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dhe rrënjës d) Mikroshumimi me anë të subkulturave
Figura 3.4.

Induktimi i organogjenezës nga embrionet zigotikë të maturuar të arrës a)
izolimi dhe inokulimi i embrioneve zigotikë b, c) induktimi i
organogjenezës dhe proliferimi i meristemës bazale dhe apikale d, e)
rigjenerimi i bimëve të plota

Figura 3.5. Bimëza të arrës në stadin e subkulturës
Figura 3.6. Induktimi i kallusit rrënjor dhe i rizogjenezës në sythet e arrës
Figura 3.7. a) Vendosja e sytheve në solucion të algjinatit të natriumit b) Marrja me
anë të një pipete Pasteur të një eksplanti me një sasi të tretësirës së
algjinatit të natriumit c) Faza fillestare e formimit të rruazave të algjinatit
në tretësirë të klorurit të kalciumit d) Stad i ndërmjetëm i formimit të
farave sintetike e) Stadi përfundimtar i formimit të farave sintetike pas
xhelifikimit të plotë të algjinatit
Figura 3.8. a) Farat sintetike me rezistencë optimale, gati për t’u inokuluar në terrenet
ushqyese b, c, d) Ҫarja e kapsulës së algjinatit dhe dalja e sytheve e)
Rigjenerimi i bimëve të plota
Figura 3.9. Vlerësim histologjik i epidermës së sipërme dhe të poshtme: a) epiderma e
sipërme me kristale të oksalatit të kalciumit dhe me trikoma peltate b)
Epiderma e poshtme me komplekse stomatalë anomocitikë c) trikomë
gjendrore e tipit peltate d) kristale prizmatikë të oksalatit të kalciumit në
epidermën e sipërme e) trikoma kapitate, trikoma jogjendrore dhe prania e
kristaleve të oksalatit të kalciumit në epidermën e sipërme f) trikoma
kapitate, trikoma jogjendrore dhe prania e kristaleve të oksalatit të
kalciumit në epidermën e poshtme
Figura 3.10. Vlerësim histologjik i epidermës së sipërme dhe të poshtme të gjetheve të
varietetit të Peshkopisë: a) Epiderma e sipërme pa gojëza b) Epiderma e
poshtme me gojëza të tipit anomocitik c) Pamje e indit kutikular d) Pamje
nga lart e një trikome gjendrore e tipit peltate e; f) pamje anësore e
trikomave gjendrore të tipit peltate g) proces evolutiv i formimit të
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trikomave gjendrore të tipit kapitate h) Trikomë e mirëformuar e tipit
kapitate i) formacione kristaline të oksalatit të kalciumit
Figura 3.11. Kristalet oksalatit të kalciumit (druzeve) në perikarpin e frurtave të
pamaturuar të Juglans regia L. varieteti Përmet a) Pamje e pranisë së
druzeve brenda në qelizë b) druze të imëta ranore c) druze me formë
prizmatike
Figura 3.12. Prania e kristaleve të oksalatit të kalciumit në a) Strukturat në fazat e
hershme të zhvillimit organogjenik in vitro të embrioneve maturë b) gjethet
e rigjeneruara in vitro
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AIB………………………………………………….Acidi indol-3-butirik
BAP…………………………………….…………...6- benzilaminopurina
TDZ…………………………………………………Tidiazuroni
GA3……………………….…………………………Acidi giberelik
PVP………………………………………………….Polivinilpirrolidoni
EDTA……………………………………………….Acidi Etilen Diaminë Tetra Acetik
AA…………………………………………………..Acidi askorbik
et al………………………………………………….E të tjerë
pH…………………………………………………...Përqendrimi i joneve hidrogjen
mg/l…………………………………………………Miligram/litër
min.............................................................................Minuta
mm.............................................................................Milimetër
cm…………………………………………………...Centimetër
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Parathënie
Synimi i këtij punimi është të optimizojë rigjenerimin in vitro të bimëzave dhe
konservimin nëpërmjet farave sintetike të katër varieteteve të arrës në Shqipëri, duke
përdorur metoda bashkëkohore të metodologjive in vitro. Të gjitha stadet eksperimentale
janë realizuar në laboratorin e Kulturave Qelizore dhe Indore dhe në laboratorin e
Citologjisë, të dy laboratore funksionalë pranë Departamentit të Bioteknologjisë, FSHN,
UT.
Prej vitesh, në mbarë botën aplikohen strategji të shumimit dhe të konservimit ex situ të
gjermoplazmës bimore me interes, ku ndër këto strategji, ato që përfshijnë edhe teknikat
in vitro kanë një përdorim të gjerë. Kjo lidhet me avantazhet që kanë këto metoda si në
drejtim të efektivitetit për prodhimin e materialit bimor homogjen dhe me stabilitet
ekonomik, ashtu dhe në drejtim të kostos ekonomike duke qenë se aplikohet rritje e
bimëzave në mikromjedise duke kursyer veç të tjerash edhe hapësirën. Optimizimi i
mtetodave të mikroshumimit konsiston në gjatjen e tretësirave bazale dhe/ose raporteve
hormonale të përshtatshme dhe/ose përdorimin e një eksplanti fillestar efektiv. Ndërsa,
konservimi in vitro qoftë me metoda të kriokonservimit, qoftë me ato të rritjes minimale,
konsiderohet efektiv nëse arrihet një kohë sa më e gjatë ruajtje, por që garanton
gjallërinë dhe stabilitetin e materialit bimor. Duke qenë se të gjithë këta faktorë të
jashtëm, mbivendosen apo i bashkangjiten veprimit të faktorëve të brendshëm të cilët
janë specifikë e çdo varieteti apo specieje bimore, është pothuajse e pamundur të
përcaktohen protokolle universale për rigjenerimin apo ruajtjen in vitro të varieteteve të
ndryshëm.
Për shkak të vlerave të larta ushqyese, terapeutiko-mjekësore, industriale etj. që ka
specia Juglans regia L, studimet dhe raportimet shkencore në revista prestigjoze
ndërkombëtare janë të shumta. Aftësia e varieteteve specifikë për t’u përshtatur në kushte
të ndryshme mjedisore, sjell një variabilitet mjaft të lartë në të dhënat e raportuara. Duke
qenë specie bimore rekalcitrante dhe me embrion të fjetur, rigjenerimi i shpejtë me
metoda konvencionale të shumimit me anë të farës është i vështirë.
Në këtë studim janë përdorur embrionet zigotikë si eksplante fillestare për katër varietete
të arrës në Shqipëri, dhe konkretisht zona e Korçës, Përmetit, tropojës dhe e Peshkopisë
dhe janë testuar tretësira të ndryshme bazale (DKW, WPM dhe MS) në stadin e parë të
mikroshumimit. Më tej, në stadin e subkulturës u testuan tre tipe citokininash (BAP,
kinetinë dhe zeatinë) me qëllim gjetjen e citokininës më efektive për secilin varietet dhe
seleksionimin e varietetit që jep pergjigjen më të mirë përsa i takon prodhimit vegjetativ
në masë. Për induktimin e rizogjenezës in vitro, proces tejet i vështirë i konfirmuar dhe
nga raportime të tjera, u testuan dy tipe auksinash (ANA dhe AIB). Në të gjitha rastet, të
dhënat e përftuara janë mjaft domethënëse dhe paraqesin një shkallë të lartë variacioni,
si përsa i përket trajtimit të aplikuar, ashtu dhe reagimit specifik të secilit varietet.
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Arra në Shqipëri konsiderohet specie e rrezikuar ku dallohet dhe veprimi antropogjen si
një shkak i thellimit të kësaj situate. Implementimi i metodologjive të konservimit ex situ
do të mundësonte krijimin e një fondi bimor me material identik me bimët mëma, të cilat
mund të përdoreshin sipas nevojës, qoftë për kultivim të drejtpërdrejtë në fushë, qoftë për
përfshirje në programe të përmirësimit gjenetik për varietetet me interes.
Metodat e rritjes minimale të aplikuara gjerësisht në botë, por edhe në Shqipëri për
specie frutore kryesisht me rritje spontane, por edhe të kultivuara, kanë për qëllim
reduktimin e vlerave të rritjes së indeve në kulturë për periudha afatshkurtra deri në
afatmesme, duke rritur intervalin midis subkulturave. Në këto metoda përfshihet ulja e
temperaturës dhe/ose e intensitetit te ndriçimit, ulja e sasisë së sakarozës, eleminimi i
rregullatorëve të rritjes në terrenin ushqyes, rritja e sasive të agjentëve osmotikë ose
ABA etj.
Teknologjia e farave sintetike (artificiale), është një metodë më e vonët e aplikuar si
metodë e rritjes minimale, apo dhe e kriokonservimit nëse përfshihet ruajtja në azot të
lëngët, që paraqet avantazhe të mëdha dhe manipilime praktike mjaft efektive. Kjo
teknologji, përveçse lehtëson shkëmbimin e gjermoplazmës mes laboratorëve dhe/ose
kërkuesve shkencorë të fushës, në vetvete përbën dhe një mundësi të shkëlqyer jo vetëm të
konservimit afatmesëm, por edhe testimin e stadeve fillestare të ruajtjes afatgjatë
nëpërmjet kriokonservimit.
Nëpërmjet objektivave dhe rezultateve të arritura në këtë studim, synohet jo vetëm dhënia
e një kontributi fillestar në mikroshumimin dhe konservimin e kësaj specieje bimore me
interes, por edhe hapja e një rruge për të ardhmen në drejtim të krijimit të koleksioneve
klonale të varieteteve me interes nëpërmjet aplikimit të strategjive të ruajtjes afatagjatë
dhe, gjithashtu, edhe të aplikimit të metodologjive themelore të përmirësimit gjenetik në
drejtim të rritjes së vlerave ushqyese, agronomike etj.
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Hyrje
Juglans regia L., një specie bimore me mjaft vlera, në vendin tonë konsiderohet dru
autokton ose i kultivuar kudo deri në 1200 m lartësi mbi nivelin e detit. Është specie e
përhapur si spontane sidomos në zonën verilindore (Peshkopi, Tropojë), në atë juglindore
(Korçë, Përmet), në luginën e Shkumbinit nga Librazhdi deri afër Prenjasit, në
Martanesh, në Gramsh etj., varietete që cilësohen si mjaft efektivë për përshtatjen në
kushte të ndryshme mjedisore. Në mënyrë të vazhdueshme është abuzuar në mënyrë
masakruese nëpërmjet prerjeve apo zjarrvënies së qëllimshme, shkaqe që kanë shkaktuar
reduktim të individëve në varietete me interes. Për këtë arsye, kjo specie përfshihet në
listën e bimëve të rrezikuara për zhdukje (E) dhe, bazuar në kriteret e IUCN-së, është
konsideruar e rrezikuar (EN) (Vangjeli et al., 1995).
Arra është një specie në të cilën dallohen shumë forma dhe/ose varietete forma me
prodhimtari dhe me vlera të ndryshme të frutit, kjo për shkak të pjalmimit të kryqëzuar që
ndodh në këtë bimë. Krahas formave për prodhim me cilësi të frutit ndeshen forma me
vlera të ulta tregtare, por që u janë përshtatur kushteve të vështira ekologjike. Këto të
fundit mund të përdoren me sukses si nënshartesa, kur arra mbillet me destinacion
kryesor prodhimin e frutit. Arra është dru me përdorime të shumta si: (i) ka fruta shumë
të shijshme të pasura me vajra, proteina, vitamina etj. (Aryapak and Ziarati, 2014) (ii) me
dru shumë të çmueshëm në mobileri (Vassiliou & Voulgaridis, 2005; Pirayesh et al.,
2012) (iii) me gjethe dhe sharkun të përdorshëm si esencë mjekësore (Xiaoying et al.,
2014; Girzu et al., 1998) dhe si ngjyrues (Bukhari et al., 2017; Tutak & Benli, 2011) etj.
Përdorimet e shumta të kësaj specie dhe ndikimi social-ekonomik që ka, justifikojnë
domosdoshmërinë për gjetjen e metodologjive që mund të sigurojnë rigjenerim të shpejtë
të kloneve të dëshiruar dhe përfshirjen e mëtejshme të tyre në programme të konservimit
dhe/ose përmirësimit gjenetik.
Në përgjithësi, arra shumohet me anë të farës, por, për shkak të embrionit të fjetur,
ngadalësohet shumë marrja e rendimenteve të larta të prodhimit. Veç kësaj, teknikat e
shumimit seksual të arrës japin bimë me variabilitet të lartë, që e bën të pamundur
prodhimin e bimëve me karakteristika të dëshiruara të një kloni të veçantë. Shumimi
aseksual konvencional nuk lejon të fitohen klone origjinale në sasi industriale.
Mikroshumimi është një metodë që krijon mundësi për përftimin e materialit bimor
homogjen (Kongjika et al., 2002, Damiano et al., 2008; Rios Leal et al., 2007) dhe me
stabilitet gjenetik të lartë nëse përdoren struktura të organizuara si eksplante fillestare.
Kohët e fundit është rritur interesi i aplikimit të metodologjive in vitro në varietete me
interes të arrës edhe për shkak të vështirësive që shfaqen në rrënjëzimin e copave.
Mikroshumimi mund të përdoret në të ardhmen për përmiresimin gjenetik të arrës, për
prodhimin e kloneve të reja me interes agronomik etj. Shumimi i stokut prindëror me
kulturë embrionale vlerësohet me përparësi për klonimin e shpejtë të varieteteve me vlera
të veçanta dhe të bimëve elitë të arrës, që gjenden të përhapura në zona të ndryshme të
vendit tonë.
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Për shkak të afësive të larta të të përshtaturit në kushte të ndryshme mjedisore, ekziston
një numër mjaft i madh i varieteve të arrës, të cilët dallojnë midis tyre edhe për përgjigjet
që japin në programet e optimizimit të metodave të mikroshumimit. Në literaturë ka
raportime të shumta përsa i takon optimizimit të metodave të mikroshumimit të arrës, si
në lidhje me tipin e eksplantit të përdorur (Zekaj et al., 2000; Kaur et al., 2006; Leslie &
McGranahan, 1992), ashtu dhe përsa i përket terreneve ushqyese bazë dhe/ose raporteve
specifike të hormoneve bimorë në përmbajtje të terrenit ushqyes (Driver & Kuniyuki,
1984; Saadat & Hennerty, 2002; Toosi & Dilmagani, 2010). Veç të tjerash, një tjetër
problematikë që kushtëzon një stabilizim optimal të protokolleve të shumimit in vitro,
është dhe stresi oksidativ që shfaqin eksplantet në stadin e parë të mikroshumimit, gjë që
shkakton nekroza dhe vdekje të tyre. Edhe në reduktimin e pasojave të stresit oksidativ,
janë raportuar mjaft aplikime efektive gjatë kultivimit të eksplanteve të varieteve të
ndryshme të arrës (Kaur et al., 2006; Kepenek and Kolağasi, 2016; Leslie and
McGranahan, 1998 etj.) Nga gjithë këto raportime, është evidente se optimizimi i një
protokolli mikroshumimi për arrën, në vetvete është mjaft i ndikuar nga varieteti i
përzgjedhur, pasi aftësia e të përshtaturit të varieteteve të ndryshëm është mjaft e
ndryshme (Payghamzade and Kazemitabar, 2011; Scaltsotiannes et al., 1997;
Payghamzade and Kazemitabar, 2010).
Aplikimi i metodologjive in vitro për prodhimin në masë të bimëve siguron prodhimin e
një materiali homogjen, i cili mund të përdoret në programet e ruajtjes afatgjatë
(kriokonservimi) ose afatmesëm / afatshkurtër (rritje minimale) pa humbur gjallërinë e
eksplanteve të konservuara (Katouzi et al., 2011; Singh et al., 2010). Sot ka ardhur koha
që edhe në Shqipëri, të gjitha prejardhjet ekzistuese të fiksohen në banka ex situ të
gjermoplazmës në koleksione klonale, mbi të cilat të punohet për përmirësimin gjenetik
brenda species së arrës. Një kontribut të veçantë në këtë drejtim jep kultura e embrionit
zigotik të arrës, që mund të shfrytëzohet dhe për prodhimin e shpejtuar të fidanëve, duke
patur parasysh që ky dru me vlera të çmueshme, përveç përhapjes natyrale mjaft të ulët,
ka pësuar edhe dëmtime shumë të mëdha. Në vitet e fundit vihet re tendenca e aplikimit
të metodologjive të prodhimit të farave sintetike të cilat paraqesin avantazhe të shumta në
drejtim të ruajtjes së potencialit rigjenerues pas një periudhe të caktuar konservimi.
Zhvillimi i teknologjive të prodhimit të farave sintetike aktualisht konsiderohet si një
metodë efektive dhe alternative e shumimit dhe/ose konservimit të specieve bimore me
interes. Kjo teknologji sot konsiderohet si një mjet i fuqishëm për përhapjen masive dhe
konservimin e llojeve të bimëve elitë me vlerë të lartë ekonomike (Ara et al., 2000; Ravi
& Anand, 2012). Teknologjia e inkapsulimit (fara sintetike) konsiderohet një metodologji
me shumë avantazhe që mund të përdoret për transportin dhe/ose shkëmbimin e
materialeve bimore midis laboratorëve të kulturës indore bimore, dhe gjithashtu për
konservimin e germoplazmës (Standardi & Micheli, 2013).
Farat sintetike, gjithashtu të quajtura dhe fara artificiale, janë rruaza xhelatinoze brenda të
cilave ndërfuten ose kapsulohen embrione somatikë, sythe të majës apo anësorë, ose
segmente kërcellorë apo rrënjorë (Vdovitchenko & Kuzovkina, 2011). Për këtë qëllim
janë testuar shumë agjentë xhelifikues, por algjinati i natriumit është ai më efektivi për
shkak të kostos së ulët, natyrës jotoksike të tij, si dhe cilësive xhelifikuese (Cheruvathur
et al., 2013). Parametrat e inkapsulimit, dehidratimit, temperatura e ruajtjes dhe koha e
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ruajtjes, janë parametra që duhet të optimizohen për specie e përzgjedhura pasi për
konservimin e gjermoplazmës bimore është e rëndësishme të arrihet një optimum midis
zgjatjes së kohës së konservimit dhe ruajtjes së gjallërisë dhe stabilitetit gjenetik të
eksplanteve. Deri më sot janë raportuar shumë metoda të rritjes minimale që sigurojnë
konservim për një periudhë afatshkurtër dhe/ose afatmesëm duke modifikuar faktorë
fizikë apo kimikë, ndërsa për ato që përfshijnë teknikat e inkapsulimit me algjinat
natriumi të eksplanteve ka më pak raportime.
Në këtë studim synohet krijimi i një rruge të re për ruajtjen e gjermoplazmës së këtij druri
me shumë vlera si specie frutore dhe si specie pyjore. Gjithashtu studimi ka dhe synimin
e përvehtësimit të metodave të kulturës indore për mikroshumimin e varieteteve të arrës
me qëllim rifutjen e kloneve të ndryshme në popullimet ekzistuese të dëmtuara si rezultat
i ndikimit antropogjen.
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Qëllimi i studimit
Qëllimi i këtij studimi është optimizimi i një protokolli mikroshumimi duke u nisur nga
embrionet zigotikë dhe i një protokolli konservimi nëpërmjet farave sintetike për katër
varietete të arrës në Shqipëri, dhe seleksionimi i varietetit që përgjigjet më me efektivitet
në protokolle specifikë të rigjenerimit dhe/ose konservimit in vitro.
Objektivat


Stabilizimi i një protokolli paratrajtimi me antioksidant (tretësirë acidi askorbik) për
shmangien e oksidimit polifenolik si pasojë e stresit oksidativ;



Përftimi i kulturave aseptike dhe proliferimi i embrioneve zigotikë të pamaturuar dhe
të maturuar të arrës për varietetet në studim, në mënyrë që të arrihet stabilizimi i
bimëzave në kushte in vitro;



Gjetja e një tretësire bazale efektive (MS, DKW apo WPM) për proliferimin e
embrioneve zigotikë të katër varieteteve të arrës në studim dhe seleksionimi i
varietetit që përgjigjet më me efektivitet;



Evidentimi i citokininës më efikase (BAP, kinetinë dhe zeatinë) për klonimin në masë
të bimëzave të prodhuara in vitro dhe vlerësimi në variabilitetin e përgjigjes mes
varieteteve për këto trajtime;



Induktimi i rizogjenezës in vitro duke aplikuar auksinat ANA dhe AIB për bimëzat e
katër varieteteve të arrës në studim të rigjeneruara në stadet e mëparshme të
mikroshumimit;



Prodhimi i farave sintetike për të katër varietetet e arrës në studim;



Konservimi afatshkurtër/afatmesëm i farave sintetike nëpërmjet aplikimit të kushteve
specifike të inkubimit dhe/ose dehidratimit paraprak të për konservimin të tyre;



Evidentimi i karakteristikave të strukturave cito-histologjike në materialet bimore të
mikroshumuara në disa prej varietetet në studim;

xvii

Klonimi i disa varieteteve elitë të arrës (Juglans regia L.) në Shqipëri dhe ruajtja e tyre
me anë të teknologjisë së farave sintetike

KAPITULLI I
KONSIDERATA TEORIKE
1.1.

Klasifikimi dhe karakteristikat botanike të species bimore
Juglans regia L.

Juglans regia L. ose arra e zakonshme bën pjesë në Mbretërinë e Bimëve , Klasa e
Trakeofiteve, Familjen Juglandacea, Nënfamilja Juglandoidaea, Gjinia Juglans dhe Lloji
(specia) Juglas regia L. Kjo specie është më e njohura dhe më e përdorura e familjes
Juglandaceae dhe njihet ndryshe edhe si Arra Persiane. Juglans regia ka prejardhjen si
specie autoktone në Ballkan, Azi dhe Himalaje (Hemery and Popov 1998).
Të gjitha speciet e klasifikuara në Familjen Juglandacea janë pemë gjethet e të cilave në
përgjithësi janë me përmasa 20-45 cm me 5-9 gjetheza (Aradhya et al., 2007). Juglans
regia nuk mund të rritet në hije dhe kërkon kontakt të drejtëpërdrejtë me dritën e diellit.
Druri i pemës së kesaj specie në ndryshim nga speciet e tjera është i fortë. Lulja
normalisht çel një herë në vit dhe është e organizuar në strukturë me lulëza të vogla.
Lulet femërore zakonisht vendosen të grumbulluara ne klastera. Është një bimë
vetëpllenuese dhe të dy gjinitë mund të gjenden në të njejtën pemë (Fig. 1.1). Fruti që
rezulton nga vetëpllenimi është një frut i tipit pseudodrupe me një lëvozhgë të fortë pasi
maturohet.
Kjo specie në mënyrë spontane shumohet me anën e rënies së kokrrave në zonën që e
rrethon dhe karakteristikë është formimi dhe lëshimi i një përbërje alelopatike e quajtur
juglon (Ross, 1996), e cila është toksike për shumë bimë dhe pemë të tjera veçanërisht
për pataten duke konkuruar në mënyrë natyrore sigurimin e territorit dhe lëndëve
ushqyese në favor të arrës. Duke qenë se arra është një bimë dritëdashëse si dhe kërkon të
rritet dhe të shumohet në toka pjellore me përbërje të shkrifët është evidentuar se
prodhimi i lëndës juglon shërben si një mekanizëm mbrojtës i kësaj bime për të zvogëluar
konkurencën dhe për të mbizotëruar ndaj bimëve të tjera. Kjo substancë çlirohet në tokë
dhe mbetet e pranishme aty edhe pasi është hequr pema, duke e bërë kështu tokën të pa
favorshme për rritjen e shumë bimëve të tjera.
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Figura 1.1. Karakteristika morfologjike të species Juglans regia a) Lule femërore b)
Lule mashkullore c) Fruta të pamaturuar d) Frurta të maturuar (burimi:
www.freepic.com)

1.2.

Përhapja gjeografike dhe tendenca në vitet e fundit

Nga studimet që janë kryer me polenet e fosilizuara është vënë re se fosilet e gjetura ishin
të Periudhes se Pleistocenit dhe datonin përafërsisht në vitet 126 000-120 000 PK (Leslie
& McGranahan, 1998). Këto fosile janë gjetur në Itali, Shqipëri, Francë, Turqi dhe Greqi
dhe gjatë Periudhës së Halocenit kanë pësuar zhdukje në zonën e Europës për t’u
rishfaqur përsëri në Europë dhe veçanërisht në Ballkan. Mendohet se Juglans regia L. e
rishfaqur t’i ketë mbijetuar të ftohtit dhe temperaturave ekstreme të ulëta në Ballkan. Me
gjithë diversitetin dhe ndërhyrjen e historisë demografike dhe kolonizimit dhe
marrëdhënieve tregtare gjate viteve, janë gjetur në Europe me përhapje më të madhe të
datuara në vitet 2500PK (Sadori et al., 2015). Pemët e vjetra në moshë i rezistojnë
temperaturave të ulëta deri në -30oC (Hemery et al., 2010).
Pemët e arrës, zakonisht rriten të vetmuara (Fig. 1.2) dhe për arsyet që u përmendën më
lart nuk rriten në shoqërime bimore me specie të tjera. Edhe pse vitet e fundit kjo bimë
është përhapur si pasojë e shumimit me metodika të reja, varietet e vjetra autoktone si dhe
habitatet ku ato jetojnë janë pakësuar shumë dhe janë të rrezikuara jo vetëm për shkak të
përdorimit të gjerë dhe vlerave që ka kjo bimë, por edhe për rreziqet natyrore siç janë
infeksionet virale, bakteriale dhe mykotike. Kërcënuesit më të mëdhenj nga të cilët kjo
bimë është e ndjeshme janë infeksionet mykotike të cilët prekin sistemin rrënjor të pemës
dhe/ose shkaktojnë rënie të gjetheve (Belisario et al., 1999).
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Përdorimi pa kriter i fertilizuesve të tokës, ndryshimet klimaterike, përmbytjet lëvizjet
demografike si dhe prishja e habitatit të kafshëve të egra sjellin shfaqjen e shtameve
rezistente në shumë infeksione mykotike, duke shkaktuar si pasojë dëmtimin e pemëve
autktone të vjetra të arrës.

Figura 1.2. Pamje e një peme të arrës në një habitat natyror të saj në zonën e Përmetit
Revolucioni Industrial në shekullin e 19 që shkaktoi shpyllëzimin dhe përhapjen e shumë
llojeve të tjera të bimëve me interes ekonomike për njeriun si psh. patatja (Kaplan et al.,
2009) ka rezultuar në një tendencë në zhdukje të species Juglas regia L. në Europë. Duke
marrë në konsideratë se kjo specie bimore lëshon substancën juglon e cila është toksike
për pataten në këtë rast, në shumë rajone, përparësi iu dha kultivimit të patates. Diçka e
tillë e vendosi specien Juglans regia L. në kategorinë e specieve në rrezik zhdukje.
Përsa i takon tendencës së përhapjes gjeografike të arrës në vitet në vijim, në studimin e
tyre Paź-Dyderska et al., 2021 raportuan një gjetje mjaft domethënëse dhe që duhet të
kihet në konsideratë në ndërtimin e strategjive që kontrollojnë përhapjen e kësaj specie
bimore. Nga të dhënat mbi përhapjen e arrës në Europë të siguruar nga Global
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Biodiversity Information Facility database (GBIF 2019) dhe Lenda et al. (2018) këta
autorë ndërtuan një hartë mbi shpërndarjen aktuale të arrës në Europë (Fig. 1.3), duke
theksuar se për Europën lindore mungesa e evidentimit në hartë vjen si pasojë e
mospasjes së të dhënave të mjaftueshme dhe jo për faktin që atje kjo specie nuk ekziston.
Sipas këtyre të dhënave, ndryshimi i kushteve klimatike në Europë (rritja e temperaturave
mesatare vjetore, luhatjen e vlerës mesatare të reshjeve vjetore etj.) po shkakton një
mbipopullim me varietete të arrës në Europën veriore, duke e konsideruar specie
invazive, dhe një reduktim të varieteteve më rëndësi në Europën jugore, situatë që do të
thellohet akoma më shumë në 50 vitet e ardhshme (Paź-Dyderska et al., 2021).

