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PËRMBLEDHJA
Karbohidratet, dhe në mënyrë të veçantë glukoza, janë një burim i rëndësishëm
energjie për të gjitha gjallesat: vertebrorë dhe invertebrorë. Prodhimi dhe ruajtja e
niveleve të saj brenda normës, kontrollohet nga mekanizma molekularë të
ndërmjetësuar nga faktorë specifikë neurohormonalë të cilët variojnë në gjallesa të
ndryshme. Mekanizmi i prodhimit të këtyre faktorëve neurohormonalë te krustacetë
nën ndikimin e stresorëve fiziologjikë apo mjedisorë është ende i paqartë, dhe si i tillë
paraqet një interes të veçantë studimi, vecanërisht në fushën e endokrinologjisë
molekulare dhe fiziologjisë së ruajtjes dhe asaj evolutive. Edhe pse tashmë njihet roli
i hormonit hiperglicemik të krustaceve (CHH) si një faktor neurohormonal
diabetogjenik, pak dihet mbi mekanizmin e nxitjes së sekretimit të tij në kushte stresi,
rreth strukturave sekretore dhe përbërjes së tij aminoacidike te lloji Carcinus
aestuarii.
Me qëllim ndriçimin e këtij mekanizmi, ne studiuam (i) ndikimin e faktorëve abiotikë
si temperatura dhe oksigjeni, dhe ksenobiotikëve si bakri, adrenalina dhe kloroformi,
në përqëndrimin e glukozës së sekretuar në hemolimfën e gaforres C. aestuarii; (ii)
izolimin e faktorit neurohormonal CHH të prodhuar nga qelizat e kompleksit të
organit X dhe gjendrës sinusale (XO/SG) te sytë kërcellorë; dhe (iii) identifikimin e
karakterizimin e tij molekular me metodat e kromatografisë së lëngët me performancë
të lartë (HPLC) dhe amplifikimin e fundeve të cADN-së (RACE). Të dhënat treguan
se niveli bazal i glukozës në hemolimfën e gaforres varionte nga 34.5-41mg/dL
hemolimfë. Trajtimi me stresorë të ndryshëm (temperatura, hipoksia, bakri,
kloroformi dhe adrenalina) nxiti një përgjigje të besueshme hiperglicemike (p<0.05)
në hemolimfë prej 1.3-deri 3.6-herë krahasuar me nivelin normal, brenda 30-120 min
në vijim të ekspozimit dhe u normalizua brenda 2 orësh nga kthimi i kushteve të
eksperimentit në normalitet. Gjithashtu ekspozimi ndaj stresorëve u shoqërua me
supresim të përgjigjes immune [rënie e numrit total të hemociteve (THC) dhe numrit
të diferencuar të tyre (DHC), p<0.5] dhe citotoksicitet, të manifestuar me pa
qëndrueshmëri të membranës lizosomike (ulje e NRRT, p<0.05), ndryshime këto që
dobësojnë gjendjen e përgjithshme shëndetësore të kafshës dhe në vlerësim afat-gjatë
kompromentojnë riprodhimin dhe shëndetin e popullatës së llojit.
Identifikimi dhe karakterizimi për herë të parë në nivel molekular i CHH te C.
aestuarii, tregoi praninë e një sekuence open reading frame prej 429 çifte bazash,
përgjegjëse për kodimin e një proteine me 142 aminoacide me një peptid sinjalizues
prej 26 aminoacidesh e ndjekur më pas nga një prekursor i lidhur me CHH prej 40
aminoacidesh dhe peptidit të maturuar prej 72 aminoacidesh. Prania e mbetjeve të
aminoacidit cisteinë mbështet funksionin hiperglicemik të hormonit CHH. I krahasuar
me sekuencat e CHH-ve të tjera të nënrendit Brachyura, CHH e C. aestuarii tregoi
98.6% ngjashmëri me peptidin CHH të Carcinus maenas. Tashmë kjo sekuencë
gjendet e regjistruar si CHH-Tip I në GenBank NBCI, me kod identifikimi
MW246807.
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Të dhënat e këtij studimi përbëjnë një kontribut të shtuar në endokrinologjinë e
krustaceve duke siguruar vlera reference me vlerë aplikative në industrinë e
akuakulturës dhe monitorimin e sistemeve ujorë detarë dhe ujëëmbël. Së fundi, ky
studim do të shërbëjë në të ardhmen si pikënisje për kërkime në fushat e biokimisë,
biologjisë molekulare, gjenetikës dhe ekofiziologjisë molekulare te jovertebrorët.
Fjalë kyçe: Carcinus aestuarii, Hormoni Hiperglicemik i Krustaceve (CHH),
Rregullimi i Nivelit të Glukozës në Hemolimfë, Prekursori Peptidik i Lidhur me
Hormonin Hiperglicemik të Krustaceve (CPRP), Identifikim, Karakterizim, PCR,
Kromatografia HPLC.
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Abstract
Carbohydrates, especially glucose, are an important energy source for all living
organisms: vertebrates and invertebrates. Its production and homeostasis is regulated
by molecular mechanisms intermediated by specific neuro-hormonal factors which
vary between organisms. The mechanism through which these neuro-hormonal factors
are produced in crustaceans under physiological stress conditions is still unclear and
therefore of great research interest, especially for molecular endocrinologists and
conservation & evolutionary physiologists. Even though the role of Crustacean
Hyperglycemic Hormone (CHH) as a diabetogenic neuro-hormonal factor is firmly
established, little is known about its underlying secretagogue mechanism under stress
conditions, the secreting structures and this hormone’s aminoacidic composition in
Carcinus aestuarii.
To elucidate this particular mechanism, we studied (i) the effect of abiotic factors
such as temperature and oxygen, as well as xenobiotics ones such as copper,
adrenaline and chloroform in the concentration levels of secreted glucose in C.
aestuarii crab haemolymph; (ii) the isolation of the neuro-hormonal CHH factor
produced by the X-organ cell complex and sinus gland (XO/SG) in eyestalks; and (iii)
the identification and molecular characterization through High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) and Rapid Amplification of cDNA ends (RACE). Results
showed that basal glucose levels in crab haemolymph varied from 34.5 to 41 mg/dL.
Treatment with different stressors (temperature, hypoxia, copper, chloroform and
adrenaline) induced a significant hyperglycemic response (p<0.05), ranging from 1.3
to 3.6 times higher than normal levels within 30-120 minutes following exposure,
returning to normal within 2 hours of reverting the changes in experimental
conditions. Furthermore, exposure to stressors was followed by a suppression of
immune response [decrease of total haemocyte count (THC) and differentiated
haemocyte count (DHC), p<0.5] and cytotoxicity, manifested through lysosome
membrane destabilization (decrease of NRRT, p<0.05), which adversely impact the
individual health and in long-term compromising reproduction and general population
health of this species.
CHH identification and characterization on a molecular level in C. aestuarii for the
first time, revealed the presence of an open reading frame sequence of 429 base pairs,
responsible for the coding of a 142-aminoacid protein with a signaling peptide of 26
aminoacids, followed by a CHH precursor related peptide of 40 aminoacids, and the
mature peptide of 72 aminoacids. The presence of cysteine aminoacid ends supports
the hyperglycemic function of the CHH hormone. Molecular characterization of C.
aestuarii CHH sequence found a high similarity of 98.6% with Carcinus maenas
(GenBank, NCBI), placing this species in Brachyura infraorder, next to C. maenas.
This sequence is now registered as CHH-type I in GenBank NBCI, identification code
MW246807. Data from this study provide an added contribution to crustacean
endocrinology, providing reference values for the aquaculture industry and
monitoring of marine and freshwater systems. Lastly, this study will be a starting
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point for future research in invertebrate biochemistry, molecular biology, genetics and
molecular ecophysiology.
Key words: Carcinus aestuarii, Crustacean Hyperglycemic Hormone (CHH), Glucose
regulation, Crustacean Hyperglycemic Hormone Precursor Related Peptide (CPRP),
Identification, Characterization, PCR, HPLC Cromatography
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Parathënie
Faktorët neurohormonalë tashmë njihen më së miri për rolin e tyre thelbësor në
rregullimin e shumë parametrave fiziologjikë e biokimikë si në vertebrorët e lartë
ashtu edhe në invertebrorë. Një ndër to është edhe ruajtja e nivelit të glukozës brenda
intervalit normal të saj. Kjo e fundit përfaqëson një molekulë organike me rëndësi
jetike dhe është burim kryesor energjie tek organizmat e gjallë. Metabolizmi i
glukozës tek organizmat e gjallë ndërmjetësohet në sajë të një sërë mekanizmave
molekularë të cilët janë më tepër të njohur tek vertebrorët e më pak tek invertebrorët
ku ndër këto të fundit një grup me rëndësi madhore janë edhe krustacetë. Pikërisht
mungesa e studimeve në to, e në mënyrë të veçantë tek C. aestuarii, na ka shtyrë që të
hedhim dritë mbi mekanizmat molekularë rregullatorë të nxitur nga faktorë të
ndryshëm. Këta faktorë mund të kenë natyrë abiotike ose ksenobiotike dhe janë të aftë
të provokojnë lirimin e CHH-së nga qelizat neurosekretore. Më pas ky i fundit nis një
rrugë sinjalizimi e cila çon në zbërthimin e glikogjenit nga depot e tij në
hepatopankreas. Kuptohet që sa më e lartë të jetë nxitja dhe koha e ekspozimit ndaj
faktorëve të jashtëm, aq më tepër rritet niveli i glukozës pasi aq më tepër CHH
prodhohet. Një përgjigje e tillë hiperglicemike vjen si kundërpërgjigje e nxitjes së
induktuar. Këtij studimi të bazuar në vlerësimin e elementëve neurohormonalë si
rregullatorë kryesor në rregullimin e nivelit të glukozës në hemolimfën e tyre, iu
bashkëngjit edhe identifikimi e karakterizimi i CHH-së për të plotësuar kështu gjithë
njohjen mbi funksionin e hormonit hiperglicemik te krustacetë. Ky punim përfaqëson
studimin e parë që realizohet në llojin Carcinus aestuarii në Shqipëri dhe si i tillë ai
përbën një kontribut të shtuar në fusha si ajo e biokimisë, biologjisë molekulare,
gjenetikës dhe ekofiziologjisë molekulare te jovertebrorët, studime këto thelbësore dhe
bazë për studime të tjera pasuese.
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HYRJA
Karbohidratet janë një burim i rëndësishëm energjie për të gjitha gjallesat: vertebrorë
dhe invertebrorë. Ndër karbohidratet me rëndësi energjetike për qëniet e gjalla është
edhe glukoza, prodhimi i së cilës dhe ruajtja e niveleve të saj brenda normës
kontrollohet nga mekanizma molekularë, të ndërmjetësuar nga faktorë specifikë
neurohormonalë të cilët variojnë në gjallesa të ndryshme. Nxitja e prodhimit të tyre
nga faktorë të ndryshëm me natyrë abiotike dhe ksenobiotike përbën një përparësi të
veçantë studimi në fushën e biologjisë molekulare tek krustacetë duke qenë se këto
lloje janë pak të studiuara.
Duke qenë se krustacetë përbëjnë një grup gjallesash të cilat kanë rëndësi në
industrinë ushqimore si dhe vlera komerciale, janë thelluar akoma edhe më tepër
studimet mbi faktorët të cilët provokojnë lirimin e ndërmjetësuesve neurohormonalë
si CHH-ja në organizmin e tyre. Studimet lidhur me faktorët neurohormonalë të
prodhuar nga krustacetë si dhe me organet endokrine përgjegjëse për prodhimin e tyre
i kanë rrënjët shumë të thella duke filluar me Koller et al., 1925 e duke u pasuar më
pas nga Hanström (1937), i cili futi konceptet bazë lidhur me anatominë e organit
sekretues (XO/SG) të krustaceve duke e specifikuar atë si një tërësi qelizash
neurosekretuese. Për herë të parë koncepti i një faktori neurohormonal (CHH) me
rëndësi molekulare si element ‘diabetogjenik, u fut nga Abramowits et al., 1944 tek
Callinectus sapidus, duke i hapur rrugën kështu studime të tjera pasuese (Dircksen et
al., 2001; Lorenzon et al., 2000; Webster et al., 2012) të cilat vlerësojnë rëndësinë e
ndërmjetësve neurohormonalë në kushte normale si dhe të ndikuar nga faktorë të
ndryshëm stresantë.
E megjithatë në asnjë studim në nivel molekular nuk tregohet se si C. aestuarii e
metabolizon glukozën duke ndjekur mekanizma të posaçëm të cilët favorizojnë këtë
proces. Gjithashtu nuk është treguar se si disa faktorë të jashtëm bëhen kaq
‘lehtësisht’ provokues e nxitës të një kaskade të tërë neurohormonale e cila më pas
shoqërohet me një kundërpërgjigje të caktuar. Si pjesë e kësaj kundërpërgjigje janë
ndryshimet në nivelin e glukozës, vlerat e numrit total të hemociteve (THC), vlerat
numrit të diferencuar të hemociteve (DHC) dhe NRRT-së. Për më tepër asnjë studim
nuk raporton mbi karakterizimin e identifikimin e CHH-së në nivel peptidik.
Për këtë qëllim, ky punim synonte të studionte faktorë të brendshëm neurohormonalë
dhe rolin e tyre në rregullimin e nivelit të glukozës në hemolimfë, në kushte normale
si dhe nën ndikimin e faktorëve të jashtëm nxitës, si dhe mekanizmat e rregullimit të
tyre endokrin. Ky studim do të shërbëjë si bazë për shumë studime të tjera në fusha si
ajo e biokimisë, biologjisë molekulare, gjenetikës dhe ekofiziologjisë molekulare te
jovertebrorët. Gjithashtu ky studim do të gjejë zbatim edhe në monitorimin e
ekosistemeve ujore, si dhe në industrinë e akuakulturës.
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QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT

Ky studim kishte për qëllim përcaktimin e rolit të faktorëve neurohormonalë në
rregullimin e përqëndrimit të glukozës në hemolimfën e krustaceve nën ndikimin
e faktorëve abiotikë dhe ksenobiotikë si dhe karakterizimin e identifikimin e
ekstraktit të prodhuar nga gjendrat sinuse tek krustacetë.

Për arritjen e qëllimit të këtij studimi u vendosën disa objektiva si:
➢ Përcaktimi i nivelit bazal të glukozës në hemolimfën e gaforres,
➢ Studimi i variacionit të përqëndrimit të glukozës në gjak te C. aestuarii në përgjigje
ndaj faktorӫve tӫ ndryshӫm abiotikë (hipoksi, temperaturë) dhe ksenobiotikë
(adrenalinë, kloroform, Cu) me ndërmjetësimin e faktorëve neurohormonalë dhe të
ndriçohet mekanizmi molekular i përgjigjes hiperglicemike.
➢ Studimi i natyrës së ekstraktit tӫ prodhuar nga gjendra sinuse e syve kërcellorӫ me
anë të identifikimit e karakterizimit të tij në nivel molekular.
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KREU I: KONSIDERATA TEORIKE
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1 Kontrolli endokrin i metabolizmit të karbohidrateve dhe rrugët metabolike të
tyre në organizmat e gjallë
Metabolizmi i karbohidrateve në gjithë organizmat e gjallë përfaqëson një proces
thelbësor pasi me anë të tij sigurohet burimi kryesor i energjisë. Ndër karbohidratet,
glukoza është ajo e cila zë peshën më të rëndësishme dhe gjendet në gjithë gjallesat.
Kontrolli homeostatik i përqëndrimit të glukozës në gjak te vertebrorët bëhët me anë
të dy hormoneve insulin dhe glukagon, të cilët prodhohen nga qelizat e ishujve të
Langerhansit në pankreas. Këto ishuj janë të organizuar në dy grupe kryesore qelizash
të cilat janë: α dhe ß ku ato α sekretojnë hormonin glukagon ndërsa ato ß hormonin
insulin (Jones et al., 2014). Hormoni glukagon është një hormon i cili nxit kaskadën e
reaksioneve të cilat çojnë në rritjen e nivelit të glukozës në gjak (Rexha et al., 2007).
Pasi glukagoni lidhet me receptorin në sipërfaqe të qelizës, aktivizohet një proteinë e
tipit G (G-protein) e cila çon më tej në aktivizimin e adenilat ciklazës. Kjo e fundit
katalizon formimin e AMPc (Jones et al., 2014; Rexha et al., 2007), e cila luan rolin e
një mesazheri sekondar (Rexha et al., 2007).
Një mesazher sekondar krijohet atëherë kur me receptorin lidhet më parë një
mesazher primar (p.sh., një hormon si glukagoni në rastin tonë). Ky mesazher
sekondar lidhet në qëndrën allosterike, e cila ndodhet sipër një nënnjësie rregullatore
të një protein kinaze të varur nga AMPc-ja e quajtur protein- kinaza A (PKA). Kjo
bën që nënnjësitë rregullatore (të cilat janë bllokuese të aktivitetit të enzimës) të
shkëputen nga ato katalitike duke i bërë këto të fundit aktive. PKA-ja ka dy substrate
shenjë në qelizat e mëlçisë dhe ato janë respektivisht enzimat: glikogjensintetaza dhe
fosforilazë kinaza. Nëse glikogjensintetaza fosforilohet, atëherë inhibohet procesi i
shndërrimit të glukozës në glikogjen dhe nëse fosforilohet fosforilazë kinaza atëherë
ndodh e kundërta dukë bërë që glukagoni të shpërbëhet.
Ky process shoqërohet me shtimin e fosfatit në nivelin e serinës së fosforilazës dhe
kjo e fut PKA-në në grupin e serinë kinazave. Kështu krijohet glukozë-1-fosfati i cili
shndërrohet në glukozë dhe më pas shpërndahet në indet e trupit. Kështu në këtë
formë lidhja e një molekule të vetme hormoni në receptor, çon në aktivizimin e një
sërë molekulave të adenilat ciklazës të cilat nga ana e tyre prodhojnë një sasi të
mjaftueshme të AMPc duke amplifikuar kështu mesazhin fillestar në një kohë shumë
të shkurtër. Në këtë mënyrë një molekulë AMPc aktivizon një molekulë PKA që më
pas realizon aktivizimin e një sërë molekulave të fosforilazë kinazës dhe këto të
fundit aktivizojnë akoma edhe më tepër molekula të fosforilazë kinazave (Rexha et
al., 2007). Ky proces mandej rezulton në krijimin e shumë molekulave të glukozë
fosfatit.
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Figura 1 a) Rruga citoplazmike e sinjalizimit të glukagonit. Figurë sipas Wikipedia, 2021. Modifikuar
nga M. Memaj, 2021.

Krahas rrugës së shpejtë citoplazmike të imobilizimit të glukozës tek organizmat e
gjallë gjendet edhe rruga bërthamore e cila ndodh si rezultat i translokimit të disa
molekulave të PKA-së në bërthamë. Këto të fundit fosforilojnë disa proteina të tjera
të njohura si cAMP response element- binding protein ose faktori CREB (Rexha et
al., 2007). Ky i fundit në formën e tij të fosforiluar lidhet në qendra të caktuara të
ADN-së me një renditje të veçantë (TGACGTCA) dhe përfaqëson atë që quhet
elementi i përgjigjes së AMPc (CRE) (Rexha et al., 2007). Këto qëndra CRE janë të
vendosura në nivelin e gjeneve rregullatorë përgjegjës për përgjigjen ndaj AMPc. E
për të mos lejuar që qeliza të mbetet ‘e ndezur’ gjatë gjithë kohës, hyjnë në lojë
mekanizma të tjerë të cilët defosforilojnë enzimat si dhe shkatërrojnë molekulat e
AMPc. Në nivelin e qelizave të mëlçisë enzima fosfataza-1 defosforilon enzimat e
fosforiluara si fosforilaza, fosforilazë kinaza dhe glikogjensintetaza ndërsa enzima
fosfodiesterazë bën të mundur shkatërrimin e AMPc duke ndaluar kështu përgjigjen
(Rexha et al., 2007).
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Figura 1 b) Rruga bërthamore e sinjalizimit të glukagonit. Figurë sipas Altarejos et al., 2011.
Modifikuar nga M. Memaj, 2021.

Hormoni insulinë nxit një sërë reaksionesh zinxhir të kundërta nga ato të nxitura nga
hormoni glukagon dhe ka si qeliza shenjë ato muskulore dhe ato të mëlçisë. Ndërkohë
përgjigjja e nxitur nga ky hormon në nivelin e qelizave shenjë si ato adipoze,
muskulore dhe të mëlçisë, ka të bëjë me përfshirjen e glukozës nga gjaku në brendësi
të qelizës si dhe nxitjen e një sërë proceseve si ai i sintezës së proteinave, të lipideve
dhe proliferimin qelizor. Qelizat e ndjeshme ndaj insulinës, kanë të ankoruar në
sipërfaqen e tyre një receptor, i cili përveçse si receptor shërben edhe si një enzimë që
është nje protein e tipit tirozin kinazë. Funksioni i kësaj enzime është të shtojë grupe
fosfat në tirozinat e proteinave të tjera. Tirozinë kinazat përbëjnë një superfamilje të
tërë e cila është e përfshirë më së shumti në procesin e rritjes dhe diferencimit qelizor.
Duke qenë se receptori insulinik ka këtë funksion katalitik, ai njihet si receptori
tirozin kinazik (RTK) dhe deri më sot janë identifikuar më shumë se 50 të tillë.
Receptori përgjegjës për insulinën ka një strukturë tetramerike proteinike të përbërë
nga dy vargje α dhe dy ß, të lidhura midis tyre me lidhje bisulfide. Vargjet α janë të
vendosur në nivelin e sipërfaqes jashtëqelizore të membranës dhe përmbajnë sitet
lidhëse për insulinën ndërsa ato ß depërtojnë membranën qelizore dhe e transmetojnë
sinjalin në sipërfaqen e brendshme të saj (Rexha et al., 2007). Nëse insulina nuk
lidhet në qendrat e vargjeve α, atëherë receptori insulinik mbetet i paaktivizuar ndërsa
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lidhja e insulinës çon në aktivizimin e funksionit tirozin-kinazik të tij duke bërë që të
aktivizohet një prej vargjeve ß (Rexha et al., 2007).
Ky aktivizim çon në shtimin e grupeve fosfat në nivelin e tirozinës specifike të
nënjësisë tjetër ß (autofosforilim) si dhe tek një grup i madh tirozinash specifike të një
sërë proteinash të vogla të tretshme të njohura si substrat i receptorit të insulinës
(IRS). Këto të fundit në gjendjen e tyre të fosforiluar çojnë në lidhjen dhe aktivizimin
e një sërë efektorësh lidhur me rrugët e sinjalizimit qelizor. Kështu lidhja e PIP2 me
PKB-në, bën që kjo e fundit të aktivizohet pjesërisht dhe të jetë substrat për një
molekulë tjetër kinaze, PDK1. Ky process bën që PKB-ja të aktivizohet plotësisht dhe
të shkaktojë ndryshime të njëpasnjëshme të qelizës si 1) transferimi i transportierëve
të glukozës në nivelin e membranës qelizore për të përfshirë glukozën nga gjaku
brenda në qelizë, 2) rritjen e sintezës së proteinave dhe 3) nxitjen e sintezës së
glikogjenit duke çuar në shndërrimin e glukozës në glikogjen (Rexha et al., 2007).
Glukoza si një karbohidrat kryesor gjendet si tek invertebrorët ashtu edhe tek
vertebrorët dhe është një molekulë energji- mbartëse e cila gjendet edhe ne trajtën e
C6H12O6 por edhe si një polisakarid i depozituar në organet rezervë të kafshëve e të
bimëve.

Figura 1 c) Rruga e metabolizmit të glukozës e induktuar nga insulina. Figurë sipas Yu et al., 2014.
Modifikuar nga M. Memaj, 2021.

Te kafshët, sasia e tepërt e glukozës shndërrohet në glikogjen me anë të glikogjenezës
dhe kur glukoza është e nevojshme për energji ose edhe si një molekulë prekursore në
procesin e biosintezës, glikogjeni zbërthehet me anë të glikogjenolizës. Glukoza
gjithashtu mund të shndërrohet në ribozë-5-fosfat (përbërës i nukleotideve) dhe
NADPH (agjent reduktues i fuqishëm) duke ndjekur rrugën e pentozë fosfateve
(McKee et al., 2012). Përmes rrugës metabolike të glikolizës, glukoza oksidohet duke
ndjekur kështu një rrugë metabolike energji-prodhuese e cila shoqërohet me
prodhimin e piruvatit. Në mungesë të oksigjenit piruvati shndërrohet në laktat dhe kur
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oksigjeni është i pranishëm, piruvati shndërrohet në acetil-CoA. Më pas, procesi vijon
me ciklin e acidit citrik dhe zinxhirin e transportit të elektroneve të cilët janë burimet
kryesore të prodhimit të energjisë në organizmat e gjallë (McKee et al., 2012).
1.1 Një përmbledhje e shkurtër mbi metabolizmin e karbohidrateve te krustacetë
Edhe te krustacetë procesi i metabolizmit të karbohidrateve përfshin një sërë rrugësh
metabolike të cilat ndërmjetësohen nga enzima. Rregullimi i nivelit të glukozës në
hemolimfën e tyre bazohet në kontrollin endokrin të hormonit hiperglicemik të
krustaceve (CHH). Te krustacetë polisakaridet hidrolizohen në oligosakaride, αdekstrin dhe në maltozë e më pas transportohen për në brendësi të qelizave si glukozë
(Wormhoudt dhe Favrel, 1988). Në këtë nivel reaksionet e ciklit të Krebsit ndodhin në
qelizat muskulore dhe ato të hepatopankreasit, ku shumë prej krustaceve kanë enzima
të lidhura me glukoneogjenezën (Boulton dhe Huggins, 1970; Cuzon et al., 2000).
Edhe indet e branshive përmbajnë qeliza të tilla (Thabrew et al., 1971).
1.1.1 Transporti i glukozës

Figura 1.1 Metabolizmi i karbohidrateve tek krustacetë. Figurë sipas McKee et al., 2012, modifikuar
nga M. Memaj, 2021.

