të vërrejtur në rastin e P.
shqipericus, mund të jetë e lidhur me afinitetin më të ulët të receptorëve të LH që ky
lloj posedon, ndaj hCG, si dhe me ndikimin e stresit të manipulimit gjatë të cilit mund
të lirohen neurotejçues si dopamina e cila njihet për ndikimin e saj frenues mbi LH.
Studime të ngjashme kanë treguar se, kur hCG kombinohet me përdorimin e
antagonistëve të GnRH, përgjigjja mund të jetë më efektive, kjo për shkak të
stimulimit të njëhershëm të hipofizës dhe gonadeve dhe shtypjes së frenimit nga stresi
(Silla et al., 2012).
Gjithashtu, përgjigjja e bretkosave ndaj trajtimit hormonal varet edhe nga gjendja e
kafshës në momentin e trajtimit (e mbajtur në kushte laboratorike apo e sapo marrë në
mjedisin natyror), kontrolli i fotoperiudhës gjatë eksperimentit, të qënurit brenda apo
jashtë periudhës së riprodhimit, filogjenia, si dhe nga ndikimi i stresit të mjedisit
(Clulow et al., 2019; Silla et al., 2012). Pelophylax shqipericus dhe Bufotes viridis
rezultuan refraktare ndaj stimulimit hormonal me hCG. Trajtimi i Rana temporaria
me një antagonist të dopaminës si metoclopramidi, nxiti prodhimin e spermës duke
kapërcyer sezonalitetin dhe specificitetin e llojit (Trudeau et al., 2010; Uteshev et al.,
2011).
Mungesa e suksesit në rastin tonë, është një çështje që meriton studim të mëtejshëm
lidhur me: (1) gjetjen e llojit të hormonit dhe dozës së duhur për induktim, (2)
përdorimi i kombinuar i një dopamino-antagonisti me hormonin; dhe (3) stimulimi
paraprak i spermës së marrë jashtë apo brenda sezonit të riprodhimit, për të rritur
mundësitë e fekondimit.
3.1.1.2 Përftimi dhe përgatitja e spermës
Përftimi i spermës u bë duke përdorur 2 metoda: atë të diseksionit me macerim të
testikujve, dhe trajtimit hormonal me hCG ekzogjen. Ashtu siç u përshkrua edhe për
vezët në pikën 3.1.1.1, metoda hormonale rezultoi jo efiçiente në prodhimin e shtuar
të spermës. Studimet tregojnë se trajtimi me hormonin hCG mund të jetë joefektiv në
vetvete për stimulimin e ampleksusit natyror dhe maturimit në shumë lloje;
megjithatë, dobia e tij për IVF është shumë më e rëndësishme pasi përmes kësaj
metode mund të mblidhen përqëndrime më të larta të spermatozoidëve në krahasim
me LHRH (Kouba and Vance, 2009). Fakti që në punimin tonë, trajtimi hormonal me
hCG nuk solli ndryshim sinjifikativ me një prodhim më të shtuar apo me fertilitet më
të lartë të spermës, është provë që ndikimi i hormonit është specifik për llojin. Për të
ardhmen, një drejtim interesant do të ishte studimi i llojit të hormonit që do të kishte
efektivitet më të lartë në stimulimin e llojit të bretkosave Pelophylax.
Për këtë arsye, gjatë gjithë eksperimenteve tona, u përdor spermë e mbledhur nga
individët meshkuj përmes metodës së macerimit të testikujve dhe ruajtjes (afatshkurtër) së spermës në temperaturën 4°C deri në përdorim. Pjesa më e madhe e
spermatozoidëve të amfibëve tolerojnë temperaturat e ftohjes deri në pikën e ngrirjes
për rreth dy javë (Fitzsimmons et al., 2009; Browne et al., 2001; Unger et al., 2013).
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Reduktimi i temperaturës afër 4°C, ndikon në ngadalësimin e temperaturës së
spermës, duke zgjatur kështu jetëgjatësinë e saj dhe aftësinë fertilizuese. E mbajtur në
këtë mënyrë, sperma e P. shqipericus, i ruajti aftësitë e saj fekonduese deri në 1 javë.
Kjo lehtëson kryerjen e proçedurës së fekondimit in vitro, pasi ruan karakteristikat e
spermës gjatë kohës së manipulimit të vezëve.
Teknika e macerimit të testikujve, prej kohësh, është përdorur gjerësisht në studimet e
fekondimit të amfibëve dhe të cilësisë së spermës (Browne et al., 1998; Edwards et
al., 2004; Hettyey and Roberts, 2006), duke siguruar në mënyrë efikase numrin më të
lartë të spermatozoidëve të maturuar (Rugh, 1948). Tashmë, për mbledhjen,
përpunimin dhe ruajtjen e spermatozoidëve të amfibëve, si dhe vlerësimin e cilësisë së
tyre, ekzistojnë metodave të standardizuara (Browne et al., 2019).
3.1.2 Karakterizimi morfologjik i spermatozoidëve
Në këtë punim u karakterizuan për herë të parë spermatozoidët e Pelophylax
shqipericus, për tipare të tilla si përqëndrimi, morfometria, lëvizshmëria dhe
jetëgjatësia, të cilat janë pjesë e rëndësishme e suksesit të teknikës së fekondimit in
vitro të këtij lloji.
Sperma e analizuar e P. shqipericus tregoi një përqendrim mesatar prej 25.5 × 106
spermatozoidë/mL. Spermatozoidët e P. shqipericus janë të përbërë nga tre pjesë të
dallueshme: koka, qafa dhe bishti (Figura 3.2).
Në Tabelën 3.1 tregohen karakteristikat morfologjike (gjatësia e kokës, e bishtit dhe
raporti i gjatësisë kokë/bisht) të spermatozoidëve të P. shqipericus të matura në
mikroskopin me fazë-kontrast. Gjatësia mesatare e kokës, përfshirë akrosomën dhe
qafën u vlerësua të jetë 11.78 μm ± 0.32, ndërsa gjatësia e bishtit rezultoi 29.2 ± 1.75
μm. Trashësia mesatare e kokës u vlerësua 3.45 μm. Gjatësia mesatare totale e
spermatozoidit rezultoi 41.02 ± 1.83 μm. Pra, raporti mesatar midis bishtit të
spermatozoidit dhe gjatësisë së kokës rezultoi 2.48:1.
Tabela 3.1. Statistikat përshkruese për matjet morfologjike të spermës së Pelophylax
shqipericus.
Mesatare
Gjatësia e kokës μm

Shmangia
Standarde

Maksimum

Minimum

11.78

0.32

12.3

11.4

Gjatësia e bishtit μm (n
= 10)

29.24

1.75

32.6

27.2

Raporti i gjatësisë
kokë/bisht

1/2.48

0.13

1/2.65

1/2.26

25.5

0.1

25.6

25.3

(n = 10)

Nr. Spermatozoidëve
(x106)
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Figura 3.2. Morfologjia e spermatozoidit të Pelophylax shqipericus.
(A, C, F) Spermatozoidë tipike të P. shqipericus: 1-koka; 2-qafa; 3-bishti. (B)
Spermatozoidë jonormal me kokë në formë të rrumbullakët dhe mungesë të qafës. (G)
Spermatozoidë jo-normal me kokë të rrumbullakët. (D, E) Spermatozoidë të
pamaturuar.
Rezultatet tona treguan se niveli i mbijetesës së spermës (përqindja e spermatozoidëve
të gjallë) ishte maksimal menjëherë pas përgatitjes së hollimit (t0 = 100%) me prirje
për të rënë ndjeshëm sinjifikisht (p<.05) me kalimin e kohës së ruajtjes (Figura 3.3).
48 orë pas marrjes së spermës përqindja e spermatozoidëve jetikë (vitalë) ose
spermatozoidëve të mbijetuar, u vu re të binte në 75%. Pas Ditës 2, spermatozoidët
shfaqën një vitalitet mesatar afër 40% (në Ditën 3) dhe rreth 16% në Ditën 4.
Analiza e spermës konfirmoi se përqindja e spermatozoidëve lëvizës është e lidhur me
jëtëgjatësinë e spermës. Siç tregohet dhe në Figurën 3.3 rënia në mënyrë sinjifikante e
lëvizshmërisë së spermës (p<.05) në P. shqipericus ndoqi të njëjtin tendencë si
jetëgjatësia e spermës, për tu reduktuar në 30% në Ditën 3.
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Jetëgjatësia dhe lëvizshmëria e spermës së P. shqipericus
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Figura 3. 3. Jetëgjatësia dhe lëvizshmëria e spermës së Pelophylax shqipericus gjatë
kohës së ruajtjes.
Përqendrimi dhe jetëgjatësia e spermës së bashku me xhelin e vezëve është treguar se
janë faktorë shumë të rëndësishëm në arritjen e një fekondimi in vitro të suksesshëm
në amfibë (Browne et al., 1998; Edwards et al., 2004; Turani et al., 2018; Wolf and
Hedrick, 1971). Siç kanë treguar edhe studiuesit e mëparshëm, për të arritur
fekondimin në amfibë, janë të nevojshme përqendrime të larta të spermës, kjo
pjesërisht për shkak të shtresës së xhelit që pengon shumicën e spermatozoidëve të
arrijnë vezën (Reinhart et al., 1998).
Rezultatet tona demonstruan se jetëgjatësia e spermës së P. shqipericus kur
manipulohet në temperaturë të ulët (0 - 4oC), duke përdorur tretësirë Ringer të ftohtë
për amfibë, qëndron e lartë deri në 3 orë, kohë e cila është e mjaftueshme për të kryer
të gjitha procedurat e fekondimit në laborator. Me sa duket, në temperatura të ulëta,
proceset metabolike dhe kimike bien duke minimizuar kështu lëvizshmërinë e
spermës. Përfundime të ngjashme raportohen nga Browne et al., (1998). Browne dhe
Zippel (2007) sugjeruan gjithashtu se qëndrueshmëria e spermës së aktivizuar në
temperaturën e dhomës ulet gjatë një periudhe nga minuta në 1 orë, ose pas disa orësh
për spermën e palëvizshme të mbajtur në tretësirë me osmolalitet të lartë. Autorë të
tjerë mbështesin idenë se jetëgjatësia e spermës së ruajtur në amfibë është llojspecifike (Silla, 2012) dhe varet nga niveli metabolik i tyre (Biegniewska et al.,
2010).
Temperatura ndikon në lëvizshmërinë e spermatozoidëve të anurëve, me temperaturat
e ulëta të cilat ndikojnë në uljen e shpejtësisë së lëvizjes së spermatozoidëve dhe
rritjen e jetëgjatësisë së tyre (Browne et al., 2001). Të dhënat tona treguan se mbajtja
46

TURANI B. (2020): Fekondimi in-vitro dhe faktorёt qё ndikojnё nё zhvillimin dhe
metamorfozën e embrioneve tek amfibёt