Figura 1.3. Paraqitje e krijuar nga Paź-Dyderska et al. (2021) mbi shpërndarjen aktuale
të Juglans regia në Europë [të dhënat autorët i kanë marrë nga të marra nga Global Biodiversity
Information Facility database (GBIF 2019) dhe Lenda et al. (2018) me mostër (n = 998)]

Në vetvete, ashtu si duhet të aplikohen strategji efektive për parandalimin e përhapjes së
specieve invasive (Chapin et al., 2020), ashtu duhet të aplikohen dhe strategji specifike të
konservimit për të shmangur humbjet në burime gjenetike me interes për popullata të
ndryshme bimore me interes ekonomik (Rajora & Mosseler 2001). Shumë raportime
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shkencore i kushtojnë rëndësi strategjive dhe përcaktimeve të kategorizimit të një
specieje bimore si të rrezikshme për specie të tjera apo si të rrezikuar (Rouget et al.,
2002), pasi vetë ndryshimet drastike në faktorët klimaterikë e mjedisorë, në rajone të
ndryshme mund ta kategorizojnë një specie bimore në njërën apo në tjetrën prej
kategorive të mësipërme. Duke qenë se në Europën jugore paraqitet kjo tendencë në
përhapjen gjeografike të arrës Winter et al. (2009) propozojnë të shihet me përparësi
prodhimtaria dhe përhapje e arrës në këtë zonë të Europës duke qenë se konsiderohet si
specie me rëndësi të madhe ekonomike. Në këtë këndvështrim, Paź-Dyderska et al.
(2021) theksojnë domosdoshmërinë e aplikimit të programeve të konservimit të kësaj
specieje për të ruajtur popullatat më të vjetra dhe me vlera më të mëdha të Juglans regia.
Edhe në Shqipëri, kjo specie bimore rritet në mënyrë spontane dhe konsiderohet
autoktone. Bazuar në kriteret e IUCN-së, arra në Shqipëri konsiderohet specie e rrezikuar
(EN) (Vangjeli et al., 1995). Përfaqësohet nga varietete elitë të cilët janë të aftë të
përshtaten në kushte të ndryshme mjedisore. Përveç të tjerash, dhe fakti që në mënyrë
konvencionale kjo specie shumohet me anë të farës, rrit heterogjenitetin mes varieteve të
ndryshëm. Kjo gjithashtu rrit domosdoshmërinë e përzgjedhjes së kultivarëve më
produktivë dhe me aftësi më të madhe përshtatje në kushte specifike kultivimi.

1.3.

Rëndësia e Juglans regia dhe përdorimet kryesore të saj

Përdorimi masiv i arrës lidhet me rëndësinë e madhe dhe me vlerat e larta që ky dru ka.
Përdoret masivisht për vlerat ushyese në industrinë ushqimore. Fruti i maturuar përbëhet
nga vetëm 4% uje dhe 65% sasi të acideve yndryrore ku pjesa më e madhe janë acide
yndyrore të pangopura (acid alfa-linoleik dhe acid linoleik), ndërsa mbulesa e gjelbër e
kokrrave imature ka përmbajte të madhe të acidit askorbik i cili përdoret gjerësisht në
suplementet ushqimore (Ros et al., 2010; Brufau et al., 2010).
Frutat e arrës dhe të gjitha pjesët e tjera të pemës (Fig. 1.4) gjejnë përdorim të gjerë në
industrinë farmaceutike dhe në mjekësinë popullore. Këto pjesë kanë përmbajtje të lartë
të vajrave esenciale me efekt antikosidant, antikancer, neuroprotektiv, antimikrobik,
antiinflamator etj. (Fig. 1.5) (Jahanban-Esfahlan et al., 2019; Kaur et al., 2003; Aryapak
& Ziarati, 2014; Xiaoying et al., 2014; Girzu et al., 1998). Gjethet e thara përdoren në
formë çaji për trajtimin e diabetit, infeksioneve të traktit urinar, për pastrimin e gjakut,
për trajtimin e artritit rheumatoid, për të luftuar parazitët e zorrës së trashë (Shojaii et al.,
2011; Moravej et al., 2016; Sarahroodi et al., 2008 etj). Gjen përdorim të gjerë pasi
dallohet edhe për efektet antitumorale kundra kancerit të prostatës (Li et al., 2015).
Përdorim të gjerë ka patur edhe në industrinë e kozmetikës nga përpunimi dhe trajtimi i
lëvozhgës së arrës mature dhe asaj immature. Që prej shekullit të 17 është përdorur vaji i
arrës si hidratues për të minimizuar rrudhat e fytyrës si dhe për shëndetin e flokëve si
pasojë e pasurimit të tij me acide yndyrore dhe vitamina e minerale (Ros et al., 2010;
Brufau et al., 2010; Delgado-Zamarreño et al., 2016). Sipas raportimeve të Tsamouris et
al. (2002) vaji i arrës mund të përdoret në inkapsulimin dhe transportimin për përdorim
dhe aplikim të lëndëve aktive të medikamenteve si dhe në kozmetikë.
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Një nga cilësitë e arrës është dhe veprimi detoksifikues, me mjaft rëndësi për shëndetin e
njeriut nëpërmjet procesit të adsorbimit duke përdorur karbonin aktiv që fitohet nga
trajtimi me temperaturë të lartë i lëvozhgave të arrës (Kar, 2011).
Për shkak të prezencës së taninës nuk rekomandohet të përdoret tek personat të cilët kanë
mbindjeshmëri ndaj saj sepse shkakton mos tretje të substancave alkaloide dhe gjithashtu
mund të reduktojë absorbimin e barnave të tjera në rastet kur janë duke u përdorur dhe
barna të tjera njëkohësisht (Delaviz et al., 2017).

Figura 1.4. Pjesë të ndryshme të pemës së arrës që gjejnë përdorim masiv në fusha të
ndryshme (burimi: Jahanban-Esfahlan et al., 2019)
Përveç vetive anti-mikrobiale dhe anti-inflamatore është provuar se ka dhe veti antivirale
dhe antikancerogjene, veti këto që lidhen me përqëndrimin e juglonit dhe me fazën e
maturimit e arrës. Sa më pak e maturuar të jetë aq më e madhe është sasia e juglonit dhe
vetitë e saj antivirale, antimikrobiale, antimykotike dhe antikancerogjene (Sugie et al.
(1998). Gjithashtu është kryer një studim i cili provon veprimin anti kollë të septumeve të
arrës krahasuar me kodeinën e cila është përdorur dhe përshkruar nga mjekët prej vitesh
kundra kollës dhe për efektin analgjezik dhe që metabolizohet ne morfinë në mëlçi. Sipas
këtij studimi septumet e arrës mund të jenë gjeneratorët e parë të barnave jo opioide me
veprim kundra kollës duke rritur rezistencën e membranave qelizore dhe eritrociteve ndaj
aerosolit irritues të acidit citrik shkaktar i kollës në këtë rast. (Fizeșan et al., 2021).
Ngjyra karateristike e drurit çokollatë në kafe e cila errësohet pasi pritet e bie në kontakt
me ajrin dhe që me kohën bëhet akoma më e bukur, si dhe përbërja mesatarisht e fortë, e
bën atë të rëndësishme dhe shumë të përdorshme në industrinë e përpunimit të drurit edhe
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pse i shtrenjtë në çmim. Për shkak të këtyre veçorive estetike dhe cilësive të drurit që
shfaq dhe jetëgjatësi në përdorim, bëjnë që kjo specie, edhe në këtë drejtim, të
mbizotërojë mbi speciet e tjera drunore (Vassiliou & Voulgaridis, 2005; Pirayesh et al.,
2012). Përdorim të gjerë gjen dhe në industrinë kimike kryesisht për prodhim ngjyruesish
(Bukhari et al., 2017; Tutak & Benli, 2011).

Figura 1.5. Vajrat esencialë kryesorë të arrës dhe efektet kryesore të tyre
Përmbajtja e këtyre vajrave esencialë është e një rëndësie të veçantë për arsyet e
lartpërmendura, me impakt mjaft të madh në shëndetin e njeriut. Këto lëndë sekretohen
nga strukturat përkatëse (trikomat gjendrore) dhe në ditët e sotme tendenca po shkon drejt
gjetjes dhe aplikimit të metodave bioteknologjike me qëllim rritjen e sintezës së
metabolitëve sekondarë dhe/ose rritjes së dendësisë së këtyre strukturave sekretore në
indet bimore përkatëse.
Përveç rëndësisë shëndetësore, estetike dhe mbi të gjitha ekonomike të cilat u përmendën
më lart, kjo pemë ka dhe rëndësi të trashëgimisë kulturore si një nga pemët më të vjetra
në tokë. Prania e lëvozhgës tek fruti si dhe sasia e ujit e pranishëm në frutin e maturuar e
bën atë lehtësisht të transportueshëm dhe për konservim pasi nuk kërkon kushte specifike
temperature dhe lagështie. Të gjitha këto cilësi justifikojnë përdorimin e arrës në një
shkallë të gjerë dhe pikërisht për këto arsye konsiderohet si një specie shumë e
rëndësishme që duhet të jetë në fokusin e kërkimit shkencor për të identifikuar varietete
me vlera më të mëdha dhe përshtatje më efektive në kushte të ndryshme të kultivimit.
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1.4.

Domosdoshmëria e aplikimit të metodologjive in vitro në
shumimin e species Juglans regia

1.4.1. Metodat konvencionale të shumimit dhe kufizimet e tyre
Metodat konvencionale të kultivimit të arrës janë ato me farë (Fig. 1.6a) dhe metodat e
shumimit vegjetativ me fidanë. Shumimit seksual i arrës prodhon bimë me
ndryshueshmëri të lartë, që e bën të pamundur prodhimin e bimëve me karakteristika të
dëshiruara të një kloni të veçantë. Veç të tjerash, farat kanë fuqi të ulët mbirëse dhe, në
shumë raste kërkojnë 2 – 3 muaj stratifikim para se të vendosen për mbirje. Kjo
procedurë është e domosdoshme për ndërprerjen e fazës së fjetjes që kalojnë embrionet.
Por, pavarësisht kësaj, sërish fuqia mbirëse mbetet shumë e vogël (Payghamzadeh &
Kazemitabar, 2011).

Figura 1.6. a) Shumimi i arrës me anë të farës (burimi:
https://www.agrifarming.in/walnut-seed-germination-period-temperature-procedure)
b) Shumimi me anë të shartimit (burimi: www.theplantaide.com/articles/graftingtechnology-and-late-management-of-walnut.html)
Shumimi aseksual konvencional bëhet nëpërmjet shartimit të sytheve në nëshartesa të
përshtatshme (Fig. 1.6b), por kjo formë shumimi nuk lejon të fitohen klone origjinale në
sasi industriale. Përveç të tjerash, problematikë madhore që vërehet gjatë aplikimit të
metodave të shumimit është vështirësia në rrënjëzimin e fidanëve (Land & Cunninham.,
1994; Chenevard et al., 1997).
Siç u përmend dhe më lart, në Europën jugore vërehet një tendencë e pakësimit të
popullatave të arrës, gjë që kërkon aplikimin e metodave alternative të shumimit, dhe
edhe të konservimit të këtyre resurseve gjenetike. Kohët e fundit është rritur interesi i
aplikimit të metodologjive in vitro për shumimin e arrës edhe për shkak të vështirësive që
shfaqen në rrënjëzimin e copave. Mikroshumimi mund të përdoret në të ardhmen për
përmirësimin gjenetik të kësaj specieje, për prodhimin e kloneve te reja me interes
agronomik etj.
8

Klonimi i disa varieteteve elitë të arrës (Juglans regia L.) në Shqipëri dhe ruajtja e tyre
me anë të teknologjisë së farave sintetike
Të gjitha vlerat dhe përdorimet e arrës, si dhe impakti social-ekonomik që ka kjo specie
bimore, justifikon gjetjen e metodave alternative të shumimit. Gjithashtu, nevojë kryesore
eshte edhe gjetja e varieteve elite me rëndësi të trashëgimisë kulturore përveç rëndësisë
ekonomike, seleksionimi i pemëve elitë dhe shtimi i tyre për arsye tregëtare dhe
kërkimore. Zhvillimi i biotekonologjisë si shkencë ka dhënë një ndihmë të madhe në
mikroshumimin e arrës në kohë të shkurtër duke krijuar mundësi rigjenerimi mjaft të
shpejtë dhe në sasi të madhe.
Me anë të metodologjive in vitro, mund të kapërcehen dhe problematikat e
lartpërmendura, duke i konsideruar këto aplikime si mjaft të avantazhuara. Kultivimi
nëpërmjet embrioneve zigotikë ka avantazhe për shkak të natyrës juvenile të tyre, e cila i
jep këtyre eksplanteve potencial të lartë rigjenerues. Rëndësi tjetër e gjetjes së metodave
të reja të mikroshumimit përveç ruatjes së varieteteve elite është dhe zhvillimi i kloneve
të reja dhe të përmirësuara me interes agronomik dhe ekonomik.
Studimi i parë i që raportoi mikroshumim e suksesshëm të Juglans regia L. ka qenë ai i
Chalupa (1981). Me zhvillimin e modifikimeve të kryera në përbërjen e terreneve
ushqyese terrenet nga McGranahan et al. (1988) u hap rruga për modifikime të tjera të
përmirësimit të varieteteve me interes ekonomik.
1.4.3. Metodologjitë e shumimit in vitro dhe avantazhet e mikroshumimit
1.4.3.1. Stadet e mikroshumimit dhe avantazhet e tij
Teknikat in vitro përdoren për qëllime nga më të ndryshmet, në të cilat një vend të
veçantë zenë ato për mikroshumimin, pra shtimin në masë për një kohë të shkurtër të
bimëzave në kushte in vitro. Mikroshumimi, ose rigjenerimi / shumimi in vitro, përbëhet
nga 5 stade që është e pamundur të anashkalohen (Dodds & Roberts, 1995; Pierik, 1988;
Kongjika 2002; etj.), të cilat shkurtimisht paraqiten në vijim (Fig. 1.7):
Stadi zero ose përgatitor – Në këtë stad përcaktohet e gjithë metodologjia që do të
aplikohet duke përfshirë përzgjedhjen e bimëve mëma, përcaktimin e llojit të eksplantit
që do të përdoret, sezonin e izolimit të eksplanteve etj.
Stadi 1 ose ngritja e kulturës aseptike ose stadi i inokulim – stabilizimit: Në këtë stad
përcaktohen elementë të tillë si: (i) përbërja e terrrenit ushqyes në varësi të eksplantit të
përzgjedhur dhe të qëllimit të kulturës; (ii) metodat që do të aplikohen për shmangien e
stresit oksidativ që shfaqin eksplantet si për shkak të dëmtimit mekanik gjatë prerjes,
ashtu dhe për shkak të ekspozimit në kushte specifike fiziko-kimike; (iii) teknikat që do
të aplikohen për vendosjen e kushteve të asepsisë etj. Me rëndësi të veçantë përsa i përket
përbërjes së terreneve ushqyese është përcaktimi i tretësirës bazale që do të përdoret, ku
mund të testohen edhe tretësira të ndryshme për të gjetur atë më efikasen për qëllimin e
ngritur. E njëjta procedurë ndiqet edhe me raportet, tipet dhe/ose kombinimet hormonale
që aplikohen. Qëllimi në këtë stad është që të arrihet një përqindje sa më e lartë e
kulturave të stabilizuara dhe që shfaqin proliferim maksimal në kushte asepsie.
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Figura 1.7. Paraqitje e përgjithshme e stadeve të mikroshumimit
(e modifikuar sipas burimit: https://www.biotecharticles.com/AgricultureArticle/Micropropagation-Plant-Tissue-Culture-Technique-3968.html
Stadi II ose shumimi i bimëzave me anë të subkulturave të njëpasnjëshme: Duke qenë
se qëllimi është shtimi sa më i shpejtë i bimëzave in vitro, përbërja e terreneve ushqyese
duhet të optimizohet për këtë qëllim. Nga stadi I mund të përzgjidhet tretësira bazale që
ka shfaqur efektivitet më të lartë (nëse është bërë një testim i tillë), ndërsa përsa i përket
shtesave hormonale, në këtë stad nevojitet përqëndrim më i lartë i citokininave (BAP,
kinetinë, zeatinë etj.) në terrenin ushqyes në krahasim me auksinat. Kjo është e
domosdoshme për stimulimin e formimit të sytheve anësore në masë. Duke qenë se priten
dhe ndahen në mënyrë të vazhdueshme, bimëzat shfaqin aftësi të lartë rigjeneruese për
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shkak të natyrës juvenile të tyre. Kjo mundëson marrjen e një koeficienti të lartë
mikroshumimi brenda një periudhe shumë të shkurtër (3 – 4 javore).
Stadi III ose induktimi i rizogjenezës: Në subkulturë, në shumicën e rasteve, bimëzat
nuk krijojnë rrënjë (rrallëherë vërehet rrënjëzim spontan), prandaj rizogjeneza është një
proces që duhet të induktohet në terrene të posaçme me përmbajtje të një përqëndrimi të
lartë të auksinave (ANA, AIB, AIA, 2.4D) në krahasim me citokininat. Pwr shumw
specie bimore, veçanërisht ato frutore, formimi i rrënjëve është një proces që induktohet
me vështirësi. Në këtë stad kërkohet domosdoshmërisht shtimi i auksinave në terren, por
që në disa raste mund të japë edhe efekte të padëshiruara, si induktim kallusogjeneze
dhe/ose frenim të zgjatjes së rrënjëve.
Stadi IV ose transferimi i bimëve në tokë në kushte ex vitro ose aklimatizimi: në këtë
stad, bimët kaliten apo përshtaten gradualisht për kalimin në kushte ex vitro. Ato duhet të
përshtaten (i) me të ushqyerit autotrof (pasi në kulturë kanë një ushqyerje miksotrofe);
(ii) me përballimin e stresit ujor duke optimizuar mbylljen periodike të gojëzave dhe
strukturën e shtresës së kutikulës (iii) përmirësim anatomik në lidhjet rrënjë – kërcell –
gjethe.
1.4.3.2. Ndërveprimet dhe raportet hormonale në induktimin e një përgjigjeje
specifike në mikroshumim
Për të marrë një përgjigje specifike në kulturë, përveç zgjedhjes së një eksplanti që
realizon qëllimin, një rol ka edhe ekspozimi i tij në kushte të posaçme që të mund të
induktohet përgjigja e kërkuar.
Tretësirat bazale apo dhe shumë përbërës të tjerë të terrenit ushqyes duhet të optimizohen
për të mundësuar një potencial rigjenerues të lartë të eksplanteve, por stimulimi i një
procesi zhvillimor specifik realizohet vetëm nëse raporti hormonal, veçanërisht ai auksinë
: citokininë, është në një vlerë të caktuar (George, 1996; Pierik, 1988; Kongjika et al.,
2002) (Fig. 1.8).
Këto dy hormone kanë efekte antagoniste për një sërë procesesh fiziologjike, mekanizmi
i të cilave është i mirëstudiuar (Salisbury & Ross, 1992; Taiz & Zeiger, 2006; etj.).
Pikërisht bazuar në këto antagonizma, terreni ushqyes në çdo stad të mikroshumimit
optimizohet me përmbajtje hormonale të tillë që t’i përgjigjet qëllimit të stadit (Dodds &
Roberts, 1995; Kongjika et al., 2002; Pierik, 1988; George 1996; etj.).
Stadi i inokulimit: Nëse përdoren struktura të organizuara si eksplante fillestare (sythe,
ndërnyje, embrione të maturuar, meristema etj.) nevojitet të stimulohet zhvillimi i sytheve
anësore dhe rrjedhimisht raport hormonal duhet të stabilizohet në vlerën 10 : 1 – apo dhe
më i lartë në favor të citokininave. Në shumë raste kur përdoren embrione zigotikë të
maturuar, mund të mos shtohen fare hormone apo rregullatorë rritjeje në terrenin
ushqyes, pasi evidentohet nje shkallë e lartë proliferimi e këtyre strukturave juvenile
vetëm nën efektin e hormoneve endogjenë. Ndërsa nëse si eksplante fillestare përdoren
struktura jo të organizuara (pjesë indesh gjethorë apo kërcellorë etj.), në këtë rast
nevojitet një raport hormonal pothuajse i balancuar që do të mundësonte induktimin e
kallusogjenezës.
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Stadi i subkulturës: Në subkulturë qëllimi është përftimi i një numri të madh sythesh
anësore dhe rrjedhimisht raporti hormonal është në favor të citokininave. Suksesi i këtij
stadi varet nga vlera e koeficientit të mikroshumimit dhe nga sasia e biomasës që
formohet e cila përllogaritet duke monitoruar në mënyrë periodike parametra të ndryshëm
biometrikë.
Stadi i rrënjëzimit: Në stadin e rizogjenezës nevojitet stimulimi i formimit të rrënjëve në
bazën e sytheve, prandaj në këtë rast raporti hormonal duhet të stabilizohet në vlerën 10 :
1 – apo dhe më i lartë në favor të auksinave. Në shumë raste ky stad mund të realizohet
edhe në kushte ex vitro, pra njëkohësisht me atë të aklimatizimit, por pavarësisht kësaj,
është i domosdoshëm trajtimi me auksina nëpërmjet protokolleve specifike për të
mundësuar këtë proces zhvillimor.

Figura 1.8. Induktimi i përgjigjeve specifike të proceseve zhvillimore në varësi të
raportit hormonal auksinë : citokininë (e përshtatur sipas George, 1996)
1.4.3.3. Avantazhet e mikroshumimit
Mikroshumimi ka avantazhe të shumta, dhe për këtë arsye sot gjen një përdorim të gjerë
në drejtim të shumimit të specieve me interes dhe përfitimeve ekonomike që rrjedhin nga
ky aplikim (Pierik, 1988; Kyte, 1991):



Është proces klonimi që siguron përftimin e bimëve identike me bimën mëmë duke
ruajtur keshtu tipare të dëshiruara që vijnë nga prindi;
Shumimi in vitro është shumë më i shpejtë se ai in vivo duke qenë se përveç faktorëve
kimikë, optimizohen dhe ato fizikë duke mos njohur diferenca sezonale me të cilat
bimët hasen në natyrë;
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Mund të shumohen disa specie që nuk shumohen in vivo dhe / ose që kanë cikël
jetësor shumë të gjatë;
Bimët e rritura në kushte in vitro kanë potencial rigjenerues shumë të lartë për shkak
se janë juvenile. Në këtë aspekt ndihmon edhe fakti që rriten në kushte asepsie të
plotë;
Lehtësohet shkëmbimi midis shteteve të ndryshme për shkak të përmasave të vogla
dhe / ose aplikimit të programeve të shëndetësimit bimor;
Krijohet një fond i gjermoplazmës me interes që mund të përdoret për përfshirje në
programet e konservimit bimor dhe / ose të përmirësimit bimor apo dhe për qëllime të
tjera sipas nevojës;
etj.

1.4.4. Shumëllojshmëria e teknikave dhe modifikimeve fiziko-kimike të aplikuara
në mikroshumimin e arrës
Shumimi në mënyrë naturore nëpërmjet farës gjithashtu mund të shkaktojë marrjen e
kultivarëve të rinj si pasojë e procesit të hibridizimit. Për këtë asrye mikroshumimi in
vitro është një mënyrë e mirë për të shmangur këtë problematikë (Hormaza, 1999) dhe
për të fituar bimë të reja gjenetikisht të njëjta me bimën mëmë (Bridgen, 1994) duke
ruajtur gjermoplazmën elitë të varieteteve në zhdukje, të atyre me cilësi të mira dhe
rezistente ndaj kushteve ekstreme, si dhe të varieteteve me rëndësi të trashëgimisë
kulturore.
Shumimi me pjesë vegjetative të bimës është shumë i vështirë për shkak të aftësisë së
vogël rrënjëzuese të kësaj bime. Por, pavarësisht kësaj, paraqet avantazhe në ruajten e
gjermoplazmës duke dhënë bimë të reja gjenetikisht të njëjta me bimën mëmë (Land &
Cunningham, 1994).
Është bërë punë e madhe kërkimore për të përmirësuar metodikat e mikroshumimit in
vitro të arrës duke përmirësuar kushtet aseptike, duke përshtatur terrenin ushqyes në
mënyrë të tillë që të shmanget sa më shumë stresi oskidativ me prejardhje fenolike, në
përzgjedhjen e eksplantit që do të përdoret për mikroshumim etj. Gjithë ky numër i madh
raportimesh dhe kërkim shkencor i aplikuar në varietete të ndryshëm të arrës, ka lidhje
me faktin se varieteti është faktor vendimtar që jep një përgjigje të caktuar në varësi të
trajtimi dhe/ose ekspozimit specifik (Kaur et al., 2006; Sánchez-Zamora et al., 2006;
Kepenek & Kolağasi, 2016; Scaltsoyiannes et al., 1997; etc.).
Më poshtë renditen disa nga faktorët ndikues në optimizimin e protokolleve të
mikroshumimit të arrës, për të cilët është punuar dhe janë evidentuar gjetje interesante në
shumë publikime shkencore prestigjoze.


Eksplanti fillestar

Zgjedhja e eksplantit fillestar është një element që duhet marrë shumë në konsideratë,
pasi eksplanti është vendimtar si për përqindjen e proliferimit në kulturë, ashtu dhe për
pasojat e stresit oksidativ të shfaqur, sigurisht elementë këta të lidhur dhe me përbërjen e
terrenit ushqyes. Për mikroshumimin e arrës janë raportuar përdorime të eksplanteve të
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ndryshëm si: embrione zigotikë të maturuar (Kaur et al., 2006; Payghamzadeh &
Kazemitabar, 2010; Sanchez-Zamora et al., 2006; etj.), kotiledone të pamaturuar (Pijut,
1993; Long et al., 1995; Neuman et al., 1993; etj.), sythe apikalë e lateralë dhe / ose
ndërnyje (Felaliev, 1990; Stephans et al., 1990; etj.), ovula (Aly et al., 1992) etj.


Procedurat për shmangien e stresit oksidativ

Lëndët toksike të cilat lëshohen në terren nga eksplantet e e arrës janë një ndër problemet
kryesore të kultivimit in vitro. Për të kontrolluar nxirjen e eksplanteve në kulturë indore
si pasojë e oksidimit polifenolik janë bërë përpjekje të shumta duke aplikuar teknika të
ndryshme që lehtësojnë këtë problematikë. Në mikroshumimin e arrës, ky është një
problem mjaft i zakonshëm dhe shkakton mjaft vështirësi në stabilizimin e kulturave in
vitro. Veçanërisht gjenotipi, por dhe shumë arsye të tjera që lidhen me të si psh. mosha,
lloji i eksplantit apo sezoni i izolimit të tij janë faktorë vendimtarë që lidhen me këtë
fenomen duke vështirësuar kështu identifikimin e një protokolli universal për këtë çështje
(Preece et al., 1989). Autorë të shumtë, kanë raportuar shumë aplikime për reduktimin e
pasojave të stresit oksidativ gjatë mikroshumimit të arrës dhe / ose specieve të tjera
bimore (Leslie and McGranahan, 1998; Kepenek and Kolağasi, 2016; Kaur et al., 2006;
Zekaj et al., 2000; Wang et al., 1994; Modgil et al., 1999).
Ajo çfarë vlen të theksohet është fakti se këto aplikime nuk janë në të gjitha rastet dhe për
të gjitha speciet bimore. Më poshtë renditen disa aplikime për shmangien e kësaj
problematike:
 Paratrajtimi me antioksidantë dhe/ose lëndë përthithëse para inokulimit në terrenin
ushqyes [acid askorbik, acid citrik, polyvinilpirrolidoni (PVP), dittiotreitoli (DTT) etj.];
 Shtimi i sasive të ndryshme të antioksidantëve dhe/ose lëndëve përthithëse në terrenin
ushqyes;
 Realizimi i subkulturave të vazhdueshme;
 Tundja e kulturave para inokulimit në terren të xhelifikuar dhe/ose gjatë paratrajtimit
me tretësirën me antioksidantë apo lëndë përthithëse;
 Shplarja e eksplanteve para trajtimit me tretësira apo para inokulimit në terren ushqyes
në ujë të rrjedhshëm për 30 – 60 min.
 Shtimi i sakarozës në masën 20% rezulton në shumë raste efektive në lehtësimin e
simptomave të stresit oksidativ;


Tretësirat bazale të përdorura

Tretësirat bazale MS (Murashige & Skoog, 1962), DKW (Driver & Kuniyuki, 1984),
WPM (Woody plant medium - Lloyd and McCown, 1980), LP (Quoirin & Lepoivre,
1977), NGE (Sanchez-Zamora et al., 2006) etj. dallojnë nga njëra tjetra si përsa i përket
përqëndrimeve të elementë esencialë të caktuar, ashtu dhe përsa i përket përbërjes
cilësore në drejtim të formave burimore që shtohen për të mundësuar përthithjen e
elementëve esencialë. Në literaturë vërehen raportime të përdorimit të një sërë tretësirash
bazale për mikroshumimin dhe optimizimin e protokolleve për varietete të arrës nga
rajone të ndryshme gjeografike.
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Ndër tretësirat bazale me përdorim më efektiv për këtë qëllim kanë qenë ato MS dhe
DKW të cilat janë raportuar si mjaft të sukseshme nga autorë të shumtë (Saadat &
Hennerty, 2002; Gruselle et al., 1987; Payghamzadeh, 2008; Kaur et al., 2006;
Scaltsoyiannes et al., 1997; etj.). Ndërkohë me një përdorim më të kufizuar janë raportuar
dhe tretësirat bazale WPM (Long et al. 1995; Neuman et al., 1993; etj.), LP (Steger et al.,
2003), NGE (Sanchez-Zamora et al., 2006) etj.
Ajo çfarë evidentohet dukshëm është se pothuajse në të gjitha tretësirat bazale të
raportuara për mikroshumimine bimëzave të arrës, vërehet rënia e potencialit rigjenerues
dhe vdekja graduale e bimëzave pas disa subkulturash (Payghamzadeh & Kazemitabar,
2012).