Bazuar tek Urich et al., 1973 dhe Dall et al., 1981, glukoza tek krustacetë absorbohet
si fillim nga qelizat epiteliale të hepatopankreasit dhe më pas transportohet me anë të
hemolimfës në gjithë trupin ashtu sikurse aminoacidet dhe lipidet. Transporti i
glukozës bëhet me anë të kotransportuesve membranorë, të cilët quhen dhe
transportuesit e glukozës (Wilson-O’Brien et al., 2010). Këto të fundit në qelizat
eukariote ndahen në transportues të varur nga jonet Na+ dhe transportues të lehtësuar
të glukozës të pavarur nga jonet Na + (Hanquet et al., 2011; Joost dhe Thorens, 2001;
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Wright, 2001). Ata të varur nga Na + të SLC5A përbëjnë familjen proteinike të
kotransportuesve natrium-glukozë (SGLT) (Wright, 2001) dhe ata të pavarur të
koduar nga SLC2A i përkasin familjes së GLUT (Joost dhe Thorens, 2001). Proteinat
SGLT transportojnë glukozën kundër gradientit të përqëndrimit duke përdorur
gradientin elektrokimik të krijuar nga pompa Na + / K + ATP-zë (Wood dhe Trayhurn,
2003), ndërsa proteinat GLUT përdorin difuzionin pasiv për të transportuar glukozën
në gjak. Këto të fundit mund të shprehen në çdo qelizë të lidhur me metabolizmin e
karbohidrateve, e cila jo gjithmonë është SGLT. Të dyja këto lloje proteinash: SGLT
dhe GLUT janë studiuar gjerësisht te gjitarët dhe njerëzit (Aschenbach et al., 2009;
Zhao dhe Keating, 2007). 11 gjene SLC5A janë identifikuar te njerëzit deri më tani
dhe më shumë se 6 SGLT janë zbuluar në nivelin e membranës (Wright and Turk,
2004). 30 gjene të tipit GLUT janë gjetur gjatë projektit të gjenomës njerëzore (Joost
dhe Thorens, 2001). Të pakta janë studimet të cilat janë raportuar për GLUT dhe
SGLT tek invertebrorët dhe aq më pak tek invertebrorët ujorë.
1.2 Sistemi endokrin i krustaceve
Te krustacetë, edhe pse sistemi neuroendokrin nuk është shumë i zhvilluar, vihen re
organe me aftësi neurosekretore të cilat janë tepër të rëndësishme në ruajtjen e nivelit
të glukozës në hemolimfën e këtyre gjallesave. Tek krustacetë dy pjesë janë tepër të
rëndësishme në sistemin neuroendokrin: organi X i neurosekretimit, i cili është i
lidhur me organin neurohemal që quhet gjendra sinuse (SG) (Rodrigues et al., 2007).
Të dyja së bashku janë të vendosura në secilin sy kërcellorë dhe së bashku marrin
emrin ‘kompleksi i syve kërcellorë’. Pjesë e sistemit neuroendokrin të krustaceve
është edhe organi Y (Rodrigues et al., 2007) por studimi ynë lidhet me kompleksin
XO/SG duke qenë se edhe faktorët kryesorë neurohormonalë prodhohen prej tyre.
1.2.1 Organi XO dhe gjendra sinuse SG
Kompleksi XO/SG është organi kryesor i sistemit neuroendokrin të krustaceve dhe
është pjesë e medulla terminalis në sytë kërcellorë. Ajo i zgjat aksonet deri në nivelin
e organit hemal të gjendrës sinuse e cila ndodhet midis medulla interna dhe asaj
medulla externa tek sytë kërcellorë (Rodrigues et al., 2007). Te krustacetë mund të
themi se ky organ është i vendosur në atë pjesë e cila është homologe me sistemin
nervor qendror tek ne. Sistemi i gjendrave sinuse është një nga sistemet
neurosekretore më të mëdha të krustaceve dekapode (Cooke dhe Sullivan, 1982).
Organi X përmban një popullatë heterogjene të qelizave neurosekretore të cilat
prodhojnë disa neuropeptide të përfshira në rregullimin e homeostazës së një sërë
proceseve fiziologjike sikurse janë hormoni inhibitor i zhveshjes (MIH), hormoni
hiperglicemik i krustaceve (CHH), hormoni inhibues i vitelogjenezës (VIH), hormoni
inhibues mandibular (MOIH), hormoni inhibues i gonadeve (GIH) dhe hormoni
neurodepresues (NDH) (Rodrigues et al., 2007). Sikurse u sipërpërmend, një nga këto
hormone është dhe hormoni hiperglicemik (CHH), i cili luan një rol kyç në
rregullimin e nivelit të glukozës në hemolimfë duke mobilizuar glukozën nga
hepatopankreasi dhe nga depot e glikogjenit e duke e rikthyer atë në vlerat e saj
normale (Rodrigues et al., 2007).
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Figura 1.2 a) Organizimi i përgjithshëm i indeve neuroendokrinë në sytë kërcellorë. Figurë sipas
Rodrigues et al., 2007, modifikuar nga M. Memaj, 2021.

Figura 1.2 b) Lokalizimi i gjendrave sinuse tek gaforret. Figurë sipas Rodriguez et al., 2007.
Modifikuar nga M. Memaj, 2021.
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1.2.2 Familja peptidike e CHH-së
Familja e CHH-së është një familje e gjerë dhe në të përfshihen shumë hormone të
cilat kanë funksione të ndryshme biologjike (Webster et al., 2012). Pikërisht për këtë
arsye kjo konsiderohet si superfamilje. Dhe në bazë të sekuencës dhe strukturës së
prekursorit ndahet në dy subfamilje: tipi I ku përfshihet CHH-ja dhe tipi-II ku bëjnë
pjesë MIH-hormoni inhibues i zhveshjes, MOIH-hormoni inhibues i organit
mandibular, VIH-hormoni inhibues i vitelogjenezës dhe GIH-hormoni inhibues i
gonadeve) (Webster et al., 2012). Kohët e fundit superfamilja e CHH-së është
zgjeruar edhe më tej duke iu shtuar edhe peptidet e latrodektinës dhe disa forma të
neuropeptideve helmuese spirale të artropodëve (HAND) të gjendura tek helmi i
merimangave dhe tek shumëkëmbëshat dhe kështu grupimi i peptideve të CHH-së
është riparë duke u bazuar tek peptidet e zbuluar së fundmi e duke krijuar dy tipe të
reja: tipi III dhe tipi IV ku ai i III-të është i bazuar tek peptidet jonike të insekteve tek
brakiopodët të raportuar pas analizës filogjenetike të superfamiljes CHH (Lee et al.,
2014; Montagne et al., 2010; McCovan dhe Carb, 2014; Toullec et al., 2017;
Undheim et al., 2015). Gjithashtu së fundmi është raportuar se janë identifikuar 80
pjesëtarë të kësaj superfamilje në 40 specie të krustaceve (Webster et al., 2012). Ajo
çka ka bërë që këto peptide të klasifikohen në dy tipe të ndryshme është prania ose jo
e CPRP-së e cila mungon në tipin II (Webster et al., 2012). Organizimi i tipit I të
peptideve konsiston në praninë e një sekuence të peptidit sinjalizues, CPRP-së dhe
peptidit të maturuar ndërsa në rastin e tipit II mungon CPRP-ja si dhe në këtë të fundit
ndodhet një aminoacid Gly më tepër (Webster et al., 2012).
Tabela 1. Klasifikimi i superfamiljes së CHH-së dhe funksionet e tyre. Tabelë sipas Reddy dhe
Kishori, 2017, modifikuar nga M. Memaj, 2021.
Numri
1

Familja
peptidike e CHH
CHH

2

MIH

3

MOIH

4

GIH/VIH

5

RPCH

Funksioni
specifik
Metabolizmi
i glukozës
Zhveshje
Zhveshje
dhe
riprodhim
Riprodhim

Pigmentim i
ekzoskeletit

Mbivendosje
funksionesh
Riprodhim dhe
zhveshje
Riprodhim dhe
metabolizëm glukoze
Metabolizmi i
glukozës
Metabolizmi i
glukozës dhe
zhveshje
Maturim i ovareve
dhe zhveshje

Referencat
Jeon et al. [42], Webster et al. [57]
Reddy et al. [3], Zmora et al. [58],
Luo et al. [48]
Wainwright et al. [25], Lu et al.
[47], Nagaraju et al. [50], Reddy
and Reddy et al. [2,3]
De Klejn and Van Herp [41], Kang
et al. [43]
Kulkarni et al. [30], Sarojini et al.
[19], Swetha et al. [18]

[

1.2.2.1 Hormoni hiperglicemik (CHH) dhe natyra peptidike e tij si element
neurohormonal thelbësor në mekanizmat e rregullimit të nivelit të
glukozës tek krustacetë
Hormoni CHH dhe aktiviteti i tij i lidhur me metabolizmin e glukozës është raportuar
shumë vite më parë (Abramowits et al., 1944) dhe shumë studime janë bërë për të
karakterizuar më tej natyrën e tij peptidike lidhur me funksionin thelbësor që ai ka.
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Duke analizuar strukturën e tyre peptidike, është vënë re që këto peptide kanë një
nivel të lartë homologjie midis tyre dhe ndajnë së bashku disa karakteristika bazë të
cilat janë: 6 mbetje cisteinike, 3 ura disulfide, si dhe skajin C të bllokuar tek
karavidhet dhe skajin N të bllokuar tek gaforret dhe ajo çka është e përbashkët për
gjithë peptidet e familjes CHH është se kanë një gjatësi prej 72-78 aminoacidesh
(Aguilar et al., 1995; Chung et al., 1998; Huberman et al., 1993; Kegel et al., 1991;
Lin et al., 1998; Marco et al.,1998; Martin et al., 1993; Soyez et al., 1990). Skaji C
është i bllokuar në mënyrë që të evitohet veprimi i enzimës karbopeptidazë (Webster
et al., 2012).
Organizimi i përgjithshëm i CHH-së konsiston në një prepropeptid i cili përmban një
peptid sinjalizues, një CPRP si dhe një peptid të maturuar. Zakonisht peptidi i
maturuar ka një mbetje karboksilike (De Kleijn dhe Van Herp, 1998; Lacombe et al.,
1999). Në lloje të ndryshme të krustaceve ekzistojnë izoforma të ndryshme të këtij
hormoni të cilat formohen nga procesi i prerjes alternative (splicing-ut) (Dircksen et
al., 2001; Webster et al., 2012). Të dhënat tregojnë se CHH gjendet jo vetëm tek SG
por edhe tek PO duke bërë kështu që të ketë disa izoforma të CHH- së të rrjedhura nga
e njëjta ARN prekursore në saj të splisingut alternativ (Dircksen et al., 2001; Rexha et
al., 2007; Webster et al., 2012). Gjithashtu është bërë e mundur që të izolohet një
cADN e plotë e cila kodon për CHH- në e prodhuar nga PO si dhe dy izoforma të tij të
prodhuara nga gjendrat SG të cilat paraqiten me gjatësi të ndryshme: njëra më e gjatë
dhe tjetra me e shkurtër (Dircksen et al., 2001; Webster et al., 2012). Kjo pasi ARN-ja
më e gjatë ka 4 ekzone dhe 3 introne ndërsa ajo më e shkurtra ka 3 ekzone dhe 1
intron (Dircksen et al., 2001; Rexha et al., 2007; Webster et al., 2012). Kjo e fundit ka
ardhur si rezultat i këputjes së ekzonit të 3-të nga splicosoma (Dircksen et al., 2001;
Rexha et al., 2007; Webster et al., 2012). Ndërsa përsa i përket masës molekulare të
hormonit është treguar se masa molekulare e këtyre hormoneve varion nga 8-9.5 kDa
(Jia et al., 2012).

Figura 1.3 Organizimi peptidik i dy tipeve të CHH-së. Figurë sipas Hidekazu et al., 2013, modifikuar
nga M. Memaj, 2021.
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1.2.2.2 Qendrat e sintezës dhe sekretimi i hormonit CHH
Qëndrat më të rëndësishme të sintezës dhe lirimit të neurohormoneve të superfamiljes
së CHH-së tek krustacetë ndodhen te organi X i sistemit të gjendrave sinuse. Struktura
e këtij organi është karakterizuar në detaje me ndihmën e teknikave imunohistokimike
(Dircksen et al., 2001). Të dhënat imunoreaktive të peptideve të tipit I CHH rrallë
mbivendosen me ato të tipit II (MIH, VIH/GIH, MOIH), por në ato lloje ku është
identifikuar më shumë se një tip II, bashkëvendodhja gjithmonë është e pranishme si
psh tek C. pagurus ku MOIH-ja dhe MIH-ja mbivendosen plotësisht në nivelin e SGsë. Gjithashtu edhe bashkëshprehja e peptideve të tipit I dhe II ndodh, psh tek M.
japonicus (CHH-ja dhe MIH-ja) (Shih et al., 1998)) dhe H. americanus (CHH-ja dhe
VIH-ja, (De klejin., et al 1992; Ollivaux et al., 2009; Rotllant et al., 1993). Studimet
më të vona tregojnë se ky proces është më i ndërlikuar pasi grupe të ndryshme të
qelizave neurosekretuese të organit X sekretojnë sterioizomerin L ose D aminoacil për
të dyja grupet e neurohormoneve (Ollivaux et al., 2009) si dhe kuptimi funksional i
sintezës së diferencuar të tyre mbetet ende i pashpjegueshëm (Webster et al., 2012).
Gjatë zhvillimit embrional tek C. maenas ARNm-ja e cila është përgjegjëse për
sintezën e CHH-së dhe MIH-së, shihet në 50% të zhvillimit dhe dy çifte të perikarias
vihen re në çdo sy, duke bërë që këto hormone të evidentohen në 75–80% të
zhvillimit (Chung dhe Webster, 2004). Gjatë zhvillimit larvar numri i qelizave për
MIH-në mbetet i pandryshuar (4 neurone për çdo sy kërcellor) (Webster dhe
Dircksen, 1991) ndërsa tek të rriturit ky numër është 62–65 për CHH-në dhe 28–36
për MIH-në (Dircksen et al., 1988). Në llojin, Nephrops norvegicus, fundet aksionale
imunopozitive për CHH-në janë gjetur në nivelin e gjendrave sinuse embrionale në
90% të zhvillimit, ndërsa përsa i përket VIH-së nuk u vunë re elemente imunopozitivë
(Giulianini et al., 2000). Tek N. norvegicus, strukturat imunoreaktive të dy hormoneve
CHH dhe VIH, janë identifikuar gjatë fazave larvare I–IV (Rotllant et al., 1993). Duke
iu referuar shpërndarjes së peptideve të superfamiljes së CHH-së në inde të tjera të
sistemit nervor qendror dhe periferik, pothuajse të gjitha studimet tregojnë se peptidet
e tipit II i përkasin sistemit neurosekretor të syve kërcellorë edhe pse strukturat
imunoreaktive për MOIH-në duke përfshirë perikarian, aksonet dhe fundet sekretuese
janë vënë re në ganglionet stomatogastrike dhe tek plexusi kardiak anterior tek
Cancer productus (Hsu et al., 2006) dhe shprehja e ARNm-së përgjegjëse për sintezën
e MIH-së është vënë re tek ganglioni cerebral i C. pagurus (Lu et al., 2001).
Nga ana tjeter, tek krustacetë, CHH-ja shprehet në një larmi indesh nervore dhe jo
nervore. Para 25 vitesh, një material imunoreaktiv i ngjashëm me CHH-në u
ekstraktua nga organi perikardial (PO) i C. maenas me anë të metodës së RIA-s
(Keller et al., 1985) dhe më vonë në nivelin e kordës nervore ventrale të H.
americanus (Chang et al., 1999). Për gaforret, burimi i materialit imunoreaktiv
rezultoi të ishte nga neuronet multipolare të brendëshme të organit të PO-së, gjë e cila
tregon për variantin e splising-ut të koduar nga ekzonet I-IV-V (Chung dhe Zmora,
2008; Dircksen et al., 2001; Dircksen dhe Heyn, 2001) dhe tek karkalecat e detit nga
neuronet të quajtur rrënjët dytësore torakale të kordës ventrale nervore dhe tek
lobsterat (Basu dhe Kravitz, 2003; Chang et al., 1999).

13

MEMAJ M. (2021): Roli i faktorëve neurohormonalë në rregullimin e
përqëndrimit të glukozës në hemolimfën e krustaceve
Qendra të tjera të sintezës së CHH-së në SNQ-në e malakostrakëve përfshijnë edhe
qelizat tapetale tek retina e karavidhes P. clarkii, të cilat në mënyrë periodike i
nënshtrohen proceseve të ritmeve ditore, gjë e cila vihet re edhe tek elementët
imunoreaktiv (Escamilla-Chimal et al., 2001) dhe është sugjeruar se dinamika e
sekretimit të këtyre qelizave mund të rregullohet nga çlirimi i serotoninës nga qelizat
retinale (Escamilla-Chimal et al., 2002). Në lidhje me shprehjen e peptideve të
ngjashme me CHH-në në sistemin nervor të krustaceve malakostrake dihet shumë
pak. Kjo për shkak të përmasave të tyre shumë të vogla të cilat e bëjnë procesin e
disektimit shumë të vështirë. Neurone imunoreaktive dhe imunopozitive për CHH-në,
janë përcaktuar tek brakiopodët si Daphnia magna dhe Artemia salina (Zhang et al.,
1997). Ndërsa strukturat krahasuese imunopozitive me ato të sistemit XO-SG
mungojnë, neuronet periferike të cilat projektohen në qendër në nivelin e kordës
nervore dhe tek shtojcat muskulore dhe muskujt somatik maksilarë mund të jenë të
krahasueshëm me qelizat multipolare tek PO-ja e malakostrakëve (Webster et al.,
2012).
Shprehja e CHH-së në indet jo nervore të krustaceve u demonstrua për herë të parë tek
C. maenas (Webster et al., 2012). Para zhveshjes, mijëra paraneurone ‘‘open-type’’ të
pjesës së përparme dhe të pasme të zorrës shprehin një CHH-XO. Në pjesën e
përparme të saj, këto qeliza rrethojnë shtresat muskulore në stomakun pilorik, duke na
sugjeruar për një funksion si mekanoreceptor (Webster et al., 2000). I njëjti tip qelize,
është gjetur në pjesën e pasme midis qelizave epiteliale luminale që kanë mbuluar
gjithë musklaturën gjatësore. Gjatë procesit të zhveshjes këto qeliza lëshojnë gjithë
përmbajtjen e CHH-së, gjë që shoqërohet me rritjen e niveleve të këtij hormoni
(Webster et al., 2012). Në qelizat embrionale të C. maenas, qelizat CHH- sekretuese
periferike të përsëritura në seri janë gjetur tek muskujt fleksorë abdominalë, duke
sugjeruar sërish për funksionin mekanoreceptor të tyre (Chung dhe Webster, 1999).
Shprehja e ARNm-së që kodon për PO-CHH-në është parë edhe në zemër, branshi
dhe në gjendrat antenale tek Macrobrachium rosenbergii (Chen et al., 2004) dhe
branshitë epidermike dhe në zorrë tek L. vannamei (Tiu et al., 2007). Së fundmi,
transkripte koduese të pazakonta të CHH-së të cilat në mënyrë unike nuk përmbajnë
një CPRP, janë identifikuar nga hibridizimi in situ i qelizave epiteliale të qeses së
spermatoforëve tek Fenneropenaeus chinensis (Li et al., 2010) por ende nuk njihet
nëse një nga këto transkripte translatohet ose cili mund të jetë funksioni i tyre.
Shpërndarja e neuroneve imunopozitive të ITP-së në sistemin nervor qendror tek
insektet ka treguar që perikaria lateralis e aksoneve është projektuar në tru te corpora
cardiaca dhe allata, ku dhe ndodh sekretimi (Webster et al., 2012). Organizimi
kompleks i interneuroneve të ITP-së në tru dhe ganglioni nën-ezofgal dhe ai
abdominal, si dhe neuronet neurosekretore janë të lidhura me organet neurohemale të
sistemit nervor periferik (Dai et al., 2007; Dircksen 2008; Drexler et al., 2007). Për
analogji të kësaj situate të parë tek krustacetë, tek miza e miellit T. castaneum, një
numër i madh i neuroneve që shprehin ITP-në është vënë re në nivelin e epitelit të
pjesës së mesme të zorrës të stadit larvar të vonë (Begum et al., 2009)
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1.2.3 Kontrolli i sekretimit të CHH-së
Por për të kuptuar më mirë se si realizohet gjithë procesi neurohormonal i kontrollit të
niveleve të glukozës tek krustacetë ndërmjet sekretimit të peptideve të superfamiljes
së CHH-së në sistemin XO-SG, duhet të kuptojmë më parë rolin e aminave biogjenike
encefalinave dhe dopaminës si transmetuese të mundshme të mekanizmave stimulues
ose inhibues të kontrolluar nga sistemi nervor i krustaceve.
1.2.3.1 Seretonina (5-hidroksi-triptaminë; 5-HT) si ndërmjetësuese e lirimit të
CHH-së
Roli i seretoninës (5-HT-së) si një ndërmjetësuese në lirimin e CHH-së njihet fare
mire (Webster et al., 2012). Sipas (Keller dhe Beyer, 1968) injektimi i 5-HT-së tek
individët me sy të O. limosus shkaktoi hiperglicemi dhe këto përfundime konfirmohen
edhe nga studime të autorëve të tjerë (Lee et al., 2000, 2001; Lorenzon et al., 2005;
Martin et al., 1978; Santos et al., 2001). Matja e drejtëpërdrejtë e niveleve të CHH-së
në hemolimfë ose nga CHH-ja e liruar in vitro nga indet e syve kërcellorë të trajtuar
me 5-HT-në, tregon të njëjtin rezultat (Lee et al., 2001). Eksperimentet
farmakologjike po ashtu kanë ndriçuar edhe më tepër këtë mekanizëm: kështu psh.
fluoksetina, një inhibitor i marrjes së 5-HT-së shkaktoi një hiperglicemi sinjifikante
në gaforren Chasmagnathus granulata dhe tek karkaleci i detit O. limosus (Webster et
al., 2012). Studimet e mëvonshme treguan gjithashtu një rritje të CHH-së në
hemolimfë (Santos et al., 2001). Për më tepër, u vërejt se lirimi in vitro i CHH-së nga
indet e ES-së, inhibohej nga metirserxhid, një antagonist i receptorit 5-HT (Lee et al.,
2001). Përfshirja tek P. clarkii e një sërë receptorëve antagonist ose jo të tipit 5-HT, in
vivo, të çon në konkluzionin se hiperglicemia e induktuar nga 5-HT-ja mund të
induktohet nga receptorët 5- HT1- dhe 5-HT2 (Lee et al., 2000).
Edhe pse janë identifikuar shumë receptorë të tipit 5-HT tek krustacetë (Clarck et al.,
2004; Ongvarrasopone et al., 2006; Spitzer et al., 2008; Vázquez-Acevedo et al.,
2009) pjesërisht të lokalizuar tek indet e syve kërcellorë duke përfshirë medulla
terminalis (Spitzer et al., 2005), identiteti i tipeve të receptorëve të tipit 5-HT të
përfshirë në kontrollin e lirimit të CHH-së, është ende i panjohur (Webster et al.,
2012).
1.2.3.2 Dopamina (DA) si ndërmjetësuese e lirimit të CHH-së
Roli i dopaminës në lirimin e CHH-së ende nuk është i qartë (Webster et al., 2012).
Të dhënat kanë treguar se dopamina te P. clarkii, shkakton një rritje të CHH-së në
hemolimfë dhe të lirimit të grupit të hormoneve të prodhuara in vitro (Zou et al.,
2003). Ndërsa në disa lloje të tjera është vënë re efekti i kundërt: pra dopamina
shkakton hipoglicemi in vivo, një efekt ky që mund të bllokohet nga spiroperidoli dhe
gjithashtu në këtë rast DA redukton lirimin e CHH-së nga indet e syve kërcellorë in
vitro (Sarojini et al., 1995). Por DA ka rezultuar pa ndonjë efekt hiperglicemik ose
lirues të CHH-së te llojet O. limosus, Palaemon elegans (Keller dhe Beyer, 1968;
Lorenzon et al., 2005; Mattson dhe Spaziani, 1985)
Disa studime tregojnë për praninë e një sasie të madhe të DA-së, (imunoreaktiviteti i
tirozinë- hidroksilazës) tek sytë kërcellorë dhe veçanërisht tek medula terminalis e
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karkalecit të detit Procambarus clarkii, si dhe tregojnë rezultate të dukshme
elektrofiziologjike (qeliza të organit X të eksituara, qeliza të XO-së të inhibuara nga
5-HT-ja) (Álvarez et al., 2005). Këto studime na tregojnë që me shumë mundësi DAja përfshihet në mekanizma rregullues të diferencuar të neuroneve për CHH-në dhe
MIH/VIH-në (Webster et al., 2012). Gjithsesi për të qënë akoma edhe më të thelluara
dhe bindëse, studimet më të fundit të bazuara tek receptorët specifikë për DA-në (të
dyja tipet DA1 and DA2 (Clark et al., 2006, 2007) e kanë të nevojshëm disektimin e
qelizave XO përgjegjëse për rregullimin dopaminergjik (Webster et al., 2012).
1.2.3.3 Encefalinat si ndërmjetësuese të lirimit të CHH-së
Ka prova më se të mjaftueshme shkencore për praninë e encefalinave, në nivelin e
syve kërcellorë si dhe në pjesë të tjera të sistemit nervor (Dircksen et al., 1992; Jaros
dhe Dircksen, 1985; Lüschen et al., 1991; Mancillas et al., 1981; Rothe et al., 1991).
Në gjallesat me sy të llojit Uca pugilator, injektimi i Leu-encefalinës çoi në ulje të
nivelit bazal të glukozës, efekt i cili u bllokua nga naloksoni (Rothe et al., 1991).
Lirimi i CHH-së nga indet e C. maenas in vitro gjithashtu inhibohet nga Leuencefalina, çka deshmohet nga një rënie drastike e hiperglicemisë pas injektimit te
Uca pugilator (Rothe et al., 1991). Rezultate të ngjashme u vërejtën gjatë studimit in
vitro të indeve të syve kërcellorë (ES) tek O. limosus dhe nga testet immune direkte të
CHH-së (Ollivaux et al., 2002). Me ndihmën e shënuesve imunë të dyfishtë janë
identifikuar shumë vendosje të afërta midis neuroneve të XO/SG të CHH-së dhe
fibrave encefalinergjike duke na sugjeruar një inhibim që realizohet ndërmjet
kontakteve sinaptike. Nuk u vu re ndonjë rezultat imuoreaktiv tek SG-ja e O. limosus
(Ollivaux et al., 2002). Studiues të tjerë kanë gjetur granula enecefalike në fundet e
aksoneve tek SG-të e 3 llojeve: C. maenas, U. pugilator dhe Eriocheir sinensis duke
përdorur mikroskopinë elektronike imunogold (Dircksen et al., 1992; Hanke et al.,
1992; Jaros et al., 1985). Të dhënat imunologjike tregojnë se me rënien e temperaturës
Leu-encefalina dhe imunoreaktivi për proktokolinën, janë të dyja së bashku të
lokalizuara me granulat e MIH-së në fundet e SG-ve tek C. maenas (Dircksen et al.,
1992). Sitet lidhëse per naloksonin gjithashtu u panë vetëm tek membranat e fundeve
aksionale tek SG-ja. Kjo nuk është e vlefshme për MIH-të (Hanke et al., 1993).
1.2.4 Mekanizmi molekular i veprimit të hormonit CHH
Studimet në lidhje me rolin që ka CHH- ja tek krustacetë kanë nisur shumë herët dhe
metoda klasike e përcaktimit të funksionit të këtij ‘faktori dibetogjenik’ ka qenë ajo e
heqjes së syve dhe injektimit të ekstraktit të tyre tek individët pa sy (Abramowitz et
al., 1944). Gjithashtu meqënëse këto gjallesa kanë ngjallur interes studimi tek
zoologët dhe fiziologët molekularë, ata kanë shkuar më tej duke nisur studime të tjera
në lidhje me mekanizmat molekularë që ky hormon ndjek tek gaforret.
Modeli i mundshëm i propozuar i veprimit të këtij hormoni është lidhja e tij me një G
proteinë të çiftuar me receptorë në indet shenjë dhe studimet në lidhje me këto
mekanizma raportojnë për përfshirjen e nukleotideve ciklike në sinjalizimin e CHH-së
(Chen et al., 2020; Webster et al., 2012), model ky, i cili i ngjan atij të glukagonit tek
vertebrorët [Figura 1a)]. Në këtë nivel një receptor i çiftuar me një G protein (GPCR)
vepron si një receptor për ligandin dhe lidhja e këtij të fundit me receptorin bën që të
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aktivizohet adenilat ciklaza (gjë e cila vihet re edhe tek mekanizmi molekular i
induktuar nga glukagoni tek vërtebrorët) ndërmjet një G proteine si dhe guanilat
ciklaza (mGC) (Chen et al., 2020). Ky aktivizim bën që të rriten nivelet e AMPc dhe
GMPc ashtu sikurse edhe tek vertebrorët (injektimi i CHH-së tek O. limosus sipas
Sedlmeier dhe Keller, 1981). Injektimi i ekstraktit të syve dhe të CHH-së së purifikuar
çojnë në rritjen e adenozinë monofosfatit ciklik (AMPc) dhe guanizinë monofosfatit
ciklik (GMPc) në zemër, hepatopankreas dhe në indet muskulorë (Goy dhe McEwen,
1980; Sedlmeier dhe Keller, 1981). Ndërkohë AMPc-ja aktivizon një protein kinazë A
(PKA) (si dhe tek vertebrorët) e cila më pas çon në rritjen e niveleve të Ca2+, ndërmjet
fosforilimit të proteinave kanalore për kalçiumin (Chen et al., 2020). Kështu në vijim
kompleksi Ca2+/Kalmodulin (CaM) nxit sintazën për oksidin nitrik (NOS), duke rritur
kështu prodhimin e NO (Chen et al., 2020). Më pas ky i fundit aktivizon GC e
tretshme dhe të ndjeshme ndaj NO në mënyrë që të rritet prodhimi i GMPc (Chen et
al., 2020). Ndërkohë tek vertebrorët PKA-ja aktivizon PPK- në. Kjo e fundit aktivizon
GYS- në e cila çon në prodhimin e glukozë-1-fosfatit [Figura 1a)].
Më tej tek krustacetë proceset ‘downstream’ të ndezura nga kombinimi i veprimit të
PKA-së dhe PKG-së, çojnë në një sërë përgjigjesh të tjera qelizore dhe më tej
degradohen nukleotidet ciklike nga fosfodiesterazat (PDEs) (Chen et al., 2020). Kjo
çon në nxitjen e glikogjenolizës dhe inhibimin e glikogjenezës duke çuar në lirimin e
glukozës në hemolimfë (Huggins dhe Munday, 1968; Sedlmeier, 1982; Sedlmeier dhe
Keller, 1980) dhe varet nga koha dhe sasia e hormonit (Chung dhe Webster, 2006;
Goy et al., 1987, 1990). Efekti i CHH-së në lidhje me glikogjenolizën konsiston në
aktivizimin e një fosforilaze e cila është përgjegjëse për zbërthimin e glikogjenit. Ajo
shkëput nga molekula e glikogjenit, glukozë-1-fosfatin, dhe gjendet në 2 forma; në
formën e fosforiluar α dhe në formën e defosforiluar β (Bauchau et al., 1968; Huggins
dhe Munday, 1968; Ramamurthi et al., 1968).
Analogë të tjerë trans-membranorë, veprimi i të cilëve ndërmjetësohet nga AMPc-ja
dhe GMPc-ja, mendohet se imitojnë rolin e CHH-së në lidhje me aktivitetin e
glikogjensintetazës (Sedlmeier et al. 1982). Të dhënat e studimit të Smullen et al.
(1996) tregojnë se 1,4,5-trifosfat inozitoli (InsP3) mund të luajë rolin e mesazherit
dytësor, ja pse bashkëveprimi i mundshëm i CHH-së me proteinën G të çiftuar me
receptorin është më i besueshëm. Më tej studimet kanë treguar që efektet e CHH-së
përforcohen dhe nga inhibitorët e fosfodiesterazës dhe janë të lidhur me rritjen e
aktivitetit të guanilat ciklazës (GC) në membranë, gjë e cila tregon që lidhet me një
receptor CHH (Webster et al., 2012).
Hepatopankreasi është një nga indet shenjë, në të cilat vepron CHH-ja, bazuar në
faktin se funksioni i tij është analog me atë të mëlçisë tek vertebrorët (Keller dhe
Andrew, 1973; Van weel, 1974). Rolin e hepatopankreasit si ind shenjë për CHH-në
në induktimin e përgjigjes hiperglicemike e kanë vërtetuar studimet e bëra in vitro, të
cilat tregojnë përfshirjen e glukozës (me anë të C14) në glikogjen dhe studimet kanë
treguar që përfshirja neto e glukozës vjen duke u ulur në prani të hormonit CHH të
purifikuar (Sedlmeier et al.,1985, 1987). Ndonjëherë studimet e bëra si in vitro ashtu
dhe in vivo nuk e mbështesin rolin e tij si një ind furnizues i glukozës që qarkullon në
hemolimfë (Keller dhe Andrew, 1973; Ramamurthi et al., 1968; Rangneker dhe
Madhyastha, 1971; Santos et al., 1988; Telford et al.,1975). Indi muskulor gjithashtu
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shërben si ind shenjë për hormonin e CHH-së (Keller dhe Andrew, 1973; Keller dhe
Sedelmeier, 1988).
Ndërsa studimet në lidhje me heqjen e syve kërcellorë kanë treguar që rritet aktiviteti i
glikogjen sintazës (shndërrimi i enzimës nga inaktive në aktive pa ndikuar në
aktivitetin total) tek indet muskulore të O. limosus dhe ky process bëhet i kthyeshëm
nëse injektojmë CHH-në (Sedlmeier dhe Keller, 1981). Tek M. japonicus heqja e syve
ka bërë që të rriten nivelet e transkriptit për glikogjen sintazën dhe të ulet numri i
transkripteve për glikogjen fosforilazën në gjendrat e zorrës së mesme (Sedlmeier et
al., 1981, 1982, 1985). Për më tepër meqënëse heqja e syve kërcellorë nuk ndryshon
nivelet e fosfoenolpiruvatit karboksinazës ose nivelet e transkriptimit të fruktozë 1,6bifosfatazës, na bën të mendojmë që CHH-ja nuk është i përfshirë në glukoneogjenezë
(Nagai et al., 2011).
Heqja e syve shkakton një rritje të nivelit të fosforilazës β, ndërsa injektimi i ekstraktit
të syve çon në rritjen e formës α (Bauchau et al., 1968; Ramamurthi et al., 1968).
Rezultatet e inhibimit të glikogjenezës nga hormoni CHH vijnë nga studimet e bëra në
lidhje me aktivitetin e glikogjen sintetazës. Kjo enzimë, e ngjashme me glikogjen
fosforilazën, gjendet në dy forma; glukozë-6-fosfat e defosforiluar (Independent, I)
dhe glukozë-6-fosfat e fosforiluar dhe më pak aktive (Dependent, D) (Hers, 1976;
Sedlmeier, 1985). Heqja e syve çon në rritje të aktivitetit të glikogjen sintazës dhe
injektimi i ekstraktit të syve apo CHH-së së purifikuar çon në një nivel normal të
aktivitetit të kësaj enzime (Sedlmeier et al., 1982; Ramamurthi et al., 1968; Wang dhe
Scheer, 1963) duke sugjeruar se roli i CHH-së në uljen e glikogjenezës realizohet
përmes ndryshimit të raportit të I-glukozës me D-glukozën.
Edhe trajtimi i indeve gjendrore të zorrës së mesme me CHH-në ka treguar për
reduktimin e shndërrimit të glukozës në glikogjen duke na treguar serish që
reduktohet aktiviteti i glikogjen sintazës, duke çuar në glikogjenolizë (Sedlmeier et
al., 1987). Për më tepër është sugjeruar që CHH-ja aktivizon fosforilazën (Sedlmeier
dhe Keller, 1981; review: Sedlmeier et al., 1985). Këtyre studimeve u bashkëngjiten
studime të tjera në nivel molekular rreth CHH-së dhe në rregullimin transkriptues të
enzimave, të përfshira në rregullimin e glukozës (Webster et al., 2012).
Gjithashtu studimet tregojnë se injektimi i ekstraktit të syve nuk çon në rritjen e sasisë
së glikogjenit në muskuj (Ramamurthi et al., 1968). Studimet tregojnë se ka dhe inde
të tjera që shërbejnë si inde shenjë për këtë hormon si: hipoderma (Keller dhe
Andrew, 1973; Schwabe et al.,1952), branshitë (Keller dhe Andrew, 1973) dhe
hemocitet (Johnston et al.,1971; Nery et al., 1993; Santos dhe Stefanello, 1991).
Si përfundim mund të themi se efektet kryesore të CHH-së janë stimulimi i glikolizës
dhe lipolizës në hepatopankreas dhe shpejtësia e lartë e përdorimit të karbohidrateve
(glukozës dhe sheqerna të tjera si fruktozë, galaktozë, sukrozë dhe laktozë) duke
përdorur glikolizën dhe ciklin e acidit trikarboksilik (TCA, duke çuar në nivele më të
larta ATP-je), në stimulimin ë rrugës metabolike të pentozë fosfateve (PPP, duke çuar
në rritje të niveleve të biosintezës së nukleotideve) dhe rritje të biosintezës së
aminoacideve në muskuj ( Li et al., 2017, 2019). Stimulimi i metabolizmit të nikotinës
dhe nikotinamidës, e cila lidhet me metabolizmin e dy koenzimave NAD+ dhe
NADP+, lidhet drejtëpërsëdrejti me efektet metabolike të CHH-së në muskuj. Kështu
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nivele të larta të këtyre koenzimave drejtojnë rrugët metabolike të sipërpërmeendura
(Li et al., 2017, 2019).
Gjithashtu duhet theksuar se modeli i veprimit të CHH-së tek krustacetë (Figura 1.4)
është ndërtuar në bazë të të dhënave eksperimentale të marra nga G. lateralis dhe B.
mori dhe me shumë mundësi mund të aplikohet për pjesëtarët e peptideve të
superfamiljes CHH të insekteve dhe krustaceve (Chang dhe Mykles, (2011); Nagai et
al., 2014). Por ndoshta dukuri të tilla si lidhja e aktivizimit të GPCR me aktivizimin e
AC, si dhe të GCm, iduktimi i kalimit të joneve Ca2+ si rezultat i fosforilimit të PKA
dhe prodhimit të NO, kanë nevojë për verifikime të tjera eksperimentale (Chen et al.,
2020). Për më tepër që ky model të jetë i përdorshëm për gjithë superfamiljen e CHHsë, përfshirë këtu edhe vetë CHH-në ka nevojë për përmirësime të mëtejshme duke
marrë në kosideratë edhe të dhënat kontraktikore në lidhje me AMPc (Nakatsu et al.,
2006; Saidi et al., 1994; Sedlmeier et al., 1993) apo edhe stimulimin e guanilat
ciklazës nga CHH- ja e lobsterit në një membranë të izoluar (Nakatsu et al., 2006).
Kështu aktivizimi i GCm mund të realizohet në nivelin e membranës pa nevojën e
ndjekjes së rrugës citoplazmike (Chen et al., 2020). Gjithashtu do të ishte me vend që
të bëheshin studime të tjera në lidhje me lidhjen receptor-ligand si dhe strukturën e
ligandit në lidhje me raportin strukturë-funksion për peptidet e CHH, CHH- L, MIH,
ITP (Chen et al 2017; Katayama et al.,2003, 2004; Liu et al., 2015; Tsutsui et al.,
2016; Wang et al., 2020; Zhao et al., 2005).