dhe manipulimi i spermës së bretkosave në temperaturën e dhomës e bën atë më
aktive përmes rritjes së shpejtësisë së lëvizjes të spermatozoidëve. Po kështu, shkalla
e fekondimit ishte dukshëm më e lartë kur spermatozoidët mbaheshin në temperaturë
dhome sesa në temperaturë të ulët (t = 4oC) (Turani and Aliko, 2018).
Osmolariteti dukej të ishte një faktor tjetër i rëndësishëm që kontribuonte në
lëvizshmërinë e spermës. Osmolariteti mesatar i gjakut të P. shqipericus ishte 220
mOsm/L, shumë i ngjashëm me amfibët në përgjithësi (Nordlie, 2009), dhe
spermatozoidët në testikuj ishin të palëvizshëm ose në lëvizje shumë të ulta.
Vëzhgime të njëjta raportohen në literatura (Langhorne et al., 2013; Lee and
Jamieson, 1992; Selmi et al., 1997). Tretësirat me një osmolalitet më të lartë se 220
mOsmol/kg duket se nuk e aktivizojnë spermën dhe rrisin jetëgjatësinë (Browne et al.,
2002; Silla, 2012). Studime të ndryshme kanë sugjeruar se lëvizshmëria e spermës
amfibe aktivizohet në kushte të osmolaritetit më të ulët se ai i plazmës së gjakut
(Browne and Figiel, 2011) dhe në përgjithësi ndodhin në osmolaritetet 40 mOsmol/L
(Edwards et al., 2004; Sargent and Mohun, 2005). Frenimi i fekondimit mund të
shkaktohet nga joaktivizimi i lëvizshmërisë së spermës në osmolaritete më të larta
(Browne et al., 1998; Edwards et al., 2004; Kouba et al., 2003). Në kushte të
osmolalitetit të ulët 0-7 mOsm/kg, anurët ujorë dihet se arrijnë normat optimale të
fekondimit (Edwards et al., 2004).
Në studimin tonë u vu re se lëvizshmëria e spermatozoidëve u rrit në mënyrë
sinjifikante (p<.05) kur holluam spermën me solucionin Holtfreter prej 60 mOsmol/L
në temperaturën e dhomës. Metabolizmi për lëvizshmërinë e spermës varet nga numri
i mitokondrive dhe rezervat e energjisë në dispozicion (Snook, 2005). Lëvizshmëria e
spermës amfibe ruhet për orë të tëra përmes sintezës së shpejtë të ATP-së dhe
rezervave të mëdha të tyre të energjisë (Bernardini et al., 1988; Del Rio, 1979).
Përveç osmolaritetit të mjedisit, gjatë këtij studimi u kuptua se prania e mbështjelljes
xhelatinore të vezëve luajti një rol të rëndësishëm në aktivizimin e spermës P.
shqipericus. Kur vezët u “zhveshën” nga xheli, nuk pati fekondim, duke dëshmuar
kështu rëndësinë e përmbajtjes së proteinave të mbështjelljes xhelatinore, veçanërisht
allurinës, për aktivizimin e spermës (Turani et al., 2018).
Është interesant fakti që morfologjia e spermës ndikon në karakteristikat e tjera të saj,
siç janë lëvizshmëria, shpejtësia e lëvizjes dhe jetëgjatësia, të cilat në kushte të
caktuara mund të jenë përgjegjëse për suksesin e fekondimit dhe evolucionin e
gametëve (Pitnick et al., 2008). Sidoqoftë, në anurë, morfologjia e spermës duket se
është e lidhur me mënyrat riprodhuese dhe sistemet e çiftëzimit (Salles et al., 2017).
Në mungesë të konkurrencës së spermës, ka ngjarë që drifti gjenetik të ketë luajtur një
rol në gjenerimin e larmisë në morfologjinë e spermës së Pseudocaris crucifer
(Stewart et al., 2016).
Zakonisht në sistemin e bretkosave ujore Evropiane, mënyra mbizotëruese e
riprodhimit është hibridogjeneza. Kështu, Pelophylax esculenta përfaqëson një formë
hibride të P. ridibundus dhe P. minimonae. Hibridet diploidë dhe triploidë formohen
përmes hibridogjenezës, një proces premejotik, rezultati përfundimtar i të cilit është
përjashtimi i grupit të plotë haploid të kromozomeve të njërit lloj prindëror nga veza e
maturuar ose spermatozoidi (Marracchi and Ragghianti, 2008). Është vënë re se
meshkujt hibridë të P. esculenta janë më pak të suksesshëm në fekondim sesa
meshkujt e dy llojeve prindërorë.
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Duke përdorur markerët mitokondrialë (mtADN) dhe bërthamorë (nuADN), Vucić et
al., (2018), përkrahin idenë se P. kurtmuelleri nuk është në gjendje të shkaktojë
hibridogjenezë me P. shqipericus; edhe pse ato jetojnë në simpatri, frekuenca e
hibridëve të tyre në popullatë është e ulët (5.7%). Kështu, ndryshimet në tiparet e
spermës janë vetëm një mekanizëm potencial që mund të shpjegojë ndryshimet në
suksesin e fekondimit. Ndoshta, njohja e gametëve mund të jetë një mekanizëm tjetër
me të cilin arrihet fekondimi i suksesshëm. Më shumë studime janë të nevojshme për
të sqaruar sistemin e çiftëzimit, modelin e prodhimit të gametëve, madje dhe
mekanizmat citologjikë në popullatën e P. shqipericus dhe P. kurmuelleri. Më shumë
sesa të lidhen drejtpërsëdrejti me mënyrën e riprodhimit, madhësia e spermës dhe
morfologjia pasqyrojnë marrëdhëniet filogjenetike mjaft mirë. I njëjti mendim duket
se ndahet nga autorë të tjerë (Biriuk et al., 2016; Kuramoto and Joshy, 2000).
Të pakta janë studimet që janë përpjekur të shpjegojnë lidhjen e morfologjisë dhe
cilësisë së spermës me strategjinë riprodhuese të anurëve (Garda et al., 2004; Muto
and Kubota, 2012; Zeng et al., 2014). Dziminski et al., (2010) nuk vërrejtën asnjë
ndikim të karakteristikave të spermatozoidëve të Crinia georgiana me suksesin e
fekondimit in vitro te ky lloj. Gjithashtu, duket se edhe midis gjatësisë totale të
spermatozoidëve dhe shpejtësisë së lëvizjes së tyre, nuk ka ndonjë lidhje (Humphries
et al., 2008), çka e bën përgjithësimin shumë të vështirë.
Duket se raporti bisht/kokë është karakteristika më parashikuese e shpejtësisë së
lëvizjes, edhe pse ka përjashtime në bretkosat me fekondim të jashtëm, kur shkalla e
lartë e fekondimit duket se arrihet me spermatozoidët me shpejtësi relativisht të ulët të
lëvizjes (Dziminski et al., 2010). Bazuar në shkallën e vlerësimit me pesë nivele,
spermatozoidët e P. shqipericus rezultuan me lëvizshmëri relativisht të lartë. Shkalla
e lëvizjes së spermës vlerësohet zakonisht si një shkallë me "zero" kur nuk ka
zhvendosje përpara dhe "pesë" për spermatozoidë me lëvizshmëri të fuqishme
progresive (Browne et al., 1998). Tek amfibët, sperma me lëvizshmëri në rritje është
një funksion kritik që i mundëson spermës që në mënyrë aktive të arrijë, depërtojë dhe
fekondojë vezën (Alavi and Cosson, 2006; Dziminski et al., 2010).
Analiza e spermës së P. shqipericus me mikroskopin fazë-kontrast tregoi se
spermatozoidët e P. shqipericus karakterizohen nga një kokë e gjatë, e trashë, me
konture të lëmuara dhe e ngjyrosur në mënyrë solide, duke u ndjekur nga një bisht i
hollë dhe i gjatë, i cili zakonisht zgjatet duke e kaluar pothuajse tri herë gjatësinë e
kokës (Figura 3.2). Për shkak se akrosoma e spermatozoidit të P. shqipericus, nuk
ishte qartësisht e dallueshme, matjet u kryen për kokën në tërësi duke e përfshirë edhe
akrosomën. Pjesa e mesme (qafa) ishte disi më e dukshme. Gjatësia mesatare e kokës,
përfshirë akrosomën dhe pjesën e mesme u vlerësua të jetë 11.78 ± 0,32 μm, ndërsa
gjatësia e bishtit rezultoi 29.24 ± 1.75 μm. Trashësia mesatare e kokës rezultoi të ishte
3.45 μm. Gjatësia totale e spermatozoidit rezultoi të ishte 41.02 ± 1.83 μm (Figura
3.2).
Shumica dërrmuese e spermatozoidëve (mesatarisht 80%) kishte morfologji normale,
por gjithashtu janë vërejtur spermatozoidë morfologjikisht jonormalë me kokë të
rrumbullakët ose mungesë të pjesës së mesme (Figura 3.2). Përqindja e
spermatozoidëve që shprehin morfologji normale (kokën dhe bishtin normal) është një
nga parametrat e cilësisë së spermës që përdoret për të përcaktuar fertilitetin. Për më
tepër, më shumë studime janë të nevojshme për të kuptuar ndikimin që morfologjia e
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spermës mund të ketë në suksesin e fekondimit in vitro, si edhe evolucionin e tipareve
të spermës në llojet e bretkosave ujore.
Numri relativisht i kufizuar i studimeve mbi morfologjinë e spermës së llojeve të
gjinisë Rana/Pelophylax e bën të vështirë krahasimin e të dhënave tona të përftuara
për P. shqipericus. Witschi (1953) ka përshkruar spermatozoidët e Rana sylvatica që
kanë një spermatozoidë me kokë relativisht të gjatë, duke filluar nga 21.7 në 24.7 μm,
vlera që janë brenda intervalit të matjeve tona. Broman (1907) raportoi që gjatësia e
kokës së spermatozoidit të Rana temporaria të ishte rreth 45 μm dhe gjatësia e bishtit
60 μm. Ai përshkroi formën e spermatozoidit të P. esculenta, Rana arvalis dhe Rana
catesbeiana. Megjithëse nuk ka të dhëna numerike, format e kokës së këtyre tri
specieve janë shumë të ngjashme me ato të P. shqipericus të paraqitura këtu. Champy
dhe Coujard (1939) ilustruan disa spermatozoidë të bretkosave ranidë pa të dhëna
numerike, në të cilat R. temararia ka një kokë të zgjatur ndërsa ranidët e tjerë kanë një
kokë cilindrike. Të dhënat tona për gjatësinë totale të spermës së P. shqipericus janë
shumë të ngjashme me ato të raportuara për kompleksin e bretkosave të ujit, P.
lessonae, P. esculenta, dhe Pelophylax ridibunda, duke rikonfirmuar lidhjen
filogjenetike të bretkosës ujore Shqiptare me këtë grup (Baitimirova and Vershinin,
2014; Reyer et al., 2003; Vucić et al., 2018).
3.1.3 Fekondimi in vitro
Rezultatet e rendimentit të teknikës së fekondimit in vitro në të tri llojet e aplikuar, P.
kurmuelleri, P. shqipericus, B. Viridis, tregohen në Tabelën 3.2. Respektivisht, një
total prej 169, 155 dhe 157 vezësh u fekonduan dhe u vendosën menjëherë në kushte
të kultivimit për maturim të mëtejshm. Për më tepër, 46 nga 169 vezë (27%), 59 nga
155 vezë (38), dhe 56 nga 157 vezë (35%) u zhvilluan në fazën dy-qelizore pas
kultivimit në tretësirën SAR të modifikuar me antibiotikë (Tabela 3.2). Të gjitha
embrionet e fazës me dy qeliza arritën fazën larvë. Bretkosat juvenile të shëndetshme
u lëshuan në mjedisin e tyre natyror.
Tabela 3.2. Prodhueshmëria mesatare e teknikës së fekondimit in vitro në laborator.
Pelophylax kurtmuelleri Pelophylax shqipericus

Bufotes viridis

Nr.
Nr. Vezëve Embrionet e Nr. Vezëve Embrionet e Nr. Vezëve Embrionet e
grupeve
të
formuara
të
formuara
të
formuara
fekonduara
(%)
fekonduara
(%)
fekonduara
(%)
1

39

11 (28)

30

12 (40)

40

13 (33)

2

38

15 (25)

46

19 (46)

38

17 (44)

3

30

8 (27)

42

14 (33)

42

14 (33)

4

42

16 (26)

37

14 (37)

37

12 (32

Total

169

46 (27)

155

59 (38)

157

56 (35)
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Rendimenti mesatar i teknikës së fekondimit in vitro të përftuar në laboratorin tonë
varionte nga 27% - 38% (sipas llojit të marrë në studim) e të gjithë vezëve të
fekonduara me spermë të përftuar përmes teknikës së testikujve të maceruar (Figura
3.4).
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Figura 3.4. Rendimenti mesatar i teknikës së fekondimit in vitro në P. kuertmuelleri,
P. shqipericus dhe Bufotes viridis
Rezultatet e studimit tonë treguan se zhvillimi normal embrional mund të arrihet me
sukses pas fekondimit in vitro të vezëve të bretkosave me spërkatjen e
drejtëpërsëdrejtë me ekstraktin e testikujve të maceruar. Sperma e amfibëve është e
palëvizëshme (imotile) për shkak të osmolalitetit të lartë të saj. Të dhënat e marra në
laborator treguan se vetitë e fekondimit të spermës ruheshin më mirë kur manipulimi i
spermës bëhej në temperatura shumë të ulëta (gati t = 4⁰ C), dhe kur për hollimin e
saj përdorej solucioni SAR i holluar në 10% dhe jo i përqendruar. Këto të dhëna janë
në përputhje edhe me rezultatet e paraqitura nga autorë të tjerë, të cilët gjithashtu
realizuan fekondimin duke përdorur spërkatjen e drejtëpërsëdrejti të vezëve me
spermë të aktivizuar në të ftohtë (Lipke et al., 2007).
Hollimi i spermës duket se zvogëlon aftësinë e saj të fekondimit. Inkubimi i gametëve
në një tretësirë tampone (buferike) me një osmolalitet më të lartë se 50 mOsmol/kg e
frenon fekondimin (Edwards et al., 2004); për anurët ujorë dihet se arrijnë norma
optimale të fekondimit në osmolalitet të ulët (0-7mOsmol/kg) ( Edwards et al., 2004).
Ka të ngjarë që ky frenim në fekondim të jetë pasojë e moslëvizshmërisë së spermës
në vlera të larta osmolariteti (Browne et al., 1998; Kouba et al., 2003; Edwards et al.,
2004). Në protokollet e fekondimit, fekondimi zhvillohet më së shumti në
përqëndrime të spermës që fillojnë nga 104 deri në 106 spermatozoidë për mL (Wolf
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and Hedrick, 1971; Browne et al., 1998; Edwards et al., 2004). Të dhënat tregojnë se
në përgjithësi, 100-200 vezë fekondohen me 1 x 105 spermë lëvizëse/mL, ose më
shumë, gjë që duket se siguron një shkallë të lartë të fekondimit (Kouba et al., 2009).
Raporti i spermës ndaj vezës është specifik për llojin dhe mund të përbëjë një faktor
kufizues në suksesin e protokolleve të IVF (Cabada, 1975; Edwards et al., 2004).
Eksperimentet tona te lloji P. shqipericus, treguan se, për të arritur një rendiment më
të lartë fekondimi, ishte i nevojshëm modifikimi i procedurës së aktivizimit të
spermës duke e përzier atë me 20μL xhel vezësh, të përftuar nga mbështjella
xhelatinore e vezëve. Xheli i vezëve ndikoi në aktivizimin e një një pjesë më të madhe
të spermës; spermatozoidët lëvizin me një shpejtësi më të madhe, rrjedhimisht edhe
një përqindje më të lartë fekondimi (Tabela 3.3). Siç shihet edhe nga Tabela 3.3, një
total prej 112 vezësh u fekonduan dhe u vendosën menjëherë në kushte të kultivimit
për maturim të mëtejshëm. Për më tepër, 16 nga 112 vezë (14.3%) u zhvilluan në
fazën dy-qelizore pas kultivimit në tretësirën Holtfreter të modifikuar me antibiotikë.
Të gjitha embrionet e fazës me dy qeliza arritën fazën larvë. Bretkosat juvenile u
lëshuan në mjedisin e tyre natyror.
Tabela 3.3. Fekondimi in vitro i vezëve të Pelophylax shqipericus
Nr. vezëve të
testuara

Embrione të
formuara (%)

1. Spermë (vetëm me Hf) e injektuar nën
mbështjellën xhelatinore

37

0

2. Spermë e pre-inkubuar me xhelin e vezëve
dhe Hf, dhe e injektuar nën mbështelljen
xhelatinore

45

8 (17.7)*

3. Spermë e marrë nga testikuj të maceruar dhe
e hedhur direkt mbi vezë

30

8 (27)*

112

16 (14.3)

Protokolli fekondimit

Total
p<.05

Rezultatet e mësipërme treguan se një përbërës i xhelit të vezëve mund të jetë i
rëndësishëm për kapacitacionin e spermës. Për ta provuar këtë, ne inkubuam spermën
me tretësirën Holtfreter (SAR i modifikuar) dhe xhelin, ose vetëm me tretësirën
Holtfreter, dhe e injektuam këtë nën xhelin e vezëve. Injektimi i spermës së trajtuar
vetëm me tretësirën Holtfreter, nën xhelin e vezëve, nuk dha asnjë rezultat fekondimi.
Asnjë prej 37 vezëve të fekonduar nuk u zhvilluan në embrion, kështu që shkalla e
fekondimit ishte 0%, ndërsa para-inkubacioni i spermës me një ekstrakt të
mbështjelljes xhelatinore në tretësirën e Holtfreter rezultoi në një rendiment të
fekondimit prej 17.7%. Rritja e fekondueshmërisë së vezëve sugjeron se ndërveprimet
midis spermës dhe mbështjelljes xhelatinore mund të luajnë një rol të rëndësishëm në
kapacitacionin e spermës dhe suksesin e fekondimit (Figura 3.5). Rolet e tjera të
mundshme të shtresës xhelatinore përfshijnë mbrojtjen nga streset mekanike (Thomas
and Bolton, 1999; Simons et al., 2009), parandalimin e polispermisë (Schuel, 1984),
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dhe rritjen e diametrit efektiv të vezës për frekuencë më të lartë të takimit spermëvezë (Farley and Levitan, 2001; Podolsky, 2001; Podolsky, 2002).