Raportet dhe/ose kombinimet hormonale të përdorura

Brenda klasave hormonale dhe / ose rregulltorëve të rritjes, ekziston një numër i madh
përfaqësuesish të cilët gjithashtu gjejnë përdorim të gjerë jo vetëm në mikroshumimin e
arrës, por në përgjithësi në të gjitha metodologjitë in vitro që kërkojnë trajtim hormonal.
Në këtë këndvështrim, duke u nisur dhe nga fakti që një varietet i caktuar reagon në
mënyrë specifike dhe shumë të ndryshme nga një varietet tjetër, ka raportime të shumta
përsa i përket tipeve dhe raporteve hormonale të përdorura në mikroshumimin e arrës.
Në stadin e inokulimit, kur përdoren embrione zigotikë si eksplante fillestare shtimi në
terrenin ushqyes i citokininave kinetinë dhe BAP (0.5 mg/l secila) në kombinim me
giberelinën GA3 (2 mg/l) është konsideruar si efektiv në proliferimin e këtyre eksplanteve
(Kaur et al., 2006). Ndërsa Liu & Han, (1986) në studimin e tyre evidentuan si efektive
në këtë fazë kombinimin e tre tipeve hormonale, dhe konkretisht të citokininës BAP (0.5
– 2 mg/l), të auksinës ANA (0.1 – 0.5 mg/l) dhe të giberelinës GA 3 (0.1 – 0.5 mg/l). Edhe
autorë të tjerë (Scaltsoyiannes et al., 1997; Sanchez-Zamora et al., 2006) kanë evidentuar
se më shumë efektiv është kombinimi I një citokinine me një auksinë.
Ndërkohë që nga raportime të përdorimit të embrioneve zigotikë në një numër të madh
speciesh bimore, evidentohet fakti se këto si struktura juvenile, kur izolohen të maturuar,
mund të proliferojnë në kulturë edhe pa shtesa të hormoneve ekzogjene (Raghavan &
Srivastava, 1982).
Në stadin e subkulturës, (ku qëllim është shtimi i biomasës) dhe / ose në stadin e
inokulimit kur përdoren sythe si eksplante fillestare, kërkohet domosdoshmërisht një
raport i lartë citokininë : auksinë në mënyrë që të përftohen shumë sythe anësore. Ky fakt
wshtw evidentuar nga shumw raportime nw tw cilat evidentohet efektiviteti i citokininws
BAP (Payghamzadeh, 2008; Fernandez et al., 2000; etj.), TDZ (Neuman et al., 1993),
kinetinw (Steger et al., 2003) etj.
Në stadin e rizogjenezës, pavarësisht se ky është një proces mjaft i vështirë për t’u
induktuar tek arra, ndër auksinat më efektive ka qenë ajo AIB (Leslie and McGranahan,
1992; Scaltsoyiannes et al., 1997; etj.)
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1.5. Nevoja për aplikimin e programeve
metodologjitë e përdorura për këtë qëllim

të

konservimit

dhe

1.5.1. Rëndësia e aplikimit të programeve të konservimit për ruajtjen e
gjermoplazmës bimore
Dy drejtimet kryesore të programeve të ruajtjes së gjermoplazmës me interes klasifikohen
në aplikimin e teknikave të konservimit in vivo dhe in vitro. Ruajtja in vivo paraqet
avantazhe të shumta, por në disa raste është i rrezikuar nga katastrofa natyrore të
ndryshme si pasojë e ndërveprimit të faktorëve abiotikë dhe biotikë.
Me zhvillimin e bioteknologjisë, teknikat in vitro janë zhvilluar shumë dhe mundësojnë
klonimin, shumimin e shpejtë dhe konservimin e gjermoplazmës bimore (Engelmann,
1991). Qëllimi themelor i aplikimit të këtyre metodologjive është zgjatja sa më shumë e
periudhës së konservimit, por duke ruajtur stabilitetin gjenetik të materialit bimor.
Element i rëndësishëm është dhe fakti që zakonisht me këto metoda ruhen bimëza të
prodhuara në kushte in vitro, pra është kapërcyer problematika e stabilizimit të asespisë
dhe e stresit oksidativ të shfaqur në kulturë (Withers et al., 1997).
Këto janë teknika që kursejnë kohë dhe hapësirë, lehtësojnë shkëmbimin e
gjermoplazmës, mundësojnë ruajtjen vetëm të një numri të vogël individësh të cilët mund
të rigjenerohen me shpejtësi në çdo kohë që nevojitet etj. Meqenwse izolohen eksplante
me përmasa të vogla, ky wshtw një tjetër avantazh i metodologjive in vitro pasi nuk
rrezikohen popullatat natyrore apo bimët mëma nga marrja e këtyre eksplanteve (George,
1996; Pierik, 1988b; Bajaj, 1995).
Prej vitesh këto teknika kanë gjetur një përdorim mjaft të gjerë, por me përparimet në
shkencë dhe me përfshirjen e metodave inovative, këto teknika janë bërë dhe më tepër
efektive në konservimin e gjermoplazmës me interes (Rao, 2004, Epperson et al., 1997).
Siç u përmend më lart, popullatat e arrës në Europën jugore janë në reduktim e sipër
(Paź-Dyderska et al., 2021), situatë që kërkon përpilimin e strategjive për ruajtjen
afatmesme dhe afatgjatë të saj, veçanërisht për varietetet më produktivë. Fakti që gjen
përdorim të gjerë si një specie me shumë vlera, e klasifikon në kategorinë e specieve
bimore që janë dhe duhet të jenë në fokusin e kërkimeve shkencore qoftë për metodat
inovative të shumimit, ashtu dhe për përfshirje në programet e konservimit të
gjermoplazmës.
1.5.2. Metodologjitë e konservimit in vitro
Teknikat e konservimit in vitro klasifikohen në dy grupmetoda që janë (i) rritja minimale,
metodë që garanton konservimin për një periudhë disa mujore deri në 1 - 2 vjeçare, dhe
(ii) kriokonservimi që garanton ruajtjen afatgjatë, apo shumëvjeçare.
1.5.2.1. Rritja minimale
Metodat e rritjes minimale konsistojnë në aplikimin e protokolleve specifikë duke
modifikuar faktorë fiziko-kimikë me qëllim ngadalësimin e metabolizmit qelizor. Kjo do
të mundësonte realizimin e subkulturave në një distancë kohore të konsiderueshme nga
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njëra – tjetra. Në këto kushte, distancat mes subkulturave mund të arrijnë nga disa muaj
(ruajtje afatshkurtër, deri në 1 – 2 vjet (ruajtje afatmesme) (Orlikowska, 1992; Neveen &
Bekheet, 2008; etj). Ajo cfarë është e rëndësishme është fakti se duke marrë struktura të
organizuara si eksplante fillestare, ruhet stabiliteti gjenetik i materialeve bimore të
konservuar. Ndër teknikat kryesore që aplikohen në këtë formë konservimi janë:
Inkubimi në temperatura 2 – 8oC në fotoperiodë 12 -16 orë ndriçim / 24 orë:
temperaturat 25 ± 2oC konsiderohen si optimale për realizimin me efektivitet të një sërë
reaksionesh metabolike në qelizë. Reduktimi i vlerave të temperaturës, shkakton
ngadalësim të metabolizmit, pasi një sërë reaksionesh të varura nga ky faktor realizohen
në minimumin e tyre apo pësojnë ndërprerje të plotë. Është raportuar konservim i 7
specieve të Vitis sp. (Barlass et al., 1983), të kiwit Actinidia deliciosa cv. Hayward
(Monette, 1995) etj.
Inkubimi në temperatura 2 – 8oC në errësirë: Këto janë kushte ku përveç temperaturës,
edhe drita si faktor esencial në shumë përgjigje fotomorfogjenetike mungon. Është
raportuar për konservimin e bimëzave të Malus sp. (Orlikowska, 1992), të P. armeniaca
(Perez-Tornero et al., 1999), të Pyrus sp. (Moriguchi et al., 1990) etj.
Modifikimi i terrenit ushqyes: për të siguruar një rritje optimale të bimëve, terreni
ushqyes i kulturës duhet të jetë i optimizuar në të gjitha kategoritë e përbërësve të tij.
Reduktimi i përqëndrimit të një përbërësi, apo shtimi tej normave do të shkaktonte
defiçenca ushqimore në rastin e parë dhe shfaqje të simptomave të lidhura me toksicitetin
në rastin e dytë. Janë raportuar protokolle efektive në konservim nëpërmjet përdorimit të
sheqer-alkooleve (manitol, sorbitol) dhe/ose rritja e përqëndrimit të sakarozës në terrenin
ushqyes (Shibli et al., 1992), shtimit të vonuesve të rritjes në terrenin ushqyes si ABA,
paklobutrazoli etj. (Holobiuc et al., 2009), reduktimit të elementëve mineralë esencialë në
terrenin ushqyes (Moriguchi & Yamaki, 1989; George, 1996; Ahmed et al., 2009),
reduktimit ose eleminimit të fitohormoneve nga terreni ushqyes (Reed & Hummer, 1995;
Kongjika et al., 1998) etj.
Rritja në përqëndrim të ulët të O2 në mikromjedis: Reduktimi i O2 ndikon në mënyrë të
drejtpërdrejtë në intensitetin e frymëmarrjes qelizore, proces që reuktohet shumë, duke
mbajtur në rendiment minimal të gjitha proceset e metabolizmit të varur nga shpenzimi i
energjisë kimike. Ka pasur raportime për aplikimin e sukseshëm të kësaj teknike (Pierik,
1988b; Engelmann, 1990).
Inkapsulimi i eksplanteve dhe modifikimi i faktorëve fiziko-kimikë: Veshja me kapsula
algjinati (formimi i farave sintetike) dhe ruajtja në temperatura 2 – 8 oC (Faisal et al.,
2006; Arumugam et al., 1990; etj.).
1.5.2.2. Kriokonservimi
Kriokonservimi është një teknikë që përfshin inkubimin e eksplanteve në temperatura
mjaft të ulta (–196ºC) në enë mbajtëse (kriokonservatorë) që kanë azot të lëngët.
Inkubimi në këto kushte siguron ruajtjen për afate mjaft të hjata kohore që shkojnë edhe
në dhjetëra vjet (Bajaj, 1995). Duke qenë se azoti i lëngët kur bie në kontakt me
temperaturën e mjedisit avullon (kthehet në gjendje të gaztë) është i domosdoshëm
furnizim i vazhdueshëm me azot të lëngët.
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Temperatura kaq të ulëta janë vdekjeprurëse për eksplantet bimore nëse këto të fundit
nuk paratrajtohen per t’i përballuar ato. Ngrirja e ujit brendaqelizor shkakton kristale që
shkatërrojnë membranat qelizore, dhe shenjat e stresit oksidativ që shfaqen në eksplante
janë në vkera mjaft të larta (Engelmann & Engels, 2002; Day & Stacey, 2007; etj). Për të
parandaluar këto problematika, eksplantet trajtohen me protokolle specifike dhe më pas
vendosen në kriotuba (Day et al., 2007; Reed, 2008; etj). Edhe në këtë rast, përfshirja e
strukturave të organizuara si eksplante fillestare garanton stabilitetin gjenetik të indeve të
konservuar. Veç të tjerash, mosrealizimi i subkulturave redukton mundësinë e humbjes së
kulturave si pasojë e infeksionit. Teknikat më kryesore që aplikohen për paratrajtimin e
eksplanteve para zhytjes s ëtyre në azot të lëngët janë:
Inkapsulimi – dehidratimi: Eksplantet veshen me kapsula algjinati (formimi i farave
sintetike) duke shfrytëzuar potencialin xhelifikues të algjinateve në prani të joneve Ca2+
dhe më pas dehidratohen në tretësira me përmbajtje sakaroze në mënyrë që të reduktohet
përmbajtja e ujit në to. Pas kësaj, farat sintetike vendosen në kriotuba dhe këto të fundit
në kriokonservator. Kjo teknikë konservimi është raportuar e sukseshme në shumë raste
të konservimit të bimëve me interes (Gonzales–Amao et al., 1993; Wang et al., 2000;
Zhao et al., 1999; Lynch et al., 1996; etj).
Vitrifikimi: Kjo është një teknikë në të cilën eksplantet trakjtohen me tretësira
vitrifikuese të cilat kanë në përmbajtje të tyre lëndë kriombrojtëse (dimetil sulfoksidi,
etilen glikoli, gliceroli etj.) dhe lëndë të tjera që mundësojnë uljen e pikës së ngrirjes së
lëngut brendaqelizor. Eksplantet e trajtuar, që pas procedurës marrin pamje si të qelqtë
(prandaj dhe teknika ka marrë këtë emër), vendosen në kriotuba dhe këto të fundit në
kriokonservator. Kjo teknikë është raportuar si efektive nga mjaft autorë që e kanë testuar
si një formë të kriokonservimit (Fahy et al., 1984; Davey & Anthony, 2010; Bekheet et
al., 2020).
Ngrirja e pikëzave të DMSO: Teknika konsiston në përdorimin e solucioneve të
thjeshta si psh. 10% DMSO që kanë efekt kriombrojtës. Pika të vogla të këtyre
solucioneve vendosen në shirita letre alumini dhe eksplantet vendosen mbi këto pikëza.
Për këto teknika, eksplantet nuk është e domosdoshme të kenë qenë paraprakisht të
shumuar in vitro, por patjetër që duhet të respektohen kushtet e asepsisë. Pikëzat që
përmbajnë eksplantet ngjiten në sipërfaqen e letrës së aluminit e cila më pas transferohet
në tuba që përmbajnë azot të lëngët. Kjo teknikë është raportuar si e sukseshme nga
autorë si: Rantala et al. (2021), Rahmah et al. (2015) etj.

1.6. Teknologjia e prodhimit të farave sintetike
1.6.1. Prodhimi i farave sintetike dhe avantazhet e tyre
Farat sintetike janë zakonisht embrione somatike apo çdo lloj materiali vegjetativ bimor i
inkapsuluar (Kumari et al., 2014; Ghosh & Haque, 2019; etj.). Eksplantet inkapsulohen
brenda një kapsule prej algjinati, e cila e mbron eksplantin nga kontaminimi ose dëmtimi
dhe gjithashtu e furnizon atë me lëndë ushqyese, duke favorizuar mbirjen.
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 Avantazhet e prodhimit dhe të përdorimit të farave sintetike
Farat sintetike gjejnë përdorime të shumta (Fig. 1.9) pasi paraqesin shumë avantazhe. Kjo
teknologji është aplikuar në shumë specie bimore me rëndësi si: bimët frutore, drithërat,
erëzat, bimët zbukuruese, bimët mjekësore, orkidetë etj (Reddy et al., 2012; Varshney &
Anis, 2014).

Figura 1.9. Përdorimet dhe disa përparësi të farave sintetike

Disa nga përparësitë kryesore të farave sintetike janë (Rihan et al., 2017; Ganapathi et al.,
1992; Ghosh & Haque, 2019; etj.)
- Farat sintetike kanë përmasa të vogla, kështu që ato nuk kërkojnë hapësira të mëdha
për ruajtje;
- Prodhohen në kushte aseptike dhe brenda tyre mund të inkapsulohen eksplante të
shëndetësuar;
- Transportohen lehtësisht dhe kostoja e transportit është e ulët;
- Kanë jetëgjatësi të madhe dhe janë të qëndrueshme për periudha të gjata kohore;
- Përdoren për ruajtjen e specieve bimore të rrezikuara dhe për ruajtjen e varieteteve që
nuk prodhojnë farë;
- Farat sintetike prodhohen gjatë gjithë vitit në kushte laboratorike, duke eleminuar
efektin e sezoneve dhe përdoren për mikroshumim e rigjenerim në kushte in vitro;
- Përdoren për ruajtjen afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë të gjermoplazmës;
- Ruajnë stabilitetin gjenetik të bimëve;
- Përdoren për përhapjen e bimëve në shkallë të gjerë;
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- Farat sintetike të prodhuara në kushte laboratorike mund të mbillen direkt in vivo duke
dhënë përqindje të lartë të mbirjes dhe rigjenerimit të bimëve;
- Mundësojnë studimin e funksionit të endospermës në zhvillimin e embrionit dhe në
mbirjen e farës;
- Mundësojnë studimin e formimit të mbështjelljes së farës;
- Përdoren për prodhimin e hibridëve; haploidëve, diploidëve dhe triploidëve;
- Janë një mjet mjaft efektiv për t’u përdorur në transgjenezë;
 Kufizimet e teknologjisë së farave sintetike në aplikim
Megjithatë, ato paraqesin dhe kufizime në disa raste, gjë që kërkon aplikimin e metodave
alternative të shumimit dhe/ose ruajtjes (Singh et al., 2020). Disavantazhet kryesore të
farave sintetike janë si vijon:
- Në disa raste, potenciali rigjenerues i bimëzave nga farat sintetike është i ulët, për
arsye të tilla si: mos pasjes së ushqyesve në përqëndrimin optimal, mos ekspozimi në
faktorë fizikë me parametra optimale, infeksionet e mundshme që mund të shfaqen
etj., kryesisht kufizime që më së shumti lidhen me reagimin e gjenotipeve specifikë
ndaj protokolleve të aplikuara, se sa me vetë teknikën;
- Ka raste kur nuk ruhet stabiliteti gjenetik në kulturë, duke mundësuar shfaqjen e
variacioneve somaklonale;
- Nevojitet personel i specializuar për aplikimine këtyre teknikave specifike;
- Deri më sot vërehen vështirësi në mbjelljen e farave sintetike direkt në tokë për disa
specie bimore;
1.6.2. Faktorët e domosdoshëm që nevojiten në prodhimin e farave sintetike
Prodhimi i farave sintetike është një proces mjaft kompleks dhe përfshin këto stade:
Përzgjedhja e materialit bimor;
Formimi i embrioneve somatike ose organeve nëpërmjet embriogjenezës somatike
ose organogjenezës;
- Inkapsulimi ose ndërfutja në kapsula algjinati;
- Prodhimi i farave sintetike;
- Testimi i aftësisë së farave sintetike për të rigjeneruar bimët;
- Ruajtja;
Që të optimizohet një proces inkapsulimi, nevojitet optimizimi i shumë faktorëve. Disa
prej më të rëndësishme në këtë proces janë si vijon:
 Eksplantet bimore: eksplantet bimore të përdorura fillimisht për prodhimin e farave
sintetike kanë qenë embrionet somatikë, por në ditët e sotme, për këtë qëllim, mund të
përdoren pjesë të ndryshme vegjetative (Ara et al., 2000; Reddy et al., 2012; etj.) (Fig.
1.10). Për prodhimin e farave sintetike, gjithmonë përdoren struktura të organizuara në
mënyrë që të ruhet stabiliteti gjenetik i bimëve. Pavarësisht se sythet e majës apo ato
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anësorë të përdorur nuk kanë rrënjë, ato mund të rigjenerohen në bimë të plota në kushte
in vitro (Piccioni & Standardi, 1995).

Figura 1.10. Pjesët vegjetative të bimës që mund të përdoren për formimin e farave
sintetike (paraqitje skematike sipas Ghosh & Haque, 2019)
 Agjentët xhelifikues: Thelbi i teknikës qëndron në futjen e materialeve bimore
brenda kapsulave të xhelifikuara. Prej vitesh janë përdorur një numër i madh agjentësh
xhelifikues, secili me avantazhet apo disavantazhet e veta. Është mjaft e rëndësishme që
kapsula prej xheli të sigurojë qëndrueshmëri në vetvete, dhe të mundësojë rigjenerimin e
eksplanteve duke lejuar çarjen e kapsulës. Veç të tjerash, xheli nuk duhet të humbasë
konsistencën e vet në kushtet specifike të rritjes apo ruajtjes së tyre.
Në fillimet e kësaj teknologjie është përdorur oksidi i polietilenit (polioksi) (Kitto &
Janick, 1982) dhe në vitet e mëtejshme filluan gjerësisht të përdoren hidroxhelet
(Redenbaugh et al., 1984) duke përdorur agjentë të ndryshëm xhelifikues që arrinin këtë
gjendje në tretësira ujore por nëse ekspozoheshin në kushte specifike. Gjithashtu është
raportuar edhe përdorimi i xheleve organikë dhe proteinikë për këtë qëllim. Të gjithë këta
agjentë të ndryshëm xhelifikues, paraqesin avantazhe dhe/ose disavantazhe specifike
(Pasqyra 1.1).
Nëse agar-agari konsiderohet ai më efektivi për terrenet ushqyese të metodologjive in
vitro për qëllime mikroshumimi, konservimi etj. ku nuk përfshihet veshje e eksplanteve,
algjinati i natriumit është ai më i përdorshmi për ato teknika ku nevojitet veshje apo
inkapsulim eksplantesh, pavarësisht se për çfarë qëllimi madhor realizohet kjo teknikë.
Ky agjent xhelifikues nuk shkakton toksicitet në eksplante, është mjaft i qëndrueshëm në
kushte të ndryshme rritjeje apo ruajtje, është pa ngjyrë, pa erë, xhelifikohet shpejt në
prani të joneve dy valente të kalciumit etj. duke plotësuar kështu një sërë kriteresh që
justifikojnë përdorimin efektiv të tij (Saiprasad, 2001; Lambardi et al., 2006).
21

Klonimi i disa varieteteve elitë të arrës (Juglans regia L.) në Shqipëri dhe ruajtja e tyre
me anë të teknologjisë së farave sintetike
Pasqyra 1.1. Avantazhet dhe disavantazhet e hidroxheleve të ndryshëm që përdoren për
prodhimin e farave sintetike [paraqitje tabelare sipas Suprasanna et al. (2006) dhe Kang
et al. (1982)].
Nr. Hidroxhelet

1

Agari

Avantazhet

Disavantazhet

Polisakaridet
Aftësi mjaft e mirë xhelifikuese

2. Agaroza

Xhelifikohet në temperature të
ulëta dhe ka pastërti të lartë
3. κ-Karrageenani Xhel termoreversibël

4. Kitosani

Nuk ka qëndrueshmëri në
temperature të larta
Nuk ka informacion

- I paqëndrueshëm në prani
të joneve
- Kërkon temperaturë të
lartë xhelifikimi
Efekt antimikrobial
Gjallëri e ulët e
qellizave bimore
Xhelifikon më shpejt se agari dhe Nuk ka informacion
ka qertësi më të madhe
Ka qëndrueshmëri mekanike,
1. Autoklavimi refukton
porozitet të lart dhe
shkallën e viskozitetit.
qëndrueshmëri në prani të joneve Preferohet sterilizim UV
njëvalente

5

Gellan gum-i

6

Algjinati

1

Xhelet organike
Poliakrilamidi Lejon bymimin dhe tkurrjen e
rruazave të xhelifikuara

Ka efekte toksike në
qeliza

Xhelet proteinike

2

3

Xhelatina

Polioksi

Agjenti i parë xhelifikues i
zbuluar
Rezinat
Nuk lejon rritje të mikrobeve
dhe nuk shkakton toksicitet

Është e qëndrueshme në një
kufi mjaft të ngushtë
temperaturash
Nuk ka informacion

 Procedura e inkapsulimit: Algjinati i natriumit xhelifikohet në prani të joneve
dyvalente të Ca2+ si pasojë e një shkëmbimi të joneve Na+ dhe Ca2+. Fortësia e xhelit
varet sigurisht nga sasia e algjinatit të natriumit, por mbi të gjitha varet nga sasia e joneve
Ca2+, pra nga përqëndrimi i tretësisës CaCl2·2H2O, të përdorur për xhelifikim. Duke qenë
se këto kapsula rrethojnë eksplantet, tretësira e algjinatit të natriumit dhe/ose ajo e
CaCl2·2H2O, para se të vendosen në kontakt me njëra-tjetrën, kombinohen me të gjithë
përbërësit e tretësirës bazale që parashikohet të përdoret në protokoll duke u shtuar edhe
sakaroza 2 – 4 %, në mënyrë që të ruhet mbijetesa e eksplanteve, por edhe rigjenerimi i
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tyre në bimë të plota (Antonietta et al., 1999; Lambardi et al., 2006; Pattnaik & Chand,
2000; etj.).
Tretësira e algjinatit të natriumit zakonisht përdoret në përqëndrimin 2 – 5%, ndërsa
tretësira e CaCl2·2H2O zakonisht aplikohet në përqëndrimin 100mM (Ara et al., 2000).
Eksplantet e vendosur në tretësirën e algjinatit të natriumit mund të merren me një
pincetë apo me një pipetë nga tretësira ku ndodhen (së bashku me një pjesë të tretësirës)
dhe të pikohen në formë pikëzash në tretësirën e CaCl 2·2H2O (Fig. 1.11).

Figura 1.11. Ilustrim skematik i teknologjisë së farave sintetike dhe aplikimeve të saj
(paraqitje skematike sipas Gantnait et al., 2017)

23

Klonimi i disa varieteteve elitë të arrës (Juglans regia L.) në Shqipëri dhe ruajtja e tyre
me anë të teknologjisë së farave sintetike
Koha optimale për formimin e rruazave të xhelit me konsistencë të kënaqshme është
zakonisht 30 min. (Daud et al., 2000; Kumari et al., 2014; Gantnait et al., 2017; etj.).
Domosdoshmërisht nevojitet që e gjithë procedura të realizohet në kushte asepsie të plotë
për të shmangur humbjet nga infeksionet.
1.6.3. Metodat kryesore të ruajtjes së farave sintetike
Farat sintetike të prodhuara mund të përdoren për shumë qëllime (Fig. 1.9), një prej të
cilave është dhe konservimi i gjermoplazmës bimore me interes (Fig. 1.12). Siç u
përmend më lart, drejtimet kryesore të ruajtjes që përfshijnë teknikat in vitro, janë ato të
rritjes minimale dhe kriokonservimi. Edhe farat sintetike përfshihen për ruajtje
afatshkurtër / afatmesme dhe afatgjatë, duke aplikuar të gjitha teknikat që kanë rezultuar
të suksesshme edhe për konservimin e formave të tjera të materialeve bimore. Në
Fig.1.12 paraqiten teknikat kryesore që aplikohen për secilën metodologji të konservimit,
të cilat janë raportuar sit ë sukseshme edhe në rastin e farave sintetike (Rihan et al.,
2017).