Figura 1.4 Mekanizmi molekular i veprimit të CHH- së i propozuar nga Chang dhe Mykles, (2011)
dhe Nagai et al., 2014. Modifikuar nga M. Memaj, 2021.

1.3 Faktorët që ndikojnë në metabolizmin e sheqernave te krustacetë
Metabolizmi i sheqernave tek krustacetë përfshin mekanizma që janë shumë pak të
njohur, ndaj studimi i faktorëve të cilët nxisin këto kaskada reaksionesh përfshirëse në
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këtë proces përbën përparësi studimi. Ka shumë faktorë të cilët mund të ndikojnë në
metabolizmin e sheqernave tek krustacetë (Lorenzon et al., 2001). Ata mund të jenë të
natyrave të ndryshme si abiotikë dhe ksenobiotikë.
1.3.1 Faktorët abiotikë
Disa faktorë abiotikë si temperatura e niveli i oksigjenit nëse ndryshojnë dhe dalin
jashtë vlerave të tyre normale atëherë ato ndikojnë në metabolizmin e gjallesave
(Lorenzon et al., 2005). Krustacetë janë gjallesa të cilat i kundërpërgjigjen këtyre
ndryshimeve me anë të rritjes së nivelit të glukozës në hemolimfën e tyre, dukuri kjo e
quajtur hiperglicemi (Durand et al., 2000; Lorenzon et al., 1997, 2002; Santos et al.,
2001). Sigurisht që ky proces ndërmjetësohet nga lirimi i hormonit CHH (Lorenzon et
al., 2005). Ashtu sikurse u përmend edhe më sipër strukturat neurosekretore të syve
kërcellorë janë përbërësit më të rëndësishëm të sistemit neuroendokrin tek krustacetë
dhe hormoni CHH i nxitur nga këta faktorë sintetizohet nga organi X dhe sekretohet
nga gjendrat sinuse (Abramowitz et al., 1944; Fingerman, 1987). Në këtë nivel disa
ndërmjetësues si aminat biogjenike dhe encefalinat (L/M-Enk) kontrollojnë lirimin e
neurohormoneve nga indet neuroendokrine të krustaceve (Lorenzon et al., 2005).
Edhe seretonina gjithashtu (5-HT) përfshihet në rregullimin e sjelljes dhe të proceseve
fiziologjike të ndryshuara nga faktorë të ndryshëm abiotikë (Lorenzon et al., 2005).
Rezultatet rreth ndikimit hiperglicemik (Bauchau and Mengeot, 1966) të 5-HT-së tek
krustacetë njihen prej kohësh (Komali et al., 2005; Lorenzon et al., 2004b; Lee et al.,
2000) ndërsa dopamina (DA) dhe encefalinat tregojnë rezultate konfliktuese në lloje
të ndryshme (Komali et al., 2005; Lorenzon et al., 2004b; Sarojini et al., 1995; Zou et
al., 2003).
1.3.1.1 Ndikimi i hipoksisë
Hipoksia është një faktor i cili si shumë faktorë të tjerë ndikon në mekanizmat
fiziologjikë të krustaceve duke prekur kështu edhe qelizat neurosekretore të cilat
prodhojnë CHH-në dhe për pasojë gjallesa reagon duke përdorur një kundërpërgjigje
të sajën sikurse është edhe hiperglicemia në mënyrë që të rivendoset homeostaza
(Chang et al., 1999). Niveli i oksigjenit të tretur në një kolonë ujë në nivelin e 2 ml
O₂/L ose dhe më poshtë, konsiderohet hipoksik dhe mund të çojë në efekte të forta tek
gjallesat (Tyson dhe Pearson, 1991). Tashmë dihet fare mirë se metabolizmi i
sheqernave tek krustacetë ka një rëndësi tepër të madhe si në kushte aerobe ashtu dhe
në ato anaerobe. Në rastin kur gjallesa është në kushtet e hipoksisë ritmi i
metabolizmit aerobik ulet ndjeshëm tek ato qeliza të cilat janë tepër të ndjeshme ndaj
niveleve të oksigjenit dhe nga ana tjetër rritet kërkesa për glukozë për të realizuar
glikolizën në kushte anaerobe duke bërë kështu që të kompesohet humbja e energjisë
(Hochachka, 1986).
Përqëndrimi i glukozës në hemolimfë varet patjetër nga ritmi metabolik dhe sikurse
është treguar burimi kryesor i glukozës tek krustacetë janë pikërisht derivatet e saj
(Ramos dhe Fernandez, 1981). Rëndësia e nivelit të oksigjenit lidhet drejtëpërsëdrejti
me procesin e frymëmarrjes tek këto gjallesa pasi oksigjeni i konsumuar prej tyre
përdoret si marrësi final i elektroneve gjatë procesit të frymëmarrjes i cili zakonisht
fillon me degradimin e karbohidrateve (Rosas et al., 1992). Por lloje të ndryshme kanë
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kufij të ndryshëm të tolerancës ndaj hipoksisë kështu psh. lloje si poliketët, bivalvët,
platihelmitët dhe knidarët tregojnë nivele tolerance relative ndërsa krustacetë dhe
vertebrorët tregojnë nivele relativisht të ulëta hipoksie (Mangum dhe Van Winkle,
1973). Hiperglicemia është një përgjigje e cila është vënë re tek dekapodët kur janë në
kushte jonormale të cilat ulin nivelin e oksigjenit (Telford et al., 1968). Të dhënat
studimore tregojnë që nëse gjallesa është ekspozuar ndaj hipoksisë në mënyrë të
menjëhershme, atëherë niveli i glukozës do të ndryshojë në mënyrë të menjëhershme
gjithashtu (Webster et al., 1996) pasi hormoni hiperglicemik i krustaceve (CHH), i cili
është gjendur te krustacetë dhe që prodhohet nga sytë kërcellorë të organit-X ruhet në
gjendrat sinuse dhe rregullon nivelin e glukozës së gjallesës (Webster, 2012) pasi
lirohet e vepron menjëherë mbi qelizat shenjë.
Por ndikimi i hipoksisë mbi llojin varet nga dy faktorë: sa do të zgjasë hipoksia dhe sa
shumë do të ulet sasia e oksigjenit të tretur (Sagasti dhe Shaffner, 2001). Kur hipoksia
zgjat për shumë javë ose është shumë afër anoksisë, atëherë vihet re edhe migrimi i
kafshëve të lëvizshme (Diaz dhe Rosenberg, 1995) dhe madje edhe ngordhja e tyre
(Jorgensen et al., 1980; Stachowitsch et al., 1984). Shumë studime raportojnë për
ngordhjen e kafshëve të shkaktuar nga hipoksia (Breitburg et al., 2008).
1.3.1.2 Ndikimi i temperaturës
Temperatura është një nga faktorët më të rëndësishëm abiotik, e cila ndikon në jetesën
e organizmave të gjallë. Ndikimi i temperaturës tek organizmat e gjallë shfaqet në
disa nivele si në atë molekular, biokimik, fiziologjik dhe në atë të sjelljes (Dent dhe
Lutterschmidt, 2003; Hochachka dhe Somero, 2002; Mora dhe Ospina, 2001).
Ndryshimet e temperaturës çojnë në ndryshime të shpërndarjes së energjisë për
aktivitetet që realizon gjallesa sikurse janë: rritja, riprodhimi etj. duke patur pasoja në
mbijetesën e tyre. Ashtu sikurse dihet çdo lloj ka një interval tolerance brenda të cilit
ende parametrat fiziologjikë e biokimikë mbeten optimal. Dritarja e tolerancës për
secilin lloj është përcaktuar si një interval shumë i rëndësishëm në mjedisin e tyre
natyror në të cilën përfshihet një zonë optimale dhe një zonë suboptimale dhe kjo
zonë fillon në një temperaturë ku shpërndarja maksimale e oksigjenit nuk mund të
rritet më tej dhe mundësia aerobike ulet (Brett dhe Groves, 1979; Fry, 1971). Kjo
temperaturë është përcaktuar si temperaturë “minimale kritike” nga Frederich dhe
Pörtner (2000) dhe nëse kjo temperaturë ndryshon atëherë gjallesa mbijeton për një
kohë relativisht të shkurtër. Kjo dukuri përcakton mbijetesën e gjallesës si dhe
aftësinë e saj për të realizuar metabolizmin në kushte aerobe (Lagerspetz dhe
Vainio, 2006).
Mekanizmat që përdorin gjallesat për të reaguar ndaj ndryshimeve të temperaturës
mund të ndryshojnë jo vetëm nga seksi, mosha, por edhe nga lloji i mjedisit dhe nga
lartësia mbi nivelin e detit. Një nga këta mekanizma ka të bëjë me prodhimin e
proteinave të shokut termik (HSPs). Proteinat e shokut termik janë një grup shumë i
rëndësishëm proteinash (Yamashita, 2010) që luajnë një rol shumë të rëndësishëm në
mbrojtjen ndaj stresit proteotoksik. Këto proteina veprojnë si molekula mbrojtëse
(kaperone) duke stabilizuar polipeptidet e denatyruara dhe proteinat native, duke
parandaluar kështu agregimin citotoksik (Fink, 1999; Moseley, 1997). Ato gjithashtu,
kanë funksione të tjera në shënjimin e proteinave për degradim (Feder dhe
Hofmann, 1999), në riparimin e ADN-së (Zou et al. 1998), në translokimin e
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proteinave midis organeleve qelizore (Fink, 1999; Hartl, 1996), dhe në përgjigjet
imunitare (Bachelet et al., 1998). Janë një grup proteinash të kudogjendura dhe
ruajtëse (Feder dhe Hofmann, 1999) me një shprehje të induktuar. Prandaj janë të
rëndësishme në funksionimin qelizor dhe në mbrojtjen gjatë kushteve normale dhe
stresante (Currie et al. 1999; Kregel et al., 2002).
Brenda grupit të tyre, më të studiuarat janë ato që kanë masë afërsisht 70 kDa. Ky
grup proteinash është vazhdimisht aktiv si dhe shumë i ndjeshëm ndaj temperaturës
dhe pse prodhimi i tyre mund të ndikohet edhe nga faktorë të tjerë (Feder dhe
Hofmann, 1999). Ato janë të lidhura me tolerancën termike të qelizave shtazore
(Bahrndorff et al., 2009). Prania e tyre është përdorur jo vetëm si një indikator për
përcaktimin e shkallës së mospaketimit të tyre por dhe si një mënyrë indirekte e
matjes së dëmtimit të proteinave (Hofmann, 2005; Tomanek, 2010, 2011). Për më
tepër, shprehja e HSP-ve mund të shihet si një mekanizëm selektues i suksesshëm për
organizmin e gjallesave përkundrejt ndryshimeve të mjedisit ku ato jetojnë (Hofmann
et al., 2005). Prandaj HSP-të mund të konsiderohen si përshtatje e gjallesave ndërmjet
seleksionimit natyror gjë që ka rëndësi të madhe për ruajtjen e fitnesit fiziologjik të
llojit (Feder dhe Hofmann, 1999). Kjo njëherazi tregon edhe rëndësinë e studimit të
tolerancës së organizmave dhe nevojën për të ndriçuar mekanizmat e rezistencës së
tyre ndaj ndryshimeve të temperaturës. Temperatura si faktor abiotik ndikon
gjithashtu edhe në çlirimin e CHH-së kur ajo është mbi ose nën nivelin e saj optimal
duke bërë që niveli i glukozës të rritet ndjeshëm në hemolimfën e krustaceve si p.sh.,
C. pagurus dhe P. clarkii (Wilcockson et al. 2002; Zou et al., 2003). Kjo gjë vjen si
rezultat i lirimit të menjëhershëm të hormonit hiperglicemik nga qelizat
neurosekretore. Por të dhënat studimore tregojnë që nuk është vetëm hormoni i CHHsë i cili ndikon në ndryshimin e nivelit të glukozës me rritjen e temperaturës por dhe
norepinefrina ose oktopamina.
1.3.2 Faktorët ksenobiotikë
Ndër faktorët të cilët ndikojnë në metabolizmin e karbohidrateve tek krustacetë janë
edhe ksenobiotikët sikurse mund të jenë metalet e rënda, hormonet dhe
ndërmjetësuesit endokrinë. Të shumta janë studimet të cilat tregojnë për ndikimin e
metaleve të rënda tek krustacetë. Këto të dhëna tregojnë se ksenobiotat në trajtën e
metaleve të rënda si Cu, Hg, Cd, Zn të cilat janë gjendur edhe në rezervate artificiale
ujore, ndikojnë në metabolizmin e karbohidrateve të krustaceve duke treguar se
ndjeshmëria e tyre ndaj ksenobiotave të tilla është shumë e lartë (Lorenzon et al.,
2000). Sigurisht që toleranca e krustaceve është e ndryshme për ksenobiota të
ndryshme. Por ajo çka kanë treguar studimet tek lloje si Palaemon elegans është se
këto ksenobiotikë janë nxitës të menjëhershëm të lirimit të CHH-së në hemolimfën e
krustaceve (Lorenzon et al., 2000). Por tek ksenobiotat nuk përfshihen vetëm metalet
e rënda por edhe lëndë të cilat kanë natyrë avulluese si kloroformi (VOC) dhe gjenden
në ujrat sipërfaqësore apo edhe në ato tokësore (Lucius et al., 1992). Të dhënat
tregojnë se kloroformi edhë në sasi tepër të vogël është toksik në shumë lloje (Watts
et al., 2004). Duke patur parasysh ndikimin që këto lloj ksenobiotash kanë tek
krustacetë si dhe duke patur parasysh se ato janë të përhapura gjerësisht në mjediset
ujore shqiptare (Nuro et al., 2018), ne i kemi studiuar për të parë efektin e tyre tek C.
aestuarii.
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1.3.2.1 Ndikimi i bakrit
Bakri është një mikro-ushqyes thelbësor që u nevojitet të gjithë organizmave të gjallë
për një sërë procesesh biokimike dhe fiziologjike. Te krustacetë, bakri është gjithashtu
pjesë e pigmentit të hemolimfës, e quajtur hemocianin që merr pjesë në transportin e
oksigjenit. Edhe pse bakri është një element thelbësor për organizmat, ai mund të jetë
potencialisht toksik kur është mbi sasinë e duhur (Jacobo et al., 2016). Edhe pse ka
shumë burime natyrore për bakrin, shumë aktivitete antropogjene kanë rritur sasinë e
bakrit në mjedise natyrore ku jetojnë gjallesat e ndryshme (Niencheski et al., 2006),
po ashtu edhe të metaleve të tjera të rënda (Cd, Cu, Zn, Fe, Pb, Hg).
Këto elemente ksenobiotikë mund të ndikojnë jo vetëm në fiziologjinë e krustaceve
por edhe tek peshqit duke nxitur një përgjigje fiziologjike dhe biokimike në gjak dhe
në inde (Fazio et al., 2014). Njëherë që metale të tilla sikurse është edhe bakri
fiksohen dhe akumulohen në indet e gjalla, bëhet i vështirë eleminimi i tyre, gjë që
çon në toksicitet qelizor. Eleminimi i këtij metali nga indet e gjallesave varet nga
shumë faktorë siç është koha e ekspozimit, temperatura e mjedisit rrethues, agjentët
ndërveprues, metabolizmi i gjallesave si dhe vetitë kimike të vetë metalit
(Kamaruzzaman et al., 2012; Moyson et al., 2016; Skejelkvale et al., 2001).
Toksiciteti i induktuar nga ksenobiota të tilla tek invertebrorët ndikon ne sistemin e
tyre nervor qendror dhe gjithashtu edhe në procese të tjera fiziologjike si frymëmarrja.
Çdo ndryshim në sasinë e oksigjenit që konsumohet nga kafsha si rezultat i
ekspozimit ndaj ksenobiotikëve, ndikon në homeostazën fiziologjike të gjallesave
(Maharajan et al., 2012). Nga studimet është raportuar se nëse gjallesa ekspozohet
ndaj ksenobiotikëve të tillë, ato ndryshojnë përgjigjen e tyre fiziologjike duke
përdorur enzima dhe duke ndryshuar nivelin e tyre mbi apo nën normë (Maharajan et
al., 2012). Siç u përmend më parë, gaforret ndikohen gjithashtu nga toksiciteti i
induktuar nga metalet e rënda, gjë e cila është raportuar edhe tek Palaemon elegans
(Lorenzon et al., 2000).
Në këtë gjallesë u vu re se ajo u kundërpërgjigj me një hiperglicemi sinjifikante në
përqëndrime mesatarisht subletale të Hg, Cd, Cu dhe Pb pas 24 orësh (Lorenzon et al.,
2000. Të dhënat tregojnë se jone si Cu2+ shkaktojnë variacione të 5-HT-së në sytë
kërcellorë e për pasojë dhe në hemolimfë (Lorenzon et al., 2005), gjë e cila ndodh
shumë shpejt. Në hemolimfë piku i prodhimit të 5-HT-së arrihet pas 30 min dhe sërish
lirimi i sasisë së 5-HT në vijim varet nga sasia e ksenobiotës (Lorenzon et al., 2005).
Kjo gjë shoqërohet me rritje të sekretimit të CHH-së e cila tregon se 5-HT shërben si
neurotransmetues në nivelin e qelizave neurosekretore të CHH-së (Lorenzon et al.,
2005). Por kjo gjë ndodh vetëm tek gjallesat me sy pasi tek ato pa sy mungojnë qelizat
përkatëse.
1.3.2.2 Ndikimi i adrenalinës
Adrenalina është një hormon, i cili lidhet ngushtë me përgjigjen “ik ose lufto” dhe për
pasojë provokon lirimin e glukozës në hemolimfë. Kështu, injektimi i adrenalinës tek
individët normalë shkakton rritje të nivelit të glukozës për shkak se provokon një lloj
kundërpërgjigje tek individët tek të cilët injektohet, ndërsa tek ata individë të cilëvë iu
janë hequr sytë nuk ndodh një gjë e tillë pasi në mungesë të tyre nuk mund të merret
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stimuli dhe të tejçohet deri në fundet aksonale nga ku dhe lirohet hormoni (Keralaholz
dhe Little, 1949). Studimet mbi ndikimin e adrenalinës janë shumë të pakta, kështu ky
studim do të ishte nje vlerë e shtuar në përpjekjet për të kuptuar mekanizmin e nxitjes
së hiperglicemisë te krustacetë nga hormoni adrenalinë.
1.3.2.3 Ndikimi i kloroformit
Kloroformi është një komponim i grupit të lëndëve organike avulluese që përdoret
gjerësisht si insekticid në luftën kundër kërpudhave apo si si prekursor për prodhimin
e pluhurave dhe pesticideve në fabrika dhe në procesimin e substancave farmaceutike
(Grady et al., 2003; Lucius et al.,1992). Në 10-vjeçarin e fundit prania e tij dhe e
komponimeve VOC është rritur ndjeshëm në ujërat sipërfaqësorë tokësorë apo në ujin
e pijshëm duke ndikuar negativisht në organizmat e gjallë. Studime të ndryshme
raportojnë për ndikimin e këtyre ksenobiotikëve në lloje të ndryshme duke i
konsideruar ato sinjalizues të hershëm të ndryshimeve që ndodhin në mjedisin e tyre
(Aguirre-Martínez et al., 2007; Bowen dhe Depledge, 2006; Cajaraville et al., 2000;
Martin-Diaz et al., 2004). Toksiciteti i induktuar nga kloroformi është raportuar në
organizma të ndryshëm siç janë: bakteret ujore, algat, invertebrorët, peshqit dhe
amfibët. Si rezultat i ekspozimit ndaj kloroformit të Microcystis aeruginosa për 6 ditë
në një sasi prej 185 mg/L, është vënë re fillimi i reduktimit të shumëfishimit të
qelizave (Bringmann dhe Kühn, 1977). Ndërsa tek algat e gjelbra Scenedesmus
subspicatus, një 48-h EC10 për një sasi biomase prej 225 mg/L (EC50 560 mg/L u
vlerësua (Kühn dhe Pattard, 1990).
Studimi i përgjigjes fiziologjike dhe biokimike të krustaceve ndaj ksenobiotikëve të
ndryshëm është në fillimet e veta në vendin tonë dhe ato janë të lidhura kryesisht me
përdorimin e krustaceve si organizma bio-indikatorë të ndotjes së mjediseve ujëëmbël
dhe detarë (Aliko et al., 2015 ; Aliko dhe Biba, 2011; Morina, et al., 2012).
1.4 Carcinus aestuarii si organizëm model studimi
Gaforrja e brigjeve të Mesdheut, Carcinus aestuarii, bën pjesë në tipin Arthropoda,
nëntipin Crustacea, klasën Malacostraca, rendin Decapoda, familjen Portunidae.

