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PËRKUFIZIME 
 

Agresivitet i sëmundjes së bimës–aftësia relative e një pathogjeni të bimës për të 

kolonizuar dhe shkaktuar dëmtim në bimë. Ky term shpesh përdoret në 

epidemiologjinë e bimëve dhe përshkruan diferencat midis izolatëve të specieve të 

njëjta.  

Anamorf- gjendja imperfekte (aseksuale) e një kërpudhe.  

Antagonist–një organizëm i aftë të “shtypë” myqet dhe bakteret pathogjenë në 

sisteme artificialë, e identifikuar kjo nëpërmjet zonave të inhibimit në prova in vitro. 

Antibiozë–një mënyrë veprimi në biokontroll. Organizmi antagonist është i aftë të 

prodhojë një apo më shumë metabolitë që inhibojnë apo eleminojnë specien 

pathogjene.  

Kontroll biologjik: (sin. biokontroll)–Drejtimi nga njeriu i konkurrencës natyrale, 

parazitizmit dhe/ose antagonizmit të organizmave për manaxhimin e dëmtueve në 

bimë (përfshirë pathogjenët). 

Agjent biokontrolli (BCA –Biological Control Agent)- Organizëm i aftë të suprimojë 

veprimin e padëshiruar një organizmi tjetër (pathogjen) në agrikulturë. Ky term 

gjithashtu përdoret për organizmat me veti antagoniste ndaj mikroorganizmave 

pathogjenë në sisteme artificialë dhe referuar mikroorganizmave që janë bërë pjesë e 

produkteve komercialë të biokontrollit.  

Suprimimi i sëmundjes–Një agjent biokontrolli është i aftë të suprimojë zhvillimin e 

sëmundjes të shkaktuar nga një specie pathogjene në bimën bujtëse, gjë e cila mund të 

arrihet në disa mënyra. Ky term gjithashtu përfshin edhe aftësinë e agjentëve të 

biokontrollit për të populluar bimën bujtëse.  

Kulturë 2-she(këtu)–Një shtam bakterial dhe një shtam mykor të rritur bashkë një një 

pjatë Petri me terren të agarizuar, ku metabolitët e prodhuar nga bakteri janë të aftë të 

difuzojnë në terren dhe të ndikojnë zhvillimin e mykut. Ky është quajtur gjithashtu 

antagonizëm/antibiozë in vitro. 

Mikroorganizma endofitë – mikroorganizma të aftë të kolonizojnë brendësinë e 

bimës.   

Fuzarioza–emër i përbashkët për sëmundjet e shkaktuara nga specie mykore të 

gjinisë Fusarium.  

Rezistencë e induktuar e bimës– Sistemi mbrojtës i bimës bujtëse i stimuluar nga 

inokulimi i një shtami mikroorganizmi jo pathogjen antagonist ndaj pathogjenit, ose 

nja një mikroorganizëm tjetër, i cili ka aftësinë të induktojë rezistencë në bimë.  

In vitro–Në kushte laboratorike, në terren artificial, ose në një mjedis artificial, jashtë 

bimës bujtëse në këtë rast.   

In vivo–Brenda një organizmi të gjallë. Në këtë rast direkt në bimë. 

Pathogjenicitet–Term që tregon nëse një mikroorganizëm është i aftë ose jo të 

shkaktojë sëmundje.  

Virulenca–Aftësia relative e një organizmi për të shkaktuar sëmundje, ose të tejkalojë 

rezistencën që paraqet vetë bima bujtëse.  
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LISTA E SHKURTIMEVE 
 

 

BAL  Baktere acido-laktike 

BSA  Bovine Serum Albumin 

CFU  Colony forming units 

DGGE  Denaturing Gradient Gel Electrophoresis 

dNTPS Deoxyribonucleotide 

DON  Deocynivalenol 

EM  Effective Microorganisms  

FHB  Fusarium Head Blight 

IPM  Integrated Pest Management 

PCR  Polimerase Chain  Reaction 

PGPR   Plant Growth Promoting Rhizobacteria  

rADN   ADN-ja ribozomale 

rARN  ARN-ja ribozomale 

MEA  Malt Extract Agar 

MRS    de Man Rosa and Sharpe 

NB   Nutrient Broth 

TAE   Tris -Acetat-EDTA  

TBE   Tris- Borat-EDTA 
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HYRJE 
 

Në këtë studim paraqitet një analizë në diveristetin e specieve të myqeve e majave që 

ofrojnë bimë të zonave malore autoktone shqiptare si edhe në një analizë e 

marëdhënieve antagoniste midis mikroorganizmave me qëllim kontrollin biologjik të 

sëmundjeve në bimë.  

Marëdhënia bimë-mikroorganizma është e njohur pasi vetë bimët ofrojnë një 

diversitet habitatesh për zhvillimin e mikroorganizmave, të cilët janë: filosfera (zona 

ajrore e bimës), rizosfera (zona ku ndikon sistemi i rrënjëve) dhe endosfera (sistemi i 

brendshëm i transportit).  

Ndërveprimi i mikroorganizmave me bimët është mjaft kompleks dhe shumëformësh. 

Në varësi të mbulimit nga bimët të së njëjtës sipërfaqe, nën të njëjtat kushte të jashtme 

klimatike, përbërja e mikroflorës ndryshon vazhdimisht. Bimët përbëjnë një faktor 

shumë të rëndësishëm ekologjik, i cili ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

seleksionimin e specieve të ndryshme të baktereve, majave, myqeve si edhe të 

popullatave të tjera që zhvillohen në këto habitate.  

Zona ajrore e bimëve ku përfshihen gjethet, degët, kërcenjtë, sythet, lulet dhe fruti, 

siguron një mjedis mjaft të favorshëm për zhvillimin e mikroorganizmave. Krahas 

popullimit më të madh nga bakteret, një rëndësi të veçantë paraqesin edhe majatë e 

myqet filamentozë, të cilët mund të gjenden si mikroorganizma epifitë, endofitë e 

madje edhe pathogjenë. Vetë filosfera paraqet një nyje shumë të rëndësishme në 

agrikulturë dhe studime të vazhdueshme e venë theksin në ndërveprimet midis 

mikroorganizmave të këtij habitati, të cilët në shumë raste luajnë rol të rëndësishëm 

në rritjen e vetë bimës si edhe në rritjen e produktivitetit të të mbjellave.  

Përveç marëdhënieve simbiotike, me mjaft interes janë edhe ato antagoniste midis 

mikroorganizmave me qëllim inhibimin e specieve pathogjene që shkaktojnë 

sëmundje në bimë. Kjo është një fushë më mjaft interes në ditët e sotme ku po 

synohet gjithnjë e më tepër në gjetjen e strategjive të mundshme për zëvendësimin e 

përdorimit të pesticideve kimikë në bimë, të cilët pavarësisht benefiteve, sjellin një 

numër problemesh si: ndotja e tokave, akumulimi i mbetjeve të padëshiruara kimike 

në zinxhirin ushqimor, rezistencë të pathogjenëve ndaj tyre, etj. Rrjedhimisht, në ditët 

e sotme ka një kërkesë në rritje nga konsumatorët dhe autoritetet e fushës për një 

siguri më të lartë si edhe për strategji që mbrojnë shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Kjo 

ka rezultuar jo vetëm në hartimin e e rregullave më strikte lidhur me përdorimin, 

tregëtimin dhe prodhimin e pesticideve, por gjithashtu edhe në zhvillimin e strategjive 

alternative përfshirë këtu adaptimin gjenetik të të mbjellave, modifikimin e praktikave 

kulturale, përdorimin e biopesticideve, etj. Është pikërisht mundësia e studimit të 

biopesticideve (në këtë rast përdorimi i mikroorganizmave të dobishëm me veti 

antagoniste ndaj specieve mykore pathogjene në bimë), ajo që zë një pjesë të këtij 

studimi.  