Rendimenti mesatar IVF
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Figura 3.5. Shkalla e fekondimit in vitro e Pelophylax shqipericus
3.1.3.1 Vlerësimi i suksesit të teknikës së fekondimit in vitro
Të dhënat e marra në laboratorin tonë treguan se: protokolli i fekondimit in vitro të
vezëve të bretkosave me spërkatjen e drejtpërsëdrejtë me ekstraktin e testikujve të
maceruar ishte më i suksesshëm. Rendimenti mesatar i arritur në laboratorin tonë ishte
27% - 38% e të gjithë vezëve të fekonduara. Kjo mund të konsiderohet një
performancë e suksesshme nëse merret në konsideratë që efikasiteti i fekondimit për
teknikat e tjera të fekondimit (solucion i holluar i spermës e cila hidhet në vezë) është
afërsisht 8% (Cabada, 1975; Browne, 2001; Ueda et al., 2002). Kështu që përqendrimi
i spermës dhe kultivimi i saj me tretësirën e xhelit të vezëve duket se ka një rëndësi të
lartë në efikasitetin e fekondimit in vitro në amfibë. Hollimi i spermës duket se
zvogëlon aftësinë e saj të fekondimit.
Suksesi i fekondimit in vitro varet nga shumë faktorë, duke filluar nga lëshimi i
vezëve dhe spermës, cilësia e gametëve dhe përbërja e tretësirave që përdoren për
fekondimin dhe zhvillimin e embrioneve. Pra, për të realizuar me sukses teknikën e
fekondimit in vitro për riprodhimin e amfibëve, duhet të optimizohen të gjitha ngjarjet
e lartpërmendura.
Kontrolli i suksesshëm i ndërveprimit spermë-vezë, si një hap thelbësor i fekondimit
in vitro është hapi kryesor drejt suksesit. Gjithashtu, morfologjia e spermës dhe
përqendrimi i spermës janë shumë të rëndësishme në suksesin e fekondimit, duke
siguruar kështu një protokoll optimal të fekondimit in vitro.
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3.2 Vlerësimi dhe karakterizimi i stadeve të embriogjenezës
Në mungesë të një standardi të vlerësimit në kohë të stadeve të embriogjenezës te
embrionet e Pelophylax shqipericus, kategorizimi i zhvillimit embrional në stade, u bë
sipas Gosner, 1960 dhe duke e personalizuar me të dhënat e këtij punimi mbi kohën e
shfaqjes së ngjarjeve kryesore embriogjenike.
Në Figurën 3.6, janë paraqitur foto të embrioneve gjatë fazave kyç të zhvillimit
embrional si dhe koha e shfaqjes së tyre (në orë) në Tabelën 3.4.

Figura 3.6. Fazat kryesore të zhvillimit embrional të vëzhguara dhe fotografuara nën
steromikroskop. Foto sipas V. Aliko, 2017.
A) Vezё e pafekonduar; B) Fekondimi-Rrotullimi і poleve; Shfaqja e gray crescent;
C) Fillimi i ndarjes sё parё; D, E) Formimi i dy qelizave, Formimi i katёr qelizave;
F) Morulë; G) Blastulë e hershme; H, I, J) Shfaqja e hullisё nervore; Formimi i
hullisё nervore; Vazhdim i gastrulimit; K) Formimi i embrionit; L, M, N)
Diferencimi і turirit, bishtit, dhe zgjatja e bishtit; O-P-Q) Çelja e embrionit; R)
Embrioni i lirё; S) Larvё
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Tabela 3.4. Kohëshfaqja e stadeve të hershme të zhvillimit embrional te Pelophylax
shqipericus në temperaturën 19-20°C.
Stadet e Zhvillimit sipas Gosner

Koha nga Fekondimi (orë)

1 (B, C)

0.5

2-7 (D, E, F)

2-10

8 (G)

10-24

10 (H)

30-38

13-14 (I)

44

15 (J)

51-58

17 (K)

68

18 (L, M)

79

19 (L, M)

111.5

20 (L, M)

146

23-26 (O, P, Q)

164.5

Duke u nisur nga karakteristikat e zhvillimit të vrojtuara nën steromikroskop si dhe në
kohëshfaqjen e ngjarjeve kryesore të zhvillimit të embrionit, ne përcaktuam dhe
karakterizuam stadet kyç të zhvillimit të embrioneve të Pelophylax shqipericus, si më
poshtë:
Stadi 1 (B, C) (Fekondimi): Veza e fekonduar fillon të rrotullohet duke u orientuar
me polin animal të errët lart dhe polin vegjetal poshtë. Në këtë rast, 30 minuta deri në
2 orë, u shfaq dhe grey crescent, e cila përkon me pikën e hyrjes së spermatozoidit.
Stadi 2-7 (D, E, F) (Segmentimi, Morula): U shfaq ndarja e parë me formimin e dy
blastomerëve, e cila më tej u pasua nga formimi i 4, 8, 16, 32 blastomerëve. Embrioni
ka formën e morulës (2-10 orë pas fekondimit).
Stadi 8 (G) (Blastulë e hershme): Pas shumë ndarjesh, sipërfaqja e embrionit nuk
është e sheshtë, por ka pamjen e një kokrre mani. Ky stad shfaqet 10-24 orë pas
fekondimit.
Stadi 10 (H) (Fillimi i gastrulimit, 30-38 orë): Në anën dorsale të blastoporit shfaqen
palosjet.
Stadi 13-14 (I) (Neurulimi, 44 orë): Palosjet vazhdojnë dhe formohet pllaka
neururale; embrioni formon “dy zgjatime si brirë”.
Stadi 15 (J) (rrotullimi i embrionit përreth boshtit gjatësor, 51-58 orë): Palosjet
neurale lëvizin drejt qëndrës, ku thellimi neural formon një çarje apo thellim gjatësor.
Në këtë stad, po të vëzhgohet nën mikroskop, embrioni kryen lëvizje të ngadalshme,
brenda mbështjelljes xhelatinore, në drejtim të rrotullimit të akrepave të orës.
Stadi 17 (K) (formimi i frytësisë së bishtit, 68 orë): Fillon të shfaqet frytësia e bishtit,
në pjesën fundore të embrionit.
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Stadi 18 (L, M) (Fillimi i lëvizjeve muskulare, 79 orë): Embrioni fillon të bëjë tkurrje
të rastësishme të shprehura si përthyrje të thjeshta të trupit.
Stadi 19 (L, M) (stadi inkubues 111, 5 orë): Membrana e vezës fillon të shpërbëhet,
pjesë të saj ngjiten mbi “kokën” e embrionit dhe vijon tretja e membranës deri në
zhdukjen e plotë të saj.
Stadi 20 (L, M) (stadi i rrahjeve të zemrës, 146 orë): Nëse embrioni monitorohet për
një kohë relativisht të gjatë nën mikroskop, mund të shihen rrahjet e zemrës të cilat
fillimisht numërohen diku te 20-35 rrahje/min.
Stadi 23-26 (O, P, Q) (stadi i çeljes nga veza, 164.5 orë): Tashmë embrioni del i lirë
në hapsirë dhe ka pamjen e larvës (R).
Faza embrionale e Pelophylax shqipericus zgjati 164.5 orë në temperaturën 19-20°C.
Kohëzgjatja e zhvillimit embrional rezultoi e ngjashme me atë të Hyla arborea
(Sayim and Kaya; 2008) dhe të Pelophylax nigromaculata (Yu et al., 2013).
Sigurisht, në kushtet e fekondimit in vitro në laborator, temperatura është një faktor
që ndikon në kohëzgjatjen e proçesit të zhvillimit. Kjo është ilustruar më në detaje në
pikën 3.3.2. Gjetje të ngjashme raportohen edhe nga studiues të tjerë (Smith et al.,
2015; Horne et al., 1994; Bradford, 1990).
Përqëndrimi prej 1 x 106 spermë/mL rezultoi të ishte përqëndrimi optimal për të cilin
kishim shkallë më të lartë segmentimi dhe numër më të lartë larvash të zhvilluara.
Përqindja e fekondimit rezultoi të varionte nga 27 - 38%, përqindje kjo e kënaqshme
po të kemi parasysh vështirësitë për stabilizimin e teknikës, por edhe relativisht e ulët
po të krahasojmë me të dhënat e literaturës për IVF në përgjithësi në amfibë. Duket se
përqindja e fekondimit ka të bëjë me osmolalitetin dhe mjedisin metabolik të
spermatozoidëve. Parametrat osmotikë për spermatozoidët e P. shqipericus mungojnë.
Ndërkohë fakti që shkalla e suksesit të fekondimit ishte më e lartë kur përdorëm
përqëndrimin 1 x 106 spermatozoidë/mL, se sa spermën e përqëndruar (jo të holluar),
mendojmë se mund të ketë të bëjë me mundësinë e polispermisë apo fekondimit të
shumëfishtë të një veze nga disa spermatozoidë. Amfibët, ashtu si edhe te gjitarët, për
të parandaluar polisperminë ndërmarrin një bllokim të shpejtë dhe një të ngadaltë.
Bllokimi shpejtë aktivizohet menjëherë pas fekondimit si rrjedhojë e depolarizimit të
shpejtë që ndodh në membranën e ovocitit pasi ky i fundit bie në kontakt me
spermatozoidin. Depolarizimi në amfibë është më i shpejtë se te gjitarët, ndërsa
repolarizimi që e pason atë, është më i shpejtë në amfibë. Është i njohur tashmë fakti
se, pjesa më e madhe e vertebrorëve të ulët, mund të ri-fekondohen më shpejt se
gjitarët, për shkak të repolarizimit të shpejtë (Marcec, 2016; Iwao, 2012; Harada et al,
2011; Toro and Michael, 2004). Në këtë punim, në rastet e fekondimit me spermë të
paholluar, kemi vrojtuar një rast kur veza kishte më shumë se një pikë-fekondimi dhe
kjo kuptohej nga prania e ndarjes asimetrike; më pas kjo vezë nuk e vazhdoi
suksesshëm zhvillimin.

55

TURANI B. (2020): Fekondimi in-vitro dhe faktorёt qё ndikojnё nё zhvillimin dhe
metamorfozën e embrioneve tek amfibёt

3.3 Faktorët që ndikojnë në suksesin e teknikës së fekondimit in vitro dhe
zhvillimin embrional dhe larvar
3.3.1 Mbështjellja xhelatinore e vezëve
Bashkëveprimi vezë-spermë është një stad i rëndësishëm në optimizimin e
rendimentit të fekondimit in vitro në amfibë. Vezët normale, të pajisura me
mbështjelljen xhelatinore, kur u fekonduan me 1.0 x 106 spermë/mL, shfaqën një
përqindje fekondimi prej 73%. Në të kundërt, heqja e mbështjelljes xhelatinore, e uli
aftësinë e tyre për tu fekonduar në mënyrë të ndjeshme, në më pak se 10% (shiko
Tabelën 3.5).
Kur ne fekonduam vezët e marra nga zgavra e barkut me diseksion, asnjë vezë nuk
shfaqi shenja fekondimi (shkalla e fertilitetit 0%).
Tabela 3.5. Fekondimi in vitro i vezëve të Pelophylax shqipericus.
Grupi i eksperimentit
Kontroll
Vezët e kavitetit abdominal
Vezët e de-xhelizuara
Spermë e inkubuar me
mbështjelljen xhelatinore
Total

Nr. vezëve të
fekonduara

Embrione të ndara (%)

52

38 (73)

37

0 (0)

68

6 (8.8)

54

35 (64.8)**

211

79 (37.4)

**p<.01
Fekondimi në amfibë është një “takim i verbër” mekanik. Sperma dhe veza nuk janë
takuar më parë, por duhet të bashkëveprojnë me njëri-tjetrin dhe me shpresë të gjejnë
praninë e njëri-tjetrit duke u stimuluar reciprokisht (Olson and Chandler, 1999). Para
se sperma dhe veza të fillojnë një kontakt të ngushtë dhe të fuzohen, sperma duhet më
parë të përshkojë shtresën xhelatinore dhe të lidhet me sipërfaqen e vezës (Hedrick
and Nishihara, 1991; Kilgallon and Simmons, 2005).
Këtu, ne testuam hipotezën se ndoshta një përbërës i mbështjelljes xhelatinore të
vezës mund të jetë i rëndësishme për kapacitacionin e spermës. Për ta vërtetuar këtë,
ne kemi përdorur inseminimin e vezëve të de-xhelizuara si një qasje e fuqishme për të
kuptuar rolin e xhelit të vezëve në fekondim. Për të përcaktuar nëse përbërësit e xhelit
mund të rivendosin kompetencën e fekondimit tek këto vezë, vezët e de-xhelizuara u
fekonduan me spermatozoidë të para-inkubuar me substanca difuzible të mbështjelljes
xhelatinore (ujë i vezëve) për 90-180 sekonda. Kjo procedurë rriti fertilizitetin e
vezëve të de-xhelizuara në nivele të afërta të kontrollit (64.8%), duke zëvendësuar
kështu plotësisht shtresat xhelatinore që mungojnë.
Me interes më të madh ishte vëzhgimi ynë i ndikimit “femëror” në lëvizshmërinë e
spermës; mbështjellja xhelatinore e vezëve nxiti lëvizshmërinë dhe shpejtësinë e
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lëvizjes te një pjese më të madhe e spermatozoidëve. Në total, 211 vezë u fekonduan
përfshi vezët e kontrollit, vezët e de-xhelizuara dhe vezët e fekonduara me spermë të
inkubuar më parë me mbështjelljen xhelatinore të vezëve. 79 prej këtyre vezëve
(37.4%) u zhvilluan më tej në embrione, larva dhe juvenilë (Figura 3.7).