Figura 1.12. Metodologjitë e ruajtjes së farave sintetike
(paraqitje skematike sipas Rihan et al., 2017)
Ndër teknikat më të përdorura të ruajtjes është ajo e inkubimit në tempëratura të ulëta (2
– 8oC) e cila siguron ruajtje të gjallësirë për një periudhë disa mujore. Sujatha & Kumari,
(2008) në studimin e tyre raportuan konservimin në temperaturën 5 oC për një periudhë 60
javore të farave sintetike me inkorporim të ndërnyjeve të species Artemisia vulgaris.
Ndërkohë që farat sintetike të Gentiana lutea u konservuan me sukses në temperaturën
10oC për disa muaj (Holobiuc & Catana, 2012).
Ndërsa farat sintetike të Ipsea malabarica (Reichb. f.) J. D. Hook, u inokuluan në terren
të modifikuar ½ MS dhe shfaqën një rigjenerim të ngadalët që mundësoi zgjatjen e kohës
midis subkulturave për një periudhë disa javore krahasuar me mikroshumimin e
zakonshëm (Martin, 2003).
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1.7. Aspekte cito-histologjike si tregues të ndryshimeve strukturore
gjatë organogjenezës
Metodologjitë që përfshijnë analizimin e parametrave cito-histologjikë histologjike
përdoren gjerësisht jo vetëm për të kuptuar sistemet in vitro, por gjithashtu dhe për të
evidentuar ndonjë variacion të mundshëm midis varieteteve të ndryshëm, apo midis
bimëve të rritura in vivo dhe atyre të mikroshumuara. Nga raportimet në literaturë
evidentohet se varietete të marra nga habitate të ndryshme natyrore paraqesin diferenca
në tiparet makro- dhe mikromorfologjike, ku dallimet më të mëdha vërehen në dendësinë
dhe përmasat e gojëzave (Zekaj et al., 2007).
Gjatë kultivimit in vitro, ekspozimi në faktorë specifikë fiziko-kimikë, dhe kultivimi në
mikromjedise të mbyllura, janë faktorë themelorë që mund të shkaktojnë variacione në
parametrat cito-histologjikë si: shpërndarja dhe densiteti i gojëzave dhe/ose trikomave,
ndërtimi i kutikulës etj., variacione që në shumë raste janë përshtatshmëri ndaj kushteve
të kultivimit (Kozai et al., 1995; Hazarika, 2006). Nga ana tjetër, teknikat e
mikroshumimit përbëjnë një sistem ideal për të studiuar evolucionin në kohë të
strukturave epidermale, gjatë organogjenezës së eksplanteve në kulturë (Soukup et al.,
2004).
 Gojëzat
Gojëzat janë pore në sipërfaqen gjethore që lejojnë hyrjen e dioksidit të karbonit dhe
daljen e avujve të ujit në atmosferë. Por, duke qenë se bimët nga njëra anë
domosdoshmërisht duhet të ruajnë rezervat hidrike të tyre duke përdorur mekanizma
kontrolli të transpirimit, dhe nga ana tjetër duhet të përfshijnë CO 2 brenda në qeliza për
procesin e fotosintezës, dendësia dhe/ose pozicioni i gojëzave në epidermën gjethore
është i varur nga shumë faktorë. Nga studime të shumta, theksohet një fakt i rëndësishëm
që frekuenca e gojëzave dhe pozicioni i tyre në sipërfaqet gjethore është tipar themelor
përcaktues i species (Brewer, 1992). Veç të tjerash, numri dhe tipi i qelizave shoqëruese
janë parametra themelorë për karakterizimin dhe klasifikimin e gojëzave (Freire et al.,
2007; Claessens et al., 1973). Edhe temperatura mund të ndikojë në indeksin stomatal
pasi mendohet se është faktor themelor në procesin e formimit të gojëzave (Ferris et al.,
1996; Wagner, 1998).
Duke qenë se janë struktura që paraqesin variacione apo modifikime në varësi të
kushteve mjedisore, në shumë raste dallohen diferenca të mëdha edhe midis varieteteve të
ndryshme të së njëjtës specie. Nga një studim i bërë në 11 varietete të arrës nga rajone të
ndryshme të Turqisë, rezultoi se dendësia dhe përmasa e gojëzave paraqiste diferenca të
mëdha midis varieteteve (Uradoğlu & Gundogdu, 2011).
Ndërsa në një raportim të bërë nga studime në bimën e duhanit, propozohet që dendësia
dhe shpërndarja stomatale në epidermën e poshtme të gjetheve të përdoret si marker
seleksionues për rezistencën ndaj sëmundjeve (Yang et al., 2004). Këto tipare dhe
variacionet që shfaqen midis varieteteve, mund të përdoren në përshtatjen afatgjatë dhe
në seleksionim.
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Trikomat
Trikomat janë struktura tipike në bimë, të cilat mund të jenë të formave apo përmasave të
ndryshme. Ato klasifikohen në jogjendrore dhe gjendrore. Trikomat jogjendrore mund të
jenë njëqëlizore apo shumëqelizore, njëfijëzore apo të degëzuara etj. Ndërsa, trikomat
gjëndrore të cilat janë degëzime të jashtme të shtresës epidermale dhe përbëhen nga: (i)
Trupi, që është pjesa dalëse jashtë shtresës epidermale dhe (ii) Baza që është pjesa e
mbështetur në shtresën epidermale dhe nuk është e dukshme jashtë vetë indit.
Zakonisht, roli kryesor i trikomave në speciet drunore lidhet me përthithjen apo
reflektimin e dritës, mbrojtjen ndaj rrezeve UV, ndërveprimet me mikroorganizma të
ndryshëm etj. Gjithashtu, ato mund të mbrojnë dhe nga sulmet e mikroorganizmave apo
dëmtuesve të ndryshëm të bimës (Freire et al., 2007; Zekaj et al., 2007; Wang et al.,
2001). Roli i këtyre metabolitëve sekondarë që sekretohen në trikoma është ai mbrojtës
ndaj streseve biotike apo abiotike (Bergau et al., 2016; Kennedy, 2003; Coder, 2016;
etj.).
Studimi i trikomave ka rëndësi të madhe jo vetëm për arsye studimore duke ndihmuar të
kuptuarit e stadeve evolutive gjatë diferencimit qelizor (Schellmann & Hülskamp, 2005),
por gjithashtu ka dhe rëndësi të madhe praktike pasi ndihmon të kuptohen mekanizmat
mbrojtës që përdor bima ndaj streseve të ndryshme mjedisore (Shabala et al., 2014).
Raportime të shumta mbi studimin e trikomave evidentojnë faktin që dendësia dhe/ose
tipi i trikomave varet shumë nga alterimet fiziko-kimike të kushteve të rritjes, duke rritur
në këtë mënyrë numrin e kërkimeve shkencore që bëhen me qëllim përftimin e sasive më
të mëdha të metabolitëve sekondarë (Pras, 2000). Në këtë këndvështrim, aplikimi i
metodave in vitro mundëson modifikimin e faktorëve fiziko - kimikë specifikë për të
rritur dendësinë e trikomeve dhe/ose sintezën e metabolitëve të ndryshëm (Vantu et al.,
2009; Tousi et al., 2010). Shumë autorë kane evidentuar faktin se një variacion i gjerë në
tipin, shpërndarjen dhe tipin e trikomave vërehen edhe midis varieteteve të ndryshëm të
së njëjtës specie si psh. tek varietetet e fasules (Dahlin et al., 2021), të kastravecit (Xue et
al., 2019) etj.
Duke marrë në konsideratë faktin se edhe arra gjen një përdorim të gjerë në farmakologji
për shkak të komponimeve bioaktive që ajo prodhon, studimi i strukturave sekretore
përgjegjëse për këtë sintezë është i domosdoshëm. Një rëndësi të veçantë paraqet studimi
i proceseve evolutive të të tilla strukturave në stade të ndryshme të organogjenezës, por
gjithashtu edhe evidentimi i faktit nëse pas trajtimit me një protokoll specifik me qëllim
mikroshumimin këto struktura janë sërish prezente në indet bimore të rigjeneruara in
vitro.
Nga raportimet në literaturë evidentohet se formimi i trikomave mund të induktohet
dhe/ose të reduktohet nga përdorimi i fitohomoneve të ndryshme (Peiffer et al., 2009;
Boughton et al., 2005; Ishida et al., 2008; Kobayashi et al., 2012).
 Strukturat kristaline
Kristalet e oksalatit të kalciumit, mund të gjenden në pjesë të ndryshme të bimës si psh.:
në gjethe (Doaigey 1991), në rrënjë (Horner & Wagner, 1995) dhe në perikarp. Këto janë
lëndë që metabolizohen shumë ngadalë në disa tipë bimësh dhe, nëse grumbullohen në
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sasi të mëdha, ato mund të shkaktojnë efekte anësore të dëmshme. Për të shmangur këto
situata, vetë bimët lejojnë ekskretimin e tyre jashtë qelizës në formën e kristaleve
(Franceski & Horner, 1978). Formimi i kristaleve të oksalatit të kalciumit, përveçse mund
të jetë një formë e ruajtjes së homeostazës qelizore, në shumë raste ka edhe rol mbrojtës
ndaj faktorëve biotikë, duke shkatuar reaksione alergjike në këto të fundit (MolanoFlores, 2001; Rahman et al., 2006).
Kristalet e oksalatit të kalciumit paraqiten në forma të tilla si: rafide, stiloide dhe druze
dhe kryesisht vërehen në indet me rritje aktive (Prychid & Rudall, 1999). Kristalet mund
të paraqiten të vetmuar (kryesisht me përmasa më të mëdha), apo në formë grumbujsh
(me shumë grimca me përmasa më të vogla). Prania e kristaleve me forma specifike
dhe/ose e shpërndarjes apo pozicionimit të tyre në inde mund të shërbejë si një kriter
taksonomik, pavarësisht se kristalet më formë stiloide dhe rafide hasen në shumë familje
(Horner & Wagner, 1995).
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KAPITULLI II
MATERIALI DHE METODA
2.1.

Materialet bimore

Objekt i kësaj teme doktorature është arra angleze ose persiane, Juglans regia L. të
grumbulluara nga popullata të zonave me përhapje më të madhe:
Zona e Korcës;
Lugina e Vjosës (Përmet);
Si dhe varietete të tjera për krahasim:
1. Zona Tropojës;
2. Zona e Peshkopisë;
Është punuar me embrione zigotikë të izoluar nga fara të papjekura dhe të pjekura të arrës
të grumbulluara në zonat e përzgjedhura (Fig. 2.1). Farat e papjekura janë grumbulluar
nga masivet arrorë të zonave Korҫë, Përmet dhe Tropojë gjatë muajit prill - maj. Gjatë
periudhës gusht - shtator janë grumbulluar nga të katërta zonat e përmendura më lart fara
të pjekura të arrës në mënyrë që prej tyre të izoloheshin embrionet e maturuar.

Figura 2.1. Momente gjatë grumbullimit të materialit bimor

2.2.

Klonimi nëpërmjet metodologjive in vitro

2.2.1. Izolimi i eksplanteve dhe ruajtja e kushteve të asepsisë
 Përgatitja e eksplanteve dhe sterilizimi i tyre
Është realizuar sterilizim i dyfishtë me HgCl2 0.01% për 20 min. (në të dyja fazat) me
përzierje të vazhdueshme. Sterilizimi i parë është realizuar para zhveshjes së mbulesës së
farës. Pas kësaj farat janë lënë 12- 24 orë në ujë të rrjedhshëm, procedurë që mundëson
izolimin më të lehtë të embrioneve imaturë (Fig. 2.2a) dhe maturë. Sterilizimi i dytë është
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realizuar pas zhveshjes së mbulesës së farës (Fig. 2.2b). Pas të dyjave fazave të
sterilizimit eksplantet janë shplarë tre herë me ujë të distiluar dhe të sterilizuar (Muriithi
et al., 1993).


Izolimi i embrioneve dhe inokulimi i tyre në terren ushqyes

Embrionet janë izoluar duke u shkëputur nga endosperma me anë të prerjeve gjatësore
duke hequr dhe mbështjellën e farës (Fig. 2.2c). Pasi u shfaq aksi embrional, ky i fundit
është shkëputur me anë të një pincete dhe është inokuluar në terren ushqyes vetëm 1/3 e
gjatësisë së tij.
Në rastin e embrioneve imaturë, për shkak të stadit specifik të tyre, embrionet janë
izoluar bashkë me një pjesë endosperme, qoftë për arsye të vështirësisë së izolimit meqë
mund të pësonin ndonjë dëmtim mekanik gjatë prerjes, por qoftë dhe për faktin se
endosperma gjithashtu siguron lëndë ushqyese që do të bënin më të lehtë stabilizimin e
këtyre eksplanteve.


Inokulimi në fluksin laminar

Puna është kryer në fluksin laminar në kushte sterile ku boksi iu nënshtrua rrezatimit UV
rreth 20 min pas pastrimit me alkool 90 sipas protokollit standard. Pinceta e zhytur në
alkool 90 u kalua lehtë në flakë për të larguar alkoolin dhe me të u kapën embrionet
dhe/ose eksplantet e tjera bimore (në stadet pasardhëse të mikroshumimit). U vendos me
kujdes eksplanti në enën e kulturës duke u siguruar që qëndron mbi terren. Më pas, enët e
kulturës janë etiketuar me informacionin e domosdoshëm.

Figura 2.2. a) Arra të pamaturuara b) Sterilizimi i eksplanteve (nga fara të maturuara) c)
Izolimi i embrioneve zigotikë në kushte aseptike

2.2.2. Trajtimet për shmangien e stresit oksidativ në eksplantet e izoluar
 Embrione zigotikë të pamaturuar
Në rastin e përdorimit të embrioneve zigotikë të pamaturuar si eksplante fillestare, në
terrenin ushqyes të kulturës u shtua acid askorbik në përqëndrimin 100 mg/l, me qëllim
reduktimin e shenjave të stresit oksidativ. Pavarësisht kësaj, u vu re se këto eksplante
shfaqnin shenja të theksuara të stresit oksidativ në kulturë, gjë që bënte shumë të vështirë
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stabilizimin e kënaqshëm të kulturave dhe rigjenerimin e bimëzave në stadet e mëtejshme
të mikroshumimit.
 Embrione zigotikë të maturuar
Për embrionet zigotikë të maturuar u aplikua paratrajtimi me tretësirë acidi askorbik në
mënyrë që të minimizohej stresi oksidativ i cili do të shkaktonte një sintezë të lartë të
lëndëve polifenolike. Fillimisht është punuar me embrione zigotikë maturë të izoluar nga
zona e Korҫës. Janë testuar 2 përqëndrime të ndryshme të tretësirës antioksiduese (150
mg/l dhe 200 mg/l acid askorbik) dhe 3 kohëzgjatje ekspozimi (10, 15 dhe 20 min.) për
secilën tretësirë, pra gjithsej 6 trajtime të ndryshme (I – VI) (Pasqyra 2.1). Pas ҫdo
trajtimi, eksplantet janë shpëlarë 3 herë me ujë të distiluar dhe të sterilizuar. Të gjitha
trajtimet janë realizuar në fluksin laminar.
Pasqyra 2.1. Përqëndrimet e tretësirave të acidit askorbik dhe koha e ekspozimit në
secilën prej tyre
Trajtimi

Përqëndrimi i
acidit askorbik

Koha e
ekspozimit

Kontrolli

0 mg/l

-

I

150 mg/l

10 min.

II

150 mg/l

15 min

III

150 mg/l

20 min

IV

200 mg/l

10 min

V

200 mg/l

15 min

VI

200 mg/l

20 min

Për ҫdo trajtim është vlerësuar stresi oksidativ i shfaqur në kulturë. Rezultatet e fituara
për secilin trajtim u krahasuan midis tyre dhe me variantin Kontroll (eksplante të
patrajtuar) në mënyrë që të evidentohej protokolli më efektiv për këtë qëllim. Për të
përcaktuar nivelin e nxirjes së eksplanteve në kulturë, në mënyrë që të realizoheshin dhe
krahasimet midis trajtimeve, është realizuar vlerësimi sipas Pasqyrës 2.2.
Pasqyra 2.2. Përcaktimi i nivelit të nxirjes së eksplanteve
Niveli i nxirjes

Simptomat që shfaqen si pasojë e stresit oksidativ

0

Nxirje e lehtë e eksplanteve

1

Nxirje mesatare e eksplanteve

2

Nxirje e lartë e eksplanteve (që shkakton dhe vdekje të tyre)

Pas vrojtimeve dhe analizimeve të rezultateve për evidentimin e paratrajtimit më efektiv
në drejtim të reduktimit të stresit oksidativ, ky paratrajtim është aplikuar për embrionet
zigotikë të maturuar për të katërt varietetet ku është analizuar dhe ndryshueshmëria në
përgjigjen e varieteteve të ndryshme në vlerën e nivelit të nxirjes.
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2.2.3. Tretësirat bazale dhe tretësirat stok të përdorura në stade të ndryshme të
mikroshumimit
Në stade të ndryshme të mikroshumimit të embrioneve të arrës dhe të bimëzave të fituara
prej tyre, janë përdorur gjithsej tre tretësira bazale (në varësi të qëllimit në çdo stad) dhe
konkretisht: MS – Murashige & Skoog (Murashige & Skoog, 1962), WPM – Woody
Plant Medium (Lloyd & McCown, 1980), DKW – Driver-Kuniyuki Walnut (Driver &
Kuniyuki, 1984) (Pasqyra 2.3). Për embrionet imaturë është përdorur vetëm tretësira
bazale DKW. Për secilën kategori të përbërësve të tretësirave bazale janë përgatitur
tretësirat stok me një vëllim dhe përqëndrim të caktuar (Pasqyra 2.3; Fig. 2.3).

Figura 2.3. Përgatitja e tretësirave bazale dhe e tretësirave të tjera stok
Tretësirat stok janë të grupuara me përmbajtje specifike sipas kategorive të mëposhtme:
Tretësira stok të makro- dhe mikro elementëve;
Tretësira stok e kelatit të hekurit;
Tretësira stok të vitaminave;
Tretësira stok të hormoneve bimorë;
Prej solucioneve stok të secilës kategori janë marrë sasitë e domosdoshme në momentin e
përgatitjes së terreneve ushqyese, në mënyrë që në terrenin e përgatitur me një vëllim të
caktuar, ҫdo përbërës i tretësirës bazale të jetë në përputhje me përqëndrimin tabelar
(mg/l). Përveç tretësirave bazale, edhe hormone bimorë dhe/ose rregullatorët e rritjes janë
përgatitur paraprakisht si tretësira stok dhe më pas janë shtuar sasitë përkatëse në varësi
të qëllimit dhe/ose sasisë së terreneve ushqyese të përgatitura. Për të gjitha hormonet
dhe/ose rregullatorët e rritjes, janë përgatitur tretësira stok më vehte me një vëllim dhe
përqëndrim të caktuar.
Të gjitha tretësirat stok të çdo kategorie janë përgatitur në përputhje me protokollet
standard specifike dhe janë ruajtur në kushte specifike në varësi të kategorisë ku bëjnë
pjesë. Solucionet stok të hormoneve bimore përdoren deri në 2 javë pas përgatitjes dhe jo
më tepër sepse degradohen shpejt duke humbur kështu funksionin e tyre.
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Pasqyra 2.3. Përbërja e tretësirave bazale të përdorura për induktimin e organogjenezës
in vitro (mg/l)
Makro-elementët

MS
(Murashige & Skoog)

WPM
(Woody Plant Medium)

DKW
(Driver-Kuniyuki Walnut)

NH4NO3

1650

400

1416

CaCl2 2H2O

440

96

144

Ca(NO3)2 4H2O

-

556

1960

MgSO4 7H2O

370

370

743

KNO3

1900

-

-

KH2PO4

170

170

258

K2SO4

-

990

1560

CoCl2 6H2O

0.025

-

0.05

CuSO4 5H2O

0.025

0.25

0.05

FeSO4 7H2O

27.85

27.85

27.85

Na2-EDTA

37.25

37.3

37.25

MnSO4 H2O

16.9

22.3

32

KJ

0.83

-

1.6

Na2MoO4 2H2O

0.25

0.25

5.0

ZnSO4 7H2O

8.6

8.6

21.2

Zn(NO3)·6H2O

-

-

-

H3BO3

6.2

6.2

12.4

Glicina

2.0

2.0

1.0

Cisteina

-

-

1.0

Acid nikotinik, PP

0.5

0.5

1.0

Tiamina HCl, B1

0.1

1.0

1.0

Piridoksina, B6

0.5

0.5

1.0

Pantotenat Ca

-

-

1.0

Biotina

-

-

0.05

Mio-inozitol

100

-

100

Mikro-elementët

Aminoacidet

Vitaminat
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2.2.4. Tipet / kombinimet hormonale dhe përbërësit e tjerë të terreneve ushqyese
në ҫdo stad të mikroshumimit
 Embrionet zigotikë të pamaturuar
a. Embrionet zigotikë të pamaturuar të tre varieteteve, pas izolimit u inokuluan në
terren ushqyes DKW me raport hormonal citokininë : auksinë 10 : 1, dhe konkretisht
citokinina BAP (6-benzilaminopurinë) në përqëndrim 1 mg/l dhe auksina AIA (acidi
indol acetik) në përqëndrim 0.1 mg/l. Veҫ të tjerash, u shtua dhe acidi askorbik në
përqëndrimin 100 mg/l. Terreni ushqyes u plotësua me sakarozë 3% dhe agar 0.6%. Vlera
e pH u saktësua në 5.7 para autoklavimit.
b. Për këtë kategori eksplantesh, u realizua vetëm stadi i parë i organogjenezës in vitro,
pasi u paraqit një përqindje shumë e ulët mbijetese si pasojë e stresit të lartë oksidativ që
shfaqën eksplantet në kulturë.
 Embrionet zigotikë të maturuar
Për katër varietet e arrës në studim, janë realizuar tre stadet e mikroshumimit nisur nga
embrionet zigotikë të maturuar si eksplante fillestare. Terreni ushqyes në secilin nga
stadet e mikroshumimit kishte kërkesa dhe përbërje specifike si vijon:
Induktimi i organogjenezës in vitro
a- Në këtë stad janë testuar tre tretësirat bazale të lartpërmendura MS, WPM dhe
DKW, me qëllim evidentimin e terrenit bazë më efektiv që garanton induktim optimal të
organogjenezës in vitro në eksplantet e inokuluar.
b- Në këtë stad terrenet ushqyes nuk kanë në përmbajtje hormone bimore apo
rregullatorë rritjeje.
c- Terreni ushqyes u plotësua me sakarozë 3% dhe agar 0.6%. Vlera e pH u saktësua në
5.7 para autoklavimit.
Rigjenerimi in vitro nëpërmjet subkulturave
Bimëzat e fituara nga stadi i mëparshëm, për të katërt varietetet e arrës objekt i këtij
studimi, u kaluan në stadin e subkulturës me qëllim shtimin në masë të bimëzave për
secilin varietet.
a. Në këtë stad u testuan tre tipe të ndryshme citokininash: BAP (6-benzilaminopurinë),
zeatinë dhe kinetinë, në përqëndrim 2 mg/l secila.
b. Përveç kësaj, në të gjitha trajtimet në terrenin ushqyes është shtuar dhe auksina ANA
(acidi 1-naftalenacetik) në përqëndrimin 0.1 mg/l.
c. Në të gjitha përsëritjet e këtij stadi, u përdor tretësira bazale MS në të gjitha
varietetet e arrës.
d. Terreni ushqyes u plotësua me sakarozë 3% dhe agar 0.6%. Vlera e pH u saktësua në
5.7 para autoklavimit.
Rrënjëzimi in vitro
Bimëzat e fituara nga përsëritjet e subkulturave, u vendosën në kushte të përshtatshme
për induktimin e rizogjenezës in vitro.
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a. Për këtë qëllim janë testuar dy lloje auksinash, konkretisht ANA (acidi 1naftalenacetik) dhe AIB (acidi 1-indol butirik) në përqëndrimin 1 mg/l secila.
b. Në të gjitha përsëritjet e këtij stadi, u përdor tretësira bazale MS në të gjitha
varietetet e arrës.
c. Terreni ushqyes u plotësua me sakarozë 3% dhe agar 0.6%. Vlera e pH u saktësua në
5.7 para autoklavimit.
2.2.5. Parametrat fizikë në dhomën e rritjes vegjetative
Pas inokulimit të eksplanteve në enët e kulturës është shënuar data e kulturës, emri i
species dhe lloji i eksplantit. Më pas enët e kulturës, në rastin kur janë përdorur embrione
zigotikë të maturuar si eksplante fillestare, janë vendosur në dhomën e kulturës me
parametra të kontrolluar: temperaturë 20-25°C, fotoperiodë 16 orë ndriçim / 24 orë dhe
intensiteti i ndriçimit 2000 luks (Fig. 2.4).
Ndërsa enët e kulturës me embrione zigotikë imaturë u inkubuan në errësirë në 24 orët e
para pas inokulimit në mënyrë që të reduktohej stresi oksidativ në kulturë. Më pas kaluan
në fotoperiodë 16 orë ndriçim / 24 orë dhe intensiteti i ndriçimit 2000 luks.

Figura 2.4. Pamje e dhomës së kulturës in vitro në Laboratorin e Departamentit të
Bioteknologjisë, FSHN, UT
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2.3.

Konservimi in vitro nëpërmjet teknologjisë së farave sintetike

2.3.1. Formimi i farave sintetike me anë të teknikës së inkapsulimit
Bimëzat e varieteteve të arrës, të përftuara nga mikroshumimi, u inkapsuluan në rruaza
algjinati me qëllim formimin e farave sintetike. Si fillim u izoluan sythet të majës dhe
anësorë nga bimëzat e shumuara in vitro. Procedura e izolimit të sytheve u realizua në
fluksin laminar në kushte sterile.
a. Fillimisht është përgatitur terren MS i modifikuar pasi janë eleminuar kripërat që
furnizojnë me jone Ca2+ (në mënyrë që të parandalohet xhelifikimi i terrenit pas
shtimit të algjinatit të natriumit). Në këtë terren është shtuar algjinat natriumi 3% me
viskozitet të mesëm (Pasqyra 2.4/tretësira 1).
b. Janë izoluar sythe nga bimëzat e fituara in vitro dhe janë vendosur në tretësirën e
përgatitur si në pikën a.
c. Më pas janë pipetuar të gjitha sythet në solucion MS të kombinuar me 100 mM CaCl 2
x 2 H2O (Pasqyra 2.4/tretësira 2). Në këtë tretësirë sythet janë lënë për rreth 30 minuta
në mënyrë që të formoheshin rruazat xhelatinoze (farat sintetike), secila me përmasë
rreth 5 mm dhe me një syth në brendësi (Fig. 2.5a, b).
2.3.2. Dehidratimi i farave sintetike në tretësira me përmbajtje sakaroze
Një pjesë e farave sintetike (rruazat e xhelifikuara me eksplantet në brendësi) u
dehidratuan në terrene të lëngëta MS me përmbajtje të sakarozës 0.5 M për 3 orë (Fig.
2.5c; Pasqyra 3.4/tretësira 3). Sakaroza, ashtu sikurse dhe shumë përbërje të tjera si psh,
sheqer alkoolet (manitol, sorbitol etj.) përdoren gjerësisht si stabilizuas osmotikë dhe në
ato raste kur domosdoshmërisht kërkohet zbatimi i një metodologjie që kërkon
dehidratim eksplantesh.
Për shkak të uljes së potencialit osmotik në tretësirën e jashtme (si pasojë e shtimit të
sakarozës), rrjedhimisht ulet dhe vlera e potencialit ujor. Kjo detyron daljen e ujit nga
qelizat, indet, apo eksplantet e inkapsuluar në kët të rast, në tretësirën e jashtme. Si
rrjedhojë eksplantet dehidratohen, situatë që ngadalëson proceset metabolike të tyre.

Figura 2.5. a) Transferimi i sythit të majës në tretësirë algjinati b) Transferimi me pipetë
i terrenit me përmbajtje algjinati së bashku me sythin në terrenin që përmban CaCl 2 x 2
H2O c) Dehidratimi në tretësirë sakaroze
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Pasqyra 2.4. Terrenet e fazës së inkapsulimit dhe të dehidratimit
Përbërësit

Sasia (për 100 ml)
Tretësira 1

Tretësira 2

Tretësira 2

Makroelementë 10 ml
MS (10x)

10 ml

10 ml

Mikroelementë 10 ml
MS (10x)

10 ml

10 ml

Kelati i hekuri 1 ml
(100x)

1 ml

1 ml

Vitaminat MS 1 ml
(100x)

1 ml

1 ml

Sakarozë

3g

3g

17.1 g

Glicerol

1ml

1ml

-

Alginat
natriumi

3g

1,1 g

-

pH

5,5

5,5

5,5

2.3.3. Konservimi i farave sintetike me metoda të rritjes minimale
Me qëllim konservimin afatshkurtër dhe/ose afatmesëm të farave sintetike, janë testuar
disa metoda që kishin të bënin me ekspozimin e tyre në kushte temperature dhe/ose
dehidratimi. Në secilën procedurë, rruazat u vendosën në terrene ushqyese MS me
përmbajtje të citokininës BAP 1 mg/l dhe të auksinës ANA 0.1 mg/l.
Farat sintetike u ndanë në dy grupe ku gjysmat u inokuluan menjëherë në terrenet
ushqyese, ndërsa gjysma tjetër pasi iu nënshtrua dehidratimit në tretësirë sakaroze 0.5 M
për tre orë. Përsa i përket kushteve fizike të inkubimit të enëve të kulturës me farat
sinetike të inokuluara në to, u vlerësuan dy kushte të tilla përsa i përket vlerës së
temperaturës, dhe konkretisht, inkubim në 8oC dhe inkubim në 25oC. Në të dyja kushtet e
inkubimit u vendosën enë kulture me fara sintetike të dehidratuara dhe jo të dehidratuara.
Në mënyrë të përmbledhur, trajtimet e aplikuara me qëllim konservimin e eksplanteve të
tilla paraqiten në Pasqyrën 2.5.
2.3.4. Rigjenerimi i bimëzave pas konservimit me metoda të rritjes minimale
Është vlerësuar potenciali rigjenerues i bimëzave nga farat sintetike në secilin grup pas
kultivimit të këtyre të fundit në terrenin e subkulturës dhe në kushtet e dhomës
vegjetative.
Përqindja e rirritjes së rruazave të gjalla (me ngjyrë të gjelbër dhe pa nekroza) është
vlerësuar si përqindja e atyre të cilat kanë shfaqur një rritje në përmasa dhe nxjerrjen e të
paktën një sythi të vogël pas çarjes së kapsulës së algjinatit deri në 3 javë pas kultivimit
në terrenin standard të rritjes.
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Për eksplantet e inkubuar në temperaturë 25oC në kushtet e dhomës vegjetative, ësht bërë
monitorimi periodik i rigjenerimit të tyre sipas trajtimit përkatës. Për eksplantet e
inkubuar në temperaturë 8oC në dhomë frigoriferike, monitorimi i potencialit rigjenerues
dhe/ose të mbijetesës është bërë pasi ato janë vendosur në kushtet e dhomës vegjetative
(2.5 muaj pas inkubimit në kushtet fillestare).
Pasqyra 2.5. Metodologjitë e aplikuara për konservimin e farave sintetike

2.4.