Referuar sa më sipër, qëllime të këtij punimi kanë qënë: së pari, studimi i diversitetit 

të specieve mykore e të majave të izoluara nga bimë autoktone me qëllim analizimin e 

rëndësisë së tyre dhe së dyti, analizimi i vetive të një gupi bakteresh me veti 

potenciale antagoniste ndaj specieve mykore pathogejne në bimë si edhe mundësia e 

përdorimit të tyre si agjentë biokontrolli kundër species mykore pathogjene Fusarium 

graminearum në bimën e grurit.  

Studimi fillon me aspekte teorike të marëdhënieve që mikroorganizmat krijojnë me 

zonën ajrore të bimës si edhe midis tyre. Gjithashtu, paraqiten disa aspekte teorike të 

metodave molekulare (PCR) të identifikimit të mikroorganizmave, tek të cilat jemi 
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bazuar për identifikimin e një grupi majash e bakteresh në studim. Jepen gjithashtu 

edhe disa aspekte teorike të sëmundjeve në bimë, disa nga speciet tipike mykore 

pathogjene në bimë, si edhe mundësia e kontrollit të tyre nëpërmjet përdorimit të 

agjentëve biologjikë të kontrollit. 

Në Kapitullin II, paraqitet një përmbledhje e rëndësisë së izolimit të myqeve epifitë e 

endofitë nga pjesë anatomike të bimëve dhe mundësia e izolimit prej tyre e 

komponentëve me rëndësi industriale (rasti i enzimave). Faza ekperimentale e këtij 

kapitulli konsiton në analizmin e diversitetit të specieve mykore në bimë të zonave 

malore shqiptare (mali i Dajtit dhe mali Koritnik) si edhe mundësia e krahasimit të 

rezultateve lidhur me gjinitë kryesore që këto dy zona ofrojnë. Krahas specieve 

mykore, me mjaft interes është edhe izolimi i specieve të majave nga bimët. Është 

treguar nga mjaft studime në këtë fushë që nga një numër i madh specie majash të 

izoluara nga bimët është e mundur të izolohen biomolekula me mjaft rëndësi si në 

industri edhe në shëndetin e njeriut. Për këtë qëllim, në Kapitullin III, tregohet izolimi 

dhe më pas identifikimi nëpërmjet metodave të biologjisë molekulare të një grupi 

majash nga bimët si edhe rëndësia e tyre bioteknologjike. Referuar marëdhënieve 

antagoniste midis mikroorganizmave, në Kapitullin IV paraqitet rëndësia e përdorimit 

të disa prej gjinive më specifike bakteriale (Lactobacillus e Bacillus) të përdorur si 

mikroorganizma me veti potenciale antagoniste ndaj një numri speciesh mykore 

pathogjene që prekin bimët. Studimi në këtë fazë bazohet pikërisht në analizmin e një 

numri shtamesh bakterialë lidhur me vetitë e tyre antagoniste ndaj pesë specieve 

mykore në prova in vitro. Më tej, në Kapitullin V, paraqitet analiza in vivo në bimën e 

grurit. Ajo konsistoi në përdorimin e një përzierjeje bakteresh që nga provat in vitro 

rezultuan me veti të konsiderushme antagoniste ndaj species mykore Fusarium 

graminearum, pathogjen që shkakton sëmundjen FHB në këtë bimë.  

Studimi mbyllet me një përmbjedhje të përfundimeve të nxjerrë nga secili kapitull si 

edhe perspektivën e tij në vazhdim. 
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KAPITULLI I 

Marëdhëniet bimë-mikroorganizma, simbioza dhe 

antagonizmi 

 
 

1.1. Filoplani, habitat për zhvillimin e mikroorganizmave 

 

Filoplani dhe veçanërisht sipërfaqet e gjetheve janë studiuar si habitate për zhvillimin 

e mikroorganizmave që prej viteve ’50. Ekologjia e filosferës (zona ajrore e bimës) e 

lidhur me zhvillimin e mikroorganizmave, ka përbërë tematikën e shumë takimeve 

shkencore që prej vitit 1970. Nëpërmjet tyre tregohet të  kuptuarit e natyrës së 

habitateve bimorë në përgjithësi, si edhe të gjetheve të bimëve në veçanti, 

mikroorganizmat kolonizues tipikë, si edhe ndërveprimi midis mikoorganimzave me 

njëri-tjetrin edhe midis mikroorganizmave dhe bimëve (Morris, 2001). 
Komunitetet mikrobialë jo-pathogjenë të gjetheve të bimëve janë shumë të ndryshëm 

dhe tashmë janë të studiuar të tri grupet e mëdha të mikroorganizmave nga shumë 

specialistë të kësaj fushe (Andrews and Harris, 2000; Hirano and Upper, 2000; 

Morris, 2001; Lindow and Brandl, 2003). Bakteret konsiderohen kolonizuesit më të 

hershëm të gjetheve të bimëve dhe ndoshta edhe më të shumtët në numër, shpesh të 

gjendur në rendin deri 10
7
 qeliza/cm

2
 (rreth 10

8
 qeliza/g)  të gjetheve në kushte të 

përshtatshme të mjedisit, si p.sh. rasti i lagështisë së lartë apo nëse uji i lirë është 

prezent (Hirano and Upper, 2000; Morris, 2001; Lindow and Brandl, 2003).  

Myqet filamentozë janë konsideruar kolonizues të përkohshëm të sipërfaqeve të 

gjetheve, zakonisht të pranishëm në trajtë sporesh, ndërkohë që specie dimorfike  

(midis majave dhe myqeve- “yeastlike”) si Aureobasidium pullulans dhe majatë janë 

të aftë të kolonizojnë këtë habitat në mënyrë më aktive (Pennycook and Newhook, 

1981; Fokkema and Schippers, 1986; Andrews and Harris, 2000; Lindow and Brandl, 

2003).  

Në mënyrë të veçantë, disa specie mykore epifite është treguar të jenë të pranishëm 

dhe aktivë në gjethe gati të dekompozuara (Mishra dhe Dickinson, 1981;Osono, 

2002).  

Referuar zhvillimit të mikroorganizmave, filoplani konsiderohet një mjedis me 

fluktuacione të vazhdueshëm lidhur me konceptet “ kohë” dhe “hapësirë” dhe në këtë 

mënyrë mund të konsiderohet si një mjedis i mirëfilltë “ekstrem” (Hirano and Upper, 

2000; Morris, 2001).  

Duke qënë se janë direkt të ekspozuara ndaj diellit dhe kushteve të tjera atmosferike, 

sipërfaqet e bimëve dhe rrjedhimisht mikroorganizmat që kolonizojnë ato ekspozohen 

ndaj ndryshimeve në aspektin e mikroklimave, si p.sh.: temperatura, lagështia 

relative, shpejtësia e erës, rrezatimet dhe të tjerë faktorë, të cilët ndodhin në periudha 

të ndryshme kohore përfshirë intervalet që prej pak minutash deri në disa muaj. 

Aktiviteti i ujit konsiderohet një nga parametrat më dinamikë të filoplanit: kondensimi 

(vesa, mjegulla) dhe ndikimi i bulëzave të ujit (rasti i shiut), alternohet me avullimin 

dhe përfshirjen e ujit në cikle që zakonisht zgjasin gjatë gjithë ditës. Tiparet që e bëjnë 

filoplanin një mjedis të ashpër, nuk kanë të bëjë aq shumë me kushtet ekstreme ndaj të 

cilëve ai ekspozohet sesa me vlerat frekuente, të përsëritura, ku secili prej tyre mund 



2 
 

të konsiderohet si një faktor stresi ndaj kolonive egzistente të mikroorganizmave dhe 

ndaj atyre të ardhshme.  