Figura 3.7. Efektet e xhelit të vezëve në shkallën e fekondimit in vitro të Pelophylax
shqipericus.
Rezultoi se vezët e “zhveshura” nga mbështjellja xhelatinore nuk ishin fekonduar,
duke kompromentuar suksesin e procedurës së fekondimit in vitro. Fekondimi i
vezëve të kavitetit abdominal rezultoi i pasuksesshëm. Dihet se porsa veza e amfibëve
hyn në ovidukt, dhe fillon të vishet nga një mbështjellje albuminoide (mucin-xhel),
bëhet e fekondueshme. Pra, duke përdorur vezët e kavitetit abdominal që ende nuk
janë të rrethuara nga mbështjellja xhelatinore, nuk mund të kemi sukses në teknikën e
fekondimit in vitro në P. shqipericus. Në mënyrë të ngjashme, Elinson (1973) arriti
një frekuencë të ulët të fekondimit të vezëve të kavitetit abdominal të bretkosës Rana
pipiens kur vezët u fekonduan nga përqendrime të larta të spermës R. pipiens në prani
të një ekstrakt ujor i mbështjedhjes xhelatinor të vezëve dhe shumica e embrioneve që
rezultuan kishin vështirësi për të përfunduar gastrulimin; vetëm një pjesë e vogël
arritën në metamorfozë. Rezultatet e tij demonstruan edhe një herë rëndësinë e
mbështjelljes xhelatinore të vezëve në shkallën e suksesit të fekondimit.
Fekondimi i vezëve “të zhveshura” me spermë rezultoi jo i suksesshëm, me gjashtë
fekondime nga 68 vezë (8.8%). Kjo është dukshëm më pak se efikasiteti 73% pas
vendosjes së drejtpërdrejtë të testeve të maceruar mbi vezët por, sugjeron që
ndërveprimet midis spermës dhe mbështjelljes xhelatinore mund të luajnë një rol në
kapacitetin e spermës dhe fekondimin pasues. Kur u përdorë spermë e para-inkubuar
me një ekstrakt të mbështjelljes xhelatinore (ujë i vezëve), shkalla e fekondimit u
rikthye në 64.8% me 35 embrione të ndara nga 54 vezët e fekonduara. Pra, është më
se e qartë se inkubimi i spermës në lëndë difuzible të mbështjelljes xhelatinore (ujë i
vezëve) për 90-180 sekonda është i mjaftueshëm për ta bërë spermën në mënyrë të
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përkohshme të aftë për të fekonduar ovocitet e de-xhelizuara. Rezultate të ngjashme
raportohen nga studiues të tjerë (Krapf et al., 2007). Ekspozimi i spermës në xhelin e
vezëve është i nevojshme për të nxitur reaksionin akrosomik (AR). Kur induktohet
AR, në kokën e spermatozoidit, ndodhin ndryshime biokimike që i lejojnë atij të
lidhent me sipërfaqen e vezës. Ekziston një kaskadë e ngjarjeve që pasojnë AR, më e
rëndësishmja është lëshimi i enzimave që lejojnë depërtimin e spermës në vezë.
Një vëzhgim interesant ishte se shumë pak vezë të de-xhelizuara të fekonduara u
zhvilluan në embrione, vetëm 8.8%. Kjo mund të jetë për shkak të stresit mekanik të
cilit i ekspozohen vezët gjatë procedurës së trajtimit për të marrë vezë gjatë shtrydhjes
së femrës. Ёshtë e qartë se, stimulimet mekanike janë në gjendje të aktivizojnë vezët,
dhe stresi i shkaktuar gjatë kalimit nga kloaka mund të jetë i mjaftueshëm për të
shkaktuar aktivizim (Toro and Michael, 2004).
Shtresat xhelatinore të vezëve luajnë një rol thelbësor në ndërmjetësimin e kësaj
ngjarje bashkimi, pasi prania e xhelit të vezëve është e domosdoshme për fekondim në
shumë lloje amfibësh. Proteinat nga mbështjellja xhelatinore e vezëve të anurëve,
përfshirë edhe allurinën, janë identifikuar si thelbësore për fekondim (Barbieri, 1976),
duke ndikuar në kimoatraksionin e spermatozoidit tek vezët (Olson et al., 2001) dhe
lidhjen e tyre në membranën viteline (Bakos et al. 1990; Olson and Chandler, 1999).
Këto vezë, kur “zhvishen” nga xheli i tyre bëhen refraktive për fekondim. Ri-shtimi i
xhelit të tretur duket se rikthen aftësinë e këtyre vezëve të fekondohen (Toro and
Michael, 2004).
Të dhënat tona sugjerojnë që këto proteina ushtrojnë efektet e tyre pjesërisht përmes
kimoatraksionit të spermës dhe nxitjes së lëvizshmërisë së spermës. Këto gjetje
sugjerojnë se ndërveprimet spermë-vezë mund të kontribuojnë në fekondim të
suksesshëm, dhe se prania e allurinës në mbështjelljen xhelatinore ndikon në
lëvizshmërinë e spermës; kjo është shprehje e kontributit të faktorëve femëror mbi
fekondimin (Byrne et al., 2003; Dziminski et al., 2008; Dziminski et al., 2009;
Dziminski et al., 2010). Mbështjellja xhelatinore dihet se përmban faktorë difuzibël
thelbësorë për fekondim: nëse vezët e de-xhelizuara inseminohen pa ujin xhelatinor i
cili përmban faktorët, procesi i fekondimit nuk shkon përtej lidhjes së spermës në
mebranën viteline (Clark, 1997; Podolsky, 2002; Hirohashi et al., 2008).
Studimet në bretkosën Afrikane Xenopus laevis, megjithatë, kanë demonstruar që
shtresat xhelatinore të X. laevis përmbajnë së paku dy aktivitete modifikuese të
spermës, të dyja proteinat e vogla (Al-Anzi and Chandler, 1998; Olson and Chandler,
1999). E para, një faktor “nxitës i fekondimit”, duket se kërkohet që sperma të lidhet
me membranën viteline të vezës (Olson and Chandler, 1999). E dyta, një
kimoatraktant i spermës, lëshohet nga xheli brenda disa minutash nga hidratimi i
xhelit gjatë hedhjes së vezëve (Al-Anzi and Chandler, 1998). Nga këto, proteina
kimoatraktante e spermës u nxorr e pastër (purifikua) nga xheli i vezëve Xenopus dhe
u karakterizua më tej nga klonimi i cADN (Olson et al., 2001), duke zbuluar se
proteina, e quajtur allurin, është e përbërë nga 184 aminoacide me masë molekulare të
llogaritur të 21073 Da, një kimoatraktant jashtëzakonisht i madh, i cili ndërmjetëson
ngjitjen e qelizave midis spermatociteve dhe qelizave Sertoli.
Përbërësit e shtresave xhelatinore të vezëve janë të domosdoshme për fekondimin e
vezës përmes kimioatraktimit të spermës. Rolet e tjera të mundshme të mbështjelljes
xhelatinore përfshijnë mbrojtjen nga streset mekanike (Thomas and Bolton, 1999;
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Simmons et al., 2009), parandalimin e polispermisë dhe rritjen e diametrit efektiv të
vezës për frekuencën më të lartë të përplasjes spermë-vezë (Farley and Levitan, 2001;
Podolsky, 2001). Ende nuk është vendosur nëse njëri prej këtyre roleve është më i
rëndësishëm ose nëse nën rrethana të caktuara një rol i veçantë është më dominues se
të tjerët.
3.3.2 Temperatura
Në Tabelën 3.6 tregohet kohëzgjatja mesatare e procesit të zhvillimit (metamorfoza) e
larvave Bufotes viridis të vendosura në kushte të ndryshme temperature, zgjedhja e së
cilës bazohet në shkallën e tolerancës së llojit ndaj temperaturës. Gjatë eksperimentit
u vlerësuan katër ngjarje kryesore: dalja e frytësive të gjymtyrëve të prapme (Stadi
27-30 Gosner); formimi i gjymtyrëve të prapme (Stadi 30-35 Gosner); formimi i
gjymtyrëve të përparme (Stadi 40-42 Gosner) dhe reduktimi dhe zhdukja e bishtit
(Stadi 42-45 Gosner). Kohëzgjatja e metamorfozës vlerësohet në ditë ku, reduktimi
dhe zhdukja e bishtit (Stadi 42-45 Gosner) përfaqëson dhe finalizimin e përfundimit të
metamorfozës.
Tabela 3.6. Koha e zhvillimit larvar e varur nga temperatura
Grupi 1
Kontroll2
(t=20oC)

Grupi 2

Grupi 3

(t=16-17oC) në
mjedis

(t=17oC) në
laborator

Stadi 27-30
Gosner

91.17

131.52

Stadi 30-35
Gosner

171.55

Stadi 40-42
Gosner
Stadi 42-45
Gosner

Grupi 4

Grupi 5

(t=3oC)

(t=25oC)

101.29

271.58

0

221.21

180.85

0

0

270.79

321.37

281.02

0

0

321.02

39**1.77

35**1.89

0

0

Të dhënat janë shprehur si mesatare  SD (n=20). Vlerat “0” tregojne se asnjë larvë
nuk e arrin stadin. Me asteriks është treguar sinjifikanca për **p<.01.
Siç tregohet nga të dhënat në Tabelën 3.6,



Në grupin kontroll të larvave, të vendosur në temperaturë mesatare 19-20oC,
koha e përfundimit të metamorfozës zgjat më pak se grupet e tjera, 32 ditë.
Në grupin e dytë të larvave të vendosura në temperaturë 16-17oC (në mjedis), u
vu re se procesi i përfundimit të metamorfozës zgjati më shumë në krahasim
me grupet e tjera, 39 ditë.

2

Larvat e vendosur në temperaturën 19-20oC janë përdorur si grup kontroll sepse në këtë grup
70% e larvave përfunduan metamorfozën.
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Në grupin e tretë të larvave të vendosura në temperaturë mesatare 17oC (në
laborator), procesi i metamorfozës u përfundua për 35 ditë.
Në grupin e katërt të larvave të vendosura në kushte të temperaturës 3°C,
jetëgjatësia e tyre zgjati 27 ditë. Në këtë temperaturë, larvat u stopuan në stadin
27-30 Gosner, duke mbetur pothuajse të pazhvilluara “përjetësisht të vogla”.
Ky stad u tejzgjat, larvat "ranë në një gjendje konfuze, të tulatur” derisa
ngordhën. Ky fakt interesant, meriton studime më të thelluara në të ardhmen,
pasi mund të jetë pikënisje e studimeve kriobiologjike me qëllim ngrirjen e
gametëve dhe ruajtjen e tyre.
Në grupin e pestë të larvave të vendosura, në temperaturën më të lartë (25oC,
në termostat), u vu re jetëgjatësia më e shkurtër, 24 orë. Kjo temperaturë u
paraqit letale, ku asnjë individ nuk mundi të mbijetojë.

Analiza statistikore për të përcaktuar marrëdhënien e temperaturës dhe kohës së
nevojshme për përfundimin e metamorfozës analizohet duke përdorur testin Student
(Paired Samples T-test). Përdorimi i këtij testi vërteton se p<0.01, pra rezultati është
sinjifikant. Kjo do të nënkuptojë se temperatura është një faktor përcaktues në
kohëzgjatjen e metamorfozës.
Siç pritej, në studimin tonë u vu re se koha e zhvillimit (koha e përfundimit të
metamorfozës) rritet me uljen e temperaturës. Në Figurën 3.8 tregohet se në grupin e
dytë të larvave (t=16-17oC, në mjedis), koha për të përfunduar metamorfozën (nga
stadi 27-30 deri te stadi 42-45 Gosner) zgjat disa ditë më shumë sepse ky grup u
vendos në kushtet e mjedisit të jashtëm ku gjatë ditës-natës ka një luhatje të
konsiderueshme të temperaturës duke luajtur rolin e një stresanti që sjell ngadalësimin
e procesit të metamorfozës.
45
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Figura 3. 8. Koha e zhvillimit larvar e varur nga temperatura.
P.S. Grupi 5 - të dhënat mungojnë pasi të gjitha larvat e vendosura në t = 25oC
nuk mbijetuan.
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Të dhënat e marra në studimin tonë tregojnë se temperatura 19-20oC është optimale
për zhvillimin e larvave dhe dy temperaturat ekstreme, shumë të ulëta (t = 3oC) dhe
shumë të larta (t = 25oC) paraqiten frenuese për zhvillimin e tyre. Këto rezultate
mbështeten edhe nga të dhëna të gjetura në laboratorë të tjerë. Kështu, disa studime
kanë treguar se zhvillimi dhe rritja e larvave në kushte temperature të ulët kryhet më
ngadalë dhe metamorfoza zgjat më shumë në kohë (Etkiin, 1964; Smith-Gill and
Berven, 1979; Hayes and Licht, 1993). Ky rezultat mbështetet edhe nga të dhënat
tona. Kështu themi se, larvat e mbajtura në temperatura të ndryshme e përfunduan
metamorfozën në periudha të ndryshme. Në fund të metamorfozës larvat shfaqen një
version miniaturë i bretkosës së rritur, të cilës tashmë i duhet vetëm të rris madhësinë
e trupit.
Gjatë kohës eksperimentale u vu re se larvat nuk ndryshuan madhësinë e tyre, por
vetëm shfaqën ndryshime në kohën e daljes së gjymtyrëve të prapme, të përparme dhe
reduktimit të bishtit.
Në Figurat 3.9, 3.10 dhe 3.11 pasqyrohet shfaqja e tri stadeve, përkatësisht formimi i
gjymtyrëve të prapme (stadi 30-35 Gosner); formimi i gjymtyrëve të përparme (stadi
40-42 Gosner) dhe reduktimi dhe zhdukja e bishtit (stadi 42-45 Gosner). Gjatë kësaj
kohe janë realizuar ftografi nё tё njёjtёn datё, nё tё njёjtёn orё dhe me të njëjtin
zmadhim të aparatit.

Figura 3.9. Formimi i gjymtyrëve të prapmë (stadi 30-35 Gosner) në grupet e larvave
të ekspozuara në temperatura të ndryshme.
Gjatë eksperimentit u evidentua se gjymtyrët e prapmë u formuan më shpejtë në kohë
në grupin e ekspozuar në t=19-20oC (a); më pas në grupin në t=17oC, në laborator
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(b), dhe në fund në grupin e larvave në t=6-17oC, në mjedis (c); ndërsa në grupin e
larvave në t=3oC nuk u vërejt ndonjë ndryshim (d).

Figura 3.10. Formimi i gjymtyrëve të përparme (stadi 40-42 Gosner) në grupet e
larvave të ekspozuara në temperatura të ndryshme.
Gjatë eksperimentit u evidentua se gjymtyrët e përparme u formuan më shpejtë në
kohë në grupin e ekspozuar në t=19-20oC (a); më pas në grupin në t=17oC, në
laborator (b), dhe në fund grupi i larvave në t=16-17oC, në mjedis (c).