Figura 1.5 Lloji Carcinus aestuarii
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C. aestuarii përfaqëson një lloj nativ për detin Mesdhe dhe vendin tonë. Përhapja e
saj është tepër e gjerë. Ajo jeton në Mesdhe, Oqeanin Atlantik, Detin e Zi, deri në
Maroko. C. aestuarii karakterizohet nga disa tipare morfologjike siç është forma e
karapaksit i cili në pjesën e sipërme është i lirë, në formë zemre, pak a shumë
ekzagonal, në të cilën vija anterio-laterale ka 5 dhëmbëza në drejtim të syve
kërcellorë dhe pjesa në mes të syve është e lirë (Wikipedia, 2021). Ventralisht mund
të shihen qartë 6 segmente abdominalë të cilët formojnë telsonin. Karapaksi nuk ka
turbekula dhe fronti ka 3 lobe si dhe e ka diametrin 6.5 cm tek meshkujt dhe 4.5 cm
tek femrat. Ai ka ngjyrë ulliri me nuancë kafe në pjesën e sipërme dhe me ngjyrë të
verdhë në pjesën e poshtme të tij (Wikipedia, 2021). Ndërkohë raporti gjatësi-gjerësi i
cefalotoraksit është 49 x 63 mm. Kelat janë të forta dhe në pjesën e djathtë janë
lehtësisht më të zhvilluara se sa në të majtën. Ka këmbë të gjata dhe të lirshme, ku
çifti i fundit ka formë të sheshtë që i ndihmon në notim. Mashkulli i këtij lloji e ka
barkun në formë trekëndëshi dhe me majë ndërsa femra e ka të rrumbullakosur
(Wikipedia, 2021).
C. aestuarii është një lloj që gjendet në mjedise estuarinë dhe lagunorë dhe jeton deri
në thellësinë 5 m nga sipërfaqja. Periudha e riprodhimit është shumë e gjatë (MajNëntor) dhe pse piku i riprodhimit është nga Maj në Qershor. Ka dhe lloje të tjera të
ngjashme me të siç është C. maenas. Si lloj estuarin, kjo gjallesë është në gjendje të
durojë luhatje të ndjeshme të temperaturës dhe kripësisë si dhe mund të përballojë të
jetojë për një kohë të gjatë jashtë ujit. Këto Karakteristika e bëjnë C. aestuarii një
organizëm model shumë të përshtatshëm për të studiuar mekanizmat e përgjigjes
fiziologjike ndaj stresit.
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KREU II: MATERIALE DHE METODAT
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2 Mbledhja e materialit dhe trajtimi i tyre në laborator
Për realizimin e këtij punimi u morrën 638 gaforre që i përkasin familjes Portunidae,
gjinia Carcinus (Carcinus aestuarii), ndër të cilët 156 u përdorën për përcaktimin e
nivelit bazal të glukozës dhe pjesa tjetër për studimin e faktorëve abiotikë e
ksenobiotikë si dhe për identifikimin e karakterizimin e faktorit neurohormonal CHH.
Për të studiuar rolin e faktorëve neurohormonalë në rregullimin e nivelit të glukozës
në hemolimfë, u përdorën individë adult meshkuj të këtij lloji. Duke qënë se së
fundmi këmbanat e alarmit janë ngritur në gjithë Botën për rrezikun që i kanoset
invertebrorëve nga faktorë të jashtëm të cilët zvogëlojnë popullatën e tyre, jemi
munduar që gaforret t’i trajtojmë me kujdes si gjatë marrjes nga habitati i tyre natyror
ashtu edhe gjatë trajtimit eksperimental.
Trajtimi i kafshëve gjatë aklimatimit në laborator si dhe manipulimi eksperimental i
tyre u bë 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 mirëqënien e kafshëve (Akti Nr.
10465, 29/9/2011: ‘Mbi Shërbimin Veterinar në Republikën e Shqipërisë’).
Puna eksperimentale është kryer në Laboratorin e Fiziologjisë e Biokimisë dhe
Ekofiziologjisë pranë Fakultetit të Skencave të Natyrës, Tiranë si dhe në Laboratorin e
Gjenetikës, Departamenti i Shkencave të Jetës, Universiteti i Triestes, Itali.
Reagentët janë siguruar nga Sigma Aldrich me financim nga FSHN (projekti #
2571/5) dhe nga Universiteti i Triestes.

Mbledhja dhe aklimatimi i kafshëve në laborator
Individët meshkuj, të maturuar seksualisht, Carcinus aestuarii, (Crustacea,
Decapoda, Portunidae), me përmasa trupore 4-6.5 cm dhe peshë trupore 1-1.7 g u
mblodhën gjatë periudhës Prill-Maj (2014-2018) në Lagunën e Nartës, Vlorës
(40° 32′ 0″ N, 19° 28′ 0″ E), të Patokut, Lezhë (41° 37′ 44.4″ N, 19° 35′ 27.6″ E) dhe
Maranos, Trieste, Itali (45° 44′ 6″ N, 13° 9′ 46.8″ E), Figura 2. Përpara realizimit të
eksperimenteve, gaforret u aklimatuan në laborator për tri ditë (72 h), në akuarium
me vëllim 50 L, në kushte kripësie 36±1 ppt, pH: 8 ± 0.1 dhe në kushte të posaçme të
temperaturës në vlerat 17 ± 1ºC gjatë ditës dhe 10°C gjatë natës, temperaturë kjo e
cila përfshihej në intervalin e temperaturës që gjallesa toleron dhe në mjedisin e saj
natyral. Kafshët u ushqyen me midhje (Mytillus galloprovincialis) deri para
ekspozimit. Gjatë eksperimentit gjallesat nuk u ushqyen. Uji u ndryshua në mënyrë të
vazhdueshme për të shmangur ndikimin e pakësimit të oksigjenit në nivelin e
glukozës.
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Figura 2 Vend-mbledhjet e kafshëve: Laguna e Nartës, Vlorë (n=324 individë), Laguna e Patokut,
Lezhë (n= 234 individë) dhe Laguna e Maranos Trieste, Itali (n= 80 individë) (figurë sipas Wikipedia,
2021).

Figura 2.1 Aklimatimi i kafshëve në akuarium me volum 50 L, në kushte laboratori.

2.1 Përcaktimi i nivelit bazal të glukozës
Duke qënë se studimi i glicemisë tek lloji C. aestuarii bëhet për herë të parë, ishte e
domosdoshme përcaktimi i vlerave homeostatike të saj në hemolimfë. Për këtë arsye,
niveli bazal i glicemisë të C. aestuarii u përcaktua duke përdorur dy metoda: atë
standarde laboratorike kolorimetrike të bazuar në oksidimin enzimatik
(spektrofotometrike) sipas Bergmayer, 1983, dhe metodën e shpejtë të realizuar me
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ndihmën e glukometrit portabël (One-Touch Ultra, Lifescan). Kjo e fundit është një
metodë e shpëjtë, e saktë dhe më e lirë në kosto, që lejon matjen e glicemisë edhe në
kushte terreni pa nevojën e aparaturave të kushtueshme dhe të pamenaxhueshme në
terren.
Për të përcaktuar nivelin bazal të glukozës u përdorën vetëm gaforret meshkuj për të
shmangur çdo ndikim të gjendjes riprodhuese të kafshëve. U përdorën në total 156
individë të llojit Carcinus aestuarii. Pasi imobilizohen gaforret duke u vendosur në
akull për 5 minuta në mënyrë që të evitohet stresi në momentin e marrjes së
hemolimfës, me anë të një shiringe hipodermike 2.5 mL të pajisur me një age 25 cc, të
mbushur me 0.5 ml tretësirë Ringer për krustacetë [20 mM (4.77g) Hepes, 436 mM
(25.48g) NaCl, 53 mM (13.06g) MgSO4, 10 mM (0.75g) KCl, 10 mM (1.47g) CaCl2),
pH 7.4], mbidhet me shumë kujdes hemolimfa në nivelin e membranës atrodiale në
bazën e këmbës së katërt lëvizëse. Hemolimfa e mbledhur hidhet në një tub Ependorf
2 ml të silikonizuar (Sigmacote) të vendosur në akull.

Figura 2.2 a) Imobilizimi i gaforreve në akull për 5 minuta, b) marrja e hemolimfës në nivelin e
membranës atrodiale

Më pas, hemolimfa e mbledhur centrifugohet për 10 min me shpejtësi 13 000 rpm
(Hettrich Benchtop Centrifuge) në mënyrë që të precipitojnë qelizat e hemolimfës.
Për përcaktimin enzimatik të glukozës u përdor kiti komercial (Sigma Aldrich,
GAGO20) i bazuar në përdorimin e glukozë-oksidazës si enzimë, duke respektuar
protokollin e përshkruar nga Bermeyer et al., 1983. Metodika e përcaktimit të
gukozës në hemolimfën e C. aestuarii, bazohet në reaksionin e shndërrimit të
molekulës së D-glukozës në acid d-glukonik në prani të enzimës glukozidazë. Ky
reaksion prodhon peroksid hidrogjeni, i cili në bashkëveprim me dianisidinën e
reduktuar pa ngjyrë dhe në prani të peroksidazës e oksidon atë në një komponim me
ngjyrë të kuqe, të aftë të absorbojë në gjatësinë e valës 540 nm. Intesiteti i ngjyrës së
kuqe është në përpjestim të drejtë me përqëndrimin e glukozës në kampion. Reaksioni
i glukozë oksidazës jepet si më poshtë:
D-Glukozë + H2O+ O2 + glukozë oksidazë
H2O2 + o-Dianisidinëred (pa ngjyrë) + peroksidazë
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Përmbledhtazi, metodika e vlerësimit të glicemisë te C. aestuarii është si vijon:
1) Vendosëm paraprakisht disa shiringa 1.0 ml në akull. Më pas përgatitëm kyvetat
për matjen e glukozës. Për çdo matje u përdorën 3 kyveta, të cilat i shënuam
respektivisht: 1-Prova, 2-Standardi dhe 3-Prova e bardhë (blank). Në çdo kyvetë
hodhëm 2.5 l glukozë oksidazë.
2) Paraprakisht u bë zerimi i spektrofotometrit me anë të provës së bardhë dhe më
pas, u vendos kyveta me lëngun biologjik për të matur absorbancën përkatëse. Matja e
nivelit të glukozës u realizua në gjatësinë e valës 540 nm.
3) Zbrazja e hemolimfës u bë menjëherë nga shiringa në një provëz 0.5 ml. Me anë të
një mikropipete, morrëm 0.1 ml (100 L) hemolimfë nga provëza dhe e hodhëm në
kyvetën që përmban tretësirën e glukozë oksidazës. Si standard, përdorëm 0.1 ml
tretësirë glukoze 10%. Për provën e bardhë, përdorëm 0.1 ml ujë të distiluar.
4) Përziejmë mirë përmbajtjen e provëzave dhe i vendosëm në banjo mari në 37C
për 5 minuta.
5) Fiksuam gjatësinë e valës 540 nm dhe më pas lexuam absorbancën për çdo provëz.
6) Përqëndrimi i glukozës (mg/dL) u përllogarit sipas formulës:

Cglucose= AA-AB/AS-AB,
ku AA-absorbanca e analizës; AB-absorbanca e blankut; AS-absorbanca e standardit

Figura 2.2 c) centrifugim

d) mbledhja e hemolimfës në tub ependorf
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Figura 2.2 e) Metoda kolorimetrike enzimatike (spektrofotometër, UV-VIS 758) sipas Bergmayer, 1983

Duke qenë se shpesh lind nevoja e matjes së glukozës në kushte terreni, krahas matjes
së glukozës me metodën enzimatike, ne testuam edhe matjen e saj drejtëpërsëdrejti
duke përdorur glukometrin portabël One-Touch Ultra. Për këtë qëllim, 1 pikë
hemolimfë testohet me strishen e gatshme dhe vlerat merren në mënyrë digjitale.

.
Figura 2.2 f) Metoda direkte me glukometër portabël (One-Touch Ultra, Lifescan)

2.2 Përgatitja e ekstraktit krudo
2.2.1 Heqja e syve kërcellorë: përgatija e ekstraktit krudo dhe injektimi i tij
Për të përgatitur esktraktin krudo të syve bëhet heqja e tyre me gërshërë të mprehta
dhe menjëherë pas heqjes së tyre, kauterizohet zona e prerë me anë të një spatule të
nxehur paraprakisht në flakë. Kauterizimi bëhet me qëllim ndërprerjen e rrjedhjes së
hemolimfës (Figura 2.3 a). Kjo procedurë është realizuar për çdo eksperiment;
ekstrakti përgatitet i freskët për çdo eksperiment.
.

31

MEMAJ M. (2021): Roli i faktorëve neurohormonalë në rregullimin e
përqëndrimit të glukozës në hemolimfën e krustaceve

Figura 2.3 a) Heqja e syve kërcellorë dhe kauterizim

b) përgatitja e ekstraktit krudo të syve

4 prej syve kërcellorë të hequr grihen në një havan me ndihmën e një sasie të vogël
rëre kuarci të pastër dhe në të shtohet 0.5 ml ujë i distiluar. Më pas centrifugohen për
5 minuta në mënyrë që të precipitojnë mbetjet (Figura 2.2 b). Me anë të një pipete
veçohet supernatanti dhe në çdo kafshë injektohet 0.1 ml ekstrakt krudo sysh. Pas 2
orësh matet niveli bazal i glukozës në hemolimfë. Individëve iu matet niveli i
glukozës para dhe pas 2 orëve pas injektimit sikurse është spjeguar në pikën 2.1.
2.3 Ndikimi i faktorëve të ndryshëm stresantë
2.3.1 Faktorët abiotikë
Për të studiuar rolin që kanë faktorët abiotikë si nxitës të liruesve neurohormonalë tek
krustacetë u mor në studim hipoksia dhe temperatura. Kjo përzgjedhje u bë duke patur
parasysh se temperatura dhe përqëndrimi i oksigjenit janë dy prej faktorëve më të
rëndësishëm për mirëfunksionimin e homeostazës së krustaceve. Njëkohësisht ata
përfaqësojnë edhe faktorët abiotikë që ndryshojnë më shumë në mjedisin ku jetojnë
gaforret (Lorenzon et al., 2005).
2.3.1.1 Hipoksia
Ngritja e eksperimentit
Për të studiuar in vivo rolin që ka hipoksia si nxitës në lirimin e faktorëve
neurohormonalë si CHH-ja dhe 5-HT-ja tek gaforret, u eksperimentuan 90 individë
(eksperimenti i ngritur me nga 10 individë për çdo grup i përsëritur 3 herë) meshkuj të
maturuar të Carcinus aestuarii të cilët u ndanë në tre grupe eksperimentalë,
respektivisht:
•
•
•

Grupi I
Grupi II
Grupi III

- pa ndikim hipoksik (kontroll, n=10)
- me sy me ndikim hipoksik (n=10)
- pa sy me ndikim hipoksik (n=10)
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Gaforret u mbajtën në kontenierë në laborator për 24 orë dhe iu u mat niveli i
glukozës para dhe pas ekspozimit ndaj saj. Eksperimentet në mjedis hipoksik u
realizuan duke gurgulluar CO2, i cili redukton nivelin e O2. Vlera e oksigjenit matet
me oksimetër (ProDSS DO/CT). Vlerat e oksigjenit prej 7-8 O2mg/L konsiderohen
normoksike, 4-5 O2mg/L hipoksike të moderuara dhe <3 ml O2mg/L hipoksike (sipas
vlerësimit të kushteve për rritjen e krustaceve, Taylor et al. 1977.
Temperatura në kushte laboratorike u mbajt rreth 17± 1C, e njëjtë për të gjitha grupet
për të shmangur ndikimin e stresit termik tek gjallesat. Më pas u mblodh hemolimfa
dhe u krye matja e nivelit të glukozës sikurse është shpjeguar në pikën 2.1, sipas
metodikës së përshkruar nga Lorenzon et al., 2000 dhe e përshtatur nga ne (Qyli et al.,
2017).
Në kushte hipoksie

Grupi II

Grupi I

Kontroll (n=10)

Me sy (n=10)

Grupi III

Pa sy (n=10)

Figura 2.4 Ngritja e eksperimentit për ndikimin e hipoksisë (figurë ilustruese për një përsëritje
eksperimentale)

2.3.1.2 Temperatura
Ngritja e eksperimentit
Për të studiuar rolin që ka temperatura si nxitës në lirimin e faktorëve neurohormonalë
si CHH-ja dhe 5-HT-ja tek gaforret, u eksperimentuan në kushte in vivo 144 individë
(eksperimenti i ngritur me nga 6 individë për çdo grup i përsëritur 3 herë) meshkuj të
maturuar të Carcinus aestuarii të cilët u ndanë në dy grupe eksperimentalë me nga 6
individë në ato me sy dhe ato pa sy për çdo temperaturë respektive: 4C, 17C, 22.6C
dhe 32C.
➢
➢
➢
➢

Grupi I (A)
Grupi I (B)
Grupi II (A)
Grupi II (B)

-temperatura 17C (kontroll, n=6 me sy, në mjedis)
-temperatura 17C (n=6 pa sy, në laborator)
-temperatura 4C (n=6 me sy, në laborator)
-temperatura 4C (n=6 pa sy, në laborator)
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➢
➢
➢
➢

Grupi III (A)
Grupi III (B)
Grupi IV (A)
Grupi IV (B)

-temperatura 22.3C (n=6 me sy, në laborator)
-temperatura 22.3C (n=6 pa sy, në laborator)
-temperatura 32C (n=6 me sy, në laborator)
-temperatura 32C (n=6 pa sy, në laborator)

Gaforret iu ekspozuan temperaturave të ndryshme për dy orë dhe pas u mat niveli i
glukozës për çdo grup sipas modelit të përshkruar në rubrikën 2.1.

Grupi I (A) – temperatura 17C
(kontroll, n=6 me sy, në mjedis)

Grupi I (B) – temperatura 17C
(n=6 pa sy, në laborator)

Grupi II (A) – temperatura 4C
(n=6 me sy, në laborator)

Grupi II (B) – temperatura 4C
(n=6 pa sy, në laborator)

Grupi III (A) – temperatura 22.6C
(n=6 me sy, në laborator)

Grupi III (B) – temperatura 22.6C
(n=6 pa sy, në laborator)

Grupi IV (A) – temperatura 32C
(n=6 me sy, në laborator)

Grupi IV (B) – temperatura 32C
(n=6 pa sy, në laborator)

Figura 2.5 Ngritja e eksperimentit për ndikimin e temperaturës (figurë ilustruese për një përsëritje
eksperimentale)
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2.3.2 Ndikimi i ksenobiotikëve
Për të studiuar ndikimin e faktorëve ksenobiotikë tek krustacetë u morrën në
konsideratë tre përfaqësues: kloroformi si përbërje që përdoret rëndom si anestezik
gjatë eksperimenteve fiziologjike në laborator si dhe gjendet në mjediset ujore si
ndotës, bakri si një metal i rëndësishëm pasi ndodhet në hemocianinën e krustaceve,
por që përdoret gjerësisht edhe si pesticid në bujqësi. Shpesh dozat e raportuara të tij
në mjedis kanë treguar që ai ka një ndikim toksik mbi biotën ujore (Aliko et al., 2015;
Nuro et al., 2016). Kjo vlen edhe për adrenalinën, e cila është një hormon nxitës i
lidhur me përgjigjen “lufto ose Ik” ndaj stresit te kafshët por që gjendet në mjediset
ujore si ndotës.
2.3.2.1 Kloroformi
Ngritja e eksperimentit
Për të studiuar rolin që ka kloroformi si nxitës në lirimin e faktorëve neurohormonalë
si CHH-ja dhe 5-HT-ja tek gaforret, u eksperimentuan në kushte in vivo 90 individë
(eksperimenti i ngritur me nga 10 individë për çdo grup i përsëritur 3 herë) meshkuj të
maturuar të Carcinus aestuarii të cilët u ndanë në tre grupe eksperimentalë,
respektivisht:
•
•
•

Grupi I - pa ndikim kloroformi (kontroll, n=10)
Grupi II - me sy (tretësirë kloroformi në raportin 1:1000, 0.005 g/L, n=10)
Grupi III - pa sy (tretësirë kloroformi në raportin 1:1000, 0.005 g/L, n=10)

Para se kafshët t’i ekspozoheshin kloroformit, u përgatit tretësira e kloroformit në
raportin 1:1000 (0.005 g/L) dhe tretësirat u përgatitën të freskëta për çdo grup
eksperimental. Temperatura në kushte laboratorike ishte 17± 1C pra e njëjtë për të
gjitha grupet në mënyrë që të evitohej ndikimi i stresit tek gjallesat. Gaforret u
mbajtën në kontenierë me tretësirë klorofomi për 15 min dhe iu mat niveli i glukozës
para dhe pas ekspozimit ndaj tij (Metoda e përshkruar në pikën 2.1).

Tretësirë
kloroformi (0.005g/l)

Grupi I

Kontroll (n=10)

Grupi II

Grupi III

Pa sy (n=10)

Me sy (n=10)

Figura 2.6 Ngritja e eksperimentit për ndikimin e kloroformit (figurë ilustruese për një përsëritje
eksperimentale)
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2.3.2.2 Bakri
Ngritja e eksperimentit
Për të studiuar rolin që ka bakri si nxitës në lirimin e faktorëve neurohormonalë si
CHH-ja dhe 5-HT-ja tek gaforret, u eksperimentuan në kushte in vivo 180 individë
(eksperimenti i ngritur me nga 20 individë për çdo grup i përsëritur 3 herë) meshkuj të
maturuar të Carcinus aestuarii të cilët u ndanë në tre grupe eksperimentalë,
respektivisht:
•
•
•

Grupi I - pa ndikim bakri (kontroll, n=20)
Grupi II - me sy (70 µg/L CuCl2, n=20)
Grupi III - pa sy (70 µg/L CuCl2, n=20)

Para se kafshët t’i ekspozoheshin bakrit, u përgatit tretësira 70 µg/L CuCl2 dhe
tretësirat u përgatitën të freskëta për çdo grup eksperimental. Temperatura në kushte
laboratorike ishte 17± 1C pra e njëjtë për të gjitha grupet në mënyrë që të evitohej
ndikimi i stresit tek gjallesat. Gaforret u mbajtën në kontenierë me tretësirë CuCl2 për
24 orë dhe iu mat niveli i glukozës para dhe pas ekspozimit ndaj tij (Metoda e
përshkruar në pikën 2.1).
70 µl CuCl2

Grupi I

Kontroll (n=20)

Grupi II

Me sy (n=20)

Grupi III

Pa sy (n=20)

Figura 2.7 Ngritja e eksperimentit për ndikimin e bakrit (figurë ilustruese për një përsëritje
eksperimentale)

2.3.2.3 Adrenalina
Ngritja e eksperimentit
Për të studiuar rolin që ka adrenalina si nxitëse në lirimin e faktorëve neurohormonalë
si CHH-ja dhe 5-HT-ja tek gaforret, u eksperimentuan në kushte in vivo 54 individë
(eksperimenti i ngritur me nga 6 individë për çdo grup i përsëritur 3 herë) meshkuj të
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maturuar të Carcinus aestuarii të cilët u ndanë në tre grupe eksperimentalë,
respektivisht:
•
•
•

Grupi I
Grupi II
Grupi III

- pa ndikim adrenaline (kontroll, n=6)
- me sy (0.1 ml tretësirë adrenaline1:1000, n=6)
- pa sy (0.1 ml tretësirë adrenaline1:1000, n=6)

Para se kafshëve t’ju injektohej tretësirë adrenaline, u përgatit një tretësirë në raportin
1:1000 për çdo grup eksperimental dhe më pas iu injektua 0.1 ml e saj çdo gjallese.
Temperatura në kushte laboratorike ishte 17± 1C pra e njëjtë për të gjitha grupet në
mënyrë që të evitohej ndikimi i stresit tek gjallesat. Gaforret u mbajtën nën ndikimin e
tretësirës së adrenalinës për 1.5 orë. Para dhe pas eksperimentit u mat niveli i
glukozës (Metoda e përshkruar në pikën 2.1).
Tretësirë
Adrenaline, 0.1 ml (1:1000)

Grupi I

Kontroll (n=6)

Grupi II

Me sy (n=6)

Grupi III

Pa sy (n=6)

Figura 2.8 Ngritja e eksperimentit për ndikimin e bakrit (figurë ilustruese për një përsëritje
eksperimentale)