Trajtimet

Procedura e aplikuar

I

Temperaturë 25oC në kushtet e dhomës vegjetative pa iu
nënshtruar dehidratimit

II

Temperaturë 25oC në kushtet e dhomës vegjetative pas
dehidratimit

III

Temperaturë 8oC në dhomë frigoriferike pa iu nënshtruar
dehidratimit

IV

Temperaturë
dehidratimit;

8oC

në

dhomë

frigoriferike

pas

Analiza histologjike e materialeve bimore të rigjeneruara in vitro


Metodologjia për vlerësimin cito-histologjik i gjethëzave nga bimë të rigjeneruara
in vitro për varietetin e zonës së Korçës dhe atë të Peshkopisë
Për gjethëzat nga bimë të rigjeneruara in vitro të varietetit të zonës së Korçës dhe të atij të
Peshkopisë u realizua analiza cito-histologjike, duke marrë mostra nga bimëza me moshë
4 javore në stadin e subkulturës.
Një pjesë e preparateve mikroskopike u përgatitën me metodën koloidale nëpërmjet
teknikës ‘nail polish’, nëpërmjet marrjes të gjurmëve të gjetheve në lamë. Në disa raste u
aplikua teknika standarde e shkëputjes së epidermës në gjethëzat e formuara in vitro dhe
ngjyrimi me lugol.
Më pas u realizua vrojtimi në fushë mikroskopike duke përdorur okular me zmadhim 10x
dhe objektiv me zmadhim 40x. Për kalibrimin e fushës mikroskopike, u përdor objektivi
mikrometër 0.01 mm (10 µm).
Për varietetet e të dy zonave u analizuan të paktën 5 gjethe me nga 5 fusha mikroskopike
tek secila, pra në total 25 fusha. Si bazë për përcaktimin e tipit të gojëzave u përdor
skema e klasifikimit stomatal e Dilcher (1974) dhe Wilkinson (1979).

Metodologjia për analizën citologjike të kristaleve të oksalatit të kalciumit në
materialet bimore të varietetit të zonës së Përmetit
U vlerësua prania e kristaleve të oksalatit të kalciumit në materiale bimore të varietetit të
zonës së Përmetit, të izoluar në stade të ndryshme të ciklit jetësor, dhe konkretisht:
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- në perikarpin të frutave të pamatururar të izoluar në kushte të rritjes in vivo duke
realizuar prerje gjatësore të materialeve bimore;
- në strukturat e rigjeneruara në fazat e hershme të organogjenezës in vitro të embrioneve
zigotikë të maturuar dhe në gjethet e rigjeneruara in vitro;
Preparatet mikroskopike u analizuan për praninë e formacioneve kristaline dhe
karakteristikave të tyre në mikroskop optik. Si ngjyrues i preparateve mikroskopike, këto
të fundit të përgatitur me teknikën e shtypjes, u përdor orseina.

2.5.

Parametrat
monitoruar

fiziologjikë,

biometrikë

dhe

histologjikë

të

Në pjesë eksperimentale të ndryshme të këtij studimi janë realizuar matje, vrojtime dhe
analizime për parametra të caktuar në varësi të qëllimit të aplikimit. Më poshtë paraqiten
stade eksperimentale specifike dhe vrojtimet apo analizimet në secilin prej tyre.
 Procedurat për shmangien e stresit oksidativ në embrionet zigotikë të maturuar
të katër varieteteve të arrës
Në këtë fazë eksperimentale janë vrojtuar dhe analizuar:
- niveli i nxirjes së eksplanteve pas secilit para trajtim me tretësirën antioksiduese;
- përqindja e proliferimit të eksplanteve pas secilit paratrajtim;
- përqindja e infeksionit të eksplanteve pas izolimit dhe inokulimit të tyre në terrenet
ushqyese të përdorura;
- evidentimi i varietetit që përgjigjet më me efektivitet ndaj paratrajtimit për shmangien e
oksidimit polifenolik;


Testimi i tretësirave bazale të ndryshme në stadin e proliferimit

Në këtë fazë eksperimentale, me anë të vlerësimit të parametrave biometrikë si gjatësi
sythi, numër sythesh dhe numër gjethesh, janë analizuar:
- Efekti i tretësirave bazale të ndryshme brenda një kultivari me qëllim specifikimin e
tretësirës bazale më efektive përsa i përket shumimit në masë për një varietet të caktuar;
- Efekti i së njëjtës tretësirë bazale midis varieteteve të ndryshëm me qëllim evidentimin
e ndryshueshmërisë së përgjigjeve mes varieteteve për një trajtim të caktuar, si dhe të
seleksionimit të varietetit që përgjigjet më mirë;


Testimi i efektit të citokininave të ndryshme në stadin e subkulturës

Në këtë fazë eksperimentale, me anë të vlerësimit të parametrave biometrikë për
përcaktimin e rritjes së biomasës, janë analizuar:
- Efekti i citokininave të ndryshme brenda një kultivari me qëllim evidentimin e
citokininës më efektive përsa i përket shumimit në masë për një varietet të caktuar;
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- Efekti i së njëjtës citokininë midis varieteteve të ndryshëm me qëllim evidentimin e
ndryshueshmërisë së përgjigjeve mes varieteteve për një trajtim të caktuar, si dhe të
seleksionimit të varietetit që përgjigjet më mirë;


Testimi i efektit të auksinave te ndryshme në stadin e rizogjenezës

Në këtë fazë eksperimentale janë testuar:
- Indeksi i formimit të kallusit rrënjor dhe i induktimit të rizogjenezës gjatë trajtimit me të
dy tipet e auksinave për të gjitha varietetet;
- Efekti i auksinave të ndryshme për secilin varietet dhe krahasimi midis varieteteve të
ndryshëm nëpërmjet parametrave biometrikë të monitoruar si numër gjatësi e rrënjëve;
- Evidentimi i auksinës më efektive dhe varietetit që përgjigjet më me efektivitet në këtë
stad të mikroshumimit;


Konservimi i eksplanteve të inkapsuluar me metoda të rritjes minimale

Pasi u prodhuan farat sintetike për secilin varietet të arrës, për secilën metodë konservimi
në të cilën ato u ekspozuan është analizuar;
- Përqindja e mbijetesës, e rigjenerimit dhe sasia totale e bimëzave të fituara gjatë
ekspozimit të farave sintetike të formuara nga sythe të katër varieteteve të arrës në
trajtime të ndryshme fiziko-kimike;
- Analizimi i reagimit të varieteteve të arrës për të evidentuar ndonjë ndryshueshmëri në
përgjigjet e dhëna në trajtimet specifike;
- Koha e proliferimit të çdo varieteti (ditë) të trajtuar me një metodë specifike pas
inkubimit në kushtet e dhomës vegjetative;
- Kohëzgjatja e konservimit të farave sintetike në secilën metodologji të rritjes minimale
të aplikuar për secilin varietet të arrës;


Aspekte cito-histologjike për bimë të rritura in vivo dhe in vitro

Nga vlerësimi cito-histologjik i gjethëzave nga bimë të rigjeneruara in vitro të varietetit të
zonës së Korçës janë analizuar dhe vrojtuar parametra të tillë si:
- Struktura epidermale;
- Shpërndarja e gojëzave, tipi, frekuenca dhe përmasat e tyre;
- Tipi i trikomave;
- Prania dhe veçoritë e strukturave kristaline;
Ndërsa nga analiza citologjike të druzeve në perikarpin e frutave të pamaturuar të
varietetit të Përmetit është vlerësuar:
- Prania apo mungesa e druzeve në këto struktura;
- Shpërndarja, forma, përmasat e tyre etj.
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2.6.

Përpunimi i të dhënave

Të gjitha eksperimentet janë realizuar në 3 përsëritje, në periudha kohore të njëjta, por në
vite kalendarike të ndryshme. Për secilën situatë eksperimentale, janë grumbulluar,
analizuar dhe përpunuar një numër mostrash (≥30) i tillë që të mundësohej dhe përpunimi
statistikor i të dhënave. Të gjitha të dhënat eksperimentale u përpunuan me metodat
Student’s, Tukey-Kramer dhe me Analizën e Variancës (P < 0.05). Të dhënat janë
paraqitur si mesatare të shoqëruara nga gabimi standard dhe deviacioni standard. Analiza
statistikore u realizua duke përdorur programin statistikor JMP 7.0.
Grafikët ilustrues të të dhënave të përftuara janë ndërtuar në programet Microsoft Excel
dhe JMP 7.0. Të gjitha fotot për vlerësimin e karakteristikave epidermale apo
parametrave të tjerë cito-histologjikë janë realizuar me mikroskop trinokular Olympus të
pajisur me kamera dhe matjet janë realizuar me programin kompjuterik Mikrogiciel.
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KAPITULLI III
REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1.

Shmangia e stresit oksidativ në kulturë

3.1.1. Reagimi i embrioneve zigotikë të pamaturuar ndaj pasojave të stresit
oksidativ
Në rastin e përdorimit të embrioneve zigotikë të pamaturuar si eksplante fillestare për tri
varietet e grumbulluara për këtë eksperiment (Korçë, Përmet dhe Peshkopi), në terrenin
ushqyes të kulturës u shtua acid askorbik në përqëndrimin 100 mg/l, me qëllim
reduktimin e shenjave të stresit oksidativ. Vihet re se këto eksplante shfaqin shenja të
theksuara të stresit oksidativ në kulturë, gjë që bën shumë të vështirë stabilizimin e
kënaqshëm të kulturave dhe rigjenerimin e bimëzave në stadet e mëtejshme të
mikroshumimit. Shenjat e para të stresit oksidativ në këto eksplante vërehen që në
momentin e izolimit të eksplanteve gjatë punës në fluksin laminar, gjë që vështirëson
akoma më tepër izolimin efektiv të eksplanteve.
Veç të tjerash, vërehet edhe ndryshimi i ngjyrës së terrenit ushqyes (zverdhje deri në kafe
të errët) brenda pak minutave pas inokulimit si pasojë e lëshimit të lëndëve polifenolike
në terren. Kjo sintezë e shtuar e tyre dhe nxirja e eksplanteve që në momentin e izolimit,
shkakton një shkallë mjaft të ulët të mbijetesës (që në 24 – 48 orët e para të kulturës.
Eksplantet e pakta që mbijetojnë pas ndërrimit të vazhdueshëm të terrenit të kulturës,
kallusojnë, por nuk vërehet rigjenerimi i organeve nga ky kallus (Fig. 3.1).

Figura 3.1. Kallusimi dhe nekroza e shfaqur në embrionet imaturë të arrës në stadin e
parë të mikroshumimit
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3.1.2. Gjetja e një trajtimi efektiv për parandalimin e stresit oksidativ
Vrojtimet dhe matjet janë realizuar 15 ditë pas inokulimit të embrioneve zigotikë të
izoluara nga varieteti i zonës së Korҫës në ҫdo trajtim për parandalimin e stresit
oksidativ, duke përfshirë dhe variantin kontroll. Qëllimi në këtë fazë të studimit ishte
stabilizimi i një protokolli paratrajtimi që do të minimizonte në mënyrë efektive stresin
oksidativ. Më tej ky protokoll do të të aplikohej dhe për varietetet e tjera të arrës në stadin
e proliferimit të tyre.
Vihet re se eksplantet në trajtime të ndryshme dhe/ose në kontroll shfaqin nivel të
ndryshëm të nxirjes (Fig. 3.2). Përveҫ nivelit të nxirjes, u vlerësua dhe përqindja e
infektimit të eksplanteve dhe ajo e proliferimit, veҫanërisht kjo e dyta si një përgjigje që
ndikohet jashtëzakonisht shumë nga niveli i stresit oksidativ të shfaqur në kulturë.
Në Pasqyrën 3.1 paraqiten rezultatet për nivelin e nxirjes, përqindjen e infektimit dhe të
mbijetesës së eksplanteve në secilin trajtim.

Figura 3.2. Nivele të ndryshme të nxirjes për shkak të stresit oksidativ në eksplantet e
Juglans regia të varietetit të Korçës
Në lidhje me nivelin e nxirjes, mund të thuhet se ky parametër është shumë i ndikuar nga
përqëndrimi i tretësirës antioksiduese si dhe nga koha e ekspozimit në të. Eksplantet nga
varianti Kontroll shfaqin një nivel më të lartë të nxirjes, specifikisht 1.63, gjendje që
mund të konsiderohet si stres oksidativ i ashpër që shkakton dhe vdekjen e shumicës së
eksplanteve të inokuluar në terren ushqyes. Niveli i nxirjes për variantin Kontroll është
statistikisht mjaft i ndryshëm në krahasim me të gjitha trajtimet e tjera (Pasqyra 3.1;
Grafiku 3.1).
Gjithashtu vërehet se në trajtimet ku është përdorur 150 mg/l acid askorbik, në të gjitha
rastet shfaqet nivel më i lartë i nxirjes së eksplanteve në krahasim me trajtimet ku është
përdorur acid askorbik në përqëndrimin 200 mg/l. Për këto të fundit mund të theksohet se
trajtimi në këtë përqëndrim për 10 min. nuk paraqet ndonjë diferencë statistikore përsa i
përket nivelit të nxirjes me asnjë nga trajtimet ku është përdorur acid askorbik 150 mg/l.
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Pasqyra 3.1. Niveli i nxirjes, proliferimi (%) dhe infektimi (%) i eksplanteve në trajtime
të ndryshme dhe të krahasuara me grupin Kontroll
Trajtimi

Niveli i
nxirjes

Proliferimi
(%)

Infektimi
(%)

Kontrolli

1.63 ± 0.09 a

24.4

31.1

1.23 ± 0.11

b

33.3

28.8

1.16 ± 0.12

b

37.7

28.8

III

1.01 ± 0.12

b

51.1

24.4

IV

1.02 ± 0.10 b

66.6

20.0

V

c

88.8

26.6

I
II

0.63 ± 0.11

0.40 ± 0.09 c
82.2
17.7
VI
Shënim: Nivelet që nuk lidhen nga e njëjta gërmë janë statistikisht të ndryshme
Nga rezultatet e përftuara vërehet se trajtimet në të cilët shfaqet niveli më i ulët i nxirjes
dhe që paraqesin diferenca statistikore me trajtimet e tjera përsa i takon këtij parametri të
monitoruar, janë trajtimet në të cilat përdoret acid askorbik 200 mg/l me një kohëzgjatje
ekspozimi prej 15 min. dhe 20 min. Mund të theksohet se rezultati pozitiv që vërehet në
këto trajtime i detyrohet kombinimit të përqëndrimit të acidit askorbik me kohën e
ekspozimit të eksplanteve në këtë tretësirë. Konkretisht, arrihet një nivel i nxirjes prej
0.63 gjatë ekspozimit prej 15 min. dhe 0.40 gjatë ekspozimit prej 20 min. Nuk vërehen
diferenca statistikore midis këtyre trajtime përsa i përket nivelit të nxirjes (Pasqyra 3.1;
Grafiku 3.1).
Përqindja e proliferimit të eksplanteve është një parametër mjaft i ndikuar nga nga stresi
oksidativ që eksplantet pësojnë në kushtet e kulturës. Siҫ vërehet nga rezultatet e
përftuara, varianti që shfaq nivelin më të lartë të stresit oksidativ, paraqet vlerat më të
ulëta përsa i takon përqindjes së proliferimit (Pasqyra 3.1).
Në lidhje me këtë parametër, vërehet qartë se trajtimet V dhe VI në të cilat përdoret acid
askorbik 200 mg/l me një kohëzgjatje ekspozimi prej 15 min. dhe 20 min. përkatësisht,
paraqesin vlerat më të larta të proliferimit, 88.8 % dhe 82.2 %, për arsye të shmangies së
oksidimit polifenolik të eksplanteve (Grafiku 3.2). Në lidhje me dy rezultatet e
mësipërme, mund të thuhet se përqindja më e ulët e proliferimit (82.2 %) në trajtimin VI
në krahasim me përqindjen e proliferimit (88.8 %) në variantin V, mund të jetë rezultat i
efekteve anësore që shfaqen kur një trajtim i caktuar zgjat për një periudhë më të gjatë.
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Niveli i nxirjes
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Grafiku 3.1. Analiza njëdrejtimëshe për vlerësimin e Nivelit të nxirjes në trajtimet e
ndryshme dhe në variantin Kontroll

Grafiku 3.2. Proliferimi (%) dhe infektimi (%) i embrioneve zigotikë të arrës në trajtime
të ndryshme për shmangien e stresit oksidativ në krahasim me variantin Kontroll
Përsa i përket shkallës së infektimit, për të gjitha trajtimet dhe variantin Kontroll, u ndoq
e njëjta procedurë sterilizimi për vendosjen e kushteve të asepsisë. Acidi askorbik nuk
luan ndonjë rol si agjent dezinfektues dhe/ose sterilizues. Për këtë arsye, diferencat në
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shkallën e infektimit të eksplanteve mund të jenë rezultat i punës gjatë izolimit mekanik
të embrioneve zigotikë dhe/ose procedurave të tjera të realizuara gjatë inokulimit të tyre
në terrenin ushqyes. Mbirja e embrioneve zigotikë dhe zhvillimi i rrënjëve vërehet pas 3
– 5 ditëve kultivim, ndërsa gjethet zhvillohen pas 7 – 8 ditësh. Për shkak të cilësive
juvenile, embrionet zotërojnë një potencial mjaft të lartë rigjenerimi dhe konsiderohen si
eksplante optimalë për qëllime të rigjenerimit in vitro (Fig.3.3 a, b, c).

Figura 3.3. Mikroshumimi i arrës nëpërmjet embrioneve zigotikë: a) Embrione zigotikë
të izoluar b) Inokulimi në terren ushqyes c) Rigjenerimi i sytheve dhe rrënjës d)
Mikroshumimi me anë të subkulturave
Problem kryesor i stabilizimit të kulturave in vitro të arrës nga embrione zigotikë, është
stresi oksidativ që pësojnë eksplantet në kulturë pas izolimit të tyre. Simptoma të stresit
oksidativ vërehen në shumë protokolle mikroshumimi edhe kur përdoren sythe të majës
apo anësorë si eksplante fillestare. Raportohet se sinteza e fenoleve në indet bimore varet
nga kushtet mjedisore, si dhe nga sezoni i izolimit të eksplanteve (Thorpe and Harry,
1997).
Për këtë arsye, një objektiv kryesor është stabilizimi i një protokolli efektiv për
shmangien e sintezës së shtuar të polifenoleve dhe grumbullimin e tyre në terrenin
ushqyes. Ky është një problem i zakonshëm në shumë specie të drufrutorëve ku
menjëherë pas inokulimit të eksplanteve, vërehet nxirja ose zverdhja e bazës së
eksplanteve dhe e terrenit, gjë që shoqërohet edhe me vdekje të eksplanteve (Hu and
Wang, 1983; Chikezie, 2012; Kaur et al., 2006; Farooq et al., 2002). Për këtë ҫështje,
vërehet se faza më kritike përfshin 24 – 48 orët e para të kulturës.
3.1.2. Diferenca në reagimin e varieteteve të arrës pas trajtimit për shmangien e
stresit oksidativ
Pas evidentimit të një metodologjie paratrajtimi efektive për reduktimin e stresit oksidativ
dhe përqindjes së lartë të proliferimit, siҫ ishte zhytja në tretësirë acidi askorbik 200 mg/l
për 15 min., kjo procedurë u aplikua në të katërt varietetet e arrës në studim (Përmet,
Tropojë, Korҫë dhe Peshkopi). Qëllimi në këtë stad ishte vlerësimi nëse do të shfaqej
ndonjë ndryshueshmëri në përgjigjen që jepnin varietetet e ndryshme ndaj protokollit të
aplikuar për minimizimin e shenjave të stresit oksidativ.
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Nga vrojtimet e vazhdueshme që nga momenti fillestar i inokulimit dhe gjatë ditëve në
vijim, rezulton se në përgjithësi të gjithë varietetet reagojnë në mënyrë të kënaqshme ndaj
këtij trajtimi.
Rezultatin më të mirë përsa i përket nivelit të nxirjes e jep varieteti i Korҫës me vlerën
mesatare më të ulët prej 0.6, vlerë e cila paraqet diferencë statistikore të ndryshme në
krahasim me vlerën e nivelit të nxirjes që paraqesin tre varietetet e tjera. Nga përpunimi
statistikor rezulton se nuk ka diferenca domethënëse të dukshme në vlerat e nivelit të
nxirjes midis varieteteve Peshkopi, Përmet dhe Tropojë, përkatësisht 0.86, 0.90 dhe 0.93
(Grafiku 3.3).

Niveli i nxirjes

2.0
1.5
1.0
Avg=0.825
0.5
0.0
Korçë

Përmet

Peshkopi

Tropojë

Varieteti

Grafiku 3.3. Ndryshueshmëria e përgjigjes së varieteteve përsa i përket shfaqjes së stresit
oksidativ
Në këtë studim, mund të thuhet se paratrajtimi me acid askorbik 200 mg/l për 15 min.
rezulton metodë efektive në minimizimin e pasojave të shfaqura nga stresi oksidativ në
kulturë. Në literaturë raportohen metodologji të ndryshme të cilat të gjitha kanë si qëllim
reduktimin e oksidimit polifenolik. Kepenek and Kolağasi, (2016) raportuan si metodë
efektive shplarjen me një tretësirë antioksidantësh [polivinilpirrolidon (PVP) (500 mg/l),
cisteinë (20 mg/l) dhe acid askorbik (AA) (5 mg/l)]. Në shumë raportime të tjera,
antioksidantë të tillë si acidi askorbik apo acidi citrik janë përfshirë në terrenin ushqyes
për të parandaluar shfaqjen e stresit oksidativ në kultivarët e arrës (Kaur et al., 2006;
Zekaj et al., 2000), të mollës (Wang et al., 1994; Modgil et al., 1999) etj.
Në raportime shkencore (Hutchinson, 1989) thuhet se rritja e eksplanteve frenohet
dukshëm nga grumbullimi i substancave toksike në terrenin ushqyes pranë bazës së
eksplanteve dhe ky është një fenomen që vërehet më shumë kur përdoren terrene të
xhelifikuara. Në të tilla raste, një tjetër metodë efektive ka rezultuar dhe ndërrimi i
vazhdueshëm i terrenit ushqyes gjatë ditëve të para të kulturës (Leslie and McGranahan,
1998).
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Nga ana tjetër, aktiviteti i enzimave të përfshira në oksidimin polifenolik mund të
reduktohet nga faktorë fizikë të tillë si drita dhe temperatura. Ka rezultuar se inkubimi i
kulturave në temperatura të ulëta (≈5°C) ka qenë efektiv në shmangien e stresit oksidativ.
Stabilizimi përsa i takon stresit oksidativ të kulturës së sytheve të kultivarëve Fuji të
mollës, ndikohet dukshëm nga mbajtja në temperatura të ulëta dhe në errësirë në ditët e
para të kulturës (Wang et al., 1994).

3.2. Ndryshueshmëria mes varieteteve të arrës përsa i përket
stabilizimit të kulturave aseptike
Embrionet zigotikë të maturuar të katër varieteteve në studim u inokuluan me qëllim
stabilizimin e kulturave aseptike dhe proliferimin e eksplanteve në kulturë në 3 variante
të tretësirave bazale (MS, WPM dhe DKW). Pas inokulimit u monitorua në mënyrë
periodike shkalla e infektimit që shfaqej në kushtet e kulturës in vitro.
Mungesa e asepsisë në vetvete nuk ka lidhje me përmbajtjen e tretësirës bazale, por është
një parametër që ndikohet mjaft nga gjenotipi, eksplanti dhe procedura e izolimit të
embrioneve. Për të përcaktuar përqindjen e infektimit, u vlerësua dhe u krahasua
përgjigja e katër varieteteve pavarësisht se në cilën tretësirë bazale ishin inokuluar
embrionet zigotikë. Është treguar kujdes maksimal me punën e realizuar në fluksin
laminar në mënyrë që të izoloheshin sa më shpejtë embrionet zigotikë.
Siҫ vërehet nga Pasqyra 3.2, varieteti që shfaq vlerën më të lartë të kulturave të infektuara
pas një jave kultivim, është varieteti i Korҫës me 8.89 %. Për periudhën dy javore të
kultivimit, varieteti i Korҫës paraqet një vlerë infeksioni prej 17.78 %, por në këtë
periudhë, varieteti me shkallën më të lartë të infeksionit është ai I Peshkopisë me 21.12
%. Për të dyja periudhat e monitorimit (një javore dhe dy javore) varieteti i Tropojës
është ai që paraqet vlerën më të ulët të infeksionit, përkatësisht 1.12 % dhe 2.25 %.
Pasqyra 3.2. Përqindja e infeksionit në të katër varietetet e arrës për një periudhë 2
javore pas inokulimit
% e kontaminimit

Pas 1 jave

Pas 2 javёsh

Korҫë

8.89

17.78

Pёrmet

6.7

11.12

Peshkopi

4.45

21.12

Tropojё

1.12

2.25

Përsa i takon rezultateve të mësipërme, diferencat që vërehen në vlerën e infeksionit për
një periudhë rreth dy javore për varietetin e Korҫës midis asaj që paraqitet në Pasqyrën
3.2 dhe rezultateve që paraqiten në pasqyrën 3.1, mund të lidhen me manipulimin praktik
në fluksin laminar. Ky është një faktor i rëndësishëm që ndikon shumë në numrin e
kulturave të stabilizuara përsa i takon shfaqjes së infeksioneve në kulturë. Manipulimi i
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vazhdueshëm siguron dhe eksperiencë praktike në izolimin efektiv të embrioneve
zigotikë, të tillë që të sigurojë mungesë infeksioni dhe ruajtje të potencialit rigjenerues.
Siҫ vërehet dhe në grafikun 3.4, stabilizimi i kulturave aseptike rezulton në vlera të larta
për të katërt varietetet në studim. Varieteti që paraqet perqindjen më të lartë të kulturave
aseptike të stabilizuara, siҫu përmend dhe më lart, është varieteti i Tropojës me 98.88 %
dhe 97.75 % përkatësisht për periudhën një javore dhe dy javore të vrojtimit. Pas
periudhës dy javore të kultivimit, nuk vërehen ndryshime përsa i takon përqindjes së
stabilizimit të kulturave të të katërt varieteteve në lidhje me vendosjen e asepsisë.

Grafiku 3.4. Kulturat aseptike të fituara për të katërt varietetet e arrës për periudhën një
javore dhe dy javore të vrojtimit

3.3. Efekti i tretësirës bazale në proliferimin e embrioneve zigotikë për
katër varietetet në studim
Embrionet zigotikë të maturuar të katër varieteteve u inokuluan në tre terrene ushqyese
ku u testua efekti i tretësirave bazale MS, WPM dhe DKW në induktimin e përgjigjes
organogjenike në secilin varietet (Fig. 3.4a). Në këtë stad të eksperimentimit në terrenet
ushqyese nuk janë shtuar hormone bimorë apo rregullatorë rritjeje.
Organogjeneza për secilin varietet, pavarësisht tretësirës bazale që është përdorur, vërehet
një javë pas inokulimit. Embrionet zigotikë të të gjithë varieteteve shfaqin një shkallë të
lartë të përgjigjes organogjenike duke zhvilluar organet si nga meristema bazale, ashtu
dhe nga ajo apikale (Fig. 3.4b, c). Pas një periudhe dy javore në këto kushte rritjeje,
vërehet formimi i bimëve të plota (Fig. 3.4d, e) të cilat kalojnë në stadin e subkulturës.
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Për këtë stad të mikroshumimit, përveҫ evidentimit të tretësirës bazale më efektive për
secilin varietet, u krahasua dhe efekti i të njëjtës tretësirë bazale mes katër varieteteve
(për të tri tretësirat bazale).