Figura 3.11. Reduktimi i bishtit (stadi 42-45 Gosner) në grupet e larvave të
ekspozuara në temperatura të ndryshme.
Gjatë eksperimentit u evidentua se reduktimi i bishtit filloi më shpejt në kohë në
grupin e ekspozuar në t=19-20oC (a); më pas në grupin në t=17oC, në laborator (b),
dhe në fund në grupin e larvave në t= 16-17oC, në mjedis (c).
Siç duket edhe në fotografitë e realizuara në laborator, grupi i larvave në temperaturë
19-20oC ishin të parat që përkatësisht formuan gjymtyrët e pasme, gjymtyrët e
përparme dhe reduktuan bishtin. Në përfundim të eksperimentit u vu re se gjithë
individët përfunduan metamorfozën me të njëjtën madhësi trupore. Ky rezultat
sugjeron se popullsia e B. viridis kërkon një madhësi minimale për të përfunduar
metamorfozën.
Këto rezultate demonstrojnë se temperatura është një nga faktorët më të rëndësishëm
që ndikon në suksesin e zhvillimit embrional dhe larvar të B. viridis të riprodhuar in
vitro.
Ndryshimi i klimës globale përbën një kërcënim të ri për popullsinë e amfibëve pasi
rritja dhe zhvillimi i amfibëve ndikohen fuqimisht nga temperatura. Efekti i
temperaturës në proceset fiziologjike të amfibëve anurë është i pakontestueshëm,
kryesisht për shkak të natyrës ekotermike të amfibëve (Duellman and Trueb 1986,
Ultsch et al., 1999). Në përgjithësi, temperatura e ulët ngadalëson proceset e tyre
fiziologjike, duke ulur ritmet e zhvillimit dhe të rritjes. Temperaturat e larta mund të
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zvogëlojnë kohëzgjatjen e metamorfozës në disa specie, ndërsa në specie të tjera,
temperaturat e larta përshpejtojnë rritjen pa ndryshime në madhësinë e trupit gjatë
metamorfozë. Madhësia e larvave në metamorfozë mund të ndikojë në fiziologjinë e
juvenilëve (Taigen and Pough, 1985; John-Adler and Morin, 1990), mbijetesën dhe
madhësia në moshën e pjekurisë (Pfennig et al., 1991).
Temperatura gjithashtu mund të ndikojë në ritmin e zhvillimit përmes një efekti të
përgjithshëm në proceset fiziologjike ose përmes një efekti në inde për prodhimin
hormoneve që nxisin zhvillimin (Etkin, 1964; Dodd, 1976).
Marrëdhënia midis temperaturës dhe kohës së zhvillimit mund të shpjegohet
fiziologjikisht nga ndikimi i temperaturës në sistemin endokrin (Smith-Gill and
Berven 1979), posaçërisht si faktori përgjegjës për prodhimin e tiroksinës që stimulon
zhvillimin e larvave amfibe (Maciel and Juncá, 2009).
3.3.3 Ndikimi i nivelit të ujit
Në Tabelën 3.7 pasqyrohet kohёzgjatja mesatare e procesit tё zhvillimit
(metamorfoza) të larvave Bufotes viridis tё vendosura fillimisht nё kushte tё njёjta
temperature (t=19-20oC) dhe niveli uji. Analiza statistikore për të përcaktuar
marrëdhënien e nivelit të ujit dhe kohës së nevojshme për përfundimin e
metamorfozës analizohet duke përdorur testin Student (Paired Samples T-test).
Përdorimi i këtij testi vërteton se p<.01 pra, rezultati është sinjifikant. Kjo do të
nënkuptojë se niveli i ujit është një faktor përcaktues në kohëzgjatjen e metamorfozës.
Tabela 3.7. Variacioni i zhvillimit larvar nё varёsi tё nivelit tё ujit dhe nё kushte tё
njёjta temperature
Grupi eksperimentit

Koha e zhvillimit larvar (ditë)

Grupi I (kontroll3, 4 cm)

32  1.02

(t=19-20oC)
Grupi II (2 cm)

30**  1.9

(t=19-20oC)

Të dhënat janë shprehur si mesatare  SD (n= 5 për çdo grup, total 40 larva). Me
asteriks është treguar sinjifikanca për p<.01.
Siç shikohet edhe në Figurën 3.12, grupi i larvave (grupi II) të vendosura në kushtet
ku niveli i ujit u përgjysmua gradualisht (në 2 cm) koha e pёrfundimit tё
metamorfozёs ёshtё mё e shkurtër, pra metamorfozojnë më shpejt. Në këtë grup
procesi i metamorfozës zgjati 30 ditë. Ndërkohë që metamorfoza në grupin e larvave

3

Larvat e vendosur në temperaturën 19-20oC janë përdorur si grup kontroll sepse në këtë
grup 70% të larvave përfunduan metamorfozën.
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të vendosura në kushtet ku niveli i ujit nuk ndryshoi (4 cm), zgjati pak më tepër dhe
përfundoi në ditën e 32 nga ngritja e eksperimentit.
Koha e zhvillimit larvar (ditë)
34
33
32
31
30
29
28
27
26

Grupi I (4 cm)

Grupi II (2 cm)

Figura 3.12. Koha e zhvillimit larvar në varësi të nivelit të ujit dhe në kushte të njëjta
temperature.
Nga tё dhёnat e marra nga eksperimenti ynë kuptojmë se niveli i ujit është një tjetër
faktorë kufizuesi i procesit të metamorfozës.
Në këto kushte, kur niveli i ujit bie, intesiteti i dritës që përceptohet prej larvave
përmes syrit median (apo organi parietal), është më i madh te ena me nivelin më të
ulët të ujit, dhe nxit aktivizimin e boshtit hipotalamo-hipofizar-tiroidal për të
përshpejtuar metabolizmin, rrjedhimisht edhe metamorfozën. Nga ana tjetër, me uljen
e nivelit të ujit, rruga që përshkojnë larvat për tu ngjitur në sipërfaqe (për ushqim, apo
për të frymëmarrë, sidomos në stadet kur mushkëritë e tyre fillojnë të funksionojnë),
bëhet më e shkurtër; ky tashmë është një sinjal tjetër që perceptohet nga larvat si
“tharrje e mundshme e pellgut” dhe nxit metamorfozën (Denver et al., 1998). Pra,
rritja e intesitetit të dritës dhe shkurtimi i distancës për të dalë në sipërfaqe dhe për të
marrë oksigjen me mushkëri, janë dy sinjale të fortë për përshpejtimin e metabolizmit
dhe metamorfozës.
Njёherё qё gjenden nё kushte tё tilla, larvat kanë një tendencë për të zvogëluar kohën
e zhvillimit dhe pёrshpejtuar mekanizmat e tyre pёr tё pёrfunduar metamorfozёn duke
migruar më shpejt nga mjedisi ujor në mjedise tokësore, duke shmangur kështu
ndryshimet e vazhdueshme në faktorët biotikë dhe abiotikë që janë karakteristikë për
trupat e përkohshëm të ujit (Duellman and Trueb, 1986).
Rezultatet tona mbështeten edhe nga të dhëna të studimeve të tjera, të cilat kanë gjetur
një zhvillim më të shpejtë të larvave si përgjigje ndaj kufizimit të ujit (Laurila and
Kujasalo, 1999; Merila et al., 2000). Duket se kjo pёrgjigje e ndryshme e larvave
ёshtё njё pёrshtatje mbijetese ndaj kёrcёnimit tё tharjes sё pellgut (Tejedo and
Reques, 1994; Loman, 1999; Ryan and Winne, 2001).
Faza larvare ujore e ciklit jetësor të amfibëve konsiderohet një adaptim i habitateve
kalimtare (Wassersug, 1975; Wilbur, 1980; Semlitsch et al., 1988). Shumë specie
amfibësh rriten në pellgje të përkohshme që mbushen në mënyrë sporadike nga shiu
dhe më pas thahen me ritme të ndryshme. Këto specie kanë tendencë të kenë periudha
të shkurtra zhvillimi në krahasim me speciet që rriten në mjedise më të përhershme
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(Low, 1976; Denver, 1997). Shkalla e tharjes së pellgut varet si nga karakteristikat
gjeologjike të pellgut ashtu edhe nga faktorët klimatikë (Hussein et al., 2000; Bragg,
1965).
Për më tepër, larvat e disa specieve janë treguar se shfaqin plasticitet ekstrem në
kohën e metamorfozës, dhe disa specie janë treguar se i përgjigjen disponibilitetit të
ujit, duke përshpejtuar metamorfozën kur pellgjet e tyre thahen, si përgjigje e
zhdukjes së habitatit. Plasticiteti në zhvillimin e larvave të amfibëve mund të jetë
adaptues në një mjedis të tillë (Stearns, 1989; Newman, 1992).
Larvat e B. viridis u zgjodhën si organizma studimi sepse shfaqin një kohë të shpejtë
zhvillimore dhe kanë përgjigje të forta ndaj ndryshimeve mjedisore.
Koha e zhvillimit është shumë e rëndësishme për B. viridis pasi riprodhimi i tyre në
natyrë bëhet zakonisht në pellgje të përkohshëm, me një rrezik më të lartë për tharje,
për shkak të variacionit më të lartë të temperaturës dhe thellësisë së ujit. Temperatura
e pellgut luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e kohëzgjatjes së zhvillimit të
amfibëve (Loman, 2002). Në eksperimentin tonë, të dy grupet e larvave u mbajtën në
temperaturën e ujit 19-20oC, vlerë e cila rezultoi optimale për zhvillimin embrional.
Megjithatё, analiza e efekteve tё tharjes sё pellgut ёshtё e ndёrlikuar, sepse ky faktor
ndёrvepron me faktorё tё tjerё, tё tillё si temperatura e ujit dhe dendёsia e larvave nё
pellg (Loman, 2002).
Dendësia e larvave ka një efekt negativ mbi rritjen larvare. Ulja e ritmit të rritjes me
rritjen e dendësisë së larvave tregon se larvat janë subjekt i varësisë nga dendësia dhe
sasia e kufizuar e ushqimit. Ritmi i rritjes, ritmi i zhvillimit dhe rritja në peshë në njësi
kohe tentojnë të ulen me rritjen e dendësisë (konkurrencës brenda llojit) (Wilbur,
1976, 1977; Dash and Hota, 1980; Morin, 1986). Me sa duket kjo ulje ka të bëjë me
ndikimin e burrimeve të reduktuara të ushqimit (Gotthard and Nylin, 1995). Sipas
Smith-Gill (1983) kjo dukuri është më tepër një përshtatshmëri.
Mbipopullimi njihet mirë si një dukuri që inhibon rritjen larvare (Alford, 1999).
Mendohet se mbipopullimi mund ta vonojë rritjen përmes stresit që shkakton
ndërmjet larvave për shkak të ndërveprimeve të tyre sociale (John and Fenster, 1975),
të tilla si agresioni i drejtëpërdrejtë (Smith, 1990; Waldman, 1982), konkurrenca për
burime të kufizuara të ushqimit (Bardsley and Beebee, 2000; Petranka and Sih, 1986;
Travis, 1984), apo përmes sekretimit të lëndëve të ndryshme apo parazitëve
(Richards, 1958; Rose, 1960; Steinwascher, 1979a; Steinwascher, 1979b). Dendësia e
madhe inhibon rritjen duke rritur nivelet e kortikosteronit (Glennemeier and Denver,
2002), të cilat kompromentojnë imunitetin e lindur dhe të fituar të amfibëve (RollinsSmith, 1998).
Efektin e dëndësisë së larvave, në eksperimentin tonë e kemi mbajtur të
papërfillshëm, pasi larvat i kemi vendosur në enë me një numër të vogël larvash për
sipërfaqe (pesë larva). Gjithashtu, duke patur parasysh mënyrën fundore (bentike) të
jetesës së larvave, rëndësi për to paraqet dendësia për njësi sipërfaqeje dhe jo vëllimi,
pasi larvat nuk e përdorin njëtrajtësisht gjithë kolonën e ujit, që nënkupton se densiteti
i larvave i matur si numër individësh për njësi sipërfaqeje, nuk ndryshon.
Më në fund mund të themi se larvat B. viridis shfaqin plasticitet në kohëzgjatjen e
zhvillimit (përfundimin e metamorfozës) në përgjigje të rregjimeve të ndryshme
ujore.
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3.3.4 Ndikimi i ksenobiotikëve
3.3.4.1 Bakri (Cu)
Në Tabelën 3.8 është treguar ndikimi i bakrit në vdekshmërinë e embrioneve (Gosner
2) të Pelophylax shqipericus. Koha e fillimit të eksperimentit, u shënua t0, dhe
përfaqëson momentin e ekspozimit të vezëve (Gosner 2). Vrojtimi përfundoi kur të
gjitha embrionet në grupin e kontrollit (d.m.th., pa CuSO4) arritën fazën e gastrulimit
(Gosner 19).
Siç tregohet dhe nga rezultatet e Tabelës 3.8, gjatë eksperimentit tonë u vu re se fazat
e para të zhvillimit (faza 2-4 Gosner) rezultuan mjaft rezistente në të dy përqëndrimet
e bakrit të marra në studim. Pra, në këto faza nuk u vrojtuan shenja të toksicitetit ne
morfologjinë e embrioneve.
Gjatë segmentimit, ndikimi i Cu2+ në proceset e mbijetesës dhe zhvillimit filloi të
shfaqet vetëm në fazën blastulë (Gosner 8), ku u vu re për herë të parë vdekshmëri e
embrioneve (32% në grupin e trajtuar me 0.05 mg/l CuSO4 dhe 46% në grupin e
trajtuar me 0.1 mg/l CuSO4). Në vazhdimësi u vu re se jonet e bakrit në të dy
përqendrimet e përdorura, e ngadalësuan zhvillimin embrional në krahasim me grupin
e kontrollit. Embrionet vazhduan të zhvillohen për pak kohë, duke e ndërprerë atë në
fazën e mesit të gastrulës, në të cilën zhvillimi përfundoi dhe u pasua nga
vdekshmëria masive (100% në të dy grupet e trajtuara me CuSO4). Ky efekt i Cu u
vërejt në embrionet e marra nga të dy grupet prindërore. Ndërkohë, në grupin e
kontrollit (pa CuSO4) ku mbijetesa ishte 72%, zhvillimi i embrioneve vazhdoi deri sa
u zhvilluan dhe u çelën larva (faza 19) (Gosner, 1960).
Tabela 3.8. Vdekshmëria e embrioneve të marra nga dy grupet prindërore, nga
ekspozimi (24 orë) me CuSO4
Përqendrimi i bakrit mg/l
Kontroll (0 mg/l;
n=50)