Figura 2.9 Ndarja e gaforreve në ato kontroll, me sy e ato pa sy për çdo eksperiment
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Për çdo stresant, eksperimenti u ndërtua me dy grupe kafshësh: me sy e në ato pa sy,
krahas grupit të kontrollit (Figura 2.9).
2.4 Vlerësimi i parametrave fiziologjikë: numri total i hemociteve (THC) dhe
numri i diferencuar i hemociteve (DHC)
Numri total i hemociteve (THC) u përcaktua me hemocitometër të tipit Burker, sipas
metodës së përshkruar nga Blaxhall dhe Daisley (1973). Numërimi i diferencuar
kryhet duke përcaktuar morfotipet e hemociteve pas numërimit të një numri total prej
100 qelizash u numërua në çdo preparat. Përqindja e secilit lloj të hemocitit të
numëruar u llogarit dhe u numërua në raport me numrin total të hemociteve për të
marrë numërim absolut. Identifikimi llojeve të hemociteve u krye sipas metodikës së
përshkruar nga Matozzo dhe Marin, 2011. Praktikisht, 2-3 pika hemolimfë hapen mbi
një xham mikroskopi, fiksohen me methanol për 3 minuta dhe më pas ngjyrosen me
Gimsa-Romanowski, për një kohë 20-30 minuta. Pas ngjyrimit, preparatet shpëlahen
me ujë të distiluar dhe vrojtohen dhe fotografohen në mikroskop me dritë të pajisur
me kamera (KN-100TC, Kyowa optical, Co; Ltd, Tokyo i pajisur me kamera YCU300F 3CCD) me zmadhimin x 1.000.
2.4.1 Përcaktimi i qëndrueshmërisë së membranës së lizosomit përmes matjes së
kohës së mbajtjes së të kuqes neutrale, NRRT
Përcaktimi i qëndrueshmërisë së membranës së lizosomeve në hemocitet e C.
aestuarii u realizua duke përdorur bioprovën e matjes së kohës së mbajtjes së të
Kuqes Neutrale (Neutral Red Retention Assay-NRRT) në bazë të Procedurës
Operative Standarde (SOP) të propozuar nga Lowe et al. (1995), Martinez-Gomez et
al. (2008) dhe përshtatur nga Aliko et al., 2015 për C. aestuarii. Tretësira fiziologjike
dhe tretësira stok e të kuqes neutrale (NRRT) u përgatitën para se të bëhej
eksperimenti. Tretësira stok e neutral red u përgatit nga hollimi i 20 mg i solucionit
stok së të kuqes neutrale në 1 ml dimetilsulfoksid (DMSO). Tretësira për eksperiment
u përgatit nga hollimi i 5.0 μL i solucionit stok në 995 μL solucion fiziologjik.
Fillimisht 0.5 ml hemolimfë nga çdo gaforre u mblodh me shiringën e cila përmban
0.5 ml tretësirë fiziologjike dhe u transferuan në një tub Eppendorf. Menjëherë, 50 μL
tretësirë me qeliza hemocitare u pipetua dhe u piketua në një lamë qelqi. Lamat u
vendosën në dhomëzën Cholin e cila siguron errësirën dhe lagështinë e duhur dhe
inkubohen për 15 min. Pas inkubimit, 50 μL NR nga tretësira e eksperimentit u
pipetuan në secilën lamë. Lamat monitorohen dhe ekzaminohen me shumë kujdes çdo
15 minuta derisa 50% e qelizave hemocite të kenë humbur ngjyrën e kuqe nga
lizosomet në citoplazmë, në mikroskop të lidhur drejtëpërsëdrejti me kompjuterin.
Qelizat u vëzhguan eventualisht për prani të anomalive strukturore dhe u mat koha e
mbajtjes së të kuqes neutrale (NRRT). Për çdo grup eksperimenti, u llogarit koha
mesatare e mbajtjes së të kuqes neutrale si dhe përqëndrimi i glukozës në hemolimfë.
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2.5 Identifikimi i hormonit hiperglicemik CHH me metodën e kromatografisë
HPLC
2.5.1 Përgatitja e indit për eksperiment
Pjesa e përcaktimit kromatografik është kryer në laboratorin e Kimisë Organike,
FSHN nën kujdesin e Prof. Aurel Nuro si dhe në Laboratorin e Biokimisë pranë
Departamentit të Biologjisë në Universitetin e Triestes Itali, nën kujdesin e Dr.
Riccardo Sgarra.
Për realizimin e këtij eksperimenti u morrën individë meshkuj adultë (n=60 individë,
gjerësia e karapaksit: 6.45 ± 0.0064 cm; eksperimenti u përsërit 3 herë me grupe
eksperimentale të përbërë me nga 20 individë) të gaforres së Mesdheut, C. aestuarii, u
kapën nga një peshkatar i zonës gjatë muajit prill 2018 në Lagunën e Maranos në Itali
(FVG, Italy, 45°44′06″N 13°09′46.8″E) dhe në atë të Nartës në Vlorë (n=60 individë,
40°32′N 19°28′E) e më pas u dërguan menjëherë në laborator, ku pas aklimatimit
(48h) u punua për përgatitjen e indit për studim. Pas përcaktimit të treguesve somatikë
(përmasat trupore dhe gjinisë) gjallesat u imobilizuan në kontenierë me akull për 5
minuta me qëllim evitimin e stresit gjatë manipulimit. Me shumë kujdes u bë heqja e
gjendrave sinuse në nivelin e syve kërcellorë.
Disektimi u realizua duke vëzhguar heqjen e gjendrave sinuse në steriomikroskop
(ZEISS Stereo Discovery, V8) të lidhur drejtëpërsëdrejti me monitor të tipit Trinitron.
Disektimi u bë me shumë kujdes në mënyrë që të evitohej kontaminimi i indit nga
indet nervorë rreth tij duke evituar kështu ndikimin e tyre në rezultat. Shkurtimisht,
çdo gjendër sinuse e disektuar u vendos në mënyrë të menjëhershme në një tretësirë të
acidit acetik 2 M të vendosur paraprakisht në kontenierë me akull për t’iu nënshtruar
më pas analizës kromatografike.
2.5.2 Ekstraktimi dhe fraksionimi me HPLC
Gjendrat sinuse të të gjithë individëve të marrë në studim u grupuan dhe u vendosën
menjëherë në acid acetic 2M. Më pas ato u sonifikuan (3 herë: sonifikim 10”, pushim
30”) me një sonifikues digjital të tipit Branson Digital 450 Cell Disruptor (Marshall
Scientific). Më pas materiali i marrë u centrifugua me 12000 rrotullime për minutë, në
4°C për 10’ (5417R, Eppendorf) dhe supernatanti u mblodh e filtrua në një pajisje
filtruese centrifugale të tipit ultrafree™-MC (0.22 m) duke e centrifuguar me 4000
mijë rrotullime për 5 minuta. Gjendrat sinuse u analizuan me HPLC/ spektometri te
masës (LC/MS) sipas metodikes së Sgarra et al., 2009. Shkurtimisht, ekstraktet u
analizuan me LC-MS të tipit 1200 Series Capillary HPLC (Agilent) të çiftuar me një
lak jonik HCT (Bruker Daltonics). Proteinat u ndanë me një kolonë të tipit mRP-C18
High-Recovery Protein Column (0,5 x 100 mm - Agilent) duke përdorur ujë 0.1%
TFA - / acetonitril 0.1% TFA në gradient linear. Kromatograma jonike totale (TIC) u
përftua duke përdorur softuerin e analizimit të të dhënave Data Analysis software
(v.3.4, Bruker Daltonics) dhe spektri m/z i konvertuar në spektër të rikonstruktuar
(Molecular mass vs. Intensity).
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Figura 2.10 Përgatitja e indit për ekperiment
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2.6 Karakterizimi i CHH-së me metodën e PCR-së
2.6.1 Përgatitja e indit për ekperiment
2.6.1.1 Amplifikim i shpejtë 5’, 3’ i fundeve të cADN-së (RACE)
Karakterizimi i CHH-së u realizua me anë të metodës së PCR (në Universitetin e
Triestes, Departamenti i Shkencave të Jetës, Laboratori i Gjenetikës). Për këtë arsye u
morrën ARN-të nga medulat e 20 individëve adultë meshkuj, të marra së bashku, u
ekstraktuan duke ndjekur instruksionet e fabrikës dhe u quantifikuan nga Nanodrop
2000 (ThermoFisher). Sinteza e 5’ dhe 3’ RACE cADN u realizua duke përdorur kite
SMART te sintezës së ADNc-së (BD Biosciences), duke përdorur praimera specifik
për CHH-në e vizatuar me praimera duke përdorur 3Plus v. 4.0.0 (Untergasser et al.
2012) dhe OligoCalc v. 3.27 (Kibbe, 2007) për të përjashtuar dimerë të mundshëm
dhe formimin e furqeve midis praimerave. CHH-ja e marrë nga Carcinus maenas u
përdor si shablon (GenBank: X17596) dhe praimeri i përftuar u krahasua me tipe
CHH- XO (të emërtuar, AF286078, AF286079, AF286080 dhe AF286091) për të
verifikuar përputhshmërinë me sekuencat, (Tabela 2).
Amplifikimi i PCR-së u realizua në qRT-PCR CFX96 (Bio-Rad) si më poshtë: 95°C
2’, 5 ciklet 95°C 20”, 72°C 40”, 5 ciklet 95°C 20”, 70°C 40”, 30 ciklet: 95°C 20”,
59°C 30”, 72°C 20” dhe një kurbë finale analitike nga 65°C në 95°C me një interval
nga 0.5 °C çdo 5”. Produktet e PCR-së u sekuencuan më pas me anë të metodës së
Sanger sekuencuar në një sistem të jashtëm EZ-Seq (Macrogen, Rotterdam).
Sekuenca e CHH-së së Carcinus aestuarii CHH (526 nukleotide janë përgjegjëse për
sintezën e një prepropeptidi prej 142 minoacidesh) është e ruajtur në Bankën
Gjenetike (Numri i aksesimit: MW246807).
Tabela 2 Tipi i praimerit i përdorur për karakterizimin e prepropeptidit të CHH-së tek C. aestuarii.
Praimeri

Sekuenca (5’-3’)

Caes_CHH_For
Caes_CHH_Rev

GAATTCGCAGAAGGAAGACG
GTAGAGTGATGGCGGGTGTT

Pika e shkrirjes në
T°C
59.96
60.00

Përbërja në GC
(vlera në %)
50
55

2.7 Injektimi i ekstraktit të purifikuar në individët pa sy.
Pasi u përftua ekstrakti i gjendrave sinuse me anë të kromatografisë dhe për të
rivlerësuar rezultatet e marra në fillim të këtij studimi, individëve të cilëve iu hoqën
sytë, iu injektua ekstrakti hormonal e më pas, u rimat niveli i glukozës.
2.8 Ngjashmëritë në nivel molekular midis Carcinus aestuarii dhe llojeve të tjera
Për të vlerësuar se sa e afërt është struktura e CHH-së së identifikuar tek Carcinus
aestuarii me lloje të tjera të ngjashme u analizua ngjashmëria e këtij peptidi me lloje
të tjera. Për të bërë këtë analizë, sekuencat e CHH-ve nga nënrendi Brachyura janë
shkarkuar nga NCBI, e përkthyer dhe radhitur me anë të CLC Genomics Workbench
v12 (www.qiagenbioinformatics.com). ModelTest-NG (Darriba et al., 2019) janë
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përdorur për të testuar modelin më të mirë të evolucionit molekular të përputhshëm
dhe duke u bazuar në këtë pjesë është nxjerrë pema filogjenetike me MrBayes 3.2.7a
(Ronquist et al., 2012). Një zinxhir i tipit Monte Carlo Markov (MCMC) me një
milion gjenerata (me dy analiza të pavarura paralel me 64 zinxhirë) u gjenerua dhe u
përmblodh në cdo 1000 gjenerata. Ngjashmëria midis modeleve u realizua duke u
bazuar tek metoda Tracer_v1.7.1 (Rambaut et al., 2018) dhe Figura e pemës 1.4.2.
software (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/) u përdor për dizajnin grafik të
pemës filogjenetike të CHH-së ne nivel aminoacidik nga Brachyura.
2.9 Analiza statistikore
Për përpunimin e rezultateve të marra të këtij studimi janë përdorur programi i
përpunimit të Microsoft Office Exel (2010), SPSS version 23 (IBM statistics 2011).
Testet e realizuara për të vërtetuar besueshmërinë e këtij studimi paraqiten si më
poshtë:
1. Analiza parametrike e variancës (one-way ANOVA) bazuar në shpërndarjen e të
dhënave (normaliteti dhe homogjeniteti i variancës). Këto teste janë përdorur për të
përcaktuar ndryshimet e nivelit të glukozës si dhe të përcaktitmit të besueshmërisë në
nivelin e NRRT-së, DHC-së dhe THC-së.pas trajtimit me ksenobiotikë apo dhe ndaj
ndikimit të faktorëve abiotikë. Vlerat janë të shprehura si vlera mesatare ± gabimi
standard i mesatares (SEM) dhe ± deviacioni standard (SD). Sinjifikanca e marrë në
konsideratë është për vlerat p<0.05.
2. Për të përcaktuar ngjashmëritë në bazë të renditjeve peptidike midis llojeve të
ngjashme të krustaceve dhe atyre të afërta me të janë përdorur renditje të CHH-së për
nënrendin Brachyura të marra nga National Centre for Biotechnological Information
(NCBI) dhe janë radhitur me anë të paketës analizuese të CLC Genomics Workbench
v12 (Qiagen). ModelTest-NG (Darriba et al. 2019) është përdorur për të testuar dhe
për të vlerësuar modelin evolutiv molekular që përputhet më mirë me këto renditje
dhe bazuar në pamjen e pemës së krijuar me MrBayes 3.2.7a (Ronquist et al. 2012).
Një varg Monte Carlo Markov (MCMC) me 1 milion gjenerata (me dy analiza të
pavarura u realizuan parallel me 64 vargje), u prodhuan dhe kampionuan çdo 1000
gjenerata. Konvergjenca e modeleve u vlerësua me Tracer_v1.7.1 (Rambaut et al.
2018) dhe figura e pemës 1.4.2 software (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/) u
përdor për të dizenjuar grafikisht pemën filogjenetike të CHH-ve të Brachyura-s.
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KREU III: REZULTATE DHE DISKUTIME
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3 Përcaktimi i nivelit të glukozës
3.1 Vlerësimi i niveleve të ndryshme të glukozës në grupet kontroll si dhe në
varësi të faktorëve abiotikë (temperatura dhe hipoksia) dhe ksenobiotikë (bakri,
kloroformi dhe adrenalina); mekanizmat rregullatorë të metabolizmit të
karbohidrave me ndërmjetësimin e faktorëve neurohormonalë
Para se të realizohet një studim në organzimat e gjallë, është shumë e rëndësishme që
të përcaktohen vlerat normale të një parametri për të cilin ne jemi të interesuar që ta
studiojmë. Kjo gjë është shumë e rëndësishme pasi në këtë mënyrë më pas bëhet
krahasimi midis të dhënave të mbledhura nga eksperimenti dhe atyre të matura në
kushte normale të cilat përcaktohen dhe si vlera kontroll.
Edhe në rastin tonë vlen kjo gjë pasi që ne të arrijmë të vlerësojmë rolin e faktorëve të
ndryshëm neurohormonalë në lidhje me kontrollin e tyre mbi nivelin e glukozës në
hemolimfën e krustaceve, duhet së pari të përcaktojmë nivelin e saj në kushte normale
(pra pa nxitjen nga faktorë të jashtëm si ata abiotikë e ksenobiotikë). Për këtë arsye ne
matëm në fillim nivelin e glukozës në kushte normale dhe rezultatet treguan që vlerat
e glukozës tek C. aestuarii variojnë nga 34.5 deri në 41 mg/dl hemolimfë, vlerë e cila
është brenda intervalit të raportuar nga studime të tjera (Powel dhe Rowly, 2008).
Për të parë variacionin e glukozës në hemolimfë, gjallesa iu ekspozua faktorëve të
natyrave të ndryshme si abiotikë (temperatura dhe hipoksia) dhe ksenobiotikë
(kloroformi, adrenalina dhe bakri). Në përgjigje të këtyre faktorëve C. aestuarii u
përgjigj me një rritje të glukozës në hemolimfë duke na bërë të mendojmë që në
kushte të tilla provokohet në mënyrë të mënjehershme lirimi i faktorëve
neurohormonalë si CHH-ja dhe 5-HT-ja (Lorenzon et al., 2005). Kjo dukuri tregon
qartazi rolin thelbësor që këta faktorë kanë në stabilizimin e nivelit të glukozës në
hemolimfën e gaforreve.
Tabela 3 dhe Figura 3 tregojnë rezultatet e niveleve të glukozës të matura në grupet
kontroll si dhe në ato eksperimentale për çdo faktor si: temperatura, hipoksia,
kloroformi, adrenalina dhe bakri. Të dhënat në këtë tabelë janë të grupuara në bazë të
numrit të individëve të marrë për çdo grup kontroll dhe eksperimental sikurse është
përshkruar edhe në kreun ii. Në tabelë janë vendosur për vlerat sinjifikante asteriksa të
cilat tregojnë dhe nivelin e besueshmërisë së rezultateve.
Nga rezultatet e marra u pa se nivelet e glukozës u ulën në mënyrë drastike në
gjallesat pa sy dhe u rritën në mënyrë sinjifikante në të gjitha grupet eksperimentale,
përveç atyre pa sy.
Nga rezultatet (Tabela 3 dhe Figura 3) u pa se tek individët pa sy krahasuar me ata
kontroll niveli i glukozës bie në mënyrë sinjfikante pas heqjes së syve nga 38.07±1.7
mg/dl hemolimfë në 21.48±1.14 mg/dl hemolimfë mesatarisht (F=55.04, df=1, 10,
p=0.000).
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Tabela 3. Vlerësimi i niveleve të ndryshme të glukozës në grupet kontroll si dhe në varësi të faktorëve abiotikë (temperatura dhe hipoksia) dhe ksenobiotikë (bakri,
kloroformi dhe adrenalina)
Gr. eksper
imentale

Ekspozimi ndaj
bakrit

Ekspozimi ndaj
kloroformit

Ekspozimi ndaj
hipoksisë

Injektimi i
adrenalinës

Ekspozimi ndaj Ekspozimi ndaj Ekspozimi ndaj Ekspozimi ndaj
temp. (4 °C)
temp. (17 °C) temp. (22,6 °C)
temp. (32 °C)

37.80±2.70
137.84±16.2*

34.5±1.23
80.53±1.538*

38.20±1.01
141.20±5.00*

39.30±2.15
50.15±2.15*

40.36±1.25
94.50±12.5*

37.4±2.1
38.6±2.3 NS

36.00±2.08
38.00±2.51 NS

41±1.15
107.60±9.10*

22.16±0.98*

20.16±0.98*

27.00±0.76*

15.77±3.49*

23.16±0.74*

20.16±0.7*

21.66± 0.88*

21.83±0.60*

20.80±0.50 NS

18.83±0.47 NS

24.00±0.60 NS

14.63±2.16 NS

20.05±0.42 NS

20.5±0.91 NS

20.33±0.87 NS

20.16±0.47 NS

Grupet

Kontroll
Me sy pas
ekspozimit
Pa sy para
ekspozimit
Pa sy pas
ekspozimit
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Niveli i glukozës në hemolimfë (mg/dl)

180
160

*

Kontroll

*

140
120

*

*

100

Me sy pas
ekspozimit

*

80
60
40
20

*
NS

NS

NS
NS

NS
NS

NS
NS

Pa sy para
ekspozimit

0

Pa sy pas
ekspozimit

Figura 3 Nivelet e glukozës në hemolimfën e C. aestuarii pas ekspozimit ndaj faktorëve abiotikë si
temperatura (4° C, 17° C, 22.6°C dhe 32°C) dhe hipoksia si dhe atyre ksenobiotikë si bakri, kloroformi
dhe adrenalina. Çdo kolonë përfaqëson një vlerë mesatare ± SEM e numrit total të çdo vlere të matur.
Ndryshimet sinjifikante midis grupit kontroll dhe atij eksperimental janë të paraqitura me asteriks
(p<0.05). Për përpunimin e të dhënave nga ana statistikore është përdorur analiza e variancës një
drejtimëshe-ANOVA.

1-Në rastin kur gjallesa i është ekspozuar bakrit, niveli i glukozës u rrit në mënyrë
sinjifikante nga 37.80 ±2.70 në 137.84 mg/dl hemolimfë pra 3.6 herë më tepër se
normalja (p<0.05) tek individët me sy dhe tek ata pa sy nuk pësoi ndryshim sinjifikant
(p>0.05)
2-Në rastin kur gjallesa iu ekspozua hipoksisë, u pa se niveli i glukozës u rrit në
mënyrë sinjifikante nga 38.20±1.01 në 141.20±5.00 mg /dl hemolimfë për individët
me sy, pra sërish 3.6 herë më tepër se në kushte normale (F=9.984, df=1, 11, p=0.010,
pra p<0.05). Ndërsa tek individët pa sy nuk ndodh dukuria e hiperglicemisë por vihet
re një ndryshim josinjifikant në nivelin e glukozës (F=0.993, df=1, 10, p=0.343 pra
p>0.05).
3-Kloroformi tek krustacetë u shoqërua gjithashtu me një rritje sinjifikante të nivelit të
glukozës nga 34.5±1.23 në 80.53±1.538 mg /dl hemolimfë te individët me sy, pra 2.3
herë më tepër se niveli normal. (F= 8.93, df=1, 10, p=0.014 pra p<0.05). Ndërsa tek
individët të cilëve iu ishin hequr sytë nuk shfaqet dukuria e hiperglicemisë por vihet
re një ndryshim josinjifikant (F=4.571, df=1, 10, p=0.058 pra p>0.05).
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4-Në rastin kur gjallesa iu ekspozua temperaturave ekstreme, sërish u vu re një
ndryshim drastik në nivelin e glukozës në hemolimfën e krustaceve me sy, kështu
psh: niveli i glukozës u rrit respektivisht nga 40.36±1.25 në 94.50±12.5 në rastin e
temperaturës 4 °C dhe nga 41±1.15 në 107.60±9.10 në rastin e asaj 32 °C. Për
temperaturën 4 °C rritja ishte sinjifikante (F=18.06, df=1, 10., p=0.002 pra p<0.05)
ndërsa tek individët pa sy, niveli i glukozës ndryshon në mënyrë josinjifiante për këtë
temperaturë (F=4.17, df=1, 10, p=0.055 pra p>0.05).
Po ashtu edhe për temperaturën 32°C rritja e nivelit të glukozës rezultoi sinjifikante
(F=52.46, df=1, 10, p=0.000 pra p<0.05) ndërsa tek individët pa sy, niveli i glukozës
ndryshon në mënyrë josinjifiante për këtë temperaturë (F=4.17, df=1, 10, p=0.055 pra
p>0.05).
Ndërsa për temperaturat 17 dhe 22.6 °C ndryshimi është josinjifikant (F=0.375, df=1,
10, p=0.573 pra p>0.05) për të dy grupet: tek ata me sy dhe tek ata pa sy.
5-Rritja rezultoi më e moderuar në rastin e adrenalinës, nga 39.30±2.15 në 50.15±2.15
mg /dl hemolimfë (F=8.298, df=1, 10, p=0.016 pra p<0.05) ndërsa tek individët pa sy,
niveli i glukozës ndryshon në mënyrë josinjifiante (F=0.077, df=1,10, p=0.787 pra
p>0.05).
Rritje të ngjashme janë raportuar edhe në studimet e Powell dhe Rowley, (2008).
Nga matjet e bëra me glukometër rezultoi që vlera mesatare e nivelit të glukozës në
hemolimfë në kushte normale është 37,5 mg/dl hemolimfë. Meqë këto vlera të matura
bien brenda intervalit të vlerave për të cilin aparati është dizenjuar atëherë mund të
themi se glukometri mund të përdoret për matjen e nivelit të glukozës bazale
(Kimberley et al., 2017).
Vlerësimi i ndikimit të faktorëve abiotikë (temperatura dhe hipoksia) dhe atyre
ksenobiotikë (adrenalina, kloroformi dhe bakri)
Matozzo et al., 2011, ka treguar që faktorë abiotikë si temperatura dhe ndryshimet e
kripësisë kanë më pak ndikim në lirimin CHH-së dhe për pasojë edhe në nivelin
glukozës në hemolimfë. Kjo gjë mund të vijë si rezultat i përshtatjes së gjallesave të
tilla ndaj luhatjes së këtyre parametrave në raport me mjedisin ku ato jetojnë (Qyli et
al., 2020).
Këta faktorë me shumë mundësi ndikojnë mbi krustacetë duke rritur shpenzimin e
energjisë, gjë e cila çon në rritjen e ritmit metabolik në mënyrë që të rivendoset
homeostaza (Jacobo et al., 2016). Përgjigjja hiperglicemike tek krustacetë duke u
shoqëruar me rritjen e kërkesës për energji mund të realizohet nga indet të cilat ruajnë
karbohidratet si lëndë rezervë siç është hepatopankreasi ose muskujt siç është
propozuar dhe më parë nga Powell and Rowley, (2008). Nga ana tjetër, një mobilizim
i glukozës nga hemocitet e gaforres bregdetare mesdhetare mund të hipotetizohet,
meqënëse një sasi e madhe e karbohidrateve ruhen tek hemocitet e C. aestuarii, siç
më parë është raportuar nga (Matozzo dhe Marin, 2010). Në rastin e ekspozimit ndaj
temperaturës, duhet të përdoret një tjetër strategji, e cila realizon mobilizimin e
glukozës nga hepatopankreasi dhe/ ose muskujt, me shumë mundësi ndërmjet
imunondrëmjetësimit (Lorenzon et al., 2005). Rezulatet tona të cilat tregojnë për një
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ulje të THC-së e mbështesin këtë hipotezë. Ekspozimi i gaforres mesdhetare
bregdetare ndaj adrenalinës shkakton një rritje sinjifikante të nivelit të glukozës në
hemolimfë, edhe pse nuk ishte aq shumë tipike sa në rastin e hipoksisë së bakrit. Në
gjallesat pa sy, adrenalina nuk shkaktoi ndonjë ndryshim sinjifikant të nivelit të
glukozës krahasuar me grupin kontroll, duke na sugjeruar sërish se edhe në këtë rast
përgjigjja hiperglicemike realizohet me ndërmjetësimin e CHH-së.
Ndërmjetësimi i rregullimit të nivelit të glukozës me anë të lirimit të CHH-së duke
çuar në hiperglicemi në mënyrë të menjëhershme vjen si rezultat i ndryshimeve
kimike dhe fizike të shumë llojeve të krustaceve si tek lobsteri Jasus edwardsii
(Morris dhe Oliver 1999; Speed et al., 2001), tek gaforrja, Eriocheir sinensis (Zou et
al., 1996), gaforrja merimangë, Maia squinado (Durand et al., 2000) si dhe tek
lobsteri norvegjez, Nephrops norvegicus, (Spicer et al., 1990). Kjo gjë vërtetohet edhe
nga mungesa e përgjigjes hiperglicemike tek gaforret pa sy, e cila na sugjeron një
përgjigje të menjëhershme hormonale. Sipas Lorenzon et al., 2004a, faktorë të
ndryshëm me natyrë abiotike ose ksenobiotike veprojnë mbi kompleksin e gjendrës
sinuse XO të fundeve të medulës (MTXO-SG), duke çuar në lirimin e hormonit
hiperglicemik (CHH) dhe serotoninës (5-HT) duke iu përgjigjur kështu qelizave
nervore ose duke luajtur një rol të rëndësishëm si neurotransmetues në shtim të
funksioneve endokrine (Chang et al., 1999). CHH-ja është hormon që rezulton të jetë i
përfshirë në rregullimin e nivelit të glukozës, (Komali et al., 2005; Lorenzon et al.,
2004b; Sedlmeier, 1985; Sneddon et al., 2000), duke çuar në prodhimin e glukozës me
anë të glikogjenolizës nga depozitat e glikogjenit në brendësi të qelizës (Santos et al.,
2001), duke çuar kështu në lirimin e glukozës me anë të proceseve ekstraqelizore ose
duke u shndërruar në laktat me anë të glikolizës (Fanjul-Moles et al., 2006; Santos
dhe Keller, 1993a).
Ndërsa përsa i përket trajtimit të krustaceve me adrenalinë, ato pësuan një rritje të
lehtë sinjifikante të niveleve të glukozës në hemolimfë, edhe pse nuk ishte kaq e
dallueshme sa në rastin e bakrit, kloroformit, hipoksisë dhe temperaturës. Në kafshët
pa sy injektimi i adrenalinës nuk shkaktoi ndonjë ndryshim duke sugjeruar që kjo
përgjigje ndërmjetësohet ndërmjet lirimit të faktorit neurohormonal të CHH-së. Të
dhënat tregojnë se trajtimi i gaforres Neohelice granulate ndaj përqëndrimeve të
ndryshme të adrenalinës, çoi në një rritje të oksidimit të glukozës në branshitë
posteriore të gaforreve, por ndërkohë nuk ngriti ndonjë parametër tjetër në indet e
tyre, duke mbështetur idenë se adrenalina ndikon në rregullimin osmotik (Model et
al., 2019).
Edhe kloroformi si faktor ksenobiotik provokoi një përgjigje hiperglicemike tek
krustacetë e trajtuara me të. Kloroformi ka një përhapje të gjerë edhe në mjediset e
këtyre gjallesave pasi është një dizinfektues i ujit të pijshëm dhe rezulton komponimi
organik avullues më i përhapur (VOC) në sipërfaqe dhe në burimet në thellësi te ujit
të pijshëm i përdorur për qëllime të ndryshme si: antikërpudhor, insekticid, prekursor
për ngjyrues dhe pesticide dhe për fabrikimin dhe prodhimin e lëndëve farmaceutike
(Grady, 2003; Toussaint et al., 2001). Studime tek peshqit dhe rodentët kanë treguar
se kloroformi është karcinogjen dhe shkakton nekrozën hepatoqelizore dhe
hiperplazinë (Templin et al., 1996; Toussaint et al., 2001). Studime të ngjashme të
bëra tek lloji Cancer pagurus kanë treguar se kloroformi shkakton një rritje
48