 

Bimët dhe veçanërisht sipërfaqet e tyre njihen si një habitat i përshtatshëm për 

zhvillimin e mikroorganizmave prej më tepër se një shekulli. Pjesë të ndyshme të 

bimës sigurojnë një seri karakteristikash, elementësh ushqyes, uji, si edhe një sërë 

kushtesh “mikroklimatike”, elementë këta përgjegjës për diversitetin e komuniteteve 

mikrobiale të cilët krijojnë marëdhënie të ndryshme me bimët bujtëse (Andrews and 

Harris, 2000). Këto popullata variojnë dhe përfshijnë që nga speciet  saprofite epifite 

e deri tek ato të konsideruara më të rëndësishme referuar studimeve dhe që 

konsistojnë në mikroorganizma “thelbësorë” ose të përhershëm (mikroorganizmat 

epifitë, endofitë ose pathogjenë).  

Pjesë e komuniteteve mikrobiale në bimë janë edhe mikroorganizmat pathogjenë, 

tashmë të studiuar dhe të identifikuar nga studime të vazhdueshme prej shumë vitesh 

duke marrë në konsideratë ndikimin ekonomik si pasojë e sëmundjeve që kjo kategori 

mikroorganizmash shkaktojnë në bimë. (Leben, 1965; Morris, 2001). Por, për vite me 

rradhë, fusha e studimit të mikroflorës së sipërfaqeve të bimëve është konsideruar më 

pak e studiuar. Gjithësesi, në dekadat e fundit është rritur ndjeshëm interesi i studimit 

të mikroflorës epifite, e cila në mënyrë të dukshme luan një rol të rëndësishëm lidhur 

me qarkullimin e substancave ushqyese dhe ndikimin e tyre në popullatat mikrobiale, 

disa prej të cilave janë analizuar tashmë edhe si agjentë biokontrolli për sëmundjet që 

prekin bimët (Windels and Lindow, 1985; Fokkema, 1991; Andrews, 1992; Lindow 

et.al., 2002).  

Dy janë mjediset fizikë në bimë, të cilët kolonizohen nga mikroorganizmat:  

 

1. Sipërfaqet mbi tokë që njihen si filosfera ose filoplani  

2. Sipërfaqet nën tokë që njihen si rizosfera ose rizoplani 

 

Në këtë studim në fokus është analizimi i vlerësimit të mikroflorës së zonës ajrore të 

bimës, filoplanit. Theksohet se termi filoplan përdoret për secilën pjesë ajrore të 

bimës dhe në ndryshimim nga filosfera nuk përfshin vetëm mikroorganizmat që 

kolonizojnë sipërfaqet e bimëve, por gjithashtu edhe ata endofitë, të cilët kolonizojnë 

brendësinë e bimës si p.sh. brendësinë e gjetheve të bimëve. Krahas bimëve me 

gjethe, gjithashtu tematikë e studimeve në këtë fushë janë edhe pjesë të tjera 

anatomike të bimëve specifike si: kërcej, lule, eksudate, myshqe dhe likene . 

Struktura e komuniteteve mikrobialë që popullojnë filosferën mbështetet në 

imigrimin, mbijetesën dhe rritjen e mikroorganizmave kolonizues, çka influencohet 

nga një numër faktorësh mjedisorë, krahas vetive fiziko-kimike të pjesëve anatomike 

të bimës.  Një nga përfundimet e arritur së fundmi është se edhe vetë gjenotipi i bimës 

mund të luajë një rol të rëndsësishëm  në përcaktimin e komuniteteve mikrobialë në 

filosferë.  

 

Disa nga pikat kyçe në të cilat mbështeten studimet në këtë fushë janë: 

  

a) Analizimi  i karakteristikave të gjethes së bimës si edhe i faktorëve të tjerë 

mjedisorë, të cilët përcaktojnë mbijetesën dhe rritjen e mikroorganizmave 

kolonizues të bimëve.  

b) Analizimi i proçeseve nëpërmjet të cilëve mikroorganzimat kolonizojnë 

filosferën. 

c) Vlerësmi i diversitetit të popullatave mikrobiale në filosferë. 
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1.1.1. Origjina e mikroorganizmave që popullojnë filosferën 
 

Burimet nga të cilët mund të kenë origjinën mikroorganizmat që popullojnë filosferën 

janë të shumtë. Bakteret, majatë e myqet epifitë mund të vendosen në sipërfaqen e 

bimëve nëpërmjet  insekteve, erës, apo edhe gallesave tipike të zonave bimore. Sythet 

e pemëve, farat e bimëve si edhe mbetjet e bimëve të vjetëra janë burimi më i 

rëndësishëm për kolonizimin e bimëve të reja. 

Grupi i mikroorganizmave që paraqesin shumëfishim të limituar në zonën e filosferës 

konsiderohen si epifitë “tranzitorë”, ndërsa  mikroorganizmat e aftë të shumëfishohen 

në mungesë të dëmtimeve të bimës janë konsideruar si epifitë të mbetjeve të bimëve.  

Popullatat mikrobiale mund të variojnë si midis bimëve ashtu edhe brenda një bime të 

vetme, si në periudha të shkurtëra kohore (Hirano and Upper, 1989) ashtu edhe në 

stinë të ndryshme (Thompson et al., 1993). 

Nëse i referohemi mikroflorës së mjedisit rrethues të zonave bimore, është i qartë 

fakti që ajo ndryshon në mënyrë të vazhdueshme në përbërje në funksion të kohës, 

stinëve si edhe agjentëve atmosferikë si p.sh. era dhe shirat. Këta faktorë shkaktojnë 

ndikim të drejtëpërdrejtë në migrimin e mikroorganizmave drejt filosferës 

(Lindemann et al., 1982) 

Migrimi i mikroorganizmave nga mjedisi drejt gjetheve të pemëve  mund të ndodhë si 

nga agjentët atmosferikë ashtu edhe nga ndotja e bimës me dhera (Venette and 

Kennedy, 1975). 

Tashmë është vërtetuar nëpërmjet studimeve të shumtë se mikroorganizmat e farave 

të bimëve apo rrënjëve të tyre mund të shndërrohen në mikroorganizma endofitë duke 

hyrë në sistemin vaskular të bimës dhe të tranferohen në brendësi, në zonën ajore të 

saj, ku ata marrin emrin “mikroorganizma endofitë të filosferës”(Lamb et al., 1996). 

Aftësia për të mbijetuar dhe për t’u rritur në habitatet bimorë  varet nga faktorët 

mjedisorë, fiziko-kimikë dhe gjenetikë të bimës, të cilët së bashku me vetitë specifike 

që secili mikroorganizëm paraqet, përcaktojnë strukturën dhe diversitetin e 

komunitetit mikrobial të filosferës. Një shembull i tillë është treguar nga  Miyamoto, 

2004, studim në të cilin u identifikuan me metoda molekulare me primer-a të posaçëm 

specifikë për specie të gjinisë Clostridium dhe u pa që ato ndyshonin krejtësisht nga 

njëra- tjetra referuar izolateve të marrë nga bima dhe nga toka.  