0.05 mg/l;
n=50)

0.1 mg/l;
n=50

Faza Gosner 2

00.00

00.00

00.00

Faza Blastulë

180.5

32*0.7

46*1.4

Faza Gastrulë

121.5

1000.00

1000.00

Të dhënat janë paraqitur si % mesatare e vdekshmërisë ± SE. Vlera 0 tregon se nuk u
vërejt asnjë ndryshim; vlera 100 tregon se të gjithë embrionet ngordhën në fazën e
gastrulimit (Gosner 19). Me asteriks është treguar sinjifikanca për p<.05
Pra, testi i toksicitetit afatshkurtër (24 orë) nuk zbuloi ndryshime sinjifikante në
vdekshmëri në të dy përqendrimet e bakrit të marra në studim 0.05 mg/l dhe 0.1mg/l
(vdekshmëria ishte pothuajse zero) (Figura 3.13). Prandaj, testet e toksicitetit
afatshkurtër mund të dështojnë të zbulojnë efektin toksik të bakrit edhe në
përqendrime mbi kufijtë e tolerancës së amfibëve ndaj joneve të bakrit (>0.001mg/l
bakër) (Herkovits and Helguero, 1998; Lance et al., 2012, 2013; Weir et al., 2016).
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Kështu që, një vëzhgim afatgjatë i toksicitetit të Cu (i ekspozuar për 24 orë) ishte i
nevojshëm dhe zbuloi efektin vdekjeprurës të secilit prej përqendrimeve të studiuara
të joneve të bakrit në vezët e P. shqipericus, në fazën e gastrulimit.
Vlera e p rezultoi 0.04 pra p<.05, që do të thotë se ndikimi i bakrit në të dy
përqëndrimet e marra në studim mbi mbijetesën e embioneve P. shqipericus është
sinjifikant në krahasim me grupin e kontrollit. Ky ishte rezultati i pritshëm, pasi
përqendrimet e marra në studim ishin mbi kufijtë e tolerancës (Cu>0.001 mg/l). Fazat
e hershme të zhvillimit janë më të ndjeshme ndaj toksikantëve, përfshirë jonet e bakrit
(Garcıa-Munoz et al., 2010).

4

Figura 3.13. Vdekshmëria e embrioneve Pelophylax shqipericus të ekspozuar 24 orë
me përqëndrime të ndryshme CuSO4, e shprehur në mesatare (%)  SE.
Të dhënat e eksperimentit tonë mbështeten edhe nga rezultate të ngjashme të marra
nga studime të tjera, të cilat raportojnë se testet afatshkurtra të toksicitetit (24-48 orë)
të kryera në fazat embrionale mund të dështojnë të zbulojnë efektin toksik të Cu2+ për
shkak të qëndrueshmërisë (tolerancës) së lartë të fazave të hershme të zhvillimit (fazat
2-8, Gosner, 1960) (Dmitrieva, 2018; Garcia-Munoz et al., 2009). Studimet kanë
treguar se prania e mbështjelljes xhelatinore të vezëve lidh jonet e bakrit të tretur duke
ulur nivelin e Cu në tretësirë. Sa më e madhe të jetë dendësia e vezëve në enën e
ekspozimit, për rrjedhojë sa më e madhe prania e mbështjelljes xheatinore që i
mbulon ato, aq më shumë jone bakër do të lidhen prej saj (Lance et al., 2013).
Në fazën e gastrulimit, shkalla e metabolizmit rritet, duke rritur konsumin e
mikroelementeve, përfshirë edhe bakrin. Sidoqoftë, nëse përqendrimi i bakrit në
mjedis është i lartë, bakri mund të ndryshojë rolet, nga aktivizues i proceseve
biologjike, në toksik (Dmitrieva, 2018). Në këto kushte jonet e bakrit bëhen agjentë
shumë toksikë, sepse mund të katalizojnë procese si reaksioni Fenton, duke rezultuar
4

Faza Gosner 2 nuk është treguar në grafik pasi ndryshimet e shkaktuara nga efekti toksik i
bakrit në këtë faze ishin të padukshme. Me asteriks është treguar sinjifikanca për p<.05
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në prodhimin e metabolitëve aktivë të oksigjenit, të cilët ndikojnë të gjitha strukturat e
qelizës, në mënyrë të ngjashme me efektet e helmimit nga rrezatimi (Yoshida et al.,
1993). Sipas Grosell and Wood (2002), shkëputja e qelizave të vërejtura në fazën e
gastrulës ndoshta pasqyron ndërveprimin e Cu dhe Ca, që rezulton në shkatërrimin e
kontakteve ndërqelizore. Për më tepër, gjatë ekspozimeve afatgjate, vezët amfibe
mund të grumbullojnë metale të rënda, përfshirë edhe bakrin (O‟Dell, 1990,
Dmitrieva, 2018), i cili gjithashtu ndikon në vdekshmërinë e embrioneve.
Ndikimi i bakrit në mbijetesën e larvave P. shqipericus përkatësisht në fazat Gosner
21 dhe Gosner 40 është treguar në Figurën 3.14. Siç vërehet në grafik, mbijetesa e
larvave në fazën Gosner 21 është më e prekur nga ndikimi bakrit se sa larvat në fazën
Gosner 40.
Ekspozimi 24 orësh tregoi se mbijetesa e larvave (Gosner 21 dhe Gosner 40) në
grupin kontroll dhe në grupin e trajtuar me përqëndrimin më të vogël të CuSO4 (0.05
mg/l), ishte 100%. Ndërkohë, në grupin e trajtuar me 0.1 mg/l CuSO4, mbijetesa pas
24 orësh ishte 82% per larvat Gosner 21 dhe 98% për larvat Gosner 40. Ne e
vazhduam vrojtimin rreth ndikimit të bakrit mbi mbijetesën e larvave P. shqipericus,
në kohë për 120 orë, për të kuptuar më mirë toksicitetin e këtij metali të rëndë në
larvat e prodhuara in vitro.

Figura 3. 14. Mbijetesa e larvave Pelophylax shqipericus (Gosner 21, Gosner 40), të
ekspozuara 24 orë me përqëndrime të ndryshme CuSO4.
Sipas të dhënave tona mbi vdekshmërinë e larvave të pasqyruara në Tabelën 3.9, nuk
u vërejt asnjë ngordhje në larvat e grupit të kontrollit, 24 orë nga trajtimi. Vetëm në
një rast (fazat 21 dhe 40) larva e parë e ngordhur, u zbuluan pas 12 orë ekspozimi. Në
fazën 21, vdekshmëria rritet në mënyrë proporcionale me ekspozimin. Më shumë
individë të vdekur u vërejtën në përqendrimin më të lartë (0,1 mg/L). Pas 24 orësh,
për stadin 21, raporti ishte 9 larva të vdekura në përqendrim më të lartë dhe asnjë për
të tjerët; ndërsa për stadin 40, pas 24 orësh, kemi vetëm 1 larvë të ngordhur dhe asnjë
tek të tjerat. Në përfundim të trajtimit (120 orë), për stadin 21, kemi 9 larava të
ngordhura në 0.05 mg/L dhe 25 individë në përqëndrimin 0.1mg/L. Ndërkohë, për
stadin 40, kemi raportin 3:10, respektivisht (Figura 3.15). Nga perpunimi statistikor
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rezultoi p≤.02 pra p<.05, ndikimi i përqëndrimit më të lartë të Cu në fazën Gosner 21
është sinjifikant.
Tabela 3.9. Vdekshmëria e larvave Pelophylax shqipericus (Gosner 21, Gosner 40),
nga dy grupe prindërore, nga ekspozimi (24 orë) me CuSO4
P. shqipericus (Gosner 21)

P. shqipericus (Gosner 40)

%
12 orë

24
orë

48
orë

72 orë

120 orë

12
orë

24
orë

48
orë

72
orë

120
orë

Kontroll

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.05
mg/l Cu

0

0

10.5

41

90.5

0

0

0

10.5

30.5

0.1 mg/l
Cu

10.5

92.5

92.5

171.5

25*1.5

10.5

10.5

30.5

51.5

101

Cu

Të dhënat në tabelë janë numri i larvave të ngordhura për gjatë orëve të treguara në tabelë,
deri në përfundim të vrojtimit (120 orë) ± SE. Me asteriks është treguar sinjifikanca për p<.05

5

Figura 3. 15. Vdekshmëria e larvave Pelophylax shqipericus (Gosner 21, Gosner 40),
të ekspozuara 24 orë me përqëndrime të ndryshme CuSO4.
Larvat (Gosner 21) e ekspozuara ndaj bakrit shfaqën keqformime dhe zvogëluan
aktivitetin fizik, veçanërisht në përqendrimet më të larta të sulfatit të bakrit.
Anomalitë më të zakonshme të vërejtura, të shkaktuara nga përqendrimet sub-letale
të bakrit, ishin deformimi i shtyllës kurrizore, kifosis (kyphosis), dëmtim i bishtit dhe
edema (Figura 3.16). Këto efekte ishin zakonisht proporcionale me përqendrimin e
bakrit.
5

Me asteriks është treguar sinjifikanca p<.05
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Figura 3.16. Deformimet morfologjike në larvat Pelophylax shqipericus (Gosner 21)
të ekspozuara (24 orë) me CuSO4. a. Deformimi i shtyllës kurrizore, kifosis
(kyphosis), b. Dëmtim i bishtit, c. Edema. Foto sipas V. Aliko, 2018
Siç tregohet dhe në Figurën 3.17, asnjë anomali nuk u vërejt në larvat e grupit të
kontrollit. Në të kundërt, këto keqformime ndodhën kryesisht në embrionet e
ekspozuara ndaj 0.1 mg/l CuSO4. U vërejtën dallime midis grupeve sipas matjeve
morfologjike (p<.05). Grupi i larvave të stadit 40 Gosner, nuk shfaqi keqformime
morfologjike pas ekspozimit.

Figura 3.17. Anormalitë e larvave Pelophylax shqipericus (Gosner 21) në grupin
kontroll dhe grupet e ekspozuara (24 orë) me CuSO4.
Në larvat e ekspozuara (për 24 orë) ndaj sulfatit të bakrit në krahasim me grupin e
kontrollit, janë vërejtur disa ndryshime të rëndësishme në sjelljen e tyre, të tilla si ulja
e ndjeshmërisë ndaj ngacmuesve, distancë e shkurtër e lëvizjes dhe humbje e
ekuilibrit. Gjithashtu, siç tregohet në Figurën 3.18 norma e rritjes ndryshon në nivele
të ndryshme të ekspozimit ndaj bakrit. Kështu në përqendrimet më të ulëta të bakrit, u
gjet një normë më e lartë e rritjes sesa në përqendrimet më të larta ku shkalla e rritjes
së larvave është gati zero.
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Figura 3.18. Gjatësia mesatare totale e trupit të larvave Pelophylax shqipericus
(Gosner 21) të grup kontrollit dhe grup trajtimeve të ndryshme me CuSO4, në fund të
periudhës experimentale (120 orë) të testit të toksicitetit larvar.
Gjatë vlerësimit të gjakut në të dy stadet larvar 21 dhe 40 Gosner të P. shqipericus, u
vërejtën ndryshime hematologjike. Të gjithë individët e trajtuar ishin anemikë (numër
të ulët eritrocitesh për ml gjak).
Siç pasqyrohet në Figurën 3.19, u gjetën tri lloj dëmtimesh morfologjike në eritrocitet
e larvave, të cilat u vëzhguan dhe fotografuan në mikroskop: (1) eritrocite të fryrë
(mufatur), (2) eritrocite apoptotikë (karryorhektik) dhe (3) eritrocite piknotikë. U
gjetën edhe frekuenca të larta të eritrociteve të mikronukleuara (MN). Nuk ka patur
ndryshime sinjifikante në frekuencën e mikronukleuseve në dy përqendrimet e
ndryshme të sulfatit të bakrit (p = 0.4912).
Shpeshtësia e MN-ve në individët e ekspozuar ndaj sulfatit të bakrit është dukshëm
më e lartë sesa në grupin e kontrollit (Figura 3.20). Prania e mikronukleuseve është
tregues i gjenotoksicitetit të Cu. Prej kohësh, në vendin tonë bakri përdoret si pesticid
në bujqësi; sipas EPA dhe Extoxnet (1996) sulfati i bakrit klasifikohet në grupin e
pesticideve për përdorim të përgjithshëm, i klasifikuar në klasën I të toksicitetit
(shumë toksik), me efekte të rrezikshme, veçanërisht në llojet ujore.
Të dhënat e studimit tonë, provojnë efektin toksik të bakrit, të shprehur në uljen e
mbijetesës te larvat e P. shqipericus. Autorë të ndryshëm, sugjerojnë se ndryshimet
në formën e bërthamës dhe ndryshimet morfologjike të eritrociteve në larvat e
amfibëve, mund të paraqesin një qasje alternative për zbulimin e gjenotoksicitetit dhe
citotoksicitetit amfibë (Aliko and Biba, 2011; Cavas et al., 2005).
Vlen të theksohet se mekanizmat molekularë përgjegjës për formimin e këtyre
anomalive qelizore dhe bërthamore, nuk janë kuptuar ende plotësisht (Cavas and
Ergene-Gozukara, 2003). Ne sugjerojmë që ndryshime të tilla morfologjike mund të
jenë një shfaqje e efekteve të kombinuara të bakrit, dhe fakti që kemi gjetur më shumë
anomali qelizore sesa bërthamore në eritrocitet e larvave të P. shqipericus, mbështet
idenë se sulfati i bakrit është më shumë një agjent citotoksik sesa gjenotoksik.
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Figura 3.19. Anormalitë e eritrociteve të Pelophylax shqipericus nga ekspozimi (24
orë) me CuSO4. (a) Mikronukleus, (b) Dëmtim i bërthamës, (c) Eritrocit i fryrë dhe
apoptotik, (d) Eritrocite piknotike. Foto sipas V. Aliko, 2017.
Frekuenca e MN te larvat e P. shqipericus

1.97 ± 0.451
2
1.5
1
0.5

0.35 ± 0.31
Trajtim Cu2+
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0
1