MEMAJ M. (2021): Roli i faktorëve neurohormonalë në rregullimin e
përqëndrimit të glukozës në hemolimfën e krustaceve
sinjifikante në nivelin e glukozës në gjallesat me sy (Webster, 1996) por mekanizmi i
veprimit të tij mbi krustacetë ende nuk njihet shumë mirë.
Njëherë që kloroformi hyn në organizëm, metabolizmi i tij katalizohet nga citokromi
P-450; më pas prodhohet triklormetanol, i cili meqënëse është i paqëndrueshëm
transformohet menjëherë në fosgjen. Fosgjeni mund të veprojë me ujin për të formuar
CO2 e cila çon në hiperglicemi dhe më pas në kthim mund të ketë një impakt negativ
tek gjallesa (Paietta dhe Hartzler, 2017). Me shumë mundësi, niveli i ulët i oksigjenit
ose dhe mungesa e tij, mund të jenë shkaktarët e stresit të shkaktuar nga kloroformi.
Në rastin tonë ekspozimi i krustaceve ndaj kloroformit nuk lidhet vetëm me procesin e
hiperglicemisë por edhe me një reduktim sinjifikant të NRRT-së për një kohë të
shkurtër, gjë e cila tregon një destabilitet lizosomal membranor që mund të jetë dhe
shkaku i toksicitetit qelizor. Rezulate të tilla janë raportuar edhe nga studime të tjera
(Stara et al., 2019) duke treguar kështu se kloroformi i ujit detar mund të prodhojë
efekte toksike në gjallesat ujore të ekspozuara për 1-25 minuta. Me shumë mundësi
komponimi pararendës i tij dhe metabolitët e tij mund të jenë përgjegjës për
induktimin e stresit oksidativ duke rezultuar në dëmtim të lizosomeve qelizore si dhe
në rregullimin imunologjik (Chu et al., 1982b).
Edhe në këtë rast faktori neurohormonal, CHH-ja krijon një përgjigjje të shpejtë
hiperglicemike tek C. aestuarii. Studimet e deritanishme raportojnë për një efekt të
shkurtër të kloroformit ndërsa përsa i përket efektit afatgjatë duhen bërë studime të
tjera për të hetuar më në thellësi mekanizmat molekularë të gjallesave. Një tjetër
mekanizëm i mundshëm është propozuar për veprimin e kloroformit nga studime të
bëra tek Orconectes, me aktivizimin e fosforilazës nga AMPc-ja, duke përfshirë
kështu nukleotidet ciklike në aktivitetin metabolik të CHH-së si dhe duke rezultuar në
hipergliceminë e pasuar nga aktivizimi i AMPc-së dhe GMPc-së (Bauchau et al.,
1968; Spindler et al., 1976).
Gjithsesi, fakti që niveli i GMPc-së të varur nga protein kinazat rezulton më i lartë tek
indet e artropodëve, mbështet idenë se GMPc-ja është më e rëndësishmë tek
invertebrorët se vertebrorët (Khayat et al.,1998; Kuo dhe Wyatt; Sedlmeier dhe
Keller, 1980). Gjithsesi studime të tjera janë të nevojshmë për të hedhur dritë më tepër
mbi gjithë mekanizmin e ndikimit të kloroformit, sidomos tek krustacetë të cilat
ekspozohen për një kohë të gjatë.
Një tjetër faktor ksenobiotik është edhe bakri i cili shkakton tek C. aestuarii një rritje
të shpenzimit të energjisë dhe kjo gjë çon në një rritje të shpejtësisë metabolike në
mënyrë që të përftohet energji dhe të realizohet procesi i rregullimit homeostatik
(Rodríguez et al., 2007). Një rritje sinjifikante e nivelit të glukozës tek këto gjallesa, u
arrit pas 2 orësh. Sigurisht që ky rast nuk është për gaforret pa sy, duke sugjeruar pa
diskutim një përgjigje të mënjëhershme të CHH-së edhe në këtë rast (Aliko et al.,
2018; Jacobo et al., 2016). Studime të ngjashme kanë gjetur që metale të rënda si Cd,
Hg dhe Cu shkaktojnë hiperglicemi tek karkaleci i detit, Macrobrachium kistenensis,
gaforrja Barytelphusa canicularis (Machele et al., 1989), S. serrata (Reddy dhe
Bhagyalakshmi, 1994) dhe tek karavidhja P. clarkii (Reddy et al., 1996). Sipas
Lorenzon et al., 2005, kontaminimi nga bakri shkakton variacione të 5-HT-së tek ato
pa sy dhe në hemolimfën e P. elegans dhe çlirimi i 5-HT-së nga sytë kërcellorë duket
49

MEMAJ M. (2021): Roli i faktorëve neurohormonalë në rregullimin e
përqëndrimit të glukozës në hemolimfën e krustaceve
se ndodh me shpejtësi dhe meqë varet nga sasia konfirmon edhe njëherë rolin e tij si
neurotransmetues i cili vepron mbi qelizat neuroendokrine.
Duke u përballur me faktorë të ndryshëm nxitës si psh. metale të rënda, hipoksia,
temperatura, patogjenë, krustacetë rrisin kërkesat e tyre për energji (Tseng dhe Hwang
2008) dhe sistemi i tyre neuroendokrin mund të aktivizohet lehtë duke rritur sasinë e
CHH-së (Liu et al., 2017b, 2018; Lorenzon et al., 2005; Rodríguez et al., 2007; Zhou
et al., 2011b) duke sintetizuar neurotransmetues të rinj të cilët lidhen me receptorët e
tyre specifik e duke induktuar rregullimin fiziologjik dhe imunologjik. Shumë
interesant është fakti që këta faktorë shprehen nën ndikimin e disa faktorëve të cilët
shkaktojnë stres tek gjallesat (Guo et al., 2013; Lee et al., 2014). Për të përballuar
këtë stres, gjallesat përdorin rrugë metabolike alternative anaerobike si glikoliza, e
cila në kthim rregullohet nga CHH-ja (Chang et al., 2010). Duke iu ekspozuar
faktorëve të ndryshëm, CHH-ja lirohet menjëherë nga gjendrat sinuse në hemolimfë
(Chung dhe Webster, 2005) me anë të sinjalizimit nga neurone seretonergjike.
Kështu CHH-ja në kthim stimulon glikogjenolizën në hepatopankreas dhe në muskuj,
e cila rrit nivelin e glukozës në hemolimfë. Kjo ndodh nga stimulimi i zbërthimit të
glikogjenit në hepatopankreas dhe në muskuj duke inhibuar sintezën e glikogjenit
(glikogjen sintetazën) dhe aktivizuar glikogjen fosforilazën. Glukoza e formuar më
vonë lëviz në hemolimfë duke shkaktuar hiperglicemi, gjë e cila justifikon dhe nevojat
e gjallesës për energji të shkaktuar nga stresi (Neil dhe Thompson, 2012). Së fundmi
është identifkuar një receptor membranor i tipit guanilat ciklaza, CHH-BP (proteina
lidhëse me CHH-në), i cili është i shprehur si fillim në hepatopankreas dhe mendohet
se përfshihet në mekanizmin e glukozës së rregulluar nga hormoni hiperglicemik i
krustaceve (Li et al., 2016) si një mesazher sekondar GMPc-je.
Ndërkohë, hemocitet janë në gjendje të rregullojnë shprehjen e receptorëvë
neurotransmetues, duke induktuar një rregullim imunologjik intensiv (Liu et al.,
2017b), i cili mund të jetë shumë i rëndësishëm për tolerancën përshtatëse të gjallesës.
Në eksperimentin tonë ky proces ndodh brenda 30 minutave, gjë e cila korrespondon
me raporte të tjera (Lorenzon 2005), të cilat tregojnë për lirimin e shpejtë dhe të varur
nga sasia e 5-HT-së nga sytë kërcellorë në përgjigje ndaj ekspozimit ndaj bakrit. Kjo
gjë sugjeron që rritja e nivelit të glukozës është në qendër të përgjigjes ndaj faktorëve
të ndryshëm abiotikë e ksenobiotikë dhe përshkruhet si një rol mbrojtës i gjallesës
ndaj ekspozimit (Lorenzon et al., 2004a).
3.2 Vlerësimi i parametrave imunologjikë: numri total i hemociteve (THC) dhe
numri i diferencuar i hemociteve (DHC)
Të dhënat studimore tregojnë se hemocitet kanë një rol të caktuar në përgjigjen
hiperglicemike të gjallesës duke qënë se faktorët abiotikë dhe ksenobiotikë ndikojnë
në numrin total të hemociteve (THC), në numrin e diferencuar të hemociteve (DHC)
si dhe në procesin e ekzocitozës së granulave me CHH (Lorenzon et al., 2005).
Tashmë gjerësisht është e pranuar se ndryshimet e vlerave normale për faktorë
abiotikë si temperatura, kripësia, oksigjeni mund të ndikojnë në parametrat imunitare
tek krustacetë duke rregulluar imunokompetencën e tyre (Le Moullac dhe Haffner,
2000; Matozzo et al., 2011). Duke marrë parasysh faktin se hemocitet janë qeliza
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imunokompetente, ruajtja e dendësisë së hemociteve tek invertebrorët ujorë brenda
limiteve fiziologjike është një parametër fiziologik shumë i rëndësishëm i përgjigjes
së ndërmjetësuar imune (Burgos-Aceves dhe Faggio, 2017; Matozzo et al., 2016;
Mello et al 2010). Tabela 3.1 tregon vlerat e THC-së nën ndikimin e faktorëve
abiotikë dhe ksenobiotikë. Rezultatet treguan se THC-ja është reduktuar në mënyrë
sinjifikante në të gjitha rastet e ekspozimit tek C. aestuarii (Tabela 3.1; Figura 3.1)
Tabela 3.1 Vlerat e THC-së në hemolimfën e grupit kontroll dhe atyre eksperimentalë
Grupet

Kontroll Pa sy

Numri
i qelizave
THC
(qeliza/ml
hemolimfë)

Hipoksi Cu

Kloroform

Adre- Tempe- Tempe- Tempenalinë ratura ratura ratura
4 °C
17 °C
32 °C

6.8±0.23 x 2.61±0.09 4.7±0.16 4.3±0.1 5.21±0.2 4.8±0.2 4.1 ± 1.2 6.4 ± 2.3 3.9 ± 1.3
106
x106*
x106*
x 106* x 106* x 106* × 106* × 106
× 106*

*Vlera sinjifikante të pranueshme për p<0.05

9

THC

TCH (qeliza/ml hemolimfë)

8
7

*

6
5
4

*

*

*

*

*

3
2
1
0

Figura 3.1 Numri total i hemociteve në llojin C. aestuarii pas ekspozimit ndaj faktorëve ksenobiotikë
si bakri, kloroformi e adrenalina si dhe ndaj faktorëve abiotikë si temperatura (4°C, 17°C dhe 32°C)
dhe hipoksia. Çdo kolonë përfaqëson një vlerë mesatare ± SD e numrit total të çdo vlere të matur.
Ndryshimet sinjifikante midis grupit kontroll dhe atij eksperimental janë të paraqitura me asteriks
(p<0.05). Për përpunimin e të dhënave nga ana statistikore është përdorur analiza e variancës një
drejtimëshe– ANOVA.

Numri i diferencuar i hemociteve tregon të njëjtin trend sikurse edhe THC-ja, që
tregon një rënie sinjifikante krahasuar me grupin kontroll (Tabela 3,1; Figura 3.1).
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Vlerat e THC-së tek C. aestuarii u reduktuan ne mënyrë sinjifikante duke iu referuar
grupit kontroll (6.8± 0.23 x 106) në të gjitha rastet e ekspozimit nga 2.61± 0.09 x106
(pa sy) në 4.7± 0.16 x106 (hipoksi), 4.3± 0.1 x 106 (bakër), 4.8± 0.2 x 106 (adrenalinë)
dhe 4.1± 1.2 × 106, 6.4± 2.3 × 106, 3.9± 1.3 × 106 respektivisht në temperaturat 4 °C,
17 °C dhe 32 °C (Fig 3.1).

Tabela 3.2 Vlerat e DHC-së në hemolimfën e grupit kontroll dhe atyre eksperimentalë (bakër,
kloroform, adrenalinë). Ndryshimet sinjifikante midis grupit kontroll dhe atij eksperimental janë të
paraqitura me asteriks (p<0.05). Për përpunimin e të dhënave nga ana statistikore është përdorur analiza
e variancës një drejtimëshe- ANOVA.
Grupet e gaforreve

Hialinocite (%)

Granulocite (%)

Semigranulocite (%)

51.56±0.5

23.8±0.5

24.7±0.060

Pa sy

43.25±0.77*

24.1±0.6*

22.76±0.24*

Hipoksi

44.3±0.75*

30.8 ± 0.27*

27.1± 0.27*

Cu

36.8±0.2*

14.97±0.27*

42. 3±0.2*

Kloroform

47.87±0.27*

21.01±0.2*

21.21±0.47*

Adrenalinë

46.28±0.16*

20.01±0.05*

21.46±0.27*

Temperatura 3°C

50.2± 1.27*

26.1± 0.2*

22.2± 1.42*

Temperatura 32°C

50.3± 1. 52*

20.4± 0.4*

23.2 ± 1.5*

Kontroll

Në grupin kontroll të gaforres mesdhetare u vunë re 3 tipe të ndryshme qelizash:
hialinocite (51.56± 0.47), granulocite dhe semigranulocite të cilat ishin shumë të
ngjashme në numër (23.80± 0. 5 dhe 24.7± 0.060 përkatësisht). Në gjallesat të cilat iu
ekspozuan bakrit, hialinocitet ishin të pranishme në një numër më të vogël
(36.8±0.18) dhe semigranulocitet më të madh (42.3± 0.24) krahasuar me grupin
kontroll. Nga rezultatet u vu re se raportet granulocitare janë të ngjashme në çdo lloj
përveç grupit të ekspozuar ndaj bakrit, në të cilin u pa se raporti ishte më i ulët se
grupet e tjerë eksperimentalë (14.97± 0.27). Trendi i hemociteve të diferencuara është
lehtësisht i ndryshëm nga ai i stresantëve të tjerë, duke u shoqëruar me një ulje të
granulociteve në temperatura të larta (32 °C; 20.4± 0.4%) dhe me një rritje në
temperatura të ulëta (3 °C; 26.1 ± 0.2%), në raport me grupin kontroll. Një tip i katërt
i hemociteve (deri në 5.3%) u gjet në kafshët e ekspozuara ndaj bakrit, kloroformit
dhe adrenalinës, të cilat përmbanin shumë granulocite në citoplazmë dhe një bërthamë
të vendosur në periferi të qelizës (Tabela 3.2). Duke u nisur nga kjo karakteristikë, i
grupuam këto hemocite në një kategori të veçantë të hemociteve.
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Figura 3.2 a) Vlerat e DHC- së në grupin kontroll të C. aestuarii dhe në atë eksperimentalë (vlerat
mesatare) pas ekspozimit ndaj bakrit, adrenalinës, hipoksisë, atyre pa sy dhe temperaturave 3°, 17°dhe
32°C.

Çdo kolonë përfaqëson një vlerë mesatare të çdo vlere të matur.

Figura 3.2 b) Llojet e hemociteve në kushte normale tek C. aestuarii.

Vlerësimi i ndikimit të faktorëve abiotikë (temperatura dhe hipoksia) dhe atyre
ksenobiotikë (adrenalina, kloroformi dhe bakri) në numrin total të hemociteve
(THC) dhe numrin e diferencuar të tyre (DHC)
Trajtimi i krustaceve me bakër tregoi për një trend të ndryshëm midis qelizave: me
numrin më të ulët të hialinociteve dhe granulociteve dhe me numrin më të madh të
semigranulociteve të marrë në raport me grupet e tjera eksperimentale. Në mënyrë
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interesante rezultatet tona tregojnë se në rastin e temperaturës, granulocitet e C.
aestuarii janë i vetmi lloj i qelizave të cilat preken nga ky ekspozim ekstrem
temperaturash. Gjithashtu, është mëse e qartë që temperatura ka ndikim negativ në
numrin e granulociteve, duke i shkaktuar atyre një rritje në temperaturën 3 °C dhe një
rënie në temperaturën 32 °C. Këto rezultate, janë të vështira për t’u shpjeguar, ndaj
studime të tjera janë të nevojshme për të kuptuar faktorët bazikë që ndikojnë në
numrin e hemociteve të gaforres së gjelbër mesdhetare në temperatura ekstreme.
Të paktën dy arsye mund ta shpjegojnë uljen e numrit të hemociteve në qarkullim:
vdekja qelizore ose mobilizimi i tyre në branshi ose dhe në inde të tjera si tek gaforrja
bregdetare mesdhetare (Matozzo et al., 2010), tek bivalvët (Matozzo et al., 2012), tek
karkaleci P. elegans, të ekspozuar ndaj metaleve të rënda (Lorenzon et al., 2001) dhe
tek bakteret pas një infeksioni bakterial (Johnson et al., 2011).
Në rastin e bakrit, me shumë mundësi niveli i toksicitetit të induktuar tek hemocitet ka
qënë i lartë mjaftueshëm për të shkaktuar stres oksidativ dhe apoptozë, gjë e cila në
kthim shkakton proliferim, sidomos të semigranulociteve të cilat aktivizojnë
fenoloksidazat (Matozzo dhe Marin, 2010). Mund të mendohet që të dyja strategjitë,
sikurse është rritja e proliferimit dhe aktiviteti i fenoloksidazës mund të jenë optimale
për të kompensuar sasinë e vogël të THC-ve në hemolimfën e C. aestuarii. Studimet e
Matozzo et al. (2011) rreth ndikimit të temperaturës në parametrat qelizorë dhe
biokimikë tek C. aestuarii, kanë treguar qartë se rritet aktiviteti i PO-së kur THC-ja
ulet. Në mënyrë që të përballojë temperaturat ekstreme, C. aestuarii rregullon
parametrat qelizorë e biokimikë, përgjithësisht shumimin e hemociteve, përqëndrimin
e proteinave CFH dhe aktivitetin e CFH-PO-së (Chung and Zmora, 2008; Wang et al.,
2019). Në po të njëjtën mënyrë edhe hemocitet e moluskut Tapes philippinarum
pësuan një ulje sinjifikante të aktivitetit fagocitik kur ato u trajtuan me Cu (Matozzo
et al., 2001). Me sa duket, në rastin tonë, C. aestuarii përdor shumimin e hemociteve
dhe rritjen e aktivitetit të fenoloksidazave, si përgjigje të mundshme fiziologjike për
rritjen e e kontrollit imunitar në hemolifë dhe inde, duke vërtetuar edhe njëherë gjetjet
nga by Hauton (2012). Ndoshta, studime të tjera laboratorike do të duhen për të
mbështetur më fortë këtë hipotezë.
Interesante ishte gjetja e një tipi të katërt të qelizave atipike në grupin e hemociteve të
gjallesave të ekspozuara ndaj bakrit, kloroformit dhe adrenalinës. Si rezultat i
ndryshimit të tyre ndaj hemociteve të tjera të para tek C. aestuarii, vendosëm t’i
gruponim ato më vete. Gjetje të tilla të ngjashme më parë janë raportuar nga Matozzo
dhe Marin (2010). A mund të jetë e lidhur prezenca e këtyre qelizave me ndikimin që
kanë ksenobiotikët si bakri, kloroformi ose adrenalina, të përdorura në eksperiment?
Për t’iu përgjigjur kësaj pyetje studime të tjera janë të nevojshme të bëhen tek C.
aestuarii.
Lidhur me variacionin e THC-së tek krustacetë në përgjigje ndaj këtyre faktorëve, të
dhëna kontradiktore ekzistojnë në literaturë. Studime të ndryshme raportojnë për një
ulje të numrit të THC-ve tek krustacetë të ekspozuara ndaj këtyre faktorëve. Në
veçanti, numri total i hemociteve ulet në mënyrë sinjifikante si dhe është raportuar
aktivizimi i sistemit të pro-fenoloksidazës (proPO) në karkalecin Litopenaus
vannamei, të trajtuara me dopaminë (Pan et al., 2011), ose krustaceve të ekspozuara
ndaj hipoksisë (Zhang et al., 2006). Në këtë studim të realizuar tek C. aestuarii, u
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kombinuan efektet e heqjes së këmbës dhe injeksionit bakterial; pas 24 h vlerësimi u
vu re një rënie sinjifikante e THC-ve (Matozzo et al., 2001). Disa studime në
kundërshtim me të tjerat raportojnë për rritje të THC-së tek gaforret nga laguna me
nivele të ulëta oksigjeni (Sussarellu et al., 2012), ose tek krustacetë nga ksenobiota
kontaminuese (Amachree et al., 2013) dhe ata e shpjegojnë këtë rritje si një përgjigje
kompesuese për të mbajtur indet të furnizuara me oksigjen dhe që ka lidhje me
prezencën e patogjenëve (Allam et al., 2000) ose ksenobiotave kontaminuese
(Sussarellu et al., 2012).
Meqënëse hemocitet e krustaceve janë të përfshira në përgjigjen imunologjike,
mbrojtja e tyre ndaj patogjenëve dhe ksenobiotikeve si dhe suksesi i mbijetesës së tyre
varet më së shumti nga numri, përqindja dhe integriteti qelizor i imunociteve
qarkulluese. Kur hemocite të lira aktivizohen, ato fitojnë aftësinë e fagocitozës,
prodhimit të ROS-së dhe NO-së si dhe të enzimave hidrolitike dhe lirimin e peptideve
antimikrobike (Canesi et al. 2002). Bazuar në rezultatet e këtij studimi, duket sikur
ndryshimet të cilat ndodhin në imunitet mund të jenë rezultat i dy proceseve: (a)
absorbimit të ksenobiotikëve (bakër, kloroform dhe adrenalinë) të cilët mund të
transportohen përmes branshive në hemolimfë dhe në inde të tjera ku dhe mund të
ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë tek hemocitet dhe në qeliza të tjera (psh. dëmtimi
i citoskeletit të hemociteve), dhe (b) stresi oksidativ dhe vdekja qelizore e induktuar
në lizosomet e hemociteve si nga lloje të ndjeshme ndaj oksigjenit (ROS) e induktuar
nga faktorë abiotikë si hipoksia, e cila në kthim mund të prekë në mënyrë të
drejtpërdrejtë aftësinë mbrojtëse imunitare (Gurkan, 2019).
Rezultatet tona për një reduktim sinjifikant të NRRT-së në të gjitha gjallesat e
ekspozuara ecin paralel me procesin e fundit në bazë të të cilit destabilizimi i
membranës lizosomale të hemociteve na shërben si një induktues i procesit të
apoptozës. Ndoshta kjo gjë mund të shpjegojë uljen e numrit total të hemociteve të
maturuara, e cila mundet të shërbejë si një strategji e posaçme për përballimin e
toksicitetit nga gjallesa. Në këtë nivel, ndryshime të parametrave imunitar tek C.
aestuarii në përgjigje të faktorëve të ndryshëm abiotikë e ksenobiotave, mund të çojë
në “pushtimin” oportunist nga patogjenët mjedisorë dhe parazitët në trupin bujtës,
duke rritur kështu mundësinë e dobësimit të organizmit të këtyre llojeve në mjedise të
ndotura.
Në përfundim, mund të themi se ky studim demonstroi që të gjithë faktorët, të cilëve
iu ekspozua C. aestuarii, ndikuan besueshëm në parametrat qelizorë dhe biokimikë.
Rezultatet tona gjithashtu treguan që C. aestuarii rregullon parametrat hemocitar
(THC, DHC) në mënyrë që të përballojë efektet e tyre. Kjo mund të jetë një provë e
rregullimit të parametrave imun, edhe pse studime të tjera janë të nevojshme për të
kuptuar më mirë strategjitë e rregullimit mbrojtës apo imun te llojet e krustaceve të
cilat varen nga aftësia toleruese përkundrejt ksenobiotikëve. Për më tepër,
përfundimet e këtij studimi janë të rëndësishme për vlerësimin e mirëqënies afat
shkurtër të gjallesës në raport me përshtatshmërinë afatgjate fiziologjike dhe
toksicitetit qelizor, për një parashikim të hershëm të efekteve të faktorëve të ndryshëm
mjedisorë në organizma, veçanërisht tek llojet me rëndësi komerciale të krustaceve
dekapode si banuese të ujrave të ëmbla dhe ekosistemeve estuarine.
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3.2.1 Vlerësimi i stabilitetit të membranës lizosomale nën ndikimin e faktorëve
ksenobiotikë
Një ndër parametrat e rëndësishëm që tregon ndikimin që kanë ksenobiotiket në nivel
qelizor është dhe qëndrueshmëria e membranës lizosomale, gjë e cila është vlerësuar
duke matur kohën e mbajtjes së të kuqes neutrale (NRRT-së). Tabela e mëposhtme
tregon vlerat e matura për çdo ksenobiotik.
Tabela 3.3 Vlerat e NRRT- së për grupet eksperimentalë
Grupet
eksperimentalë

NRRT (min)

Kontroll

120 ±2.9

Cu

36.4±2.3*

Kloroformi

42.3±2.6*

Adrenalina

40.35±2.5*

Nga rezultatet e marra u vu re se NRRT-ja e matur tek grupi kontroll i C. aestuarii
ishte 120 ± .9 min. Koha e NRRT-së e gjithë individëve të ekspozuar ndaj faktorëve të
ndryshëm ksenobiotikë varion nga 36.4 ± 2.3 në 42.3 ± 2.6 min, Tabela 3.3 dhe
Figura 3.3 a). Vlerat e matura të NRRT-së të grupeve të eksperimentalë tregojnë për
një reduktim sinjifikativ në raport me vlerat kontroll (p<0.05).

NRRT
140

NRRT

Koha në min

120
100
80

120

60

*

*

*

40
20

42.3

36.4

40.35

0
Kontroll

Cu

Kloroform

Adrenalinë

Figura 3.3 a) Stabiliteti membranor lizosomal i testuar ndërmjet NRRT-së tek hemocitet e C. aestuarii
nën ndikimin e ksenobiotave të bakrit, kloroformit dhe adrenalinës. Çdo kolonë përfaqëson një vlerë
mesatare ± SEM të numrit total të çdo vlere të matur. Ndryshimet sinjifikante midis grupit kontroll dhe
atij eksperimental janë të paraqitura me asteriks (p<0.05). Për përpunimin e të dhënave nga ana
statistikore është përdorur analiza e variancës njëdrejtimëshe- ANOVA.
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Figura 3.3 b) Hemocit në kushte normale dhe me membranën lizosomale të destabilizuar pas
ekspozimit ndaj ksenobiotikëve.