 

1.1.2. Ndikimi i përbërjes së gjethes në kolonizimim nga mikroorganizmat 

 

Përbërja e indeve (stomata, trikomet, enët përçuese, etj) janë gjithashtu karakteristika 

që ndryshojnë si brenda një gjetheje ashtu edhe midis gjetheve të specieve të 

ndryshme bimore dhe mund të ndikojnë në përbërjen dhe shpërndarjen e 

komuniteteve të filoplanit (Kinkel, 1997). Krahas topografisë dhe kushteve 

mikroklimatike, natyra dhe përmasat e popullatave mikrobiale janë gjithashtu të 

formuara në funksion të disponueshmërisë së substancave ushqyese dhe në këtë 

aspekt filoplani zakonisht konsiderohet si habitat oligotrofik (Andrews and Harris, 

2000). Gjenden  një sërë burimesh  të substancave ushqyese në filoplan.  Nëse do të 

analizoheshin molekula të marra nga gjethet e pemëve, shihet se ato konsistojnë në 

një numër komponimesh organikë dhe inorganike, si: substanca sheqerore, acide 

organikë, metanol dhe kripëra (Blakeman, 1971; Tukey, 1971; Morris, 2001). Sasitë e 

këtyre substancave variojnë sipas specieve të bimës, moshës dhe kushteve të saj të 

rritjes (Diem, 1974; Fokkema et al., 1983; Stadler and Muller, 1996).  
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Substancat ushqyese të transferuara në sipërfaqen e bimëve duhet të jenë të 

përshtatshme të ndihmojnë në rritjen e mikroorganizmave. Një sërë studimesh janë 

përqëndruar pikërisht në analizimin e shfrytëzimit të burimeve të sheqerit nga baktere 

dhe maja të filoplanit (Dik et al., 1991; Leveau and Lindow, 2001). Kjo tregon se 

mikroorganizmat epifitë normalisht janë në konkurencë për shfrytëzimin e një sasie të 

limituar substancash ushqyese, gjë që përcakton edhe aftësinë mbajtëse të një 

popullate të caktuar mikroorganizmash në filoplan në përgjithësi dhe në gjethet e 

bimëve në veçanti (Bashi and Fokkema, 1977; Mercier and Lindow, 2000).  

Gjithashtu, në sipërfaqen e gjetheve mund të gjenden komponentë me veti 

antimikrobiale, prania e të cilëve ndikon në  përbërjen mikrobiologjike të filoplanit 

(Irvineet et. al., 1978; Fokkema, 1991).  

Qëndrueshmëria e mikroorganizmave që popullojnë gjethet e bimëve, varet në 

mënyrë të drejtëpërdrejtë nga ndërveprimi midis vetë gjetheve dhe karakteristikave 

mjedisore që kontrollojnë kushtet për egzistencën e mikroorganizmave të filoplanit. 

Pika e parë e kontaktit të mikroorganizmave që imigrojnë drejt filosferës është 

pikërisht kutikula. Kjo sipërfaqe e sheshtë, shpesh me natyrë kristaline ka disa 

funksione: barrierë për difuzionin, reduktim të ujit dhe komponentëve të tretur në të, 

faktor që ndihmon në minimizimin e fluktuacioneve të temperaturës, siguron mbrojtje 

ndaj veprimit të pathogjenëve, etj. Nga sa më lart,  kuptohet se të gjithë faktorët që u 

diskutuan përbëjnë çelësin e diversitetit të jashtëzakonshëm të popullatave mikrobiale 

të filoplanit. 

 

1.1.3. Substancat ushqyese në pjesë anatomike të bimëve 

 

Lidhur me shfrytëzimin e substrateve ushqyese dhe veçanërisht të atyre sheqerorë,  

zakonisht është treguar që ata gjenden të lokalizuar vetëm në pjesë të caktuara të 

gjetheve të bimëve (Leveau and Lindow, 2001). Analizat mikroskopike kanë treguar 

se pjesa më e madhe e mikroorganizmave që imigrojnë drejt filoplanit janë të 

ekspozuar ndaj një mikromjedisi të varfër nga pikëpamja e substancave ushqyese. 

Rrjedhimisht, është e mundur të mbijetojnë një numër i vogël mikroorganizmash që 

vendosen në zonat me sasi të mjaftueshme substancash ushqyese. Burimet e azotit dhe 

hekurit nuk konsiderohen si faktorë totalisht limitues krahasuar me burimet e karbonit 

(Lindow and Brandl, 2003).  

Gjethet e bimëve nga ana e tyre janë të afta të çlirojnë një numër komponimesh 

organikë  volatilë në mjedisin kufi të tyre si p.sh. dioksid karboni, aceton, terpenoide, 

aldehide, alkool, si edhe molekula më komplekse si karbohidrate me varg të gjatë, 

seskuiterpene, etj. Gjithashtu mund të gjenden edhe përbërje të squfurit dhe azotit. 

Është ende e paqartë nëse këto burime janë të shfrytëzueshëm apo jo në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, por është fakt se disa prej tyre mund të shërbejnë si substanca toksike 

me veprim inhibues ndaj një numri myqesh pathogjenë. 

Karakteristikat e vetë bimës mund gjithashtu të influencojnë në kapacietin e mbajtjes 

së mikroorganzimave nga pjesët anatomike të saj. Teknikat e biologjisë molekulare të 

aplikuara direkt në bimë, kanë treguar se  komuniteti mikrobial i gjetheve të bimëve të 

njëjta është pothuaj i njëjtë (Yang et al., 2001). 
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1.2. Mundësia e izolimit të myqeve e majave në filosferë 

 

Speciet mykore që popullojnë filosferën, kryesisht gjenden në trajtën e sporeve sesa të 

karakterizuar nga miceli i vërtetë. Përjashtim në këtë rast bëjnë gjethet e vjetëra të 

bimëve. Referuar majave, popullatat e tyre varojnë nga 10 deri në 10
10

 CFU/1 gram 

gjethe. Diversiteti i  majave të filosferës tregohet të jetë i limituar në një numër jo  

shumë të madh gjinish edhe pse numri total i specieve mund të arrijë deri në mbi 40 të 

tilla.  

Popullatat e myqeve filamentozë mund të arrijnë në rendin 10
2 

deri 10
8
 CFU/1 gram 

gjethe. Gjinitë mbizotëruese të myqeve që janë identifikuar në këtë habitat janë 

Cladosporium dhe  Alternaria. Janë gjetur edhe  një numër gjinish të tjera si: 

Penicillium, Acremonium, Mucor dhe Aspergillus (Thompson et al., 1993).  

Krahas egzistencës e rritjes së tyre si mikroorganizma epifitë, myqet rriten edhe në 

brendësi të strukturës indore të bimëve, duke u konsideruar si mikroorganizma të 

mirfilltë endofitë, ku diversiteti i këtyre të fundit mund të konsiderohet thelbësor  

vençanërisht në gjethet e bimëve shumëvjevare. Nëpërmjet përdorimit të metodave të 

kultivimit është bërë i mundur izolimi i mbi 340 shtameve gjenetikisht të ndryshëm në 

bimësinë e pyjeve tropikalë. Sa i përket metodave të tjera të identifikimit, p.sh. 

përdorimi i primera-ve të caktuar për identifikimin e pranisë së specieve direkt nga 

bima, kjo rezulton si metodë e saktë në rastin e gjurmimit të baktereve, por nuk është 

e përshtatshme në rastin e izolimit e identifikimit të specieve mykore (Arnold et al. 

2000). 

Për të kuptuar dhe parashikuar më mirë  diversitetin dhe strukturën e  komuniteteve 

mikrobiale të filosferës, është e nevojshme të kuptohen faktorët biologjikë dhe 

mjedisorë të cilët janë përgjegjës për dinamikën e këtyre komuniteteve.  

 

 

1.3. Jetesa e bimëve dhe mikroorganizmave në kushtet e temperaturave të 

ulëta 

 

1.3.1. Bimët e përshtatura ndaj të ftohtit 

 

Bimët, kafshët dhe mikroorganizmat kanë populluar që në kohët e herëshme mjediset 

e ftohtë, të cilët përfaqësojnë një pjesë të konsiderueshme të biosferës. Ata 

karakterizohen nga mekanizma specifikë për të përballuar ndikimin e temperaturave 

të ulëta dhe të mbijetojnë në kushte të tilla. Adaptimi ndaj temperaturave të ulëta 

përfshin gjithashtu edhe adaptim të komponentëve qelizorë si: membranat, proteinat, 

aktiviteteve metabolikë dhe mekanizma të tjerë të cilët vihen në funksionim me qëllim 

shmangien e efektit shkatërrues që mund të japë në qeliza (p.sh. formimi i kristaleve 

të akullit). Këto strategji ofrojnë aplikime të shumëfishta bioteknologjike të 

mikroorganizmave të adaptuar ndaj temperaturave të ulëta dhe/ose produkteve të tyre 

në fusha të ndryshme.  