Figura 3.20. Frekuenca e mikronukleuseve në larvat Pelophylax shqipericus në grup
kontrollin dhe të ekspozuara (24 orë) me CuSO4.
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Rezultatet e marra në këtë studim tregojnë se, bakri është një substancë toksike që
ndikon në zhvillimin, morfologjinë dhe hematologjinë e larvave P. shqipericus. Dihet
se toksiciteti i bakrit varet fuqimisht nga disa faktorë biotikë (mosha, faza, madhësia
dhe kushtet e organizmave), si dhe nga cilësia e ujit të mjedisit (Ossana et al., 2010).
Në modelin tonë eksperimental këta faktorë u mbajtën konstantë gjatë vlerësimit,
prandaj, ndryshimet e vëzhguara nuk mund tu atribuohen atyre. Kufiri në të cilin Cu
kthehet në toksik është shumë i brishtë në amfibë. Një numër studimesh të ndryshme
raportojnë se ndjeshmëria e amfibëve ndaj Cu dhe metaleve të tjera është shumë e
varur nga faza e zhvillimit e ekspozuar ndaj tyre, ku fazat organogjenike janë fazat më
të ndjeshme dhe fazat e hershme embrionale dhe fazat e vona larvare janë më
tolerante (Aronzon et al., 2011; Pérez-Coll and Herkovits, 1990; Sztrum et al., 2011;
Flynn et al., 2015).
Anomali morfologjike të ngjashme në fazat embrionale dhe larvare të zhvillimit
(deformime të kokës dhe bishtit, edemës, fshikëzës ventrale, trupit të shtrembër), janë
raportuar edhe nga studime të ngjashme mbi toksicitetin akut të pesticideve në
thithlopa (Nebeker and Schuytema, 2000; Ossana et al., 2010). Fakti që anomalitë
morfologjike që janë parë në fund të periudhës së trajtimit, siç është deformimi i
shtyllës kurrizore (kifosis) të larvave, ishin më të dukshme në dozën më të lartë të
sulfatit të bakrit të marrë në studim, mbështet hipotezën se ndjeshmëria e larvave të
këtij lloji ndaj toksicitetit të sulfatit të bakrit, është më e lartë në fazat e hershme të
zhvillimit (stadi 21 Gosner), të cilat përkojnë me ndryshimet e rëndësishme që
ndodhin gjatë procesit të organogjenezës (Garcia-Munoz et al., 2009).
Meqenëse efektet negative të kësaj lënde toksike, mund të parandalojnë gjithashtu
zhvillimin e sistemeve skeletore dhe muskulare të larvave, palëvizshmëria dhe
distancat e shkurtuara të lëvizjes të vërejtura në larvat e grupeve të trajtimit në
krahasim me larvat në grupin e kontrollit mund t'i atribuohen ky efekt. Ndryshime të
ngjashme të sjelljes raportohen në studimet të mëparshme (Garcia-Munoz et al., 2009;
Gurkanand Hayretdag, 2012). Sidoqoftë, rezultatet tona tregojnë se është e nevojshme
të thellohen studimet në drejtim të të vlerësuarit të efekteve afat-gjatë të bakrit apo
metaleve të rënda në përgjithësi, në shëndetin e llojit dhe mbijetesën e popullatës së P.
shqipericus.
3.3.4.2 Ibuprofeni (IBU)
Në Tabelën 3.10 janë paraqitur frekuencat e mikronukleuseve pas trajtimit të larvave
me IBU ndërsa, në Figurën 3.21 janë treguar kurbat e përgjigjes ndaj kohës për secilin
nivel të dozës së IBU.
Tabela 3.10. Frekuenca e qelizave të kuqe të gjakut të mikronukleuara (për 1000
qeliza) në larvat Pelophylax shqipericus të ekspozuar ndaj komponimeve të ndryshme
të trajtimit.
Nr. i
Përqendrimi
Nr. i
Trajtim
Mikro24h
48h
(%)
qelizave
nukleuseve
Kontroll
Ciclo-

-

10‟000

3

0.33±0.04

1.0±0.11

5 mg/L

10‟000

23

1.04±0.12**

2.2±0.44**
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fosfamide
Ibuprofen

5 μg/L

10‟000

18

0.67±0.09

0.63±0.12

Të dhënat janë paraqitur si mesatare  SE, Me asteriks është shënuar sinjifikanca për
p<.01

6

Figura 3. 21. Ndryshimi në frekuencën e mikronukleuseve (MN) në lidhje me kohën
në secilin grup të trajtuar (me IBU) të larvave Pelophylax shqipericus.
Analiza statistikore është bërë me ANOVA, Tabela 3.11 dhe testi Dunn (post-hoc
test), Tabela 3.12. Nga të dhënat e përpunimit statistikor shohim se larvat Pelophylax
shqipericus të ekspozuara ndaj 5 μg/l IBU nuk treguan ndonjë rritje sinjifikative të
frekuencës së eritrociteve të mikronukleuara në krahasim me grupin kontroll (Tabela
3.12).
Ndërkohë, larvat e ekspozuara ndaj ciklofosfamidit (grupi kontroll pozitiv për
gjenotoksicitetin), treguan një rritje sinjifikative të eritrociteve të mikronukleuara
(p<.01) pas 24 dhe 48 orëve të ekspozimit (Tabela 3.12).
Tabela 3.11. Analiza statistikore me analizën e variancës, ANOVA.
ANOVA
Source of
Variation

SS

df

MS

Sample
Columns
Interaction

12.35433
5.340167
3.640333

2
1
2

6.177167
5.340167
1.820167

23.347

54

0.432352

44.68183

59

Within
Total
6

F

P-value

F crit

14.28736 1.05E-05 3.168246
12.35144 0.0009 4.019541
4.20992 0.019995 3.168246

Grafiku tregon kontrollin, ciklofosfamide (kontroll pozitiv) dhe përqendrimin e ibuprofenit
të testuar. Të dhënat janë mesatare ± SE. CP, ciklofosfamide; IBU, ibuprofen.
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SS, Sum of Squares; df, Degrees of Freedom; MS, Mean Square; F, F value; F crit, F critical
value

Tabela 3.12. Analiza statistikore me testin Dunnett.
Multiple Comparisonsa

Dunnett t (2-sided)b
95% Confidence Interval
(I)Treatment

Mean
Difference (I-J)

Std.
Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

CP

Control

1.2000*

.38893

.009

.2925

2.1075

IBU

Control

-.3700

.38893

.542

-1.2775

.5375

CP

Control

.7100*

.14722

.000

.3665

1.0535

IBU

Control

.3400

.14722

.053

-.0035

.6835

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = .756.
*. The mean difference is significant at the .05 level.
b. Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it.
Day 1
Day 2

Në Figurën 3.22 janë paraqitur anomalitë e eritrociteve në larvat Pelophylax
shqipericus të ekspozuar ndaj IBU, të vërejtura dhe fotografuara në mikroskop.
Siç shikohet në Figurën 3.22, toksiciteti i IBU në larvat P. shqipericus të ekspozuara
për 48 orë, shkaktoi anomali të eritrociteve të tilla si: vakuolizim qelizor dhe
bërthamor, shkatërrim (collaps) dhe këputje (rupture) të membranës qelizore.
Ndërkohë në strishat e gjakut të larvave të ekspozuara ndaj CP, u vu re një rënie e
theksuar e numrit të RBCs dhe një rritje në përqindjen e eritrociteve të
mikronukleuara përmes fragmentimit të kromatinës.
Rezultatet tona tregojnë se ekspozimi ndaj IBU shkakton disa dëme hematologjike,
veçanërisht të lidhura me eritrocitet. Ka shumë mundësi që IBU të shkaktojë stres
oksidativ të ndjekur nga eriptoza (eryptosis) dhe dëmtim të shëndetit të kafshëve.
Qelizat e kuqe të gjakut (RBC) në vertebrorët e ulët si amfibët janë nukleare dhe i
nënshtrohen ndarjes qelizore në qarkullim, veçanërisht gjatë fazave larvare. Prandaj,
këto qeliza janë të përshtatshme për zbulimin e anomalive të eritrociteve dhe
mikronukleuseve, të cilat mund të llogariten lehtësisht në strishat e gjakut (Campana
et al., 2003; Machado Da Rocha, 2011).
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Mikronukleuset formohen nga humbja e kromozomeve të tëra ose pjesë e
kromozomeve nga bërthama bijë në mitozë dhe ekzistojnë veçmas nga bërthama
kryesore e qelizës. Mikronukleuset rezultojnë ose nga këputjet e kromozomeve
(efektet klastogjenike) ose mosfunksionimi i aparatit mitotik ose komplekset
kinetokor-centromer, me eleminimin pasues të kromozomeve të tëra (efekte
aneugjenike) (Campana et al., 2003; Fenech, 2000).

Figura 3.22. Anomalitë e eritrociteve të vërejtura në larvat Pelophylax shqipericus të
ekspozuar ndaj ibuprofenit. Strishat e gjakut me ngjyrues Giemsa x1000. (A) Këputje
e membranës, (B) Qeliza të deformuara dhe citoplazmë e vakuolarizuar, (C) Qeliza e
vakularizuar dhe (D) Bërthama e shpërbërë dhe qeliza me citoplazmëm të
vakularizuar. Foto sipas V. Aliko, 2018.
Në krahasim me analizat e tjera citogjenike, përdorimi i testit të mikronukleusit ka
disa përparësi që përfshijnë shpejtësinë dhe lehtësinë e analizës, si dhe mungesën e
kërkesës për qelizat në metafazë (Gauthier et a., 1993). Disa autorë kanë përshtatur
testin e mikronukleusit për të vlerësuar frekuencën e qelizave të mikronukleuara në
amfibë si Pleurodeles waltl, Ambystoma mexicanum dhe Xenopus laevis (Fernández
et al., 1993) dhe larva të anurëve Rana catesbeiana dhe Caudiverbera caudiverbera
(Krauter et al., 1987; Venegas et al., 1987).
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Rezultatet tona demonstruan se ekspozimi ndaj IBU shkaktoi më pak dëme në nivelin
e kromatinës, por ngriti përqindjen e anomalive të eritrociteve. Ekzistojnë prova të
forta që mënyra e veprimit të ibuprofenit është e lidhur me frenimin jospecifik të
prostanoidëve, përmes frenimit të enzimave COX.
Ekspozimi ndaj stresorëve mund të çojë në dhimbje dhe inflamacion, të cilat nga ana
e tyre rritin përhapjen e prostanoideve, implikimi i të cilave në disa funksione
homeostatike në jovertebrorët, siç është metabolizmi i glukozës dhe rregullimi i
imunitetit, raportohet.
Ndryshimet më të shpeshta të eritrociteve pas ekspozimit të IBU, ishin vakuolizimi
citoplazmik. Studimet kanë vërtetuar se IBU vepron si aktivizues i joneve Ca2+ dhe
PO42- gjatë fillimit të procesit të hapjes së kanaleve që gjenden në membranën e
brendshme të mitokondrisë. Ekziston edhe një ndërveprim i IBU me bishtresën
lipidike të membranës lizozomale, duke modifikuar kështu morfologjinë e saj. Kjo
gjithashtu mund të shpjegojë praninë e eritrociteve të deformuara në strishat e gjakut.
Në këtë proces, ndryshimi i kanaleve jonike, receptorëve dhe enzimave të gjetura të
ngulitura në shtresën lipidike të membranës, gjithashtu mund të përfshihen (AlNaseer, 2000; Manrique-Moreno et al., 2011).
Mund të spekulohet se vakuolizimi i retikulit endoplazmatik (ER) mund të nxitet nga
stresi osmotik qelizor që mund të shkaktohet me sa duket nga toksiciteti i IBU. Në
këtë rast, vakuolizimi i ER vazhdon me siguri për shkak të mosfunksionimit
mitokondrial i cili çon në një çekuilibër të fluksit K+/Na+, mund të shkaktojë rritjen e
vëllimit të qelizës, i cili mund të çojë në zmadhimin e mitokondrive (Shubin et al.,
2016).
Sidoqoftë, duke pasur parasysh të dhënat e paplota në lidhje me mekanizmat e
vakuolizimit, mbetet e mundur që, të paktën në disa raste, akumulimi i vakuolit të jetë
një ngjarje fillestare e rëndësishme, duke shkaktuar ndryshime metabolike ose
përgjigje të një stresi që çojnë në vdekjen e qelizave, megjithëse indirekt.
Zvogëlimi i qelizave të kuqe të gjakut në larvat P. shqipericus gjatë 24 dhe 48 orëve
të ekspozimit ndaj IBU sugjeron gjendje anemike te kafshët e ekspozuara. Kjo mund
të ndodhë për shkak të ndikimit të dëmshëm të IBU në sistemin hematopoietik, duke
penguar eritrocitopoezën përmes mosfunksionimit të transfererrinës (Javed et al.,
2016).
Për të zbuluar efektet e mundshme të një ndotësi në mjedis, metodat e standardizuara
afatshkurtra, të ndjeshme dhe me kosto të ulët janë përdorur për të vlerësuar
toksicitetin ndaj organizmave. Meqenëse, prania e përbërësve farmaceutikë në trupat e
ujit në Shqipëri, është një fenomen i ri, asnjëherë i raportuar apo matur më parë, ne
synuam të evidentonim efektet e mundshme toksike të përqendrimeve nënvdekjeprurëse dhe mjedisore të rëndësishme të IBU, një burim i ri i ndotjes në
mjediset ujore, dhe gjithashtu efektet e ciklofosfamidit, në fiziologjinë qelizore të
larvave amfibë, me qëllim përdorimin e këtyre të fundit si organizma bio-indikator të
mirë dhe të besueshëm për vlerësimin e shëndetit të ekosistemit të ujërave të ëmbël.
Kështu mund të themi se, embrionet amfibe të prodhuara in vitro përfaqësojnë një
organizëm model bio-indikator shumë të dobishëm të studimeve in vivo të efekteve të
farmaceutikëve të ndryshëm në biotën e ujërave të ëmbla.
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Pra, larvat e Pelophylax shqipericus mund të jenë bio-tregues shumë të mirë për
monitorimin in-vivo të ndotjes së ibuprofenit në mjediset ujore. Ky studim shton
embrionet amfibe si një model alternative për të studiuar toksicitetin farmaceutik.
Në përfundim të shqyrtimit të efekteve të këtyre grup faktorëve dhe ksenobiotikëve,
të marrë në studim në punimin tonë, skematikisht kemi paraqitur mekanizmin e
mundshëm molekular të ndikimit të tyre mbi zhvillimin embrional dhe larvar të
Pelophylax shqipericus dhe Bufotes viridis (Figura 3.23).
Metamorfoza në amfibë është një proces post-metamorfozik, i cili drejtohet nga
sinjalizimi i TH (hormonit të tiroides). Ndryshimet morfologjike që ndodhin gjatë
zhvillimit të një larve në individ të rritur (adult), mbeshteten tërësisht në nivelin në
rritje të TH. Rritja e nivelit të TH çon në zhvillimin e frytësive të këmbëve të pasme,
këmbëve të përparme, reduktimit të bishtit, ndryshimeve të formës së kokës dhe
prodhimit të folikulave të gjendrës tiroide (Figura 3.23).