Këto të dhëna tregojnë se kundërpërgjigjja e krustaceve ndaj faktorëve ksenobiotikë
nuk lidhet vetëm me hipergliceminë në rastin tonë por edhe me mekanizma
bashkëshoqërues të cilët prekin stabilitetin e membranës lizosomale. Në krustacetë
eksperimentale, ato të ekspozuara ndaj faktorëve ksenobiotikë si bakri, adrenalina dhe
kloroformi tregojnë për një efekt të pafavorshëm në lidhje me stabilitetin e
membranës së lizosomeve në hemocite në raport me grupin kontroll pasi në të gjitha
rastet u vu re, një reduktim sinjifikant i NRRT-së nga 36.4±2.34 në 42.3±2.55 min.
Zvogëlimi i NRRT-së është provë e dëmtimit të membranës lizosomale (Qyli et al.,
2020). Stabiliteti i membranës lizosomale është i rëndësishëm në ruajtjen dhe
funksionimin e proceseve qelizore, pra çdo shkatërrim në nivelin e membranës së
lizosomeve do të ndikojë në kapacitetin fagocitar dhe reduktimin e kompetencave
imunologjike dhe mbarëvajtjes së organizmit në përgjithësi. Rezultate të ngjashme
janë gjetur edhe nga studiues të tjerë (Aguirre-Martinez et al., 2013; Matozzo, 2015;
Viarengo et al., 2007). Tek krustacetë, hemocitet janë qelizat kompetente
imunologjike të cilat janë përgjegjëse ndaj ksenobiotave prezente në mjedisin ujor dhe
gjithashtu janë të përfshira në shkatërrimin brendaqelizor nga patogjenët mjedisorë
(Ray et al., 2015).
Është raportuar se disa faktorë si metalet e rënda, insekticidet dhe karbonati i
natriumit (Na2CO3) rrisin ndjeshmërinë e membranës lizosomale të imunociteve, të
cilat shpesh çojnë në dëmtim të efikasitetit të organizmit për të shkatërruar patogjenët
nën ndikimin e ekspozimit ndaj tyre (Aliko et al., 2018; Matozzo dhe Bailo, 2015;
Ray et al., 2015; Stara et al., 2019). Në kushte ksenobiotike, ksenobiotat gllabërohen
nga fagocitet dhe fuzohen me lizosomet duke formuar fagolizosomat (Qyli et al.,
2020). Lizosomet më pas fillojnë të prodhojnë enzima të ndryshme tretëse të cilat
përdoren gjatë procesit të shkatërrimit (Qyli et al., 2020). Procesi i ruajtjes së
integritetit të membranës lizosomale është tepër i rëndësishëm dhe gërshetohet me atë
imunologjik e hiperglicemik (Faggio et al., 2014a).
Dëmtime të membranës lizosomale janë raportuar nga studime të ndryshme si ato nën
ndikimin e arsenitit të sodiumit (Chakraborty dhe Ray, 2009), bakrit (Aliko et al.,
2015), cipermetrina dhe fenvalerati (Ray et al., 2013b). Për më tepër Moore et al.,
1985, ka raportuar se kushtet eksperimentale in vivo si hipoksia dhe temperatura
ndikojnë në stabilitetin e membranës lizosomale. Sipas këtyre studimeve, lëndët
toksike induktojnë dëmtimin e membranës lizosomale duke penguar procesin e
pompimit nga Mg2+/ATP-azë e varur nga jonet H+, gjë e cila çon në lirimin e
enzimave lizosomike në citosol dhe indukton fillimin e procesit të apoptozës dhe
shkatërrimin e qelizave ose indeve (Qyli et al., 2020).
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3.3 Izolimi i CHH dhe përcaktimi i masës molekulare përmes metodës
kromatografike dhe LC-MS
Analiza e ekstraktit të gjendrave sinuse me kromatografi identifikoi dy piqe
proteinikë, të cilët pas përcaktimit të masës me LC-MS rezultuan përkatësisht 13120
Da (komponenti A) dhe 9524.6 (komponenti B), Figura 3.4.
Krahasuar me CHH-të e tjera të karakterizuara në krustace, dhe në mënyrë të veçantë
të C. maenas, peptidi B rezulton me një masë pak më të madhe nga ajo e pritshme (89.5 KDa, Jia et al., 2012) atëherë rezultatet tona mund të spjegohen me disa arsye: (1)
CHH mund të gjendet së bashku me MIH meqënëse këta dy hormone kanë masë
molekulare shumë të përafërt dhe si të tillë ndahen me vështirësi në kushtet në të cilat
ne zhvilluam kromatografinë; (2) ndoshta te lloji ynë ka më shumë se një formë të
CHH; ose (3) mund të kemi të bëjmë me një klasë të re peptidesh, karakteristikë për
këtë lloj. Për këtë arsye, u vijua me karakterizimin e sekuencës nukleotidike të CHH
duke përdorur teknikën e RACE PCRs dhe konfirmuar peshën molekulare të proteinës
tonë.

Figura 3.4 Analiza me LC-MS e ekstraktit të gjëndrave sinuse të Carcinus aestuarii

Komponenti B shfaqi veti hiperglicemike kur u ri-injektua te individët pa sy të C.
aestuarii, Tabela 3.4.
Tabela 3.4 Matja e nivelit të glukozës tek individët pa sy, tek individët pa sy pas injektimit të ekstraktit
të përgatitur në havan dhe tek individët pa sy pas injektimit të hormonit të përftuar me HPLC
Grupet e gaforreve

Niveli i glukozës hemolimfë (mg/dl)

Kontroll
Pa sy
Pa sy me ekstraktin krudo të syve
Pa sy me ekstraktin e HPLC

37.8 ±3.01
18.17 ±1.19 *
38.02±1.17NS
37.2±1.06NS
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Tek këta individë, pas injektimit të ekstraktit krudo të syve dhe atij të përftuar me
HPLC, niveli i glukozës pëson një rritje sinjifikante në hemolimfë përkatëisht
38.02±1.17 dhe 37.2±1.06, vlera këto shumë të afërta me ato të grupit kontroll
(ndryshimi është përkatësisht 0.66 dhe 1.48, vlera këto josinjifikante në raport me
grupin kontroll, p> 0.05).
Përgjigjja hiperglicemike e vërejtur pas injektimit të ekstraktit të kromatografisë te
gaforret pa sy rezultoi e shpejtë, 5-10 minuta pas injektimit duke arritur maksimumin
pas 2 orësh (Figura 3.5). Rezultate te ngjashme janë raportuar edhe nga autorë të tjerë
te lloji C. maenas (Keller dhe Andrew, 1973). Ky rezultat tregon se përgjigjja
hiperglicemike te C. aestuarii realizohet duke mobilizuar glukozën rezervë dhe jo
përmes ndryshimeve të rrugëve metabolike.
Niveli i glukozës

37.8

Niveli i glukozës

18.17

Kontroll

Pa sy

37.8

18.17

38.02

37.2

Pa sy +
ekstrakt
krudo
38.02

Pa sy +
ekstrakt
HPLC
37.2

Figura 3.5 Matja e nivelit të glukozës tek individët pa sy, tek individët pa sy pas injektimit të ekstraktit
të përgatitur në havan dhe tek individët pa sy pas injektimit të hormonit të përftuar me HPLC. Çdo
kolonë përfaqëson një vlerë mesatare ± SEM e numrit total të çdo vlere të matur. Ndryshimet
sinjifikante midis grupit kontroll dhe atij eksperimental janë të paraqitura me asterisk (p<0.05). Për
përpunimin e të dhënave nga ana statistikore është përdorur analiza e variancës një drejtimësheANOVA.

3. 4 Karakterizimi i CHH-së me RACE PCRs
3.4.1 Karakterizimi i nukleotideve dhe sekuenca e peptidit të kërkuar
Për të njohur më në detaj renditjen nukleotidike të gjenit përgjegjës për sintezën e
CHH-së, u realizua sekuencimi i tij me anë të Sanger. Për të bërë sekuencimin u
përdorën praimera të bazuar tek lloji C. maenas (Tabela 3.5, a). Me anë të kësaj
metodike u përcaktua renditja nukleotidike e prepropeptidit të CHH-së tek lloji C.
aestuarii (shiko Tabelën 3.5, b), e cila rezultoi në një sekuencë ‘Open Reading Frame’
(ORF) prej 429 nukleotide. Proteina e koduar përmban 142 aminoacide me një peptid
sinjalizues prej 26 aminoacidesh, e pasuar nga prekusori peptidik i hormonit
hiperglicemik i përbërë nga 40 aminoacide dhe nga një peptid i maturuar prej 72
aminoacidesh. Përmes SignalP-5.0 (Henrik, 2017) prania e një siti prerës nga enzimat
u përcaktua midis pozicionit 26 dhe 27 (AHA-RS) me një probabilitet 0.8427 dhe
një pI/Më prej 8.15/ 16129.63 g/mol teorike.
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Tabela 3.5 (a) Praimerat e përdorur për karakterizimin e prepropetidit të CHH- së tek Carcinus
aestuarii
Praimer

Renditja (5’-3’)

Temperatura e
shkrirjes (°C)

Përmbajtja
e GC (%)

Caes_CHH_For

GAATTCGCAGAAGGAAGACG

59.96

50

Caes_CHH_Rev

GTAGAGTGATGGCGGGTGTT

60.00
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Brenda sekuencës nukleotidike në zonën gri ndodhet ‘Open Reading Frame’ i CHHsë. Brenda sekuencës proteinike, ndodhet peptidi sinjalizues, me ngjyrë të kuqe,
prekursori peptidik i lidhur me hormonin hiperglicemik (CPRP) me ngjyrë të gjelbër, i
pasuar nga peptidi i maturuar në zonën bojqiell si dhe cisteinat e ruajtura të cilat
marrin pjesë në krijimin e 3 lidhjeve tipike bisulfide të superfamiljes së CHH-së. Me
shkronja kursive, në fund të peptidit është skaji i amiduar (Tabela 3.5 b).
Tabela 3.5 b) Sekuenca peptidike e kërkuar dhe nukleotidike e prepropeptidit të CHH-së tek C.
aestuarii

Rezultatet e gjetura në lidhje me sekuencën e CHH-së të karakterizuar më së fundi,
konfirmuan praninë e një sekuence të tipit [LIVM]-x(3)-C-[KR]-x-[DENGRH]-C[FY]-x-[STN]-x(2)-F-x(2)-C e cila është tipike për familjen e neurohormoneve tek
artropodët ku përfshihet edhe CHH-ja si peptid (PROSITE METHOD), (De Klejn dhe
Van Herp, 1995). Kjo renditje pëfaqëson një renditje ankestrale për superfamiljen e
CHH. Në këtë fragment vihet re prania e 3’ cisteinave të cilat janë të përfshira në
lidhjet bisulfide. Brenda peptidit të kërkuar u identifikuan, një qëndër fosforiluese e
kazeinë kinazës me sekuencë [ST]-x(2)-[DE] (pozicioni: 45-48 aminoacide) dhe një
qëndër e fosforiluar e protein kinazës C karakterizuar nga sekuencA [ST]-x-[RK]
(pozicioni 72-74 aa). Skaji C-terminal i CHH-së ka një tetrapeptid vGRKK, i cili
përfaqëson një qëndër të aminuar ku glicina është dhuruesi i pritshëm për Val72
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terminale për hormonin. Mbetjet e glicinës sigurojnë grupin amidik dhe 2 mbetje
bazike (Arg dhe Lys) duke funksionuar kështu si një qëndër këputjeje të prekursorit të
peptidit. Masa molekulare e peptidit të kërkuar është 16129.63 Da për gjithe
prepropeptidin, 13347.22 Da për propeptidin, dhe 9018.24 Da për peptidin e
maturuar.
Nga lidhjet e peptidit të kërkuar të C. eastuarii me CHH-në e tipit XO nga C. maenas
(shiko Figurën 3.6) shfaqet një nivel i lartë ruajtjeje përveç një numri të vogël
aminoacidesh që bëjnë diferencën. Asnjë nga CHH-të që i përkasin C. maenas nuk ka
ngjashmëri 100 përqind. Në fakt në pozicionin 30 të CHH-së së C. aestuarii është e
pranishme një prolinë. Kjo vlen edhe për variantin 2 të CHH. Kështu, varianti 2 i C.
maenas ka një prolinë në pozicionin 20, brenda peptidit sinjalizues ndërsa tek CHH të
tjerë përfshi këtu edhe një nga C. aestuarii ka një alaninë. Gjithsesi të dhënat treguan
që ngjashmëria më e madhe e CHH- së C. aestuarii rezulton me atë të C. maenas të
CHH_XO_Oliphant, 2018 në masën 98.6%.
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Figura 3.6 Krahasimi në nivel molekular i variantit të CHH- së së C. aestuarii me variante të tjera, software CLC Genomics Workbench v.12 (Qiagen).
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Figura 3.7 Pamje e pjesshme e profilit të sekuencuar me anë të Sanger të hormonit CHH tek C. aestuarii
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*Siç mund të shihet sekuencimi është shumë i qartë dhe pa praninë e një produkti të dytë të PCR-së.

Figura 3.8 Zona e njohjes nga enzimat që këpusin këtë proteinë
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Vlerësimi i karakterizimit dhe identifikimit të hormonit CHH në lidhje me rolin e tij
hiperglicemik; shprehja e gjeneve CHH në lloje të ndryshme si provë e qartë e rolit
neurohormonal në to
Analiza e renditjes nukleotidike të cADN së CHH-së nga MTXO tregoi praninë e
një peptidi sinjalizues prej 26 aa, një peptidi prekursor të lidhur me hormonin CHH
(CPRP) të gjatë 40 aa dhe një peptid të maturuar m 72 aa, ashtu sikurse ka rezultuar
për CHH-të në lloje të tjera krustacesh (Giulianini dhe Edomi 2006; Yu et al. 2020)
dhe gjithashtu ka një skaj fundor C të bllokuar nga një valinë e aminuar, sikurse është
raportuar edhe më parë (Kegel et al., 1989). Studime të ndryshme raportojnë se
gjatësia tipike e peptideve të familjes CHH është brenda intervalit 70 deri në 80 aa
dhe kanë gjashtë mbetje cisteinike të cilat formojnë tre lidhje bisulfide (Kegel et al.,
1991) dhe rezultatet tona tregojnë për një peptid të maturuar me një gjatësi 72 aa duke
pasur një renditje tipike për familjen CHH/MIH/GIH të neurohormoneve tek
artropodët e cila është: [LIVM]-x(3)-C-[KR]-x-[DENGRH]-C-[FY]-x-[STN]-x(2)-Fx(2)-C (De Klejn dhe Van Herp, 1995) ku gjashtë cisteinat janë të përfshira në tre
lidhje bisulfide, duke e vendosur këtë hormon të identifikuar së fundmi në tipin I të
familjes se CHH-ve (De Klejn dhe Van Herp, 1995). Midis karakterisikave
aminoacidike të hormonit, vlen për t’u theksuar rëndësia e prezencës së cisteinës
lidhur me funksionin hiperglicemik të tij, duke qënë se zëvendësimi i cisteinës së tretë
ose të pestë nga një serinë, në një CHH rekombinante, rezulton me humbje të
funksionit hiperglicemik të hormonit (Giulianini dhe Edomi, 2006).
Kjo gjetje konfirmon rëndësinë e cisteinës në konformacionin e CHH-së (Giulianini
dhe Edomi, 2006). Siti terminal C i peptidit të vGRK-së i pasqyruar me bold në
Tabelën 3.5 b). paraqet një sit të aminuar të karakterizuar nga renditja x-G-[RK]-[RK]
ku x është siti i aminuar duke konfirmuar sërish CHH-në si pjesë e tipit I të familjes së
CHH-ve. Të dhënat dëshmojnë që pjesa fundore C dhe N luajnë një rol të rëndësishëm
për aktivitetin hiperglicemik të gjallesave dhe këto zona kanë site specifike me një
funksion kritik për familjen CHH të peptideve (Katayama et al., 2003). Si rezultat i
funksioneve të përgjithshme biologjike të CHH-ve, specifiteti strukturor e funksional i
tyre ende nuk është qartësuar dhe deri në vitet 90-të karakterizimi funksional është
bërë në bazë të analizës krahasuese të bazuar në sekuencat e tyre (Giulianini dhe
Edomi, 2006). Prezenca e tipareve të sekuencave ruajtëse tek CHH-ja e C. aestuarii
duke e krahasuar me shumë lloje të tjera, mund të hedhë spekulime mbi faktin se
CHH-ja tek C. aestuarii mund të ketë funksione të ngjashme fiziologjike dhe
biokimike me C. maenas, duke përfshirë metabolizmin e karbohidrateve gjithashtu.
Për të rifreskuar të dhënat shkencore në lidhje me izolimin dhe karakterizimin e
peptideve të CHH-së raportohet se përgjithësisht peptidet e CHH-së janë gjetur më së
shumti tek dekapodët siç është, Daphnia pulex (Cladocera) (Gard et al 2009),
Daphnia magna (Montagné et al., 2010), Oziotelphusa senex senex (Reddy dhe
Reddy, 2006), dhe numri i peptideve të këtij tipi të karakterizuara tek krustacetë ka
arritur deri në 399 (Böcking et al., 2002; Chan et al., 2003; Chen et al., 2005; Christie
et al., 2010; Fanjul-Moles et al., 2006; Lacombe et al., 1999; Montagné ., 2008; Soyez
et al 1997; Yu et al., 2020).Ventura-López et al. (2016) ka identifikuar një gjen të
lidhur me sintezën e CHH-së në indet e zemrës, zorrës dhe branshive tek Litopenaeus
vannamei si dhe shprehjen e CHH-së tek qelizat neuroendokrine të zorrës tek C.
maenas (Chung et al., 1999). Dircksen et al. (2001) ka demostruar prezencën e
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gjeneve të shumëfishta në qelizat neuroendokrine të organit të zemrës dhe në gaforren
bregdetare C. maenas të cilat çojnë në produkte të modifikuara të splisingut të
peptideve të familjes CHH dhe CPRP. 8 gjene CHH janë identifikuar tek M. ensis (Gu
and Chan, 1998; Gu et al., 1998) dhe 6 tek P. monodon (Davey et al., 2000; Udomkit
et al., 2000). Studimet tregojnë se izoforma të ndryshme të CHH-së sintetizohen në
lloje të ndryshmë krustacesh (Giulianini dhe Edomi, 2006), si rezultat i ndryshimeve
të bëra gjatë procesit post-translatues (Huberman dhe Anguilar, 1988) ose nga
transkriptimi i kopjeve shumëfishe të gjeneve (Wiwegweaw et al., 2004). Një studim
më i thelluar i bazuar në klonimin e CHH-së tek C.aestaurii, është i nevojshëm në
mënyrë që të identifikohen këto izoforma të ndryshme proteinike (të përbëra nga
motive dhe domene) lidhur me metabolizmin e karbohidrateve në kushte normale si
dhe nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm abiotikë e ksenobiotikë (veçanërisht
glukozës), gjithashtu edhe me ndërveprimin hormon-receptor në nivelin e qelizave
shenjë. Në vitet e fundit, një rëndësi e madhe i është dhënë karakterizimit funksional
të aminoacideve të vetme si motive në mënyrë që të vlerësohet rëndësia e funksionit
strukturor të këtyre peptideve (Nicolas et al., 2008). Si përfundim mund të themi se
roli neurohormonal i CHH- së tek C. aestuarii duket qartë edhe në nivel molekular
pas identifikimit dhe karakterizimit të tij dhe është i shprehur jo vetëm tek C. aestuarii
por edhe tek lloje të tjera pasi sikurse u tha edhe më lart, gjenet CHH gjenden të
shprehura në shumë lloje të ndryshme.
3.4.2 Ngjashmëritë në nivel molekular midis llojeve të bazuar tek CLC Genomics
Workbench 12 (Qiagen)
Për të parë më tej se si pozicionohet C. aestuarii në raport me specie të tjera lidhur me
aspektin molekular të CHH-së, u bë një analizë krahasuese me anë të programit CLC
Genomics Workbench 12 (Qiagen) për renditjet aminoacidike të nënrendit Brachyura.
Këto renditje peptidike të përdorura janë të dhëna tek materiali suplementar në fund të
tezës. CHH-të e nënrendit Brachyra të përzgjedhura u testuan për të parë
përputhshmërinë në bazë të një modeli të evolucionit molekular i cili rezultoi të ishte
JTT+I+G4, ku ‘JTT’ është matriks i përgjithshëm sipa Jones et al. (1992), ‘+I’
përfaqëson vlerësimin empirik të raportit në bazë të siteve invariante dhe ‘+G4’
emërton vlerësimin e parametrave shpërndarës gama me 4 nivele klasash. Figura 3.9
tregon lidhjen midis kompletit të plotë të preprohormonit të CHH-ve nga Brachyura.

66

MEMAJ M. (2021): Roli i faktorëve neurohormonalë në rregullimin e
përqëndrimit të glukozës në hemolimfën e krustaceve

Figura 3.9 Krahasim në nivel molekuar i renditjeve të shumëfishta peptidike të nënrendit të Brachyuras në nivelin e gjatësisë së plotë të prepropeptideve të CHH- së. Në figurë janë të vendosura vlerat e
probabilitetit posterior poshtë 1- shit, ndërsa ato të mbështetura 100% janë të bardha. Çdo renditje është
paraqitur si më poshtë: Numri i aksesimit të GenBank, shkurtimi i emrit të llojit i pasuar nga emri
alternativ i CHH-së së raportuar nga çdo autor, (për më shumë detaje shih materialin në Shtojcën I dhe
në tekstin përgjithësues). Më poshtë janë të vendosuara shkurtimet e llojeve dhe emrat e tyre sipas
pemës filogjenetike: Carcinus aestuarii, Cmae: Carcinus maenas, Csap: Callinectes sapidus, Soli:
Scylla olivacea, Ptri: Portunus triturbeculatus, Spar: Scylla paramamosain, Cpro: Cancer productus,
Cbai: Chionoecetes bairdi, Cjap: Chionoecetes japonicas, Bthe: Bythograea thermydron, Oqua:
Ocypode quadrata, Mthu: Metopograpsus thukunar, Pmar: Pachygrapsus marmoratus, Ngra:
Neohelice granulate, Ppus: Ptychognathus pusillus, Esin: Eriocheir sinensis, Dcel: Discoplax celeste,
Gnat: Gecarcinus lateralis, Gnat: Gecarcoidea natalis.
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Analiza krahasuese e bazuar në ngjashmëritë peptidike tregon qartësisht ngjashmëritë midis
llojeve në bazë të kompletit të prepro-CHH dhe na sugjeron për praninë e 5 grupeve specifike të
grupuara tek nënrendi Brachyura (plus Ocypode quadrata e cila qëndron e vetme) dhe C. maenas dhe
C. aestuarii janë të grupuara së bashku. Sipas rezultateve, duket që CHH- ja e marrë nga C. aestuarii
ka 98.6% ngjashmëri me peptidin më të gjatë të tipit CHH të C. maenas. Ndoshta, struktura proteinike,
mënyra e veprimit të saj mbi indet target duhet studiuar edhe më thellë duke u nisur nga peptidi i
sintetizuar. Kjo ngjashmëri e madhe converguese është tani e re midis dekapodëve dhe është gjendur
gjithashtu edhe tek Homarus americanus dhe Homarus gammarus në masën 100% midis CHH-ve të
tyre (GenBank AAB32871 dhe ABA42180 respektivisht).

Në përfundim, mund të themi se si rezultat i ngjashmërisë së renditjes së CHH-së tek
Carcinus aestuarii me atë të C. maenas përpos faktit që i përkasin së njëjtës gjini,
mund të themi që gjithë informacioni i disponueshëm për funksionin dhe strukturën e
CHH-së C. maenas (REF) vlejnë dhe për C. aestuarii. Për më tepër, identifikimi dhe
karakterizimi i gjithë CHH-së tek C.aestuarii mund të hapin rrugë të reja në
ndriçimin e rrugëve të ndryshme metabolike që ndodhin në organizmin e gjallesës kur
është nën stres, si dhe hedhin dritë mbi një sërë aspektesh fiziologjike e biokimike të
CHH-së të cilat çojnë në një përgjigje ndaj stresit tek C. aestuarii.

Figura 3.10 Mekanizmi i mundshëm molekular i induktuar nga CHH tek C. aestuarii si
kundërpërgjigje ndaj stresorëve
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PËRFUNDIME
Për herë të parë u studiua dhe sekuencua CHH e C. aestuarii dhe rezultatet
treguan për një sekuencë ‘Open Reading Frame’, (ORF) prej 429 nukleotidesh
dhe proteina e koduar përmban 142 aminoacide me një peptid sinjalizues prej
26 aminoacidesh, e pasuar nga prekursori peptidik i hormonit hiperglicemik të
përbërë nga 40 aminoacide dhe një peptid të maturuar prej 72 aminoacidesh
gjë e cila bën që edhe hormoni CHH tek C. aestuarii të futet në tipin I të tyre.
Numri i aksesimit të renditjes së këtij hormoni në GenBank është MW246807.
Krahasimi i renditjes aminoacidike të CHH te C. aestuarii me CHH- të e
nënrendit Brachyura, tregoi një ngjashmëi të lartë, 98.6%, me peptidin CHH të
Carcinus maenas. Pas kësaj të fundit, renditja e plotë e CHH të C. aestuarii
është e dyta e kryer për llojet Carcinus.
Niveli bazal i glukosës në hemolimfën e C. aestuarii varionte nga 34.5 - 41.0
mg/dl hemolimfë. Metoda e matjes me glukometër digjital rezultoi një metodë
matjeje e shpejtë, e saktë dhe më pak e kushtueshme, që lejon matjen e
glicemisë te lloji në studim në kushte terreni pa nevojën e aparaturave të
kushtueshme dhe të pamenaxhueshme në terren. Gjithsesi kjo metodë duhet
përdorur vetëm në llojet e krustaceve, vlera e glicemisë së të cilave luhatet
brenda intervalit të vlerave për të cilin aparati është dizenjuar.
CHH tregoi një aktivitet modulator mbi sistemin imun, me rënie të numrit total
dhe të diferencuar të hemociteve. Kjo, në terma afat-gjatë mund të çojë në
prishjen e homeostazës fiziologjike të kafshës me pasojë sëmundjet dhe
ngordhjen. Gjithashtu ky studim tregoi se CHH aktivizohet kur ekspozohet
stresantëve të ndryshëm dhe të shumëfishtë duke nxitur përgjigje
hiperglicemike me aktivizim të glukozës rezervë.
Konfirmimi i pranisë së 6 mbetjeve të cisteinës dëshmon për ruajtjen e
karakteristikave funksionale hiperglicemike të hormonit gjatë evolucionit.
Një tip i katërt i hemociteve (5.3%) u karakterizua në kafshët e ekspozuara
ndaj bakrit, kloroformit dhe adrenalinës, të cilat përmbanin shumë granulocite
në citoplazmë dhe një bërthamë të vendosur në periferi të qelizës. Më shumë
mund të hulumtohet në të ardhmen për të kuptuar nëse këta përfaqësojnë një
lloj të ri hemociti apo një përshtatje në luftë ndaj stresit.
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KONSIDERATA PËR TË ARDHMEN
•

Studime te mëtejshme e më të thelluara duhen ndërmarrë për të njohur më
mirë mekanizmat molekularë të veprimit të adrenalinës, kloroformit apo
përbërjeve të tjera të ngjashme me to.

•

Me interes do të ishte studimi në të ardhmen i pranisë së izoformave të
mundshme të hormonit CHH te C. aestuarii. Kështu mund të hidhet dritë më
tepër në lidhje me funksionin e tyre hiperglicemik apo edhe funksionet e tjera
fiziologjike.