Temperaturat e ulëta dhe formimi i ngricave, dëborës dhe akujve ndikojnë dukshëm 

në mbijetesën e një numëri të madh organizmash në shumë mënyra, p.sh nëpërmjet 

reduktimit të shpejtësive të reaksioneve biokimikë, rritjes së viskozitetit të terrenit, 

ndryshimeve në përshkueshmërinë membranore dhe konformacionin e proteinave, 

disponueshmërinë e substancave ushqyese, aftësinë për t’u riprodhuar dhe nevojën per 

t’u mbrojtur ndaj ngrirjes (Franks et al., 1990).  
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Temperaturat e ulëta, veçanërisht ato të ngrirjes mund të ndikojnë në mënyrë të 

dukshme tek bimët (Loik et al., 2004). Faktori temperaturë është një “filtër” i 

rëndësishëm lidhur me përzgjedhjen e specieve bimore përsa i takon mbijetesës, 

prodhimtarisë, shpërndarjes në lartësi të ndryshme, etj (Sakai and Larcher, 1987).  

Temperaturat e ulëta dhe ngricat janë faktorë që kufizojnë prodhimtarinë e të vjelave 

dhe si pasojë mund të shkaktojnë humbje të konsidrueshme. Intensiteti dhe frekuenca 

e përsëritjes së temperaturave të ulëta gjatë vitit edhe nëse përsëriten në episode 

periodikë apo të rregullt (p.sh gjatë natës), çon në vënien në përdorim të një numri 

mekanizmash mbrojtës së bimëve ndaj temperaturave të ulëta apo mbijetesës ndaj 

formimit të akujve në rastin e temperaturave ekstreme. Speciet bimore tipike të 

zonave tropikale (Bodner and Larcher, 1987) nuk e tolerojnë formimin e akujve në 

indet e tyre dhe pësojnë dëmtim nga ekspozimi në temperatura të ulëta (kryesisht mbi 

0 
0
C). Bimët jo-tropikale por edhe bimët e maleve të lartë zakonisht konsiderohen si 

rezistente ndaj ngricave e dëborës dhe mbeten të padëmtuara edhe nga ekspozimi i 

indeve të tyre ndaj temperaturave nën 0°C (Sakai and Larcher, 1987). 

Mekanizmat e mbrojtjes në bimë nga i ftohti dhe nga ngricat janë dy: 

 

a) veprimi për shmangien e formimit të akullit në inde  

b) toleranca e bimës ndaj akullit jashtëqelizor.  

 

Është e rëndësishme të theksohet se një bimë në mënyrë individuale mund t’i përdorë 

të dy mekanizmat për rezistencën ndaj temperaturave të ngrirjes, por në inde të 

ndryshëm të saj (Sakai and Larcher, 1987). Kjo mund të ndodhë edhe brenda 

strukturës së të njëjtës gjethe.  

Disa nga ndryshimet më të njohura që ndodhin në bimët e përshtatura në këto kushte, 

janë: 

1. Ndryshim në rritjen e bimës dhe në proçesin e fotosintezës 

2. Modifikime të membranave qelizore 

3. Modifikime të strukturave proteinike 

4. Grumbullim i komponentëve osmoprotektantë, etj 

 

 

1.3.2. Mikroorganizmat që adaptohen në temperatura të ulëta 

 

Mikroorganizmat që adaptohen në kushte të temperaturave të ulëta shfaqin veti të 

dallueshme krahasuar me ata që rriten në intervale të tjerë të temperaturave. Shumë 

studiues kanë bërë dallimin midis mikroorganizmave psikrofile (që “e duan” të 

ftohtin) dhe atyre psikrotolerantë (apo psikrotrofë, të cilët gjithashtu quhen tolerantë 

ndaj të ftohtit).  

Në përputhje me përkufizimin e pranuar më gjerësisht, mikroorganizmat psikrofilë 

nuk mund të rriten në temperatura mbi 20 
0
C dhe rriten shpejt në 15 

0
C ose nën këtë 

temperaturë. Ata janë mikroorganizmat mbizotërues të habitateve gjithmonë të ftohtë 

si p.sh. zonat polare, lartësitë e mëdha të maleve ose thëllësitë e deteve. Mjedise me 

fluktuacione periodike ditore apo sezonale (p.sh. zonat me klimë kontinentale apo me 

verë të gjatë e dimër të shkurtër) të temperaturave janë të favorshme për rritjen e 

psikrotolerantëve, të cilët mund të rriten në temperatura mbi 20 
0
C. Me termin “të 

përshtatur ndaj të ftohtit”, në këtë studim i referohemi të dy grupeve të 

mikroorganizmave  si psikrofilë edhe psikrotolerantë.  

Temperatura më e ulët në të cilën rritja mikrobiale është e mundur është supozuar të 

jetë – 12 
0
C. Nën -10 

0
C deri në -15 

0
C, uji qelizor fillon të ngrijë dhe përqëndrimet 
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brenda qelizore të kripërave rriten si pasojnë e shndërrimit të vazhdueshëm të ujit në 

kristale akulli. Disbalanca që vjen si rrjedhojë e formimit të kristaleve të akullit si 

edhe ulja e aktivitetit të ujit, mund të shkaktojnë efekt toksik në qeliza (Ingraham and 

Stokes, 1959; Russell, 1990). 

 

1.3.3. Strategjitë e adaptimit ndaj temperaturave të ulëta 

 

Me qëllim rritjen optimale në habitate të ftohtë, mikroorganizmat psikrofilë dhe 

psikrotolerantë kanë përshtatur një numër kompleks të komponentëve të tyre qelizore 

përfshirë këtu: membranat, proteinat, sistemet që gjenerojnë energji, komponentë të 

nevojshëm për shfrytëzimin e substancave ushqyese, etj (Russell 1998; Margesin dhe 

Schinner 1999a; Cavicchioli et al. 2002; Deming 2002; Margesin et al. 2002b; 

Benson et al. 2004). Analizat e studimeve krahasuese tregojnë se jetesa në kushte 

psikrofile është e lidhur jo me nje set të vetëm gjenesh, por me një grup ndryshimesh 

sinergjike në përmbajtjen totale të gjenomit dhe  përbërjen e aminoacideve në proteina 

(Methe et al., 2005). Një rast i përmendur është ai i species bakteriale Colwellia 

psychrerythraea, e cila është studiuar nga pikëpamja gjenetike. Është parë që kjo 

specie aktivizon më së miri mekanizmat e jetesës në kushtet e temperaturës së ulët. 

Përmenden: ruajtja e përshkueshmërisë membranore, prodhimi dhe përdorimi i 

komponimeve përgjegjës të kriombrojtjes (rasti i polisaharideve jashtëqelizorë); 

sinteza e enzimave të përfshira në rregulimin e rrugëve biosintetike kyçe (siç janë 

biosinteza e purinave dhe lipideve), si edhe degradimi i disa komponentëve organikë 

(enzimat brenda dhe jashtë-qelizore); prodhimi i karbonit brendaqelizor, rezervat 

energjitike si edhe rezervat e azotit (poliamidet); adaptimi i strukturave molekulare 

proteinike për sigurimin e rritjes së fleksibilitetit në temperatura të ulëta.  

Dy nga komponentët qelizorë kryesorë që përshtaten ndaj temperaturave të ulëta 

tregohen në vijim.  