Figura 3.4. Induktimi i organogjenezës nga embrionet zigotikë të maturuar të arrës a)
izolimi dhe inokulimi i embrioneve zigotikë b, c) induktimi i organogjenezës dhe
proliferimi i meristemës bazale dhe apikale d, e) rigjenerimi i bimëve të plota
3.3.1. Ndryshueshmëria në përgjigjen organogjenike midis varieteteve për të
njëjtën tretësirë bazale të përdorur
Nga rezultatet e përftuara vërehet se përdorimi i embrioneve zigotikë të maturuar si
eksplante fillestare është një metodë që siguron stabilizim optimal të stadit të parë të
mikroshumimit. Efektiviteti i secilës tretësirë bazale në induktimin e organogjenezës
është vlerësuar nëpërmjet parametrave të tillë si numër gjethesh, numër sythesh dhe
gjatësi sythi.
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Përdorimi i tretësirave bazale të ndryshme paraqet ndryshueshmëri përsa i takon
parametrave biometrikë të monitoruar. Nga krahasimi i efektit të secilës tretësirë bazale
në kultivarë të ndryshëm, vërehet se të dhënat janë mjaft domethënese (Pasqyra 3.3).
Pasqyra 3.3. Krahasimi i të dhënave biometrike për të katërt varietetet e arrës gjatë
kultivimit në tretësira bazale të ndryshme
Tretësira
bazale
MS

DKW

WPM

Numri i gjetheve

Numri i sytheve

Gjatësia e sytheve

Varieteti

(mes. ± Gb. Std.)

(mes. ± Gb. Std.)

(cm)

Korçë

3.25 ± 0.24b

1.65 ± 0.15a

0.83 ± 0.04bc

Përmet

4.30 ± 0.33a

2.05 ± 0.16a

1.15 ± 0.09a

Peshkopi

3.15 ± 0.31b

1.65 ± 0.15a

0.75 ± 0.05c

Tropojë

4.41 ± 0.42a

1.90 ± 0.13a

1.01 ± 0.08ab

Korçë

3.31 ± 0.03c

1.75 ± 0.11c

0.87 ± 0.06bc

Përmet

4.85 ± 0.07b

2.25 ± 0.16b

1.07 ± 0.05b

Peshkopi

3.65 ± 0.35c

1.82 ± 0.17bc

0.79 ± 0.05c

Tropojë

6.30 ± 0.48a

2.75 ± 0.19a

1.33 ± 0.06a

Korçë

2.80 ± 0.12c

1.45 ± 0.11b

0.59 ± 0.03bc

Përmet

3.75 ± 0.35b

1.65 ± 0.10b

0.92 ± 0.06b

Peshkopi

3.45 ± 0.31bc

1.60 ± 0.13b

0.72 ± 0.05c

Tropojë

5.20 ± 0.44a

2.15 ± 0.15a

1.20 ± 0.11a

(mes. ± Gb. Std.)

Shënim: Krahasimi me testin Student për secilin varietet brenda një trajtimi (α = 0.05).
Kategoritë jo të ldhura me të njëjtën shkronjë për të njëjtin parametër biometrik të monitoruar
brenda një trajtimi janë statistikisht të ndryshme midis tyre.

Në lidhje me përdorimin e tretësirës bazale MS, për parametrin e numrit të gjetheve,
varietetet Tropojë dhe Përmet janë ato që paraqesin shkallën më të lartë të proliferimit me
vlera 4.41 dhe 4.30 përkatësisht. Për këtë parametër, këto varietete nuk paraqesin
ndryshime statistikore midis tyre. Ndërkohë që, për të njëjtin parametër, varietetet Korçë
dhe Peshkopi, janë dukshëm me vlera më të ulëta, përkatësisht 3.25 dhe 3.15 dhe nuk
paraqesin diferenca domethënëse midis tyre. Në lidhje me numrin e sytheve, nuk
paraqiten diferenca statistikore midis kultivarëve, ndërsa për parametrin e gjatësisë së
sytheve, sërish varieteti i Përmetit është dukshëm më efektiv në përgjigje (1.15) në
krahasim me varietetet e tjera.
Përsa i përket përdorimit të tretësirës bazale DKW, edhe në këtë rast, varieteti i Tropojës
jep përgjigjet më optimale për të tre parametrat biometrikë të monitoruar, përkatësisht
6.30 për numrin e gjetheve, 2.75 për numrin e sytheve dhe 1.33 për gjatësin e sytheve.
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Për të gjithë këta parametra, diferencat statistikore në lidhje me parametrat e vrojtuar në
varietetet e tjera janë mjaft domethënëse.
E njëjta vijueshmëri vërehet edhe në rastin kur përdoret tretësira bazale WPM. Vlerat më
të larta janë vrojtuar në varietetin e Tropojës, përkatësisht 5.20 për numrin e gjetheve,
2.15 për numrin e sytheve dhe 1.20 për gjatësin e sytheve (Pasqyra 3.3).
Këto eksplante, paraqesin aftësi të lartë në përgjigjen organogjenike në terren ushqyes pa
fitohormone apo rregullatorë të rritjes. Siç raportohet dhe nga autorë të tjerë, (Raghavan
& Srivastava, 1982), nuk vërehen domosdoshmëri të shtimit të hormoneve bimorë në
terrenin ushqyes kur inokulohen këto eksplante fillestare, të cilët arrijnë proliferim në
shkallë të lartë për shkak të natyrës autotrofike të tyre. Stabilizimi i suksesshëm i
kulturave in vitro nga embrionet zigotikë është evidentuar nga autorë të shumë në
literaturë (Leal et al., 2007; Leslie & McGranahan, 1992; Kaur et al., 2006; Toosi &
Dilmagani, 2010 etc.). Në shumë raste, përdorimi i embrioneve zigotikë si eksplante
fillestare përdoret me sukses për shmangien e papajtueshmërisë pas-zigotike në shumë
specie dru-frutore (Ramming, 1990).
Në lidhje me rezultatet e mësipërme, vërehet qartë se gjenotipi është një faktor që ndikon
mjaft parametrat e rritjes në kushte specifike. Në këtë studim, varieteti i Tropojës, i
ndjekur nga ai i Përmetit janë ato që paraqesin vlerat më të larta në parametrat e
monitoruar. Reagimet e ndryshme në shkallën e rigjenerimit in vitro në varietete të
ndryshme gjatë zhvillimit në kulturë është përmendur në shumë raportime të tjera (Kaur
et al., 2006; Sánchez-Zamora et al., 2006; Kepenek & Kolağasi, 2016; Scaltsoyiannes et
al., 1997 etc.). Këto diferenca vijnë si rezultat i ndërveprimit të faktorëve të jashtëm
fiziko-kimikë me faktorët e brendshëm gjenetikë dhe hormonalë.
3.3.2. Ndryshueshmëria në përgjigjen organogjenike të secilit kultivar në varësi të
tretësirës bazale
Në këtë fazë eksperimentale, qëllimi është të evidentohet tretësira bazale më optimale për
secilin varietet të arrës dhe të identifikohet ndryshueshmëritë në përgjigjen organogjenike
të secilit kultivar në tretësira bazale të ndryshme.
Në grafikët 3.5, 3.6 dhe 3.7 paraqiten grafikisht ndryshueshmëritë mbi efektin e tre
tretësirave bazale të përdorura në secilin kultivar (për të tri tretësirat bazale nën studim)
për parametrat biometrikë si numër sythesh, numër gjethesh dhe gjatësi sythesh (cm).
Për varietetin e zonës së Korçës vërehet se, për parametrat ‘numër sythesh’ dhe ‘numër
gjethesh’, nuk vërehen ndryshime thelbësore gjatë kultivimit në tre tretësira bazale të
ndryshme. Ndërsa për parametrin ‘gjatësi sythi (cm)’, rezultatet më të mira vërehen gjatë
kultivimit në terrenet MS dhe DKW, ku vlerat janë statistikisht shumë të ndryshme në
krahasim me kultivimin në terrenin ushqyes WPM.
Për varietetin e zonës së Përmetit, për të gjithë parametrat e monitoruar vërehen përgjigje
shumë të ndryshme me diferenca statistikore. Konkretisht, është mëse evident efekti
optimal i tretësirës bazale DKW, në krahasim me dy tretësirat e tjera të përdorura, për
parametrat ‘numër sythesh’ dhe ‘numër gjethesh’. Ndërkohë që për parametrin ‘gjatësi
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Grafiku 3.5. Ndryshueshmëria në përgjigje për parametrin ‘numër sythesh’ për secilin
varietet në tre tretësirat bazale të përdorura
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Grafiku 3.6. Ndryshueshmëria në përgjigje për parametrin ‘numër gjethesh’ për secilin
varietet në tre tretësirat bazale të përdorura
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Për varietetin e zonës së Peshkopisë, specifika që vërehet është fakti se për të gjithë
parametrat e monitoruar, në të tri tretësirat bazale në studim, përgjigjet e dhëna nuk
paraqesin asnje diferencë statistikore midis tyre.
Ndërsa për varietetin e zonës së Tropojës, nga rezultatet e përftuara vërehet efektiviteti
maksimal i tretësirës bazale DKW, në krahasim me dy tretësirat e tjera të përdorura, për
të gjithë parametrat e monitoruar.
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Grafiku 3.7. Ndryshueshmëria në përgjigje për parametrin ‘gjatësi sythi (cm)’ për secilin
varietet në tre tretësirat bazale të përdorura
Në lidhje me sa më lart, duke vrojtuar dhe analizuar të dhënat e përftuara, tretësirat
bazale DKW dhe MS paraqiten si më optimalet për induktimin e organogjenezës dhe
proliferimin e eksplanteve në kulturë, sigurisht me specifika në varësi të varietetit.
Përsa i përket raportimeve mbi efektivitetin e terreneve ushqyese të përdorura, raportimet
janë nga më të ndryshmet pasi edhe vetë reagimi i varieteteve të ndryshme është mjaft
specifik. Në këtë studim, në shumicën e rezultateve në parametrat e monitoruar nuk
vërehen ndryshime domethënëse mes përdorimit të tretësirave bazale MS dhe DKW në
terren ushqyes pa fitohormone apo rregullatorë rritjeje kur përdoren embrionet zigotikë si
eksplante fillestare. Ndërkohë që, Driver & Kuniyuki, (1984) raportuan tretësirën bazale
DKW si mjaft efektive për rigjenerimin in vitro të bimëzave të arrës. Yari et al. (2014),
testuan të tri tretësirat bazale MS, WPM dhe DKW për mikroshumimin e dy varieteteve
të arrës në Iran, dhe gjetën si më efektive tretësirën bazalë DKW me një diferencë mjaft
domethënëse në krahasim me dy të tjerat. Tretësira bazale DKW është përdorur me
efektivitet dhe nga shumë autorë të tjerë Shumë raportime të tjera kanë evidentuar si
efektiv përdorimin e tretësirës bazale MS për stabilizimin dhe rigjenerimin in vitro të
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bimëzave të arrës (Cossio & Minolta, 1983; Gruselle & Boxus, 1990; Kaur et al., 2006;
etc.).
Ndërkohë që terreni WPM (Woody Plant Medium) i raportuar si efektiv për specie
drunore, paraqitet si më pak efektivi për varietetet e arrës në këtë studim. Por, ka
raportime (Lang et al., 1995), të cilët e cilësojnë mjaft efektiv protokollin e
mirkoshumimit të Juglans nigra kur përdoret tretësira bazale WPM në kombinim me
raporte hormonale të caktuara.

3.4. Efekti i citokininave në rigjenerimin in vitro të bimëzave për katër
varietetet në studim
Bimët e rigjeneruara nga Stadi I u inokuluan në terrenin ushqyes të subkulturës. Gjatë
fazës së subkulturës, është vënë re një vlerë e lartë e induktimit të organogjenezës ku
përveç formimit të sytheve të reja, vërehet edhe formimi i kallusit në bazën e e sytheve
(Fig. 3.5). Përgjigja organogjenike paraqet shumë ndryshueshmëri edhe nga pikëpamja
statistikore dhe ndikohet mjaft jo vetëm nga tipi i citokininave të përdorura, por edhe nga
varieteti. Në këtë këndvështrim, përveç identifikimit citokininës më efektive për secilin
kultivar, është bërë dhe krahasimi midis efektit të një citokinine në të katër varietetet e
arrës (për të tri citokininat në studim).

Figura 3.5. Bimëza të arrës në stadin e subkulturës
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3.4.1. Krahasimi mes varieteteve të arrës për përgjigjen organogjenike të tyre gjatë
kultivimit në tipe të ndryshme citokininash
Nga të dhënat e përftuara, është mjaft e qartë se varietete të ndryshëm shfaqin përgjigje
organogjenike të ndryshme gjatë kultivimit të tyre në terren ushqyes me përmbajtje të
citokininave të tipeve të ndryshëm (Pasqyra 3.4). Në këtë studim, evidentohet se kur
sythet kultivohen në terren ushqyes me BAP, varieteti që përgjigjet më mirë në lidhje me
numrin e sytheve dhe gjatësinë e tyre është varieteti i Tropojës, specifikisht 4.21 dhe
2.48. ndërkohë që, në lidhje me numrin e gjetheve, varieteti nga zona e Peshkopisë jep
vlerën më të lartë (9.75), vlerë e cila është shumë e ndryshme statistikisht në krahasim me
tre varietetet e tjera.
Pasqyra 3.4. Krahasimi i të dhënave biometrike për të katërt varietetet e arrës gjatë
kultivimit në tipe të ndryshme citokininash
Citokininat

BAP

Kinetin

Zeatin

Varieteti

Numri i gjetheve

Numri i sytheve

Gjatësia e sytheve

(mes. ± Gb. Std.)

(mes. ± Gb. Std.)

(cm)

bc

3.40 ± 0.41

bc

(mes. ± Gb. Std.)

1.40 ± 0.14c

Korçë

6.20 ± 0.81

Përmet

5.00 ± 0.40c

2.80 ± 0.20c

1.99 ± 0.07b

Peshkopi

9.75 ± 1.41a

4.10 ± 0.25ab

2.11 ± 0.11ab

Tropojë

7.37 ± 0.59b

4.21 ± 0.24a

2.48 ± 0.15a

Korçë

11.10 ± 1.10a

5.25 ± 0.43a

2.44 ± 0.13a

Përmet

6.70 ± 0.65b

2.90 ± 0.26b

2.15 ± 0.14ab

Peshkopi

8.55 ± 1.12ab

4.45 ± 0.51a

2.20 ± 0.21ab

Tropojë

7.87 ± 0.88b

4.33 ± 0.41a

2.54 ± 0.15a

Korçë

8.40 ± 0.95ab

3.65 ± 0.45b

1.71 ± 0.18b

Përmet

9.35 ± 1.04a

5.7 ± 0.55a

3.09 ± 0.21a

Peshkopi

6.25 ± 0.74b

3.35 ± 0.50b

1.60 ± 0.16b

Tropojë

10.19 ± 0.95a

5.30 ± 0.46a

2.67 ± 0.20a

Shënim: Krahasimi me testin Student për secilin kultivar brenda një trajtimi (α = 0.05).
Kategoritë jo të ldhura me të njëjtën shkronjë për të njëjtin parametër biometrik të monitoruar
brenda një trajtimi janë statistikisht të ndryshme midis tyre.

Varieteti i zonës së Korçës është ai që jep përgjigjen më të mirë për të gjithë parametrat
biometrikë të monitoruar gjatë kultivimit në terren ushqyes me përmbajtje kinetine,
Megjithatë, vërehet se nuk paraqiten diferenca domethënëse me varietetin e zonës së
Tropojës përsa i përket numrit të sytheve dhe gjatësisë së gjetheve. Edhe varieteti i zonës
së Peshkopisë nuk paraqet diferenca statistikore ne lidhje me dy të tjerët përsa i përket
numrit të sytheve.
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E njëjta tendencë vërehet nga analizimi i rezultateve të përftuara gjatë kultivimit në terren
ushqyes me zeatinë. Varietetet e zonës së Tropojës dhe të Përmetit janë ato që japin
përgjigjen më optimale dhe nuk vërehen ndryshime domethënese përsa i përket numrit të
gjetheve (10.10 dhe 9.35), numrit të sytheve (5.30 dhe 5.70) dhe gjatësisë së sytheve (cm)
(2.67 dhe 3.09).
3.4.2. Identifikimi i citokininës më efektive për secilin varietet në varësi të
përgjigjes organogjenike
Siç u përmend më lart, varietete të ndryshëm reagojnë në mënyrë mjaft të ndryshme në
terrene ushqyese specifikë, dhe veçanërisht si në rastin konkret, në tipe të ndryshme të
citokininave. Në këtë këndvështrim, është e rëndësishme të vlerësohet efekti i
citokininave të ndryshme në secicin varietet në mënyrë që të identifikohet citokinina më
efektive për këtë qëllim.
Në grafikët 3.8, 3.9 dhe 3.10 paraqitet ndryshueshmëria në përgjigjen organogjenike në
këtë stad të mikroshumimit të induktuar nga citokininat e përdorura dhe krahasimi brenda
varietetit për një tip të caktuar citokinine (për të gjithë varietetet në studim dhe për të tri
llojet e citokininave). Kjo ndryshueshmëri është vlerësuar mbi rezultatet e përftuara nga
monitorimi i parametrave biometrikë.
Nga të dhënat e përftuara, rezulton se për varietetin e zonës së Korçës, kinetina rezulton
citokinina më e përshtatshme në të cilën vërehen vlerat më të larta, specifikisht 5.25 për
numrin e sytheve, 11.1 për numrin e gjetheve dhe 2.44 gjatësinë e sytheve. Këto vlera
paraqiten me diferenca mjaft domethënëse në krahasim me eksplantet e kultivuara në
terrene ushqyese që përmbajnë BAP apo zeatinë.
Rezultatet për përgjigjen organogjenike të dhënë nga sythet e varietetit të zonës së
Peshkopisë, tregojnë që përsa i përket numrit të sytheve, nuk vërehen diferenca
statistikore për të tri tipet e citokininave të përdorura. Ndërkohë që, për numrin e
gjetheve, vlera më e lartë vërehet në terren ushqyes me përmbajtje të citokininës BAP,
specifikisht 9.75. për gjatësinë e sytheve, kultivimi në terren me përmbajtje të BAP apo të
kinetinës, nuk shfaq ndonjë ndryshim statistikor, por të dyja vlerat paraqiten shumë më të
larta se në rastin kur përdoret zeatina.
Vrojtimet tregojnë që për varietetin e zonës së Tropojës, numri dhe gjatësia e sytheve
janë parametra që nuk ndikohen nga tipi i citokininës së përdorur, ndërkohë që për
numrin e gjetheve, vlera më e lartë arrihet në terrenet ushqyese me përmbajtje zeatine
(10.19), vlerë statistikisht e ndryshme nga ato të përftuara në dy tipet e tjera të
citokininave.
Për varietetin e zonës së Përmetit, vrojtimet rregojnë se vlera më e lartë për të gjithë
parametrat biometrikë të monitoruar arrihet në terrene ushqyese me përmbajtje zeatina,
dhe konkretisht 3.09 për gjatësinë e sytheve, 5.7 për numrin e sytheve dhe 9.35 për
numrin e gjetheve. Në të gjitha rastet, vërehen ndryshime mjaft domethënëse të këtyre
vlerave me ato të përftuara në terrenet me përmbajtje të BAP apo kinetinë.
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Grafiku 3.8. Analiza njëdrejtimëshe (Oneway ANOVA) mbi efektin e tri tipeve të
citokininave të testuara në parametrin ‘numër sythesh’ brenda secilit varietet të arrës
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Grafiku 3.9. Analiza njëdrejtimëshe (Oneway ANOVA) mbi efektin e tri tipeve të
citokininave të testuara në parametrin ‘numër gjethesh’ brenda secilit varietet të arrës
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Grafiku 3.10. Analiza njëdrejtimëshe (Oneway ANOVA) mbi efektin e tri tipeve të
citokininave të testuara në parametrin ‘gjatësi sythesh’ brenda secilit varietet të arrës
Siç vërehet nga të dhënat e përftuara, të katërt varietetet reagojnë në mënyrë mjaft të
ndryshme në terrenet ushqyese me përmbajtje të citokininave të tipeve të ndryshëm. Por,
përveç varietetit si faktor ndikues, vërehet se edhe tipi i citokininës është një faktor që
ndikon fuqishëm përgjigjen organogjenike në një varietet të caktuar.
Në një vështrim të përgjithshëm mund të thuhet se varieteti i Tropojës është ai që në
përgjithësi reagon më mirë në krahasim me të gjithë varietetet e tjera në këto kushte të
kultivimit in vitro, pavarësisht tipit të citokininës së përdorur, dhe deri diku dhe varieteti i
Peshkopisë. Varieteti i Korçës dallohet për potencialin e lartë rigjenerues në terren
ushqyes me përmbajtje kinetine, ndërsa ai i Përmetit dallohet për një përgjigje më
efektive në terren ushqyes me përmbajtje zeatine.
Koeficienti i mikroshumimit rezulton i lartë në të gjithë varietetet e arrës në studim, dhe
kjo për shkak të pranisë së citokininave, funksioni i së cilave është dobësimi i
dominancës apikale dhe formimi i sytheve të reja. Përsa i përket tipit dhe/ose raportit të
fitohormoneve apo rregullatorëve të rritjes për mikroshumimin e bimëzave të arrës, janë
raportuar shumë protokolle të cilët paraqesin një variabilitet mjaft të gjerë në të dhënat e
raportuara. Shumë autorë raportojnë domosdoshmërinë e një raporti të lartë citokininë :
auksinë në mënyrë që të arrihet optimizimi i mikroshumimit të arrës (Yari et al., 2014;
Zarghami and Salari, 2015) duke pasur parasysh efektin e citokininave në ndarjen
qelizore, në proliferimin e eksplanteve dhe ne formimin e sytheve. Në studimin tonë, ky
raport është 20 : 1, pavarësisht tipit të citokininës së përdorur.
Në studimin tonë, rezulton se kinetina dhe zeatina janë shumë më efektive sesa citokinina
BAP në përgjigjen organogjenike të varieteteve të arrës nga zona të ndryshme të
Shqipërisë. Në raportimin e tyre, Bosela and Michler (2008) gjithashtu evidentuan se
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zeatina jep vlera më të larta në përgjigjen organogjenike të segmenteve nyjorë të Juglans
nigra.
Yari et al. (2014) raportojnë se citokinina BAP e kombinuar me auksinën AIB rezulton
efektive në rigjenerimin in vitro të dy kultivarëve iranianë të arrës. Autorë të tjerë
gjithashtu kanë raportuar efektivitetin e citokininës BAP për këtë qëllim (Saadat &
Hennerty, 2002; Tetsumura et al., 2002; Rodriguez et al., 1982; Fernandez et al., 2000;
Kaur et al., 2006; Sanchez-Zamora et al., 2006; Payghamzadeh & Kazemitabar, 2010
etc.). Ndërsa, Kepenek & Kolağasi, (2016), cilësojnë si mjaft efektiv përdorimin e TDZ
për proliferimin in vitro të eksplanteve të arrës.
Duke marrë në konsideratë raportimet e shumta të reagimit të varieteteve të ndryshëm si
në drejtim të eksplantit të përdorur, ashtu dhe në drejtim të përbërësve të caktuar të
terrenit ushqyes, është i nevojshëm stabilizimi i një protokolli mikroshumimi efektiv për
varietete me interes në mënyrë që të arrihet prodhimi i materialit bimor homogjen. Këto
bimë mund të përdoren më tej në programet e konservimit, seleksionimit dhe / ose
përmirësimit bimor.

3.5. Efekti i auksinave në rizogjenezën in vitro të bimëzave për katër
varietetet në studim
Induktimi i rizogjenezës është stadi pasues i mikroshumimit, i cili është mjaft i
domosdoshëm për përgatitjen e bimëzave për kalimin e tyre ex vitro. Formimi i rrënjëve
është një proces relativisht i vështirë dhe që kërkon një kohë ekspozimi në terren të
përshtatshëm për të manifestuar vizualisht formimin e tyre. Kjo për shkak sepse, jo vetëm
faktorët endogjenë, për edhe ato ekzogjenë si psh. ekspozimi i gjatë në terrenet ushqyese
të subkulturës me përmbajtje të lartë të citokininave, mund të shkaktojnë një gjendje të
vendosmërisë së sytheve për të frenuar rizogjenezën.
Në këtë stad të mikroshumimit u testuan dy tipe të auksinave, ANA dhe AIB, në
përqëndrimin 1 mg/l secila për të katër varietetet e arrës në studim dhe është vlerësuar
përqindja e rizogjenezës të induktuar nga secila auksinë e përdorur për të katër varietetet
e arrës. Veç të tjerash, janë analizuar dhe krahasuar midis trajtimeve të ndryshme dhe
midis varieteteve të ndryshme dhe parametra biometrikë të tillë si numër rrënjësh dhe
gjatësi rrënjësh (mm).
3.5.1. Induktimi i rizogjenezës në trajtime të ndryshme të auksinave për të katër
varietetet në studim
Nga rezultatet e përftuara vërehet se për të gjithë varietetet e arrës në studim është i
mundur formimi i rrënjëve adventive nga sythet e rigjeneruar in vitro. Ajo çfarë
evidentohet fillimisht është formimi i kallusit rrënjor në bazën e sytheve për një pjesë të
madhe të eksplanteve të të katër varieteteve në studim (Fig. 3.6a, b). Nga këto qeliza
kallusore, duke qenë se janë rrjedhojë e dediferencimit dhe rimarrjes së gjendjes
59

Klonimi i disa varieteteve elitë të arrës (Juglans regia L.) në Shqipëri dhe ruajtja e tyre
me anë të teknologjisë së farave sintetike
totipotente, vërehet formimi i meristemave rrënjore të cilat manifestohen vizualisht me
formim të rrënjëve të plota (Fig. 3.6c).

Figura 3.6. Induktimi i kallusit rrënjor dhe i rizogjenezës në sythet e arrës
Përqindja e formimit të kallusit rrënjor në secilën nga auksinat e përdorura për secilin
varietet të arrës paraqitet në grafikun 3.11. Nga analizimi i të dhënave të përftuara vërehet
se për të katërt varietetet induktimi i kallusit rrënjor është në vlera të konsiderueshme. Në
lidhje me këtë parametër dallohet varieteti i zonës së Tropojës me nje vlerë të induktimit
të kallusogjenezës përkatësisht 90% në auksinën ANA dhe 93.3% në auksinën AIB.
Vlerat më të ulta të induktimit të kallusogjenezës në bazën e sytheve vërehen për
varietetin e Peshkopisë, specifikisht me 63.3% për auksinën ANA dhe 70% për auksinën
AIB.

Grafiku 3.11. Ndryshueshmëria në indeksin e formimit të kallusit rrënjor (%) gjatë
kultivimit të sytheve të secilit varietet të arrës në dy tipe të auksinave
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Gjatë ditëve të kulturës, vërehet diferencimi i qelizave totipotente të masës kallusore dhe
formimin e rrënjëve. Por, pavarësisht se indeksi i formimit të kallusit rrënjor ishte
relativisht i lartë në të gjitha varietetet e arrës, indeksi i formimit të rrënjëve nuk ishte në
të tilla vlera. Vetë procesi i dediferencimit të një pjese të qelizave të bazës së sythit që
mundëson rimarrjen e totipotencës qelizore dhe më tej riprogramimin qelizor, është
proces që stimulohet nga auksinat endogjene dhe ekzogjene. Për këtë riprogramim, meqë
vërehet një ndërthurje mes faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm, sasia totale e
auksinave si dhe raporti i lartë auksinë : citokininë janë elementë thelbësorë (Kongjika et
al., 2002; Pierik, 1988a; Taiz & Zeiger, 2006).
Rizogjeneza vërehet pas tre - katër javësh kultivimi në terrenin e rrenjëzimit. Eksplantet e
të katër varieteteve në studim reagojnë në mënyra të ndryshme në secilin terren të këtij
stadi.
Siç vërehet dhe në grafikun 3.12, indeksi i formimit të rrënjëve, në rastin më të mirë, nuk
e kalon vlerën 60%, vlerë e dhënë nga sythet e varietetit të zonës së Tropojës gjatë
kultivimit në terren ushqyes me auksinën ANA. Vlera më e ulët e induktimit të
rizogjenezës vërehet në varietetin e zonës së Peshkopisë, përkatësisht me 26.6% gjatë
kultivimit në terren ushqyes me auksinën ANA dhe 20% gjatë kultivimit në terren
ushqyes me auksinën AIB.
Përqëndrimi i mineraleve dhe i auksinave në terrenin ushqyes ndikon në indeksin e
rrënjëzimit dhe në karakteristikat e rrënjëve. Në një vështrim të përgjithshëm, mund të
thuhet se auksina ANA është ajo që jep përgjigje më efektive për të gjithë varietetet ne
studim për të dy parametrat e monitoruar.