•

Gjithashtu ndryshimet në nivel aminoacidik të CHH-së së C. aestuarii në
raport me gaforret e tjera hap dritare të reja studimi lidhur me rolin e këtyrë
aminoacideve në përcaktimin funksioneve fiziologjike e biokimike në
organizmin e gjallesës.
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SHTOJCA I
Lista e sekuencave peptidike për të ndërtuar pemën filogjenetike (Figura 3.8).
>Carcinus aestuarii_CHH*
MYSKTIPAMLAIITVAYLCALPHAHARSTPGYGRMDRILAALKTSPMEPSAAL
AVEHGTTHPLEKRQIYDTSCKGVYDRALFNDLEHVCDDCYNLYRTSYVASA
CRSNCYSNLVFRQCMDDLLMMDEFDQYARKVQMVGRKK
>DQ507375_Gecarcinus lateralis_CHH_D
MTSRMTSAMALVVVAVCASLYSLPHAHARSADGFGRMERLLSSLRGSAESS
GALGELRGAGEASAAHPLEKRQIYDRSCKGVYDRSLFNKLEHVCDDCYNLY
RTSFVYSSCRENCYSNLVFRQCMEDLLLMNVFDEYAKAVQVVGRKKK
>DQ492296_Gecarcinus lateralis_CHH_A
MTSRMTSAMALVVVAVCASLYSLPHAHARSADGFGRMERLLSSLRGSAESS
GALGELRGAGEASAAHPLEKRQIYDRSCKGVYDRSLFNKLEHVCDDCYNLY
RTSFVYSSCRENCYSNLVFRQCMEDLLLMDVFDEYAKAVQVVGRKKK
>EF095546_Gecarcoidea natalis_CHH
MTSRMTSAMALVVVAVCVSLYSLPHAHARSADGFGRMERLLNSLRGSAESS
AALGELRGAGEASAAHPLEKRQIYDRSCKGVYDRSLFNKLEHVCDDCYNLY
RTSFVYSSCRENCYSNLVFRQCMEDLLLMDVFDEYAKAVQVVGRKK
>JF894384_Discoplax celeste_CHH
MLTSRMTSTMALVAVAVFASMHALPHAHARSADGFGRMERLLTSLRGSAES
PAALGEASAAHPLEKRQIYDRSCKGVYDRSLFSKLEHVCDDCYNLYRTSYVS
SACRENCYSNLVFRQCMDDLLLMDVFDEYAKAVQMVGRKKK
>DQ507376_Gecarcinus lateralis_CHH_HT
MTSRMTSAMALVVVAVCASLYSLPHAHARSADGFGRMERLLSSLRGSAESS
GALGELRGAGEASAAHPLEKRQIYDRSCKGVYDRSLFNKLEHVCDDCYNLY
RTSFVYSSCRRDCFDNEMFNYCVKELQLPSPGEYILIRDALRG
>JX485644_Eriocheir sinensis_CHH
MVAYRMTSTVALVVVVALGASILILPHAHARSAEGFGRMERLLGQLRGGAD
SSAAVGDLRVAVEGPAGHPLDKRQAYDRSCKGIYDRSLFSKLEHVCDDCFNL
YRSSHVASGCRENCYSNLVFRQCMDDLLLMDMFDEYAKAIRVVGRKK
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>JN048802_Ptychognathus pusillus_CHH
MVAYRMTSTVALVVVVALGASILLLPHAHARSAEGFGRMERLLSQLRGGAD
SPAALGELSIAAEGPAGHPLEKRQVYDRSCKGIYDRSLFSKLEHVCDDCFNLY
RSSHVASGCRANCYSNLVFRQCMDDLLLMDMFDEYAKAIRVVGRKK
>KP192910_Neohelice granulata_CHH
MVTYRMTSTVALVVVVALGASILILPHAHARSAEGFGRMERLLSQIRGGSDSS
AALGEMRVAGEGPAGHPLEKRQIYDRSCKGIYDRSLFSKLEHVCDDCYNLYH
TSHVASGCRENCYSNLVFRQCMDDLLLMDMFDEYAKAIQVIGRKKK
>AY094983_Pachygrapsus marmoratus_CHH
MVTCRMASTVALMLVTIFATLAVLPHASARSADGFGRMERLLASLRGSADQ
PSALGELRAAEEGSSVPHPLEKRQIYDRSCKGVYDRSLFGKLQHVCDDCYNL
YRTHHVASACRENCYSNLVFRQCMDDLLLMDVFDEYAKAVQMVGRKK
>AY180334_Pachygrapsus marmoratus_CHH_B
MVTCRMASTVALMLVTIFATLAVLPHASARSADGFGRMERLLASLRGSADQ
PSALGELRAAEEGSSVPHPLEKRQIYDRSCKGVYDRSLFGKLEHVCDDCYNL
YRTHHVASACRENCYSNLVFRQCMDDLLLMDVFDEYAKAVQMVGRKK
>AY180333_Pachygrapsus marmoratus_CHH_A
MVTCRMASTVAFMLVTIFASLAVLPHASARSADGFGRMERLLASLRGSADQP
SALGELRAAEEGSSVPHPLEKRQIYDRSCKGVYDRSLFGKLEHVCDDCCNLY
RTHHVASACRENCYSNLVFRQCMDDLLLMDVFDEYAKAVQMVGRKK
>KM052164_Ocypode quadrata_CHH
MTSRMTSVAVMVACLCVCGSVLPIATARSADGFSRMERLLTSLRGPAESSGE
SAHPLEKRQIYDHSCKGVYDRSLFSKLEHVCDDCYNLYRTSYVASACRSNCY
SNLVFRQCIDDLLLMDVFDEYAKAIQVVGRKK
>KY284578_Metopograpsus thukuhar_CHH_2
MTSRMTSTLALMLLALHVTLPGLPHASARSTDGFGRMERLLTSLRGTTDQAT
ALGDLRAPGEGAAAHPLEKRQIYDRSCKGVYDRSLFNKLEHVCDDCYNLYR
THRVASACREGCYENFVFNECVEDLMLPRELLDIRDAVRG
>AF241264_Bythograea thermydron_CHH
MLTSRTISSLVTVMVVVCIAVËVLPIAHARSAEGYGRMERLLASIRGGADSM
GHLGELTGAGEGAGHPLEKRQIYDRSCKGLYDRRLFSDLDHVCDDCYNLYR
NSRVANACRENCYSNLVFRQCMEDLLLMDQFDKYARAVQTVGKK
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>EF592483_Cancer productus_CHH_I
MLTSRTLPTIILGVLCIYLSTIPNAHARSAQGMGKMEHLLASYRGALESNTPTG
DLPGGLVHPVEKRQIYDSSCKGVYDRGLFSDLEHVCDDCYNLYRNSYVASA
CRSNCYSNVVFRQCMEELLLMEEFDKYARAVQIVGKKK
>EF592486_Cancer productus_CHH_III
MLTSRTLPTIILGVLCIYLSTIPNAHARSAQGMGKMEHLLASYRGALESNTPIG
DLPGGLVHPVEKRQIYDSSCKGVYDRGLFSDLEHVCDDCYNLYRNSYVASA
CRSNCYSNVVFRQCMEELLLMEEFDKYARAVQIVGKKK
>EF592485_Cancer productus_CHH_IIb
MLTSRTLPTLILGVLCIYLSTLPNAHARSAQGMGKMERLLASYRGAVEPNTPL
GDLPGGLVHPVEKRQIYDTSCKGVYDRGLFSDLEHVCDDCYNLYRNSYVAS
ACRSNCYSNVVFRQCMEELLLMEEFDKYARAVQIVGKKK
>EF592484_Cancer productus_CHH_IIa
MLTSRTLPTIILGVLCIYLSTLPNAHARSAQGMGKMERLLASYRGAVEPNTPL
GDLPGGLVHPVEKRQIYDTSCKGVYDRGLFSDLEHVCDDCYNLYRNSYVAS
ACRSNCYSNVVFRQCMEELLLMEEFDKYARAVQIVGKKK
>X17596_Carcinus maenas_CHH
MYSKTIPAMLAIITVAYLCALPHAHARSTQGYGRMDRILAALKTSPMEPSAAL
AVENGTTHPLEKRQIYDTSCKGVYDRALFNDLEHVCDDCYNLYRTSYVASA
CRSNCYSNLVFRQCMDDLLMMDEFDQYARKVQMVGRKK
>KF792072_Chionoecetes japonicus_CHH
MTTTTLITMLLLLVCVSMNALNLAQARSTQGYGHMDKLLQSLRGNGDPTTPI
DNMAHSLEKRQVYDTSCKGMYDRGLFSDLEHVCDDCYNLYRNPHVATACR
GNCYSNLVFRQCMEDLLLMEEFDKYARAIQTVGKKK
>EU677192_Chionoecetes bairdi_CHH
MTTTTLIAMLLLLVCVSMNALNLAQARSAQGYGHMDKLLQSLRGNGDPTTP
IDNMAHSLEKRQVYDTSCKGLYDRGLFSDLEHVCDDCYNLYRNPHVATACR
GNCYSNLVFRQCMEDLLLMEEFDKYARAIQTVGKKK
>JQ812807_Scylla paramamosain_CHH
MSTFTSVIQMAVLVACIAMATLPHTQGRSADGFGRMGRLLASLKADSLGPVQ
DYGVEGAAHPLEKRQTFDSSCKGVYDRAIFSELEHVCNDCYNLYRTSRVASG
CRSNCYSNVVIRQCMEDLLLMDNFEEIARKIQMVGKK
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>JQ421463_Scylla paramamosain_CHH_2
MSTFTSVIQMAVLVACIAMATLPHTQGRSADGFGRMGRLLASLKADSLGPVQ
DYGVEGAAHPLEKRQIFDSSCKGVYDRAIFSELEHVCNDCYNLYRTSRVASG
CRSNCYSNVVIRQCMEDLLLMDNFEEIARKIQMVGKK
>JQ855711_Scylla paramamosain_CHH_2
MSTFTSVIQMAVLVACIAMATLPHTQGRSADGFGRMGRLLASLKADSLGPVQ
DYGVEGAAHPLEKRQTFDSSCKGVYDRAIFSELEHVCNDCYNLYRTSRVASG
CRANCFENHVFDDCVYDLLLHNPDEVLLMRDAIRG
>KR078357_Scylla paramamosain_CHH_2
MSTFTSVIQMAVLVACIAMATLPHTQGRSADGFGRMGRLLASLKADSLGPVQ
DYGVEGAAHPLEKRQIFDSSCKGVYDRAIFSELEHVCNDCYNLYRTSRVASG
CRANCFENHVFDDCVYDLLLHNPDEVLLMRDAIRG
>JQ421462_Scylla paramamosain_CHH
MSTFTSVIQMAVLVACIAMATLPQTQGRSADGFGRMGRLLASLKGDSLGPVQ
DYGVEGAAHPLEKRQIFDSSCKGVYDRAIFSELEHVCNDCYNLYRTSRVASG
CRANCFENHVFDDCVYDLLLHNPDEVLLMRDAIRG
>AY372181_Scylla olivacea_CHH
MSALTSIMQMAVLVACITMATLPDTQARSAEGFGRMGRLLASLKADSLGPV
QDFGVEGAAHPLEKRQIFDSSCKGVYDRAIFNELEHVCNDCYNLYRTSHVAS
GCRSNCYSNVVIRQCMEDLLLMDNFEEIARKIQMVGKK
>AY536012_Callinectes sapidus_CHH
MQSIKTVCQITLLVTCMMATLSYTHARSAEGLGRMGRLLASLKSDTVTPLRG
FEGETGHPLEKRQIYDSSCKGVYDRAIFNELEHVCDDCYNLYRNSRVASGCR
SNCYSNMVIRQCMEDLLIMDNFEEYARKIQVVGKK
>DQ343306_Callinectes sapidus_CHH
MQSIKTVCQITLLVTCMMATLSYTHARSAEGLGRMGRLLASLKSDTVTPLRG
FEGETGHPLEKRQIYDSSCKGVYDRAIFNELEHVCDDCYNLYRNSRVASGCR
ENCFDNMMFETCVQELFYPEDMLLVRDAIRG
>KJ813806_Portunus trituberculatus_CHH_2
MQSIKSVCQVSLVAACIIFTLPËTQARSAEGFGRMGRLLASLKADSLTPMQGY
GTETGHPLEKRQIYDSSCKGVYDRAIFSELEHVCDDCYNLYRTSRVASGCREN
CFENDLFEECVFELMLPDEMFLIRDAIRG
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> EF095546_ Gecarcoidea natalis_CHH
MALVVVAVCVSLYSLPHAHARSADGFGRMERLLNSLRGSAESSAALGELRG
AGEASAAHPLEKRQIYDRSCKGVYDRSLFNKLEHVCDDCYNLYRTSFVYSSC
RENCYSNLVFRQCMEDLLLMDVFDEYAKAVQVVGRKK
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REVIEW
The Role of Neuro-Hormonal Factors in Haemolymph Glucose Level
Regulation in Crustacean
Abstract
Carbohydrates, especially glucose, are an important energy source for all living organisms:
vertebrate and invertebrate. Its production and homeostasis is regulated by molecular
mechanisms intermediated by specific neuro-hormonal factors which vary between
organisms. Crustacean hyperglycemic hormone (CHH) produced by the X organ and sinus
gland (XO-SG) complex located in the eyestalks, is the primary hormone involved into the
glucose regulation homeostasis. Even though CHH is known for his diabetogenic role, its
physiological role as secretagogue under stress conditions it is poorly characterized. To

elucidate this particular mechanism, we studied (i) the effect of abiotic factors such as
temperature and oxygen, as well as xenobiotics ones such as copper, adrenaline and
chloroform in the concentration levels of secreted glucose in C. aestuarii crab
haemolymph; (ii) the isolation of the neuro-hormonal CHH factor produced by the Xorgan cell complex and sinus gland (XO/SG) in eyestalks; and (iii) the molecular
characterization and identification through High Performance Liquid Chromatography
(HPLC) and Rapid Amplification of cDNA ends (RACE).
Results presented in this study indicates that, under stress conditions, CHH hormone released
from XO-SG complex induces within 30-120 min a significant increase (p<0.5) in
haemolymph glucose level of 1.3 to 3.6 times higher than normal levels, through mobilizing
reserve from crab hepatopancreas. Furthermore, exposure to stressors was followed by a
suppression of immune response with a decrease in total and differentiated hemocyte count
(THC and DHC), and cytotoxicity, manifested through lysosome membrane destabilization
(decrease of NRRT, p<0.05). In long-term, stressors will adversely impact the C. aestuarii
health, compromise reproduction and general population health of this species.
Molecular CHH characterization revealed the presence of an open reading frame sequence of
429 base pairs, responsible for the coding of a 142-aminoacid protein with a signaling peptide
of 26 amino acids, followed by a CHH precursor related peptide of 40 aminoacids, and
the mature peptide of 72 amino acids. The presence of cysteine amino-acid ends supports the
hyperglycemic function of the CHH hormone. This is the first time the amino acid sequence
of C. aestuarii CHH is determined and a highest similarity of 98.6% with the CHH peptide
from C. maenas was found when compared with CHHs from Brachyura infraorder.
Refereeing on GenBank, in addition to the complete CHH characterization of C. maenas, this
was the second complete CHH sequence given for a Carcinus species. CHH sequence is now
registered as CHH-type I in GenBank NBCI, given an identification code as MW246807.
Data from this study provide a novel contribution to crustacean endocrinology, providing
reference values for the aquaculture industry and monitoring of marine and freshwater
systems. Lastly, this study will be a starting point for future research in invertebrate
biochemistry, molecular biology, genetics and molecular ecophysiology.
Key words: Carcinus aestuarii, Crustacean Hyperglycaemic Hormone (CHH), Glucose
regulation, Crustacean Hyperglycaemic Hormone Precursor Related Peptide (CPRP),
Identification, Characterization, PCR, HPLC Chromatography
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Introduction
Studies related to neurohormonal factors in crustacean began many years ago when
crustacean hyperglycemic hormone (CHH) was for the first time identified as ‘a
dibetogenic factor’ by Abramowitz et al., 1944 in species Callinectus sapidus and
Uca puligator. Many studies following that one, reported facts about the anatomy and
the role of neuro-structures found in crab’s eyestalks (Webster et al., 2012). Sinus
glands (SG) located in the medulla terminalis (MT) was specified as a neurohemal
structure and this cluster was named as a X-organ (XO) (Webster et al., 2012).
During these last two decades, many other studies are conducted to unravel the
metabolic function of CHH under different conditions and also efforts to identify and
characterize this hormone on the molecular level are also reported (Dircksen et al.,
2001; Webster et al., 2012). Thus far, the isolation and characterization of CHH
peptides has reached around 400 CHHs and CHH-like peptides in
crustaceans (Christie et al., 2010; Yu et al.,2020). However, there are still open
questions on physiological role(s) of this hormone, it possible isoforms and modes of
action. There are also missing studies about the characterization and identification of
CHH in this species. Thus, this study aims to identify and characterize for the first
time the CHH in Mediterranean shore crab, determine the amino acid sequence and
design a possible scenario of adaptive response to multiple stressors.
C. aestuarii (Nardo, 1847) is a littoral endemic crab of the Mediterranean Sea and a
species of economic importance at seafood markets in the area. Even though it bears
some similarities to C. maenas, molecular studies have found that substantial
differences between the two taxa were sufficient to classify them as two separate
species (Roman and Palumbi, 2004). The higher adaptive tolerance of C. aestuarii led
to the inspiration to further characterize the CHH hormone, expecting any possible
structural diversity when compared with C. maenas, in addition to attaining further
data on CHH, since none are available.
Materials and method
Experimental design and acclimation
Carcinus aestuarii adult male individuals (average carapace length of 4-6 cm and 11.7 g of body weight) were collected in Narta Lagoon (40° 32′ 0″ N, 19° 28′ 0″ E),
Patoku Lagoon (41° 37′ 44.4″ N, 19° 35′ 27.6″ E) and Marano Lagoon, Trieste, Italy
(45° 44′ 6″ N, 13° 9′ 46.8″ E). After collection, they were brought immediately into
the laboratory, where have been acclimated for 3 days in 50 L aquaria filled with
continuously aerated sea water (pH: 8 ± 0.1; salinity: 36 ± 1 ppt; and temperature of
17 ± 1°C). Animals were fed with mussels (Mytilus galloprovincialis) during
acclimation. Animal maintenance and experimental procedures were in accordance
with the Guide for Use and Care of Laboratory Animals (European Communities
Council Directive 86/ 609/EEC) and national and institutional guidelines for animal
welfare (Act No. 10465, 29/9/2011: “On the Veterinary Service in the Republic of
Albania”).
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Extract eyestalk preparation and injection
To prepare eyestalk extract, eyestalks were removed from two individuals (4 eyes),
pressed into a mortar by a pestle and mixed with water and quartz sand. The
remaining eyestalk was cauterized by heating in order to stop the hemolymph flow.
0.5 ml distilled water was added to the extract and, thereafter was centrifuged.
Hemolymph glucose level was measured at the intact animals, and after eyestalks
removal. Eye-stalked animals were injected with freshly-prepared extract and
hemolymph glucose levels were determined using glucose oxidase assay.
Animal exposure to copper, adrenaline, chloroform, temperature and hypoxia
In order to evaluate the effect of abiotic factors (hypoxia and temperature) and
xenobiotic factors (copper, adrenaline and chloroform), intact and eyestalk ablated
group was tested before and after exposure copper, (70 μg/L, administered as CuCl2),
adrenaline (0.1 mM) chloroform (0.005 g/L), temperatures (4, 17,22. 6°C and 32 °C)
and hypoxia (4 mg O2L−1). Copper, adrenaline and chloroform are used according to
their real doses found in the animal environment (Nuro et al., 2018), while for the
hypoxia and temperature we are referred to values measured in the animal natural
habitat. The eyestalk ablation was done in a bilateral way and then that region was
cauterized by heating. Reagents used were supplied by Sigma-Aldrich (St Louis,
Missouri, USA). Oxygen concentration was continuously, during the whole exposure
period, controlled by an OxyGuard® Mk III oxygen probe.
Hemolymph collection and measurement of hemolymph glucose levels
Before collecting the hemolymph, the animals were anesthetized for 5 min in order to
avoid stress. The hemolymph was collected (about 500 μL per crab) at the base of the
fourth moving leg with a sterile 1 ml hypodermic syringe fitted with a 25G needle.
Animals were divided in different groups: control group, intact group after exposure,
eyestalk group before and after exposure to the stressor (copper: n=20; chloroform
and hypoxia: n=10; thermal exposure and adrenaline: n = 6). Glucose level was
measured by using glucose oxidase assay point-of-care One touch® II GlucoMeter
(Lifescan, Miltipas, CA, USA) and commercial kit test strips (precision of strips ± 3%
coefficient of variation in the tested range).
Total hemocyte count (THC) and differential hemocyte count (DHC)
Total hemocyte count (THC) and differential count (DHC) were performed according
to the standard method previously described by Blaxhall and Daisley, (1973) and
improved by Aliko. (2015). During hemocyte identification cell size, shape and
granularity were evaluated according to criteria given by Matozzo et al., (2001) under
the light microscope (KN-100TC, Kyowa, Tokyo) connected with a YCU-300F
3CCD camera.
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Lysosomal stability using neutral red retention assay
To evaluate the lysosomal membrane stability, Neutral Red Retention Assay (NRRT)
was performed according to Martinez-Gómez et al. (2008) and adopted for the species
under study. For each individual, NRRT was measured every 15 until 50% of the
hemocytes lost the dye to the cytosol. A mean of NRRT and glucose concentrations
was calculated for each group.
Tissue preparation and chromatography running
20 SG from 20 individuals were used to run chromatography. Sinus glands extracts
were analysed by liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) as previously
described (Sgarra et al 2009, JPR). Briefly, extracts were LC-MS analysed with a
1200 Series Capillary HPLC (Agilent) coupled to an HCTultra ion trap (Bruker
Daltonics). Proteins were separated on a mRP-C18 High-Recovery Protein Column
(0,5 x 100 mm - Agilent) using a water 0.1% TFA - / acetonitrile 0.1% TFA linear
gradient. Total ion chromatogram (TIC) was elaborated using the Data Analysis
software (v.3.4, Bruker Daltonics) and the m/z spectra converted to reconstructed
mass spectra (Molecular mass vs. Intensity).
RNA extraction and 5’, 3’ Rapid Amplification of cDNA ends (RACE)
The RNA from the medullae, was extracted and quantified by Nanodrop 2000
(ThermoFisher). The synthesis of both 5’ and 3’ RACE cDNA was carried out using
SMART cDNA synthesis kit (BD Biosciences), using specific CHH primers drawn
with Primer3Plus v. 4.0.0 (Untergasser et al. 2012) and OligoCalc v. 3.27 (Kibbe
2007). A CHH from Carcinus maenas was used as template (GenBank: X17596) and
the resulting primers were further compared with additional CHH XO-type to verify
correspondence with the sequences. PCR amplification was run on a qRT-PCR
CFX96 (Bio-Rad). PCR products were then Sanger sequenced (Macrogen,
Rotterdam). The Carcinus aestuarii CHH sequence (526 nt encoding a pre-propeptide putative of 142 aa, was deposited to GenBank (Accession number:
MW246807).
Statistical analysis
One-Way ANOVA, amino-acidic sequences database from infraorder Brachyura
(NCBI) and CLC Genomics Workbench v12 (Qiagen) were used to test significance
and to compare possible similarities. ModelTest-NG was used to evaluate the best
molecular evolution model based on the Phylogenetic tree created with MrBayes
3.2.7a (Ronquist et al. 2012).
Results and discussions
Basal glucose level and variation in control and exposed groups
The basal glucose level in C. aestuarii resulted to variate from 34.5 to 41 mg/dl
hemolymph. Glucose levels decreased drastically into the eyestalk ablated animals
102

MEMAJ M. (2021): Roli i faktorëve neurohormonalë në rregullimin e
përqëndrimit të glukozës në hemolimfën e krustaceve
(p<0.05) because of the CHH missing. Glucose levels increase significantly even after
the extract and hormone (obtained by HPLC) injection (p<0.05). The same thing was
observed even when the animals was exposed to abiotic factors such are temperature
and hypoxia and xenobiotic factors such are copper, adrenaline and chloroform
(p<0.05), Figure 1.

Figure 1. Hemolymph glucose levels in control and exposed groups to different stressors

Our data corroborate with studies from other authors (Powell and Rowly, 2008). This
might be related to the ability of the animal to use glucose for energy in order to set
up the homeostasis (Jacobo et al., 2016). On the other hand, immobilization of
glucose from the crab hemocytes is possible since that a high amount of glucose is
storage in C. aestuarii hemocyte (Matozzo and Marin, 2010). During the thermal
exposure must be used another strategy which is based on the immobilisation of
glucose from hepatopancreas and/ or muscles, based on immunology pathways
(Lorenzon et al., 2005). Our results regarding the decrease of THC levels, support this
hypothesis. The same trend was observed during the exposure to hypoxia and
xenobiotic factors. A significant glucose level was measured after 2h exposure, while
into eyestalk ablated animals this process does not take place, which suggest for an
immediate response by CHH (Aliko et al., 2018; Jacobo et al., 2016). After adrenaline
treatments, animals increase their glucose level (Model et al., 2019) but not as high as
chloroform and copper exposure. Chloroform also provoked a hyperglycaemia
response into intact animals. Similar findings are reported from studies in Cancer
pagurus (Webster, 1996), lobsters Jasus edwardsii (Morris dhe Oliver 1999; Speed et
al., 2001) and Nephrops norvegicus, (Spicer et al., 1990), crabs, Eriocheir sinensis
(Zou et al., 1996), and Maia squinado (Durand et al., 2000).
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Figure 2. Mechanism of CHH induced adaptive response of C. aestuarii exposed to stressors

Total and differential haemocyte count
In all variants of exposure, total haemocyte count decreases significantly (p<0.05),
from 2.61 ± 0.09 × 106 (eyestalk-ablated) to 4.7 ± 0.16 × 106 (hypoxia), 4.3 ± 0.1 ×
106 (copper), 4.8 ± 0.2 × 106 (adrenaline), and 4.1 ± 1.2 × 106, 6.4 ± 2.3 × 106, 3.9 ±
1.3 × 106 respectively at 4°C, 17°C and 32°C, with respect to control (6.8 ± 0.23 × 106
cell/mL). Three hemolytic types: hyalinocytes (51.6 ± 0.5%), granulocytes and semi
granulocytes which were similar in number (23.8 ± 0.5% and 24.7 ± 0.06%
respectively), were found. a higher proportion of semi granulocytes were found in
animals exposed to copper, while granulocytes were lower with respect to the control
(p<0.05). During the thermal exposure, granulocytes were effected mostly by thermal
stress. This may occur as a result of cell death, or hemocyte immobilization to gills or
other tissues (Matozzo et al., 2010; 2012; Lorenzon et al., 2001; Johnson et al., 2011).
Furthermore, a new hemocyte type-like were reported, whose function need to be
further elucidate.
Lysosomal membrane stability
Crabs exposed to abiotic and xenobiotic factors reported about a significant reduction
of Neutral Red Retention Time (NRRT) in all cases by a factor of 3–4, ranging from
36.4 ± 2.3 to 42.3 ± 2.6 min (p<0.05). This a bio-indicator of a reduced membrane
stability and damage to the membranous level will affect the immunological
competence such as phagocytosis and overall fitness (Anguirre-Martinez et al., 2013;
Martinez-Gómez et al., 2008; Matozzo and Bailo, 2015). Xenobiotics are fused with
lysosomes and form the phagolysosome. The lysosomal membrane destabilization
may affect the Mg2+ATPase dependent H+ ion proton pumps which may result on a
leakage of lysosomal enzymes into the cytosol and induce apoptosis. A proposed
mechanism of CHH induced adaptive response of Mediterranean shore crab to
different stressors is given in Figure 2.
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Identification and characterization of CHH by HPLC Chromatography and LC-MT
Results of the chromatography shows the presence of two protein piques: component
A and B with a mass of 13120 Da and 9524.6 Da respectively. Since component B
resulted to have a bigger mass than expected (8-9.5 kDa, Jia et al., 2012) we can
speculate that: 1) it might represent CHH and MIH together; 2) more than one type of
CHH could be present in our species; or 3) a new cluster of CHH peptides specific for
this species appears.
Nucleotide Characterisation and deduced peptide sequences
Sanger sequencing provided the nucleotide sequences of the CHH prepropeptide of C.
aestuarii (Figure 3), which resulted in an open reading frame sequence of 429 nt.
MYSKTIPAMLAIITVAYLCALPHAHARSTPGYGRMDRILAALKTSPMEPSAALAVEHGT
THPLEKRQIYDTSCKGVYDRALFNDLEHVCDDCYNLYRTSYVASACRSNCYSNLVFRQC
MDDLLMMDEFDQYARKVQMVGRKK

SP

CPRP

MP

TP

(26 aa)

(40 aa)

(72 aa)

(4aa)

Figure 3. Amino-acid sequence of the CHH pre-pro-peptide

The deduced protein consisted of 142 aa with a signal peptide (SP) of 26 aa, followed
by a CPRP of 40 aa and a mature peptide (MP) of 72 aa (Qyli et al., 2020). The
presence of CPRP classifies CHH found in C. aestuarii in the Type I (Webster et al.,
2012). Furthermore, the CHH transcript keeps the same organisation as the
arthropodial tandem sequence: [LIVM]-x(3)-C-[KR]-x-[DENGRH]-C-[FY]-x-[STN]x (2)-F-x (2)-C and also classifies this hormone as Type I (DeKlejn and Van Herp,
1995). The presence of 6 cysteine’s supports the hyperglycaemic activity of the
hormone (Giulianini and Edomi, 2006). Comparison of CHH sequence revealed a
high similarity of 98.6% between C. aestuarii and C. maenas, Figure 4.

Figure 4. 3D structure of mature CHH peptide
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Conclusions
This work represents the first study characterizing and sequencing the crustacean
hyperglycemic hormone in Carcinus aestuarii. Transcripts discovered an open
reading frame (ORF) of 429 nt, coding for a prepropetide made up of a signal peptide
(26 aa), a CPRP (40 aa) and a mature peptide (72 aa) classifying it into the Type I
CHH. It has a similarity of 98.6% with C. maenas and refereeing on GenBank, in
addition to the complete CHH characterization of C. maenas, this was the second
complete CHH sequence given for a Carcinus species. Bayesian analysis positioned
C. aestuarii in Brachiura suborder, nearby C. maenas, holding an accession number:
MW246807.
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