 

a) Lipidet membranorë 

Membrana qelizore përfaqëson një barrierë midis mjedisit të jashtëm dhe të 

brendshëm të qelizës. Një nga format e përgjigjes së baktereve të  adaptuar ndaj 

temperaturave të ulëta është nëpërmjet modifikimit të fluiditetit të membranave të tyre 

qelizore me qëllim ruajtjen e funksionit të proteinave membranore të përfshira në 

proçesin e frymëmarrjes dhe transportit të substancave ushqyese (Russell 1998; 

Russell and Nichols, 1999; Chintalapati et al., 2004).  Kjo arrihet kryesisht nëpërmjet 

ndryshimit të përbërjes së acideve yndyrorë. Strategjia më e rëndësishme është rritja e 

sasisë së acideve yndyrorë të pangopur, gjë që ndihmon për mbajtjen e një gjendjeje 

gjysmë të përshkueshme të membranës në kushtet e temperaturave të ulëta (Aguilar et 

al., 1998; Suzuki et al., 2001).  

 

b) Enzimat dhe proteinat 

Mikroorganizmat e adaptuar ndaj kushteve të temperaturave të ulëta, janë të aftë të 

prodhojnë enzima aktive me një veprim të dukshëm katalitik (Kcat/Km) si në 

temperatura të ulëta edhe në ato të moderuara (0–30°C). Aktiviteti i këtyre enzimave 

është maksimal në kushtet e temperaturave të ulëta dhe denatyrimi i tyre ndodh në 

temperatura më të larta (Hochachka and Somero, 1984; Somero, 2004). Enzimat 

homologe të prodhuara nga mikroorganizma tjerë kanë aktivitet shumë të ulët ose 

totalisht të munguar në këto temperatura. 
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1.4. Identifikimi i mikroorganizmave me metoda të biologjisë molekulare 

 

1.4.1. Aspekte teorike të metodave PCR- aplikimi  në mikrobiologji 

 

Reaksioni zinxhir i polimerazës (Polymerase Chain Reaction –PCR), është një metodë 

e njohur tashmë për replikimin enzimatik të ADN-së  pa qënë nevoja të përdoret një 

mikroorganizëm i gjallë si p.sh. bakter apo maja. Kjo teknikë mundëson që një sasi e 

vogël e molekulës së ADN-së së ekstraktuar të amplifikohet shumë herë në mënyrë 

eksponenciale. Metoda PCR është gjerësisht e përdorur në fushat kërkimore të 

mjekësisë dhe biologjisë për një numër të madh qëllimesh si p.sh: dedektimi i 

sëmundjeve të trashëguara, identifikimi i fingerprinterave gjenetikë, diagnostikimi i 

sëmundjeve infektive, klonimi i gjeneve, testi i atësisë, etj. Kjo teknikë i ka fillesat në 

vitin 1983 nga Kary Mullis.  

Kjo metodë mbështetet në një numër ciklesh termikë, të cilët konsistojnë në cikle të 

nxehjes dhe ftohjes së mostrës në analizë me qëllim denatyrimin e ADN-së dhe 

replikimin enzimatik të saj. Primera-t (fragmente të shkurtër të ADN-së) që 

përmbajnë sekuenca komplementare me zonën për të cilën interesohemi të 

amplifikojmë së bashku me një enzimë të qajtur “ADN- polimerazë” (në sajë të së 

cilës merr emrin edhe metoda), janë komponentët kyçë për të mundësuar amplifikimin 

e zonës së përzgjedhur dhe përsëritjen e saj. Ndërkohë që PCR vazhdon, ADN-ja e 

gjeneruar përdoret vetë si shabllon për replikim duke aktivizuar në këtë mënyrë  një 

reaksion zinxhir, në të cilin ky fragment ADN-je amplifikohet në mënyrë 

eksponenciale.  

 

1.4.2. Sekuencimi i ADN-së 

 

Me qëllim sekuencimin e një fragmenti ADN-je, në stadin e parë të reaksionit PCR dy 

fijet e ADN-së të helikës 2-fishe ndahen fizikisht në një temperaturë të lartë nëpërmjet 

një proçesi të quajtur denatyrim i ADN-së. Në një stad të dytë temperatura ulet dhe dy 

fijet e ADN-së bëhen target për ADN-polimerazën që të mundësojë amplifikimin 

selektiv të fragmentit të dëshiruar të ADN-së. Selektiviteti i metodës PCR bazohet në 

përdorimin e primera-ve të cilët janë komplementarë me fragmentin e ADN-së që 

duam të amplifikohet. Të plotë hapat e proçesit tregohen në vijim. 

Një metodë bazë e PCR kërkon një numër komponentësh dhe reagentësh disa prej të 

cilëve listohen më poshtë (Sambrook et al., 2001): 

 

 Mostra e ADN-së së ekstraktuar nga materiali origjinë (në rastin tonë nga 

mikroorganizmat), e cila përmban zonën e ADN-së për të cilën interesohemi të 

amplifikohet.  

 Dy primer-a , të cilët janë komplementarë me fundet 3’ të secilës fije të ADN-

së target në të dy senset .   

 Taq polimeraza (ose ADN-polimeraza)  me temperaturë optimale të veprimit 

rreth 70 °C. 

 dNTPs (Deoksinukleozid trifosfati), nukleotide që përmbajnë grupe trifosfate, 

nga të cilët ADN -polimeraza sintetizon një fije të re të ADN-së.  

 Tretësirë buferike, e cila siguron një mjedis të përshtatshëm kimik për një 

aktivitet optimal dhe qëndrueshmëri të ADN-polimerazës.  

 Kationi 2-valent i magnezit (në trajtën e MgCl2), i cili ndihmon në 

qëndrueshmërinë termike të  ADN-polimerazës.   
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 BSA- Bovine Serum Albumin (BSA), reaktiv i shtuar në reaksionet PCR ku 

mund të përmbahen reagentë që pengojnë proçesin e amplifikimit.  

 Ladder (një tregues i peshës molekulare), i cili përmban fragmente të ADN-së 

me peshë të njohur. Ky komponent migron në xhel përkrah produkteve të 

PCR-së.  

 

Proçedura  

Zakonisht, reaksioni PCR konsiston në një reaksion zinxhir në seri prej 20-40 

ndryshime të përsëritur të temperaturës, të quajtur cikle. Çdo cikël përgjithësisht 

konsiston në disa hapa me temperatura të ndryshueshme. Cikli zakonisht paraprihet 

nga një trajtim paraprak në temperaturë të lartë (>90°C). Po ashtu edhe në fund të 

ciklit ka një interval kohor ruajtjeje të mostrës në një temperaturë karakteristike për 

një “konservim” të shpejtë (Rychlik et al, 1990). Temperaturat tipike të cikleve si 

edhe kohëzgjatja e çdo cikli varet nga një numër i madh parametrash në të cilët 

përfshihen  përbërja dhe përqëndrimet e komponentëve të mëposhtëm (ADN-ja, 

primera-t, Taq-polimeraza, dNTPs, MgCl2, etj).  

 

 Stadi  fillestar. Ky stad konsiston në një nxehje të përzierjes fillestare së 

reaksionit në temperaturë 94–96 °C (ose 98 °C nëse përdoret enzimë shumë 

rezistente ndaj temperaturës) dhe që zgjat 1–9 minuta. Ky hap i parë është i 

nevojshëm për aktivizimin e ADN-polimerazës, e cila aktivizohet vetëm në 

temperatura të larta të këtij intervali (Sharkey et al., 1994). 

 

 Stadi “Denaturation”. Ky stad është cikli i parë që pason stadin fillestar dhe 

konsiton në një nxehje të përzierjes së reaksionit përgjithësisht në 

temperaturën 94–98 °C për 20–30 sekonda (kombinimet temperaturë -kohë 

programohen në varësi të metodës së përdorur). Ky trajtim shkakton 

denatyrimin e ADN-së nëpërmjet prishjes së lidhjeve hidrogjenore midis 

bazave komplementare të fijeve të saj duke dhënë në këtë mënyrë molekula të 

veçuara të vargjeve të ndarë.  

 

 Stadi “Annealing”. Temepratura e reaksionit në këtë stad ulet në vlerat 50–

65 °C për 20–40 sekonda duke lejuar në këtë mëyrë kapjen e primera-ve në 

vargjet e veçuar të ADN-së. Zakonisht, temperatura e këtij stadi është rreth 3-

5
0
C më e ulët se temperatura e shkrirjes (Tm) së primera-ve të përdorur. 