Grafiku 3.12. Ndryshueshmëria në indeksin induktimit të rizogjenezës (%) gjatë
kultivimit të sytheve të secilit varietet të arrës në dy tipe të auksinave
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3.5.2. Krahasimi për përgjigjen rizogjenike të dhënë nga katër varietetet e arrës
gjatë trajtimit me dy tipe auksinash
Për secilin varietet të arrës janë vrojtuar dhe analizuar parametrat biometrikë në lidhje me
procesin e rizogjenezës. Ajo që vërehet është se numri i rrënjëve të formuara është
relativisht i kënaqshëm, por gjatësia e tyre nuk është shumë e madhe. Në përgjithësi
vërehet formimi i rrënjëve të trasha dhe të shkurtra.
Nga analizimi i të dhënave të përftuara përsa i takon parametrave biometrikë, rezultojnë
ndryshime mjaft domethënëse nëse krahasohen përgjigjet e të katër varieteteve të arrës në
të dy trajtimet me auksina (Pasqyra 3.5).
Edhe për këto parametra biometrikë të monitoruar, auksina ANA shfaqet më efektive
sesa ajo AIB, megjithëse ky është një rezultat i pritshëm, përderisa edhe indeksi i
induktimit të rizogjenezës ishte në vlera më të larta në këtë tip auksine.
Pasqyra 3.5. Krahasimi i të dhënave biometrike për të katërt varietetet e arrës gjatë
kultivimit në tipe të ndryshme auksinash
Auksina ANA (1 mg/l)
Varieteti

Auksina AIB (1 mg/l)

Numër rrënjësh

Gjatësi rrënje

Numër rrënjësh

Gjatësi rrënje

(mes. ± Gb. Std.)

(mm)

(mes. ± Gb. Std.)

(mm)

(mes. ± Gb. Std.)

(mes. ± Gb. Std.)

Korçë

3.06 ± 0.33a

4.50 ± 0.39b

2.83 ± 0.32a

5.33 ± 0.37ab

Përmet

1.82 ± 0.21b

4.82 ± 0.35b

1.66 ± 0.18b

4.58 ± 0.23b

Peshkopi

1.37 ± 0.18b

3.87 ± 0.29b

1.50 ± 0.22b

4.66 ± 0.21b

Tropojë

3.44 ± 0.23a

6.44 ± 0.45a

3.00 ± 024a

5.86 ± 0.38a

Shënim: Krahasimi me testin Student për secilin varietet brenda një trajtimi (α = 0.05).
Kategoritë jo të ldhura me të njëjtën shkronjë për të njëjtin parametër biometrik të monitoruar
brenda një trajtimi janë statistikisht të ndryshme midis tyre.

Midis varieteteve vërehen diferenca të dukshme statistikore përsa i përket të dy
parametrave biometrikë të monitoruar. Përsa i përket numrit të rrënjëve, varietetet e
zonave Tropojë dhe Korçë japin vlerat më të larta, përkatësisht 3.44 dhe 3.06 gjatë
kultivimit në terren me auksinën ANA, vlera që nuk paraqesin diferenca statistikore
midis tyre. Ndërsa varietetet e zonave të Përmetit dhe të Peshkopisë, midis tyre nuk
paraqesin diferenca të dukshme për këtë parametër, por vlerat janë statistikisht më të
vogla, konkretisht 1.82 dhe 1.37, në krahasim me dy varietetet e tjera (Pasqyra 3.5;
Grafiku 3.13). Në lidhje me po të njëjtin parametër, por në kultivimin në terren me
auksinën AIB, vërehet sërish e njëjta tendencë, ku varietetet e zonave Korçë dhe Tropojë
japin vlerat më të larta në këtë përgjigje, konkretisht 2.83 dhe 3.00 në krahasim me
varietetet e tjera. Gjithsesi, këto vlera janë shumë më të ulëta sesa ato të kultivimit në
terren me auksinën ANA.
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Grafiku 3.13. Variabiliteti midis varieteteve të arrës për parametrin ‘numër rrënjësh’
gjatë kultivimit në a) terren ushyes me përmbajtje ANA b) terren ushqyes me përmbajtje
AIB
Për parametrin tjetër të monitoruar, gjatësinë e rrënjëve, varieteti i Tropojës sërish jep
vlerat më ta larta si në kultivimin në terren ushqyes me auksinën ANA, ashtu dhe në atë
me auksinën AIB, konkretisht 6.44 mm në rastin e parë dhe 5.86 mm në rastin e dytë. Në
të dy trajtimet, ky parametër paraqet diferenca të dukshme statistikore me vlerat e dhënë
nga tre varietetet e tjera të arrës (Pasqyra 3.5; Grafiku 3.14).
Edhe për këtë parametër, në të gjithë varietetet e arrës në studim, kultivimi në terren
ushqyes me përmbajtje të auksinës ANA paraqet vlerën më të lartë të përgjigjes së dhënë.
Induktimi i rizogjenezës në bimëzat e mikroshumuara të arrës është një proces mjaft i
vështirë, pavarësisht se në mënyrë të vazhdueshme janë bërë shumë përpjektke për të
optimizuar këtë process (Leslie and McGranahan, 1992; Driver & Kuniyuki, 1994;
Sánchez-Olate et al., 1997; Fernández et al., 2000).
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Grafiku 3.14. Variabiliteti midis varieteteve të arrës për parametrin ‘gjatësi rrënjësh’
gjatë kultivimit në a) terren ushyes me përmbajtje ANA b) terren ushqyes me përmbajtje
AIB
Kushtet specifike fiziko-kimike të kultivimit ndërveprojnë me shumë faktorëve
endogjenë si poliaminat, lëndët që transportohen në floemë, lëndët fenolike të brendshme
etj (Fernández et al., 2000; Rugini et al., 1993), situatë që në shumë rast vështirëson mjaft
prodhimin në shkallë të gjerë të bimëzave të mikroshumuara për shumë varietete që
konsiderohen elitarë. Domosdoshmërisht kërkohet një optimizim i përqëndrimit total të
auksinave (endogjene dhe ekzogjene) (Feito et al., 1997; Vahdati et al., 2009), por kjo
vlerë optimale është e vështirë të përcaktohet dhe nuk mund të përgjithësohet sepse
ndikohet fuqishëm nga varieteti.
Përdorimi i auksinave të tilla si ANA dhe AIB janë përdorur me një farë efektiviteti dhe
nga autorë të tjerë (Ripetti et al., 1994). Zarghami & Salari (2015) raportuan se përdorimi
i auksinës AIB në përqëndrimin 3 mg/l rezultoi efektiv në rrënjëzimin in vitro të
bimëzave të tri varieteteve të arrës në Iran. Në të njëjtin përfundim mbi efektivitetin e
auksinës AIB në rrënjëzimin e bimëzave të arrës arritën dhe Al-Mizory & Mayi (2012).
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Licea-Moreno et al. (2015) gjetën se zëvendësimi i formës së kelatimit të hekurit
FeEDTA me formën tjetër të kelatimit, FeEDDHA, përmirësoi në mënyrë mjaft
domethënëse rrënjëzimin in vitro të hibridit të arrës Juglans major 209 × J. regia, në
terren ushqyes DKW me përmbajtje të auksinës AIB. Përveç formës burimore të hekurit,
në studimin e tyre, këta autorë evidentuan si më efektiv përdorimin e auksinës AIB në
krahasim me auksinat ANA dhe AIA për formimin e rrënjëve adventive.
Shumë përpjekje për të optimizuar rrënjëzimin in vitro të bimëzave të arrës apo dhe të
specieve të tjera rekalcitrante janë bërë duke aplikuar bashkëkultivimin me
Agrobacterium rhizogenes (Caboni et al., 1996; Damiano & Monticelli, 1998; SanchezOlate et al., 2009).

3.6.

Konservimi i farave sintetike me metoda të rritjes minimale

3.6.1. Prodhimi i farave sintetike për të katër varietetet e arrës në studim
Për këtë fazë eksperimentale, sythet e rritura in vitro të katër varieteteve të arrës u
përdorën si eksplante për prodhimin e farave sintetike. Për inkapsulimin sythet u
vendosën në tretësirë të algjinatit natriumit (Fig. 3.7a) dhe më pas u pikuan me anë të një
pipete Pasteur 10 ml në tretësirë CaCl2 x 10 H2O (Fig. 3.7b, c).
Është e domosdoshme një kohë qëndrimi në këtë tretësirë prej të paktën 30 min. në
mënyrë që të arrihet xhelifikimi i plotë i algjinatit në prani të joneve Ca 2+. Gjatë kësaj
periudhe qëndrimi në këto kushte, vijon shkëmbimi i joneve Na +/ Ca2+dhe dukshëm
vërehet ndryshimi në gjendjen fizike të algjinatit (Fig. 3.7 c, d, e). Në fund të procedurës
fitohen rruaza algjinati me formë dhe rezistencë të kënaqshme, të cilat në brendësi të tyre
kanë të përfshirë një eksplant. Në të tillë gjendje, ato janë dhe plotësisht të
manipulueshme (Fig. 3.8a).
Aplikimi i kushteve specifike të rritjes minimale, qoftë me metoda fizike dhe qoftë me
metoda kimike, ka për qëllim konservimin afatshkurtër dhe/ose afatmesëm të eksplanteve
të konservuar. Inkapsulimi i eksplanteve, përbën një metodologji që siguron një veshje të
jashtme të tyre, e cila do të duhet të çahet gjatë proliferimit në mënyrë që të vijohet me
zhvillimin e mëtejshëm të bimëzave. Duke qenë se eksplantit i nevojitet një kohë e
caktuar për çarjen e kapsulës, kjo teknikë mundëson zgjatjen e kohës midis subkulturave
dhe rrjedhimisht mbajtjen e eksplanteve për një kohë më të gjatë se se zakonshmja brenda
një ene kulture. Koha e qëndrimit në këto kushte varet nga shumë faktorë, por edhe nga
alterime të tjera fiziko-kimike në të cilat ekspozohen eksplantet e inkapsuluar.
3.6.2. Reagimi i farave sintetike të ekspozuara në kushte të caktuara fiziko-kimike
përsa i përket aftësisë rigjeneruese
U testuan katër procedura të ndryshme (Pasqyra 3.5), për të katër varietetet e arrës në
studim. Në të gjitha rastet, duke qenë se janë procese që kanë një kohëzgjatje të caktuar,
duhet kujdes maksimal për reduktimin e shfaqjes së infeksioneve në kultura. Për secilën
procedurë të aplikuar u vlerësua përqindja e mbijetesës dhe ajo e rigjenerimit për të katër
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varietetet e arrës në studim. Nga të dhënat e fituara vërehet se parametrat e lartpërmendur
ndikohen mjaft nga metodologjia e aplikuar.

Figura 3.7. a) Vendosja e sytheve në solucion të algjinatit të natriumit b) Marrja me anë
të një pipete Pasteur të një eksplanti me një sasi të tretësirës së algjinatit të natriumit c)
Faza fillestare e formimit të rruazave të algjinatit në tretësirë të klorurit të kalciumit d)
Stad i ndërmjetëm i formimit të farave sintetike e) Stadi përfundimtar i formimit të farave
sintetike pas xhelifikimit të plotë të algjinatit
Këto alterime jo vetëm që zgjasin kohën e përshtatjes së eksplanteve dhe fillimin e
proliferimit, por dhe shpejtësinë e rigjenerimit të bimëzave, duke rritur akoma më tej
kohën e domosdoshme për të kaluar në subkulturën e rradhës. Nga ana tjetër, ekspozimi
në kushte të caktuara fiziko-kimike që ngadalësojnë proceset metabolike, në vetvete
përbën kushte stresi për eksplantet të cilët e reflektojnë këtë gjendje me një rënie në
potencialin mbijetues dhe/ose atë rigjenerues.
Në këtë studim, eksplantet për të katër varietetet e arrës në studim, përveçse janë veshur
me një kapsulë artificiale (farat sintetike), ato i janë nështruar dhe alterimit të kushteve
fizike (vlera të ndryshme të temperaturës së inkubimit), ashtu dhe kushteve kimike
(dehidratimit ose jo në tretësirë sakaroze). Ndjeshmëria e eksplanteve në secilën
metodologji të aplikuar në drejtim të indeksit të mbijetesës apo të proliferimit ka qenë e
ndryshme (Pasqyra 3.6).

66

Klonimi i disa varieteteve elitë të arrës (Juglans regia L.) në Shqipëri dhe ruajtja e tyre
me anë të teknologjisë së farave sintetike
Siç vërehet dhe nga të dhënat e përftuara, për Trajtimin I, farat sintetike të të katër
varieteteve në studim reagojnë mjaft mirë përsa i përket të gjithë parametrave të
monitoruar.
Pasqyra 3.6. Indeksi i mbijetesës, i rigjenerimit dhe ai i bimëzave të fituara gjatë
ekspozimit të farave sintetike të formuara nga sythe të katër varieteteve të arrës në
trajtime të ndryshme fiziko-kimike
Trajtimi

I
o

Temperaturë 25 C në
kushtet e dhomës
vegjetative pa iu
nënshtruar dehidratimit

II
o

Temperaturë 25 C në
kushtet e dhomës
vegjetative pas
dehidratimit

III
o

Temperaturë 8 C në
dhomë frigoriferike pa
iu nënshtruar
dehidratimit

IV
Temperaturë 8oC në
dhomë frigoriferike pas
dehidratimit;

Indeksi i
mbijetesës
(%)

*Indeksi i
rigjenerimit
(%)

**Indeksi i
bimëve të fituara
(%)

Korçë

100

100

100

Përmet

100

95

95

Peshkopi

95

94.73

90

Tropojë

95

100

95

Korçë

75

80

60

Përmet

50

80

40

Peshkopi

45

88.8

40

Tropojë

60

83.3

55

Korçë

80

81.25
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Përmet

60

83.33

50

Peshkopi

70

85.71

60

Tropojë

75

86.66

65

Korçë

55

54.5

30

Përmet

45

44.4

20

Peshkopi

50

50

20

Tropojë

40

60

30

Varieteti

Shënim: * Indeksi i rigjenerimit është llogaritur mbi numrin e eksplanteve të mbijetuara. **
Totali i bimëve të fituara është llogaritur mbi bazën e numrit fillestar të eksplanteve të vendosur

Nuk mund të thuhet se vërehen diferenca të theksuara në asnjë prej përgjigjeve të dhëna
nëse krahasohen varietetet e ndryshme midis tyre. Një dallim nga të tjerët për reagimin
ndaj këtij trajtimi bën varieteti i zonës së Korçës me një total bimëzash të mbijetuara dhe
të rigjeneruara në masën maksimale 100 %. Vlen të theksohet se tretësirat e inkapsulimit
dhe ajo e dehidratimit, të dyja janë të pasuruara me makro-, mikroelementë, vitamina,
sakarozë etj. Gjithashtu, temperatura e inkubimit 25oC është temperaturë optimale e
stadeve të mikroshumimit. Në këto kushte, vetë kapsula e algjinatit siguron lëndë të
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caktuara ushqyese që ndihmon proliferimin e eksplanteve brenda ‘farës’. Ata nuk janë të
ekspozuara ndaj kushteve shumë stresuese. Pengesa e vetme për të kapërcyer është çarja
e kapsulës së algjinatit.
Përsa i përket trajtimeve II, III dhe IV, vërehet dukshëm se përqindja e mbijetesës dhe ajo
e rigjenerimit reduktohen ndjeshëm. Në lidhje me reagimin e varieteteve specifikë, nga
një vështrim i përgjithshëm mund të thuhet se varietetet që reagojnë më mirë në të gjitha
trajtimet e realizuara janë ato të Korçës dhe të Tropojës. Vlen për t’u përmendur se në të
gjitha këto trajtime nuk vërehen diferenca mjaft të ndjeshme midis reagimit të
eksplanteve të varieteteve të ndryshëm. Me sa duket, parametra si mbijetesa apo
rigjenerimi në këtë rast ndikohen më shumë nga faktorët e jashtëm sesa nga ato të
brendshëm që janë që janë specifikë të vetë varieteteve.
Nga të dhënat, nëse krahasohen përgjigjet në Trajtimet II dhe III, vërehet se në Trajtimin
II parametrat e monitoruar janë në vlera shumë më të ulëta sesa në Trajtimin III. Madje,
duhet theksuar se në Trajtimin III, përgjigjet janë monitoruar pas 2.5 muajsh konservim
në ato kushte. Këto rezultate të shtyjnë të mendosh se vetë dehidratimi mbase përbën një
faktor stresues të tillë që ul ndjeshëm mbijetesën e eksplanteve në kulturë, në krahasim
me uljen e temperaturën në vlerën 8oC. Ndoshta kjo ka të bëjë me frenim ose modifikim
të pakthyeshëm të proceseve metabolike të shkaktuara nga dehidratimi i indeve, ndërsa
ulja e temperaturës me një ngadalësim të tyre në vlera të rikuperueshme. Pavarësisht nga
kjo, situatat kur përqindja e bimëzave të fituara pas aplikimit të një metodologjie
konservimi është mbi 60%, konsiderohen rezultate të kënaqshme.
Ky argumentim konfirmohet edhe nëse analizohen të dhënat e përftuara nga ekspozimi i
farave sintetike në Trajtimin IV. Vlerat mjaft të ulëta të mbijetesës dhe rigjenerimit të
eksplanteve i detyrohen aplikimit të njëkohshëm të protokollit të dehidratimit dhe të atij
të inkubimit në temperaturë të ulët. Ky ekspozim shkakton një gjendje stresi të
pakapërcyeshme që manifestohet me përqindje mjaft të ulëta të parametrave të
monitoruar.
3.6.3. Vlerësimi i kohës së konservimit nëpërmjet ekspozimit të farave sintetike në
kushte të caktuara fiziko-kimike
Gjatë kultivimit në kushtet e dhomës vegjetative, eksplantet brenda kapsulës së algjinatit
fillojnë të reagojnë duke përthithur lëndë ushqyese si nga kapsula e algjinatit, ashtu dhe
nga terreni ushqyes në epruvetë. Me fillimin e proliferimit, sythi fillon e zmadhon
përmasat dhe arrin ta çajë kapsulën e algjinatit duke dalë në sipërfaqe (Fig. 3.8b, c, d).
Më tej, me kalimin e ditëve të kulturës, vërehet formimi i bimëve të plota, të cilat kanë
dhe sythe anësore (Fig. 3.8e). Për Trajtimet I dhe II vlerësimet janë bërë menjëherë pas
inokulimit në enët e kulturës, ndërsa për trajtimet III dhe IV, vlerësimet janë bërë pas
transferimit të enëve të kulturës në dhomën vegjetative me temperaturë 25 oC, pas 2.5
muajsh inkubim fillestar në temperaturë 8oC.
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Figura 3.8. a) Farat sintetike me rezistencë optimale, gati për t’u inokuluar në terrenet
ushqyese b, c, d) Ҫarja e kapsulës së algjinatit dhe dalja e sytheve e) Rigjenerimi i
bimëve të plota
Koha që nevojitet për rigjenerimin e bimëve të plota nga eksplantet e inkapsuluar është
në varësi të trajtimeve fiziko-kimike që i janë bërë farave sintetike të secilit varietet të
arrës në studim.
Koha e proliferimit të eksplanteve i referohet kohës kur eksplantet e inkapsuluar fillojnë
reagojnë duke rritur disi përmasat e tyre dhe/ose çarjen e kapsulës së algjinatit. Koha e
proliferimit është monitoruar në mënyrë periodike dhe deri në një periudhë maksimale 3
javore. Në Pasqyrën 3.7 paraqiten vlerat mesatare të të dhënave për kohën e proliferimit
për secilin varietet të arrës në të gjitha trajtimet e aplikuara. Gjykohet se nëse një eksplant
nuk shfaq asnjë shenjë gjallërie për këtë periudhë, atëherë ai nuk i ka mbijetuar kushteve
të ekspozuara.
Në varësi të trajtimit të aplikuar, koha e proliferimit fillon nga 4 ditë pas aplikimit deri në
20 ditë, pavarësisht se në pasqyrën e të dhënave paraqiten vlerat mesatare për të gjithë
eksplantet e mbijetuar.
Nga analizimi i të dhënave, vërehet se edhe për sa i takon kohës së proliferimit, nuk
vërehen ndryshime midis varieteteve të ndryshëm të arrës. Ky është një tjetër fakt që të
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shtyn të mendosh që faktor ndikues kryesisht është metoda e aplikuar me qëllim
konservimin afatshkurtër dhe/ose afatmesëm.
Pasqyra 3.7. Koha e proliferimit dhe kohëzgjatja e konservimit të farave sintetike në
secilën metodologji të rritjes minimale të aplikuar
Trajtimi

Varieteti

*** Koha e proliferimit
(ditë pas inkubimit në
25oC)

**** Koha e
subkulturës së parë

(mes. ± dev. stand.)

I
o

Temperaturë 25 C në
kushtet e dhomës
vegjetative pa iu
nënshtruar dehidratimit

II
o

Temperaturë 25 C në
kushtet e dhomës
vegjetative pas
dehidratimit

III
o

Temperaturë 8 C në
dhomë frigoriferike pa iu
nënshtruar dehidratimit

IV
o

Temperaturë 8 C në
dhomë frigoriferike pas
dehidratimit;

Korçë

5.85 ± 1.18

Përmet

5.95 ± 0.92

Peshkopi

6.11 ± 0.81

Tropojë

5.58 ± 1.72

Korçë

14.00 ± 1.28

Përmet

13.87 ± 1.72

Peshkopi

14.75 ± 1.28

Tropojë

14.63 ± 1.93

Korçë

17.08 ± 1.52

Përmet

16.00 ± 2.07

Peshkopi

16.83 ± 1.58

Tropojë

16.61 ± 0.82

Korçë

17.00 ± 1.26

Përmet

18.00 ± 0.81

Peshkopi

17.25 ± 0.95

Tropojë

18.16 ± 1.33

3 muaj
(rritje e ngadalët
por pa shfaqur
nekroza)
4 javë
(kalim i shpejtë pë
të hequr pjesët
nekrotike në
eksplante)
2.5 + 1 =
3.5 muaj
(rritje e ngadalët
por pa shfaqur
nekroza)
2.5 + 0.5 =
3 muaj
(shfaqje e theksuar
e nekrozave)

Shënim: *** Koha e proliferimit është llogaritur si mesatare e ditëve duke monitoruar kohën
përkatëse që paraqiti secili eksplant që nga dita e parë e kultivimit në temperaturë 25oC. ****
Koha e subkulturës së parë, që përkon me kohën totale të konservimit, është llogaritur që në
momentin fillestar të inokulimit të farave sintetike në enët e kulturës (pavarësisht kushteve të
temperaturës në të cilën janë inkubuar) deri në kohën kur është bërë kalimi në subkultura

Midis trajtimeve të aplikuara, vërehet se koha më e shkurtër e proliferimit është për
Trajtimin I me një vlerë mesatare përafërsisht 5.5 – 6 ditë për të gjithë varietetet e arrës.
Kjo kohë proliferimi është dukshëm më e shkurtër se ajo e përftuar nga Trajtimet e tjera.
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Për Trajtimin II, koha mesatare e proliferimit është rreth 14 ditë, ndërsa për Trajtimet III
dhe IV është rreth 17 ditë në përgjithësi për të gjithë varietet e arrës.
Arsyeja se përse nuk vërehen diferenca në kohën e proliferimit të eksplanteve të
inkapsuluar në Trajtimet III dhe IV mund të lidhet me faktin se mbase gjendja e krijuar
nga reduktimi i temperaturës, si metodë që ngadalëson metabolizmin bimor, është një
gjendje që kërkon një kohë të caktuar kapërcimi ose përshtatjeje nëse eksplantet kalojnë
në kushte të tjera inkubimi (konkretisht 25oC). Kjo kohë kapërcimi siç shihet, është më e
gjatë sesa ajo që vërehet në Trajtimin II, ku eksplantet i janë nënshtruar vetëm
dehidratimit. Ky fakt mbase përforcon dhe rezultatin e mëparshëm dhe argumentimin që
procedura e dehidratimit shkakton një shkallë më të lartë vdekshmërie të eksplanteve pas
aplikimit, ndërsa reduktimi i temperaturës shkakton një vonesë rritjeje. Në rastin e dytë,
potenciali rigjenerues rritet gradualisht nëse rivendosen kushtet optimale të temperaturës
së rritjes.
Në lidhje me kohëzgjatjen e konservimit, të dhënat e përftuara janë mjaft domethënëse
dhe krijojnë mundësinë e aplikimit të disa prej këtyre metodave për konservimin
afatshkurtër të eksplateve të inkapsuluar. Koha e konservimit është konsideruar si koha
maksimale mes dy subkulturave, kohëzgjatje që nuk cënon gjallërinë e eksplanteve të
konservuar.
Siç vërehet në Pasqyrën 3.7, Trajtimi I është ai që siguron një konservim të farave
sintetike me një kohëzgjatje maksimale 3 mujore, periudhë e kënaqshme duke pasur
parasysh dhe përqindjen e lartë të mbijetesës dhe të konservimit që arrihet gjatë këtij
aplikimi për të gjitha varietetet e arrës. Ndërkohë që, nisur nga të dhënat për parametrat e
monitoruar, koha 4 javore e konservimit pas aplikimit të Trajtimit II është një rezultat i
pritshëm. Siç u theksua, procedura e dehidratimit shkakton një shkallë të lartë
vdekshmërie të eksplanteve, duke pasur parasysh që arra është një specie rekalcitrante.
Përsa i takon Trajtimeve III dhe IV, kohëzgjatja e konservimit rezulton përkatësisht për
3.5 dhe 3 muaj, por duke marrë në konsideratë faktin që përqindja e mbijetesës dhe e
proliferimit të eksplanteve në Trajtimin III është relativisht e lartë, kjo konsiderohet si
metodë më efektive konservimi sesa Trajtimi IV. Madje në këtë të fundit vërehen nekroza
mjaft të theksuara në eksplante.
Ajo çfarë evidentohet për Trajtimet II dhe IV është fakti se bimëzat e mbijetuara që në
momentin fillestar në dukje shfaqin një aftësi rigjeneruese, me vijimin e mëtejshëm të
subkulturave nuk arrijnë të prodhojnë bimë të forta dhe të sigurojnë rigjenerim të
mëtejshëm.
Për konservimin e gjermoplazmës bimore është e rëndësishme të arrihet një optimum
midis zgjatjes së kohës së konservimit dhe ruajtjes së gjallërisë dhe stabilitetit gjenetik të
eksplanteve. Deri më sot janë raportuar shumë metoda të rritjes minimale që sigurojnë
konservim për një periudhë afatshkurtër dhe/ose afatmesëm duke modifikuar faktorë
fizikë (si temperatura) apo kimikë (modifikimi i terrenit ushqyes), ndërsa për ato që
përfshijnë teknikat e inkapsulimit me algjinat të eksplanteve ka më pak raportime.
Aplikimin e metodologjive të inkapsulimit për konservimin e eksplanteve të ndryshëm, e
kanë raportuar si mjaft efektive dhe shumë autorë të tjerë (Maruyama et al. 1997; Nassar,
2003; Soneji et al., 2002; Pattnaik & Chand, 2000).
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Procedurat e inkapsulimit janë metodologji që aplikohen gjerësisht për formimin e farave
sintetike me qëllime të ndryshme, e veçanërisht për përfshirjen e tyre në programet e
ruajtjes së gjermoplazmës bimore me interes (Wang et al., 2000; Gonzales – Arnao et al.,
2006; Faisal et al., 2006 etj.). Kjo teknologji ka rezulatuar e sukseshme dhe në
konservimin e bimëzave të bananes (Ganapathi et al., 1992), të spevieve drunore
(Piccioni & Standardi, 1995) etj. Algjinati i natriumit është një agjent xhelifikues mjaft
efektiv për formimin e kapsulës që rrethon eksplantet, për shkak të veçorive që ai ka në
drejtim të viskozitetit dhe ndryshimit të gjendjes fizike në prani të joneve dyvalente Ca 2+
dhe/ose Mg2+. Rol të rëndësishëm në xhelifikim luan shkalla e viskozitetit të algjinatit,
sasia e joneve dy Valente, koha e ekspozimit në keto jone etj. (Saiprasad, 2001;
Kikowska & Thiem, 2011).
Në vetvete, inkapsulim-dehidratimi i eksplanteve, është ndër procedurat më të aplikuara
ndër paratrajtimet për kriokonservimin e gjermoplazmës me interes me qëllim ruajtjen
afatgjatë të saj (Davey & Anthony, 2010; Day & Stacey, 2007; Reed, 2008; Shatnawi et
al., 1999.). Në këto raste, është i domosdoshëm ekspozimi në tretësira dehdratuese në
mënyrë që të shmanget formimi i kristaleve të akullit pas zhytjes në azot të lëngët (196oC), temperaturë që shkakton dhe ngrirjen e ujit. Sigurisht që edhe në këto metoda
konservimi, domosdoshmëri është mbajtja e gjallërisë së eksplanteve pas ruajtjes në këto
kushte specifike. Shumë autorë kanë raportuar si efektive ekspozimin në tretësira me
përmbajtje sakaroze ku përqëndrimi i kësaj të fundit rritet në mënyrë graduale (Plessis et
al., 1991; Zhao et al., 1999). Kjo do të mundësonte një përshtatje më të mirë të
eksplanteve në një proces që përfshin disa stade, duke mbajtur kështu në vlera më të lartë
përqindjen e rigjenerimit të tyre pas trajtimit.
Për Juglans sp. Janë raportuar disa metoda konservimi të sukseshme. Beardmore et al.,
(2002), raportuan konservimin e sukseshëm të akseve embrionalë të Juglans cinerea L.
në temperaturë 4oC për 18 muaj dhe për një periudhë 2 vjeçare me rigjenerim optimal në
kriokonservim. Kriokonservimi i sukseshmëm i Juglans regia është raportuar edhe nga
de Boucaud & Brison (1995). Gjithashtu, Malik & Chaudhury, (2016) në përmbledhjen
e tyre mbi kriokonservimin e resurseve gjenetike bimore, kanë dokumentuar
krriokonservimin e sukseshëm të popullatave të arrës.