Figura 3.23. Mekanizmi molekular i ndërprerjes endokrine të metamorfozës në
amfibë. Hormoni tiroidal. Figurë sipas Thambirajah et al., 2019, modifikuar sipas B.
Turani, 2019.
TH sintetizohet nga boshti hipotalamo-hipofizar-tiroidal, ku hipofiza, nën veprimin e
Faktorit Lirues të Kortikotropinës (CRF) që prodhohet nga hipotalamusi, nxitet të
prodhojë Hormonin Nxites të Tiroides (TSH). TSH nxit prodhimin e TH në qelizat
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folikulare të gjendrës së tiroides, rishtazi sintetizohet tiroksina (T4) dhe më pak të trijodo-tironinës (T3) nga gjendra e tiroides. TH pasi sekretohet në gjak, transportohet e
shoqëruar nga proteina transportuese (p.sh., transtiretin) drejt indeve periferike ku
futet në qelizat shenjë. Në këto të fundit, T4 shndërrohet në T3 me ndihmën e
dejodinazave (DIO). Lidhja e TH te receptorët bërthamorë shenjë (TRs), TRα, TRβ
çon në aktivizimin e gjeneve që i përgjigjen TH (Figura 3.23). Ky ndryshim në sasinë
e transkriptit çon në një përgjigje downstream proteomike dhe metabolike që
shoqërohet me ndryshime fenotipike (Thambirajah et al., 2019).
Përgjatë metamorfozës në amfibë aktivitetet molekulare dhe fiziologjike të varura nga
TH janë veçanërisht të ndjeshme ndaj faktorëve abiotikë dhe ksenobiotikëve.
Mekanizmi ndërhyrjes molekulare të këtyre faktorëve ende nuk është i njohur, por
mendohet se ndërpresin boshtin hipotalamo-hipofizë-tiroidal duke synuar sintezën,
aktivitetet dhe metabolizmin e TH duke induktuar një metamorfozë të parakohshme.
Roli i temperaturës në modulimin e kohës së zhvillimit shpjegohet me rritjen e
T3 duke rritur kështu shpejtësinë e metamorfozës. Krahas rritjes së TH ka edhe një
uprregullim të transkripteve të TH, ku përfshihen (thra, thrb, dio2, dhe dio3) të cilat
injiciojnë metamorfozën (Freitas et al., 2016). Përkundrazi, ulja e temperaturës, ul
rritmin e metamorfozës, duke e ndaluar atë në temperaturën 4-5°C (Suzuki et al.,
2016).
Ndikimi i “tharjes së pellgut” realizohet nëpërmjet boshtit hipotalamo-hipofizotiroidal. Nivelet e Faktorit Lirues te Kortikotropines (CRF) rriten në përgjigje të uljes
së nivelit të ujit (Denver, 1997a). Rritja e CRF çon në rritjen e sekretimit të TH, i cili
nga ana e tij çon në përshpejtimin e metamorfozës përmes downrregullimit të
shprehjes së gjeneve që përgjigjen ndaj TH.
Në disa lloje Ranidësh, bakri ndikon duke vonuar sinjifikativisht metamorfozën.
Wang et al., (2016) kanë treguar se ekspozimi i B. gargarizans ndaj bakrit, rrit
sinjifikativisht shprehjen e dio3, ul shprehjen e dio2, thra, dhe thrb , çka shkakton
vonesë në metamorfozë.
Pak dihet për ndikimet e ibuprofenit në organizmat ujorë gjatë periudhave të
ndjeshme zhvillimore, kjo për shkak të rrugëve të shumta molekulare përmes të cilave
vepron ibuprofen. Ekspozimi i larvave R. Catesbeiana ndaj ibuprofenit, rrit shprehjen
e dio3 duke çuar vonesë në metamorfozë (Thambirajah et al., 2019).
Njohja e mëtejshme e mekanizmave molekularë me të cilat kompromentohet aktiviteti
i TH në amfibë, përbën në vazhdimësi një fushë të rëndësishme studimi.
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PËRFUNDIME
Ky punim është një kontribut i rëndësishëm në njohjen e teknikës së riprodhimit të
asistuar në amfibë, dhe ofron disa protokolle të vlefshëm për mënyrën e përftimit
të gametëve dhe realizimit me sukses të teknikës së fekondimit in vitro.
Nga këndvështrimi i rëndësisë që studimi ka për vendin tonë, për herë të parë u
detajuan protokolle të plotë të fekondimit in vitro për dy lloje të gjinisë
Pelophylax, Pelophylax shqipericus dhe Pelophylax kurtmuelleri, si dhe në një lloj
të gjinisë Bufotes, Bufotes viridis.
Një vlerë e shtuar e këtij punimi është fakti se tashmë posedojmë një protokoll të
sukseshshëm fekondimi in vitro dhe një karakterizim të plotë të kohëshfaqjes së
stadeve të ndryshme të embriogjenezës, për një lloj endemik dhe të rrezikuar në
Shqipëri, siç është Pelophylax shqipericus.
Rendimenti i IVF rezultoi të ishte 27-38%, duke përfaqësuar një vlerë të
krahasueshme më punime të tjëra të ngjashme në amfibë.
Shkalla më e lartë e fekondimit u arrit për një përqëndrim sperme prej 1.0 x 106
spermë/ml, si dhe duke përdorur ovocite të maturuar të stadit VI.
Faktorë të tillë si mbështjellja xhelatinore e vezëve, temperatura, niveli i ujit dhe
ksenobiotikët (Cu2+, ibuprofen, ciklofosfamid), rezultuan të ishin të rëndësishëm
në përcaktimin e suksesit të teknikës së fekondimit in vitro, si edhe të mirëzhvillimit embrional dhe larvar në anurë. U tregua se ksenobiotikët ndikonin
negativisht duke vonuar sinjifikativisht metamorfozën, shkaktuar anomali
morfologjike dhe eritrocitare te larvat e trajtuara.
Karakterizimi morfologjik i spermatozoidit të P. shqipericus, është një kontribut
me vlerë që i shtohet bazës së të dhënave morfologjike të spermatozoidëve të
anurëve.
Përfundimet e këtij punimi përbëjnë një pikënisje të rëndësishme për studime të
mëtejshme lidhur me ART në amfibë.
Embrionet e prodhuar përmes teknikës së fekondimit in vitro do të shërbejnë si
organizma model në studimet embriologjike, toksikologjike dhe teratogjenike.
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Individë Të prodhuar in vitro në
laboratorin tonë!

Bufotes viridis

Pelophylax shqipericus
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KONSIDERATA PËR TË ARDHMEN
Realizimi i këtij studimi nxorri në pah një sërë problematikash të cilat do të ishin me
interes të studioheshin në të ardhmen, si:
Studimi i llojit të hormonit që do të kishte efektivitet më të lartë në
stimulimin e bretkosave të llojit Pelophylax, dozës së përshtatëshme të tij për
induktimin e gametëve, si dhe kombinimin e hormonit me lëndë dopaminëantagoniste.
Studimi i ndikimit të morfologjisë së spermës në suksesin e fekondimit in
vitro, si edhe kontributin që ato japin në evolucionin e tipareve të spermës në
llojet e bretkosave ujore.
Studimi dhe stabilizimi i protokolleve të ngrirjes së thellë së gametëve për të
krijuar bankën e gametëve.
Vlerësimin e efekteve afat-gjatë të ksenobiotikëve në shëndetin e llojit dhe
mbijetesën e popullatës së Pelophylax shqipericus.
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SHTOJCA I

Protokolli për fekondimin in vitro
(IVF) te Pelophylax shqipericus

MATERIALET

Ujë rrjeti, de-klorinuar (pH 6.5-7.0)
Tretësirë de-xhelizuese
Hormon korionik gobadotropin (hCG)
Tretet përmbajtja e flakonit (1000IU) në 10
mL ujë të distiluar për të përftuar një
tretësirë bazë 1000 U/mL. Ruhet në 4°C
(hollimet e mëtejshmë kryhen në momentin e
manipulimit).
Tretësirë Ringer e modifikuar për amfibë
(SAR)
[SAR=Simplified
Amphibian
Ringers
(10%): 6.6 g/l NaCl, 0.147 g/l CaCl2, 0.149
g/l KCl, 0.302 g/l NaHCO3; 220
mOsmol/kg]
Përgatitet i freskët përpara eksperimentit
dhe ruhet në 4°C gjatë kohës së realizimit të
teknikës.
Tretësirë Holtfreter
Përbërja: 0.059M, NaCl; 0.00067M KCl;
0.00076M CaCl2; 0.0024M NaHCO3
Antibiotikë
Amfotericinë B (25 μg/ml), penicilinë (10
U/ml) dhe streptomicinë (10 μg/ml )
Përgatitet i freskët përpara eksperimentit
dhe ruhet në 4°C gjatë kohës së realizimit të
teknikës.
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Komplet diseksioni

PAJISJET

Stereomikroskop
Mikroskop optic me fazo contrast
Pjata Petri (10 cm)
Age (25G)
Shiringa (1mL)
Ether (për anestezi)
Enë plastike për mbajtjen e vezëve të
fekonduara
Tuba Eppendorf
Inkubator
Frigorifer
Pipeta plastike

METODA

Gjatë hapave 1-12 të teknikës, bretkosat
duhen mbajtur në mjedis me temperaturë 1920°C. Gjithashtu edhe uji duhet të mbahet në
të njëjtën temperaturë. Për një mbledhje të
suksesshme të vezëve duhet patur parasush
meetoda e përdorur; nëse behet fjalë për
induktim hormonal, atëhere ai kryhet në 4
individë femra njëkohësisht, pasi suksesi
varet shumë nga gjendja shëndetësore e
kafshës. Për të njëjtën arsye, duhen përdorur
më shumë se 1 individ mashkull, për të
optimizuar suksesin e fekondimit.
Anestezia
1. Individët femra dhe meshkuj të P.
shqipericus vendosen në enë e cila përmban
rreth 3 cm ujë dhe një pambuk me eter
vendoset brenda në enë për rreth 3-7 minuta,
kohë që i duhet kafshëve të përgjumen.
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Induktimi hormonal

METODA

2. Çdo individi i injektohet 0.1 mL
tretësirë hCG 100 U/mL. Injektimi bëhet
në qeskën limfatike dorsale duke
përdorur një shiringë 1 mL me age 25G,
Figura.
3. Pas injektimit hormonal, kafsha
lihet të qetësohet nga anestezia përreth
30-60 minuta, në enë me pak ujë.
Mbledhja e vezëve
4. Nëse duhen vezët e kavitetit
abdominal, individët femër diseksohen
dhe vezët e tyre mblidhen në pjatë Petri,
ku janë shtuar paraprakisht 1 mL
tretësirë SAR. Për të mbledhur vezët e
veshura me mbështjellje xhelatinore,
femrat kapen me të dy duart në zonën e
belit, dhe shtryllen duke ushtruar
lehtësisht presion. Vezët, gjithashtu
mblidhen në pjatë petri, duke respektuar
kushtet e mësipërme.
Mbledhja e spermës dhe Fekondimi in
vitro
5. Individët meshkuj diseksohen dhe
për çdo trajtim përdoren 2 testikuj nga
individë meshkuj të ndryshëm, për të
rritur mundësinë e fekondimit.
6. Testikujt vendosen në një pjatë
Petri dhe macerohen me ndihmën e një
bisturie.
7. Më pas, vendosen në tretësirë
SAR, në tuba Eppendorf, të cilët mbahen
në akull, në 4°C, deri në përdorim.
8. Me ndihmën e një pipetë të
shpëlarë më parë me tretësirë SAR, vezët
transferohen në një pjatë Petri, duke i
lejuar të formojnë një shtresë të vetme
(monoshtersë). Jo më shumë se 1000
vëzë/pjatë Petri mund të fekondohen; një
munër më i madh, do të ulte rendimentin
e fekondimit.
9. Sperma
e
përgatitur
në
6
përqëndrimin 1.0 x 10 spermë/ml hidhet
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METODA

ngadalë mbi vëzët, duke i mbuluar
plotësisht ato. Bëhet siguri që të gjitha
vezët të mbulohen nga sperma.
10. Vezët lihen në qetësi për 4-5
minuta, përpara se të mbulohen me
tretësirë Holfreter të paratrajtuar me
antibiotikë (25 μg/ml amfotericinë B, 10
U/ml
penicilinë
dhe
10
μg/ml
streptomicinë).
11. Një tkurrje e lehtë e pigmentit të
errët në polin animal të zigotës, merret si
shenjë e fekondimit. Kjo ndodh afërsisht
30 minuta pas hedhjes së spermës mbi
vezë.
12.
Pas fekondimit, vezët mbulohen
me ujë të deklorinuar dhe vëzhgohen
herepashere, në intervale 30 min, për të
përcaktuar
dhe
karakterizuar
segmentimin dhe gastrulimin. Për të
vlerësuar stadet e embriogjenezës, disa
embrione merren dhe analizohen për
stadin e zhvillimit, duke përdorur
klasifikimin sipas Gosner, 1960.
Zgjidhja e Problemeve
Problemi: Femra nuk lëshon vezë.
Zgjidhja: Bëni siguri që hormoni po
injektohet në vendin e duhur dhe nuk po
rrjedh jashtë. Apo vezët janë marrë nga
zgavra e barkut (me diseksion) dhe nuk
kanë mbështjellje xhelatinore.
Problemi: Vezët nuk fekondohen.
Zgjidhja: Duhet bërë kujdes në zgjedhjen
e individit mashkull; të merret ai individ i
cili ka kallo të errta në këmbët e
përparme, ç’ka është shenjë maturimi.
Problemi: Embrionet mund të ngordhin
gjatë kultivimit.
Zgjidhja: Kjo mund të vijë nga numri i
madh i embrioneve për pjatë Petri.
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