Lidhjet e qëndrueshme hidrogjenore formohen vetëm kur sekuenca e primer-it 

ka përputhshmëri shumë të afërt me sekuencën e ADN-së që analizohet.  

Enzima polimerazë  kapet tek hibridi i modelit të primer-it dhe më pas fillon 

formimi i vargut të ri të ADN-së.  

 

 Stadi “Extension/ Elongation”. Temperatura në këtë stad varet nga ADN-

polimeraza, e cila ndryshon në funksion të metodës. P.sh. Taq-polimeraza 

paraqet aktivitet optimal në temperaturën 75–80 °C, (Chien et al., 1976) dhe 

zakonisht për këtë enzimë përzgjidhet të punohet në temperaturën 72 °C. Në 

këtë stad ADN-polimeraza sintetizon një fije të re ADN-je komplementare me 

modelin  në drejtimin 5'-3', duke kondensuar grupin 5’-fosfat të dNTPs me 

grupin 3’-hidroksil  në fund të vargut së ADN-së të sapoformuar, i cili zgjatet. 

Koha e zgjatjes varet nga AND-polimeraza që përdoret dhe nga gjatësia e 

fragmentit të ADN-së që do të amplifikohet.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_ladder
http://en.wikipedia.org/wiki/Denaturation_%28biochemistry%29#Nucleic_acid_denaturation
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Bazuar në praktikën e kësaj analize, ADN-polimeraza në temperaturën e saj 

optimale realizon polimerizimin e njëmijë bazave në një minutë. Në kushte 

optimale, p.sh. nëse nuk ka limitime të mundshme nga substratet apo reagentët 

(p.sh. nga sasitë e tyre), në çdo hap të këtij stadi sasia e ADN-së do të 

dyfishohet duke sjellë ampifikim eksponencial (gjeometrik) të fragmentit 

specifik të ADN-së.  

 

 Zgjatimi final. Ky stad realizohet në temperaturën 70–74 °C  për 5–15 minuta 

pas ciklit të fundit të PCR-së, për t’u siguruar që për çdo fije të vetme të 

mbetur të ADN-së është krijuar zgjatimi i plotë i saj. 

 

 Qëndrimi final. Ky stad ndodh në temperaturën 4–15 °C  dhe realizohet për 

një ruajtje të shkurtër në këto kushte para përfundimit. Të skematizuar, hapat e 

metodës PCR tregohen në figurën 1.1. 

 

Figura 1.1. Hapat e metodës PCR 

 

 

1.4.3. Kuantifikimi  i ADN-së së amplifikuar 

 

Duke qënë se nëpërmjet metodës PCR mund të amplifikohen pjesë të veçanta të 

ADN-së, kjo metodë mund të përdoret edhe për sasi ekstremisht të vogla të mostrave 

që analizohen. Metodat sasiore të PCR-së lejojnë vlerësimin e një sasie të një 

sekuence të dhënë prezente në një mostër, teknikë kjo e aplikuar shpesh për të 

përcaktuar nga ana sasiore nivelet e shprehjes së gjeneve. PCR-ja kuantitative është 

një “mjet” i rëndësishëm për kuantifikimin e ADN-së dhe kjo bën të mundur 

përcaktimin e produkteve të akumuluar të ADN-së pas çdo stadi të amplifikimit me 

metodën PCR.  
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1.4.4. Optimizimi i metodave PCR 

 

Krahas efikasitetit të lartë të metodës PCR, disa disavantazhe të mundshëm të saj 

mund të konsistojnë në: produkt jo të gjurmueshëm,  produkt përfundimtar jo korrekt 

si pasojë e veprimit të komponentëve të mundshëm inhibues (p.sh. metale, 

komponentë fenolikë, komponentë acidë, etj), amplifikim preferencial jo korrekt, 

formim të komponentëve jo-specifikë si pasojë e veprimit jo korrekt të primera-ve, 

formim të dimerëve të primera-ve, të cilët janë në konkurencë për proçesin e 

amplifikimit me produktin e dëshiruar, etj. Kontaminimi i mundshëm i ADN-së me 

komponentë  të dyshimtë lidhet me proçedurat që aplikohen për ndarjen e përzierjeve 

para aplikimit të PCR-së ndaj kontaminatëve potencialë të ADN-së. Me qëllim 

përmirësimin e specifitetit dhe rendimentit të produkteve të dëshiruar të metodës 

PCR, kushtet e reaksioneve mund të optimizohen duke shmangur sa më shumë të jetë 

e mundur kontaminimin, largimin e komponentëve inhibues të reaksioneve, 

ndryshimin e përqëndrimeve të komponentëve të reaksionit, profilin e temperaturave 

dhe numrin e cikleve të përcaktuar që duhet të përmbushen gjatë metodës. Gjithashtu 

cilësia e primera-ve dhe e polimerazës mund të ndikojë në rezultatet e metodës. 

 

1.4.5. Elektroforeza  

 

Elektroforeza është një teknikë e përdorur për ndarjen dhe në disa raste edhe për 

pastrimin e makromolekualve, veçanërisht proteinave dhe acideve nukleikë të 

ndryshëm referuar  përmasës, ngarkesës apo përbërjes. Si e tillë, kjo është ndër 

teknikat gjerësisht më të përdorura në biokimi dhe në biologjinë molekulare 

(Kryndushkin et al., 2003). 

Në rastin kur molekulat e ngarkuara vendosen në një fushë elektrike, ato migrojnë 

drejt polit pozitiv ose atij negativ në varësi të ngarkesës së tyre. Në ndryshim nga 

proteinat të cilat mund të kenë ngarkesë pozitive apo negative, acidet nukleikë kanë 

ngarkesë negative të qëndrueshme të dhënë nga grupet fosfatike në përmbajtje të tyre 

dhe si rrjedhojë migrojnë drejt anodës. Proteinat dhe acidet nukleikë i nënshtrohen 

proçesit të elektroforezës nëpërmjet një strukture xheli. Pothuaj në çdo rast, xheli 

vendoset në një mbajtëse të hollë me qëllim ngurtësimin e tij dhe përmban gjithashtu 

edhe “puse” për karikimin e kampionit të ADN-së që do të analizohet. Më pas xheli 

zhytet në një tretësirë buferike tipike për elektroforezën, i cili siguron jonet për 

ruajtjen e elektricitetit si edhe për mbajtjen e pH në një vlerë relativisht konstante. 

Vetë xheli është i përbërë nga agarozi ose poliakrilamidi, ku secili prej tyre 

kontribuon në proçese specifike. 

Agarozi është një polisaharid i ekstraktuar nga algat e detit. Zakonisht ai përdoret në 

përqëndrimet 0.5-2% për realizimin e xhelit të elektroforezës. Sa më i lartë të jetë 

përqëndrimi i agarozit, aq më i fortë dhe i ngurtë do të jetë xheli. Xhelet e agarozit 

janë shumë të thjeshtë në realizim: realizohet një përzierje e thjeshtë e agarozit pluhur 

me tretësirë buferike.  

Ky lloj xheli karakterizohet nga një interval i gjerë i ndarjeve të fragmenteve të ADN-

së. Në varësi të përqëndrimeve të agarozit, nëpërmjet teknikave standarte të 

elektroforezës mund të realizohet ndarja e fragmenteve të  ADN-së  me rreth 200 deri 

në 50 000 çifte bazash.  

Poliakrilamidi është polimer i akrilamidit. Gjatësia e vargjeve 

të polimerit varet nga përqëndrimi i akrilamidit të përdorur, i 

cili zakonisht varion nga 3.5 deri në 20%. Xhelet e 

poliakrilamidit janë më të vështirë në përgatitje krahasuar me 
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xhelet e agarozit. Duke qënë se prania e oksigjenit inhibon proçesin e polimerizimit, 

xheli i poliakrilamidit duhet të derdhet midis pjatave apo cilindrave prej qelqi. 