3.7. Aspekte cito-histologjike në materialet bimore të disa prej
varieteteve të arrës
Analiza cito-histologjike e realizuar në disa prej varieteteve të arrës ka për qëllim
evidentimin e strukturave specifike bimore, të cilat kanë prezencë dhe/ose morfologji
dhe/ose ndërtim specifik në varësi të kushteve të ekspozimit apo të kultivimit bimor.
Faktorët e jashtëm fiziko-kimikë shkaktojnë alterime të parametrave të lartpërmendur,
prandaj është i rëndësishëm një vlerësim cito-histologjik për të kuptuar që protokollet e
aplikuara me qëllim mikroshumimin, nuk sjellin ndonjë mungesë apo deformim të
karakteristikave epidermale bimore dhe jo vetëm. Veç të tjerash, sistemet e kultivimit in
vitro ofrojnë mundësi në të studiuarit dhe të kuptuarit e thelluar të të gjitha stadeve
ontogjenike të formimit të një strukture apo zhvillimit të një tipari.
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3.7.1. Vlerësim cito-histologjik i materialeve bimore të rigjeneruara in vitro për
varietetet Korçë dhe Peshkopi
Katër javë pas stadit të subkulturës, nga bimëzat e varietetit të Korҫës dhë të atij të
Peshkopisë të përftuara në terren me përmbajtje kinetine u morën gjethe për vlerësime të
mëtejshme histologjike.
Struktura epidermale: Nga vrojtimet në gjethet e varietetit të Korҫës rezulton se
epiderma e sipërme dhe e poshtme janë shumë të ngjashme midis tyre. Epiderma e
sipërme është formuar nga qeliza izodiametrike poligonale me mure të trasha celulozike.
Këto qeliza janë të mbuluara nga një shtresë e hollë kutikule të vijëzuar (Fig. 3.9a).
Epiderma e poshtme ka shumë ngjashmëri me atë të sipërme, por qelizat janë më të
vogla, me anë të përkulura dhe me mure më të trasha (Fig. 3.9b).
Edhe nga vrojtimet në gjethet e varietetit të Peshkopisë rezulton se qelizat epidermale
nuk paraqesin dallime themelore midis epidermës së siperme dhe asaj të poshtme (Fig.
3.10 a, b). Gjithashtu vërehet prania e indit kutikular të mirëformuar (Fig. 3.10 c), aspekt
disi i veçantë për bimëzat e rigjeneruara in vitro të cilat rriten në kushtet e një lagështire
të lartë të mjedisit dhe, rrjedhimisht, për shkak të transpirimit në vlera mjaft të ulëta, nuk
vuajnë nga stresi ujor.

Figura 3.9. Vlerësim histologjik i epidermës së sipërme dhe të poshtme të gjetheve të
varietetit të Korçës: a) epiderma e sipërme me kristale të oksalatit të kalciumit dhe me
trikoma peltate b) Epiderma e poshtme me komplekse stomatalë anomocitikë c) trikomë
gjendrore e tipit peltate d) kristale prizmatikë të oksalatit të kalciumit në epidermën e
sipërme e) trikoma kapitate, trikoma jogjendrore dhe prania e kristaleve të oksalatit të
kalciumit në epidermën e sipërme f) trikoma kapitate, trikoma jogjendrore dhe prania e
kristaleve të oksalatit të kalciumit në epidermën e poshtme
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Shpërndarja e gojëzave dhe tipi i tyre: Në të dy varietetet, gjethet rezultojnë
hipostomatike, pra me mungesë të aparateve stomatale në epidermën e sipërme (Fig. 3.9
a, b; Fig. 3.10 a, b). Në sipërfaqen e poshtme epidermale vërehet aparat stomatal i tipit
anomocitik pasi qelizat shoqëruese rrethojnë në mënyrë rrezore qelizat roje (Fig. 3.9b;
Fig. 3.10b). Siç vërehet dhe në figurë, gojëza janë të organizuara në klastera stomatalë.
Frekuenca dhe përmasat e gojëzave: Për varietetin e Korçës, frekuenca e gojëzave për
njësi të sipërfaqes rezulton rreth 87.0 gojëza/mm 2, ndërsa në atë të Peshkopisë, ky
parametër rezulton në vlerë më të lartë, konkretisht 142.5 gojëza/mm 2.
Një tjetër parametër i matur është dhe indeksi stomatal (%) që llogaritet mbi raportin e
numrit të gojëzave me numrin total të qelizave epidermle. Ky parametër rezulton në
vlerën 8.2 për varietetin e Korçës dhe 10.15 për atë të Peshkopisë (Pasqyra 3.8).
Përsa i përket përmasave, gjatësia mesatare rrezulton rreth 12.9 μm ndërsa gjerësia rreth
7.1 μm. Nuk vërehet ndonjë diferencë e thellë në raportin gjatësi : gjerësi të gojëzave.
Ndërsa, për varietetin e Peshkopisë, vërehet një indeks stomatal më i lartë (10.15 %) dhe
frekuencë stomatale më e lartë (142.5), në krahasim me atë të Korçës (Pasqyra 3.8).
Pasqyra 3.8. Parametra histologjikë në gjethet e rigjeneruara in vitro të varietetit të
Korҫës
Frekuenca
stomatale/mm2

Indeksi
stomatal (%)

Korçë

87.0

8.20

Peshkopi

142.5

10.15

Tipi i trikomave: Nga vrojtimet rezulton se janë të pranishme si trikomat gjendrore, ashtu
dhe ato jogjendrore. Ndër trikomat gjëndrore, në gjethet e rritura in vitro të varietetit të
Korçës, janë të dallueshme dy tipe: kaptinore dhe peltate. Trikomat kaptinore (kapitate)
kanë një këmbëz me dy qeliza dhe kokën me 1 qelizë (Fig. 3.9d). Trikomat peltate
përbëhen nga një kokë sekretore me 1 – 2 qeliza dhe nga 6 – 8 qeliza periferike
(shoqëruese) (Fig. 3.9c).
Trikomat jogjendrore janë me formë konike njëqelizore, me një trup të zgjatur që
përfundon me një majë të mprehtë. Këto trikoma janë të pranishme në të dyja epidermat,
por vërehen me dendësi më të lartë në epidermën e sipërme (Fig. 3.9c, e).
Nga analizimet e preparateve mikroskopike të varietetit të Peshkopisë, janë evidentuar
vetëm trikomat gjendrore të të dy tipeve: peltate dhe kaptinore. Edhe në këtë rast,
trikomat peltate përbëhen nga një kokë sekretore me 1 – 2 qeliza dhe nga 6 – 8 qeliza
periferike (shoqëruese) (Fig. 3.10 d, e, f). Trikomat kaptinore (kapitate) kanë një këmbëz
me dy qeliza dhe kokën me 1 qelizë (Fig. 3.10 g, h). Evidentohet qartë dhe procesi i
diferencimit të trikomave gjatë organogjenezës in vitro të gjethëzave të varietetit të
Peshkopisë. Në figurën 3.10 g, paraqiten 3 stade të njëpasnjëshme të procesit evolutiv të
trikomave kapitate deri në marrjen e formës dhe funksionit të plotë të tyre.
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Strukturat kristaline: Në të dyja epidermat vërehet prania e kristaleve sferikë dhe
prizmatikë të oksalatit të kalciumit si për varietetin e Korçës (Fig. 3.9 a, d, f), ashtu dhe
për atë të Peshkopisë (Fig. 3.10 i).

Figura 3.10. Vlerësim histologjik i epidermës së sipërme dhe të poshtme të gjetheve të
varietetit të Peshkopisë: a) Epiderma e sipërme pa gojëza b) Epiderma e poshtme me
gojëza të tipit anomocitik c) Pamje e indit kutikular d) Pamje nga lart e një trikome
gjendrore e tipit peltate e; f) pamje anësore e trikomave gjendrore të tipit peltate g)
proces evolutiv i formimit të trikomave gjendrore të tipit kapitate h) Trikomë e
mirëformuar e tipit kapitate i) formacione kristaline të oksalatit të kalciumit
Gjethet hipostomatike konsiderohen si një përshtatje që bëjnë bimët për të minimizuar
humbjet e ujit nëpërmjet transpirimit. Rezultati i fituar është në përputhje me raportime të
tjera në disa specie dikotiledone (Zekaj, et al., 2007), të cilat karakterizohen nga aparate
stomatale anomocitikë. Ky tip vërehet në shumë specie frutore, ndërkohë që në specie
barishtore ka shumëllojshmëri në tipin e aparateve stomatale të evidentuar.
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Përsa i përket dendësisë stomatale, ky parametër ndikohet si nga lagështira relative e
mjedisit, ashtu dhe nga intensiteti i ndriҫimit. Në kushtet e kulturës in vitro, mikromjedisi
përgjithësisht ka lagështirë relative të lartë (pavarësisht se ky parametër ndikohet nga
shumë faktorë), gjë që do të sillte një dendësi stomatale të lartë. Nga ana tjetër, intensiteti
i ndriҫimit në dhomën vegjetative është mjaft i ulët në krahasim me rritjen in vivo të
bimëve në habitatet in situ. Sipas Pallardy et al., 1979, ndriҫimi luan rolin kryesor në
zhvillimin e aparateve stomatale. Nga të dhënat e përftuara, vërehen ndryshime
thelbësore midis varieteteve Korçë dhe Peshkopi si përsa i përket frekuencës së
gojëzave/mm2, ashtu dhe përsa i përket indeksit stomatal, ndërkohë që kushtet e
kultivimit për te dy varietetet kanë qenë të njëjta. Kjo do të thotë që kjo diferencë nuk
vjen si rezultat i faktorëve të jashtëm, por është përgjigje e ndërveprimit edhe të faktorëve
të brendshëm, të cilët janë specifikë për çdo varietet.
Në lidhje me tipin e trikomave, kjo karakteristikë në bimë është e lidhur ngushtë më
kushtet mjedisore në të cilën ekspozohet bima dhe paraqet një ndryshueshmëri në varësi
të kushteve fiziko-kimike dhe biotike (Zekaj, et al., 2007). Nga të dhënat e përftuara,
vërehet qartë prania e trikomave gjendrore për të dy varietetet në studim edhe në bimëzat
e mikroshumuara. Protokolli i aplikuar i mikroshumimit me një përbërje hormonale
specifike, si dhe ekspozimi i vazhduar në përqëndrime dhe/ose tipe hormonale specifike
sipas stadit të mikroshumimit, nuk ka sjellë ndonjë efekt negativ përsa i përket pranisë
dhe morfologjisë së këtyre strukturave.
Veç të tjerash, studimi i zhvillimit morfologjik dhe anatomik të trikomave që në stadet e
hershme të ontogjenezës, krijon mundësi të shkëlqyera me karakter aplikativ në drejtim të
përdorimit të protokolleve specifikë që do të mundësonin sintezën e përshpejtuar të
metabolitëve sekondarë në një stad të caktuar të procesit zhvillimir të ketyre strukturave.
Me interes do të ishte ngritja e studimeve të tjera në të ardhmen duke trajtuar bimëzat në
tipe dhe/ose raporte të ndryshme hormonale me qëllim evidentimin dhe stabilizimin e një
protokolli efektiv që do të mundësonte rritjene densitetit gjendror për një specie me
interes edhe në aspektin mjekësor siç është arra.
Një karakteristikë që dallohet qartë në materialin bimor të studiuar, është dhe prania e
kristaleve të oksalatit të kalciumit. Sipas Horner dhe Ëagner, (1995), formimi i kristaleve
të oksalatit të kalciumit është rezultat i rritjes së përqëndrimeve të kalciumit. Në këto
kushte, kalciumi depozitohet në një formë jo toksike, e cila përthith dhe reflekton dritën.
3.7.2. Evidentimi i pranisë së kristaleve të oksalatit të kalciumit në faza të
ndryshme të zhvillimit embriogjenik dhe organogjenik për varietetin e Përmetit
Nëpërmjet analizës së inkluzioneve qelizore, është evidentuar prania e druzeve në
materiale bimore në faza të ndryshme të zhvillimit embriogjenik in vivo dhe organogjenik
in vitro për varietetin e Përmetit.
Me një rëndësi të veçantë është evidentimi i faktit që këto kristale evidentohen që në
fazat e hershme të zhvillimit embriogjenik në perikarpin e frutave të papjekur të arrës nga
ky varietet. Ky është i pari raportim që evidenton praninë e kristaleve të oksalatit të
kalciumit në materiale bimore të tilla për bimën e arrës. Kjo tregon për ekzistencën e
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mekanizmave rregullatorë dhe mbrojtës që në fazat fillestare të ciklit jetësor, të cilët
mundësojnë formimin ose transmetimin e kristaleve të tilla.
Vërehet një dendësi e madhe e druzeve në perikarp. Ato janë të lokalizuara në brendësi të
qelizave (Fig. 3.11a). Shumë studime raportojnë prani të kristaleve të oksalatit të
kalciumit me formë të ndryshme. Në preparatet mikroskopike të prerjeve gjatësore të
perikarpit të frutave imaturë të varietetit Përmet vërehen dy lloje kristalesh: kokrrizore të
imëta (ranore) dhe kristale me formë prizmatike (Fig. 3.11b, c). Përmasa mesatare e
këtyre të fundit është rreth 26 µm.

Figura 3.11. Kristalet oksalatit të kalciumit (druzeve) në perikarpin e frurtave të
pamaturuar të Juglans regia L. varieteti Përmet a) Pamje e pranisë së druzeve brenda në
qelizë b) druze të imëta ranore c) druze me formë prizmatike
Veç kësaj është evidentuar prania e kristaleve të oksalatit të kalciumit në strukturat e para
vegjetative të gjeneruara nga zhvillimi in vitro i embrioneve maturë. Në Fig. 3.12 vërehet
qartë prania e kristaleve të shumëfishtë në gjethëzat e fituara nëpërmjet subkulturave që
në stadet e para të organogjenezës in vitro të embrioneve zigotikë të maturuar. Sigurisht
që këto janë struktura të transmetuara që nga fazat e hershme të embriogjenezës, por ky
element ka rëndësi të veçantë veçanërisht në aspektin studimor për të kuptuarit e thelluar
jo vetëm të krijimit të tyre, por gjithashtu dhe të analizimit nëse kushte specifike të
kultivimit shkaktojnë rritje të dendësisë së këtyre formacioneve kristalore apo jo.

Figura 3.12. Prania e kristaleve të oksalatit të kalciumit në a) Strukturat në fazat e
hershme të zhvillimit organogjenik in vitro të embrioneve maturë b) gjethet e
rigjeneruara in vitro
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Druzet janë formacione kristalore që precipitojnë dhe janë mjaft të zakonshme në bimët
dikotiledone dhe më pak të pranishme në bimët monokotiledone (Horner et al., 1981).
Pavarësisht se prania dhe dendësia e kristaleve të oksalatit të kalciumit kryesisht është
karakteristikë e vetë specieve bimore, këta parametra gjithashtu ndikohen edhe nga
shumë faktorë si abiotikë psh. drita, temperatura, pH, përqëndrimi i joneve të ndryshëm
etj., ashtu edhe biotikë si prania e insekteve apo mikroorganizmave të ndryshëm
(Franceschi & Horner, 1980; Molano-Flores, 2001; Kuo-Huang et al., 2007). Në lidhje
me sa më lart, konsiderohen si struktura të rëndësishme në mekanizmat mbrojtës dhe
vetërregullatorë të bimës, ashtu si dhe në optimizimin e proceseve të metabolizmit
sekondar duke mbajtur një ekuilibër midis sintezës, shpërbërjes dhe/ose grumbullimit të
këtyre substancave. Në këtë aspect, me rënndësi të veçantë do të ishte studimi I formimit
të tyre në sistemet e kultivimit in vitro të bimëve, metodologji që lejojnë modifikim të
faktorëve të jashtëm dhe rrjedhimisht ekspozim në kushte të dëshiruara në varësi të një
qëllimi specifik.
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PËRFUNDIME
 Mikroshumimi
-

Në këtë studim u arrit me efektiviteti rigjenerimi in vitro i bimëzave të arrës nga të
katër varietetet në studim duke përftuar një prodhim të shpejtë të biomasës në kushtet
specifike fiziko-kimike të ekspozuara.

-

Efektiv në shmangien e stresit oksidativ për të gjithë varietetet në studim rezultuan
trajtimet me acid askorbik 200 mg/l me një kohëzgjatje ekspozimi prej 15 min. dhe
20 min., por rezultatin më të mirë përsa i përket nivelit të nxirjes e jep varieteti i
Korҫës me vlerën mesatare më të ulët prej 0.6.

-

Embrionet zigotikë të të gjithë varieteteve shfaqën një shkallë të lartë të përgjigjes
organogjenike duke siguruar stabilizim optimal të stadit të parë të mikroshumimit, ku
tretësirat bazale DKW dhe MS u paraqitën si më optimalet për induktimin e
organogjenezës dhe proliferimin e eksplanteve në kulturë, sigurisht me specifika në
varësi të varietetit.

-

Përgjigja organogjenike gjatë stadit të subkulturës paraqiti shumë ndryshueshmëri
edhe nga pikëpamja statistikore dhe ndikohej mjaft jo vetëm nga tipi i citokininave të
përdorura, por edhe nga varieteti. Konkretisht, rezultoi se kinetina dhe zeatina ishin
shumë më efektive sesa citokinina BAP në përgjigjen organogjenike të varieteteve të
arrës nga zona të ndryshme të Shqipërisë.

-

Vërehet qartë se gjenotipi ishte një faktor që ndikon mjaft parametrat e rritjes në
kushte specifike në të gjithë stadet e mikroshumimit. Në këtë studim, varieteti i
Tropojës, i ndjekur nga ai i Përmetit në stadin e parë dhe ai i Peshkopisë në stadin e
subkulturës ishin ato që paraqitën vlerat më të larta në parametrat e monitoruar.

-

Në induktimin e rizogjenezës, auksina ANA rezultoi më efektive se ajo AIB në të
gjithë varietet në studim, ku varietetet e zonave Tropojë dhe Korçë dhanë vlerat më të
larta të përgjigjes.

 Konservimi
-

U prodhuan me efektivitet farat sintetike për të katër varietetet e arrës në studim që
shfaqën dhe një potencial të lartë mbijetese dhe rigjenerues pas inkapsulimit, gjë që
dëshmon për mundësi potenciale të aplikimit në programet e konservimit afatshkurtër
dhe/ose afatmesëm.

-

Kushtet specifike të konservimit ndikuan në kohën e ruajtjes dhe në aftësinë
rigjeneruese të eksplanteve nga farat sintetike.

-

Nuk u evidentuan diferenca mjaft të ndjeshme midis reagimit të eksplanteve të
varieteteve të ndryshëm në secilin trajtim të aplikuar, gjë që dëshmon se parametra si
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mbijetesa apo rigjenerimi në këtë rast ndikohen më shumë nga faktorët e jashtëm sesa
nga ato të brendshëm që janë që janë specifikë të vetë varieteteve.
-

Në lidhje me kohëzgjatjen e konservimit, të dhënat e përftuara janë mjaft
domethënëse dhe krijojnë mundësinë e aplikimit të disa prej këtyre metodave për
konservimin afatshkurtër të eksplateve të inkapsuluar.

-

Ruajtja e farave sintetike në të dy regjimet e temperaturës (25oC dhe 8oC) mundësoi
një kohëzgjatje konservimi përkatësisht 3 dhe 3.5 mujore, periudha të kënaqshme
duke pasur parasysh dhe përqindjen e lartë të mbijetesës dhe të konservimit që arrihet
për të gjitha varietetet e arrës veçanërisht në rastin e parë.

-

Të gjitha trajtimet që përfshinin procedurën e dehidratimit (Trajtimet II dhe IV) nuk
rezultuan efektive duke ulur përqindjen e eksplanteve të gjalla, fakt që dëshmon se
ekspozim në tretësirë dehidratuese shkakton një gjendje stresi të pakapërcyeshme që
manifestohet me përqindje mjaft të ulëta të parametrave të monitoruar.

 Vlerësimi cito-histologjik
 Nga vrojtimet në gjethet e varietetit të zonës së Korҫës dhe të zonës së Peshkopisë
rezultoi se gjethet janë hipostomatike dhe qelizat epidermale nuk paraqisnin
dallime themelore midis epidermës së sipërme dhe asaj të poshtme.
 U evidentua prania e trikomave gjendrore (kaptinore dhe peltate) në të dy
varietetet në studim, dhe vërehej qartë procesi evolutiv i formimit të këtyre
strukturave.
 Në epidermën e sipërme dhe në atë të poshtme, u dëshmua prania e kristaleve
sferikë dhe prizmatikë të oksalatit të kalciumit për të dy varietetet në studim.
 Në varietetin e Përmetit vërehej prania e kristaleve të oksalatit të kalciumit si në
perikarpin e frutave të pamaturuar gjatë fazave të hershme të embrriogjenezës in
vivo, ashtu dhe në strukturat e gjeneruara në fazat e hershme të organogjenezës in
vitro të embrioneve maturë dhe në gjtethet e rigjeneruara gjatë mikroshumimit.
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4.
Abstrakt
Arra (Juglans regia L.) është një specie bimore autoktone në Shqipëri që gjen përdorim të gjerë në drejtime të
shumta e mbi të gjitha dallohet për përmbajtjen e vajrave esencialë me vlera mjekësore. Konsiderohet e rrezikuar
në Europën jugore dhe edhe në Shqipëri dhe karakterizohet nga varietete me aftësi të shkëlqyera përshtatjeje në
kushte specifike mjedisore. Në këtë këndvështrim, qëllimi i këtij studimi është gjetja e metodave alternative për
shumimin dhe konservimin in vitro të katër varieteteve të arrës në Shqipëri (Korçë, Tropojë, Përmet dhe
Peshkopi) dhe seleksionimi i varietetit që jep përgjigjen më optimale në këto kushte kultivimi dhe ruajtjeje. U
përdorën embrionet zigotikë si eksplante fillestare të cilët u paratrajtuan me tretësira të acidit askorbik në disa
trajtime që dallonin nga përqëndrimi i tretësirës dhe kohëzgjatja e ekspozimit. Në stadin e proliferimit testuan tre
tretësira bazale, MS, WPM dhe DKW në terren pa hormone, ndërsa në subkulturë u testuan tre tipe citokininash,
BAP, kinetinë dhe zeatinë (2mg/l secila), në të gjitha rastet të kombinuar me auksinën ANA (0.1 mg/l). Për
induktimin e rizogjenezës u testuan dy tipe auksinash, ANA dhe AIB (1 mg.l secila) dhe u vlerësua përgjigja
rizogjenike e eksplanteve. Trajtimet me acid askorbik (200 mg/l) për 15 dhe 20 min. rezultuan efektive në
parandalimin e stressit oksidativ për të gjithë varietetet e arrës në studim. Ndër tretësirat bazale, kultivimi në
tretësirat bazale MS dhe DKW jep përgjigjen më të mirë, ndërsa ndër citokininat rezultojnë ato zeatinë dhe
kinetinë. Në rizogjenezë, auksina ANA (1 mg/l) rezultoi më efektive se ajo AIB për të gjitha varietetet në studim.
Varieteti i Tropojës është ai që në përgjithësi dallohet nga varietetet e tjera pothuajse në të gjitha trajtimet e
aplikuara. Farat sintetike, të prodhuara nëpërmjet inkapsulimit të sytheve të rigjeneruar in vitro në kapsula
algjinati, për të katër varietetet shfaqën potencial të lartë mbijetese dhe rigjenerimi. Inkubimi i tyre në dy regjime
temperature (25oC dhe 8oC) mundësoi një kohë konservimi përkatësisht 3 dhe 3.5 mujore, ku evidentohet
veçanërisht rasti i parë me një potencial rigjenerimi pothuajse maksimal. Kjo gjë gjë që dëshmon për mundësi
potenciale të aplikimit në programet e konservimit afatshkurtër dhe/ose afatmesëm. Optimizimi i metodave të
rigjenerimit in vitro dhe të konservimit paraqet një rëndësi të veçantë pasi siguron formimin e një fondi bimësh të
klonuara nga një varietet me interes që në të ardhmen mund të përdoret për qëllime nga më të ndryshmet duke
përfshirë dhe programet e përmirësimit gjenetik.
Fjalë kyçe: varietete të arrës, kultivim in vitro, raport hormonal, fara sintetike, rritje minimale

5.

Abstract

Walnut (Juglans regia L.) is an autochthonous plant species in Albania that is widely used for many
purposes and above all is distinguished for the content of essential oils with medicinal values. It is
considered endangered in southern Europe and in Albania and is characterized by varieties with excellent
adaptability to specific environmental conditions. From this point of view, the aim of this study is to find
alternative methods for in vitro propagation and conservation of four walnut varieties in Albania (Korca,
Tropoja, Përmet and Peshkopi) and selection of the variety that gives the optimal response n specific
condittions of cultivation and storage. Zygotic embryos were used as initial explants which were pretreated
with ascorbic acid solutions in several treatments that differed in solution concentration and exposure time.
In the proliferation stage three basal media were tested, MS, WPM and DKW in hormone-free nutrient
media, while in the subculture stage three types of cytokines were tested, BAP, kinetin and zeatin (2 mg/l
each), in all cases combined with NAA (0.1 mg/l). For rhizogenesis induction, were tested two types of
auxins, NAA and IBA at 1 mg/l each of them and was evaluated the rhizogenic response. Ascorbic acid
treatments (200 mg/l) for 15 and 20 min. were found to be effective in preventing oxidative stress for all
walnut varieties in the study. Among the basal solutions, cultivation in MS and DKW basal media gives the
best response, while among cytokinines the use of zeatin and kinetin resulted more effective. In
rhizogenesis, auxin NAA (1 mg/l) was more effective than IBA for all varieties in the study. Tropoja
variety is the one that is generally distinguished from other varieties in almost all applied treatments.
Synthetic seeds, produced through the encapsulation of regenerated in vitro buds in alginate capsules, for
all four varieties showed high survival and regeneration potential. Their incubation in two temperature
regimes (25oC and 8oC) enabled a conservation time of 3 and 3.5 months, respectively, where especially the
first treatment showed a very high regeneration potential. This testifies to the potential for application in
short- and/or medium-term conservation programs. Optimization of in vitro regeneration and conservation
methods is of particular importance as it ensures the formation of a plant fund cloned from a variety of
interest that in the future can be used for a variety of purposes including genetic improvement programs.
Keywords: walnut varieties, in vitro cultivation, hormonal ratio, synthetis seeds, minimal growth
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