Akrilamidi është substancë toksike dhe puna me të duhet të manaxhohet në mënyrë 

shumë të kujdeshme.  Në rastin e ADN-së, poliakrilamidi përdoret për ndarjen e 

fragmenteve prej më pak se 500 çifte bazash dhe në ndryshim nga xhelet e agarozit, 

ata përdoren gjerësisht për ndarjen dhe karakterizimin e përzierjes së proteinave.  

 

 

1.4.5.1. Elektroforeza në xhel agarozi 

 

Pajisjet e nevojshme që përdoren në realizimin e xheleve të agarozit, janë relativisht të 

thjeshta dhe konsistojnë në: 

 Dhoma elektroforetike dhe furnizimi me energji elektrike. 

 Struktura plastike e mbajtjes së xhelit 

 Krëhërat, të cilët vendosen në xhelin e shkrirë për të lejuar pas ngrirjes 

formimin e “puseve” ku do të karikohen kampionët që analizohen. 

 Tretësirë buferike për  elektroforezën, zakonisht Tris-Acetat-EDTA (TAE) ose 

Tris-Borat-EDTA (TBE), të cilët përmbajnë një komponent me densitet të 

lartë (p.sh.glicerol), i cili lejon kampionin të rëndojë e të hyjë në “pus”. Së 

bashku me kampionin, vendoset edhe një ngjyrues (Loading Dye), i cili 

migron në strukturën e xhelit dhe lejon monitorimin vizual dhe proçedimin e 

elektroforezës ( Sambrook et al., 2001) 

 Bromur etidi- reagent i përdorur për çngjyrosjen e acideve nukleikë. 

 Rrezatimi ultravjollcë në një pajisje specifike, e cila përdoret për të vëzhguar 

në xhel ADN-në e çngjyrosur nga bromuri i etidit.  

 

- Migrimi i fragmenteve të ADN-së në xhelin e agarozit  

Fragmente të ADN-së lineare migrojnë përmes xhelit të agarozit me një lëvizshmëri 

që është invers proporcional me log10 të peshës së tyre molekulare dhe në këtë mënyrë 

në xhel shfaqet vija e drejtë që identifikon migrimin e bandave të ADN-së. Në figurën 

1.2 paraqitet karikimi i kampionëve në xhel, elektroforeza si edhe pamja e xhelit pas 

proçesit të elektroforezës.  

 

 
           

Figura 1.2.: Migrimi në xhel i produkteve të PCR-së 
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1.4.5.2. Ndarja e strukturave të fragmenteve të ADN-së 

 

Fragmentet e ADN-së me të njëjtën gjatësi por me përmbajtje bazash të ndryshme 

mund të ndahen bazuar në konformacionin e tyre tri-dimensional. Metodat e ndarjes 

janë disa, si: DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), TGGE (Temperature 

Gradient Gel Electrophoresis), të cilat konsistojnë në denatyrimin e pjesshëm të 

helikës 2-fishe të ADN-së  në një gradient denatyrimi të substancave kimike, ose 

temperaturës si në rastin e parë dhe atë të dytë. Metodë tjetër është edhe SSCP (Single 

strand conformation polymorphism), e cila bazohet në përberje të ndryshme të  

përbërjes së fragmenteve të një vargu ADN-je . Parimi i funksionimit të metodës 

DGGE jepet në vijim.  

 

1.4.5.2.1. Aspekte teorike të metodës DGGE 

 

Nëpërmjet metodës DGGE (Fischer&Lerman, 1979, 1983; Myers et al., 1987) mund 

të realizohet ndarja e fragmenteve të ADN-së të së njëjtës gjatësi, por me sekuenca të 

ndryshme. Kjo ndarje bazohet në lëvizshmërinë e ngadaltë elektroforetike të një 

molekule pjesërisht të shkrirë të helikës dy-fishe të ADN-së në xhele poliakrilamidi, 

të cilët përmbajnë një gradient linear denaturantësh të ADN-së (përzierje e uresë dhe 

formamidit) ose një gradient lienar temperature. Shkrirja e fragmenteve të ADN-së 

ndodh në mënyrë të vazhdueshme në zona diskrete të helikës për çifte bazash me të 

njëjtën temperaturë shkrirjeje. Sapo kjo zonë të ketë arritur temperaturën optimale të 

shkrirjes (Tm), në një zonë specifike të xhelit të gradientit të denatyrimit, ndodh  faza 

tranzitore e kalimit të helikës së ADN-së dhe migrimi i saj praktikisht do të ndalojë.  

Duke qënë se sekuencat e ADN-së në brendësi të zonave të tilla janë të ndryshme, kjo 

bën që të ketë temperatura të ndryshme specifike të shkrirjes së tyre. Rrjedhimisht, 

molekulat me sekuenca të ndryshme nga njëra tjetra do të ndalojnë migrimin e tyre në 

pozicione të ndryshme të xhelit të poliakrilamidit.  

Nëpërmjet përdorimit të metodës DGGE mund të dedektohen fragmente të ADN-së 

që përmbajnë deri në rreth 500 çifte bazash (Myers et al., 1985). Suksesi i metodës 

mund të rritet  nëpërmjet shtimit të një sekuence të pasur me baza Guaninë (G) dhe 

Citozinë (C), e ashtuquajtur “GC clamp” në njërën anë të fragmentit të ADN-së 

(Myers et al., 1985; Sheffield et al., 1989). Sekuenca me përmbajtje bazash  G dhe C 

shtohet në fund të vargut 5’ të një prej primera-ve të PCR-së  të koamplifikuar dhe 

rrjedhimisht të paraqitur në fragmentet e amplifikuar të ADN-së (Sheffield et al., 

1989; Sheffield et al., 1992). Kjo sekuencë  vepron si një zonë që karakterizohet nga 

një temperaturë e lartë shkrirjeje  duke parandaluar në këtë mënyrë hapjen  komplete 

të helikës së ADN-së në dy fije të ndara (Muyzer et al., 1997).  

Në profilin e metodës DGGE, bandat e ADN-së mund të vëzhgohen nëpërmjet 

përdorimit të bromurit të etidit si reagent çngjyrues. 

Para se të aplikohet metoda DGGE, me qëllim arritjen e një ndarjeje sa më të saktë të 

fragmenteve të ndryshme të ADN-së, është i nevojshëm optimizimi i gradientit dhe 

kohëzgjatja e elektroforëzës. Shkrirja e fragmenteve të ADN-së si edhe gradienti 

optimal mund të përcaktohen eksperimentalisht në xhele perpendikularë, të cilët kanë 

një gradient në rritje të denaturuesve (ose të temperaturës në rastin e metodës TGGE) 

nga e majta në të djathtë, perpendikular me drejtimin e elektroforezës. Kampionët që 

analizohen karikohen në të gjithë gjerësinë e xhelit. Procesi i elektroforezës realizohet 

për rreth 3 orë në tensionin 200 V. Pas trajtimit të xhelit me bromur etidi dhe ndriçim 

UV, vëzhgohet modeli  elektroforik dhe interpretohen rezultatet në varësi të studimit 

ku kjo metodë aplikohet. 
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1.5. Sëmundjet në bimë-aspekte teorike 

 

Patologjia e bimëve konsiston në studimin shkencor të sëmundjeve në bimë të 

shkaktuara nga organizma pathogjenë dhe kushte të pafavorshme mjedisore. 

Organizmat që shkaktojnë sëmundje në bimë konsistojnë në: baktere, maja, myqe, 

viruse, etj. Kjo fushë gjithashtu përfshin identifikimin e pathogjenëve, etiologjinë e 

sëmundjes, ciklin e veprimit të mikroorganizmave pathogjenë, epidemiologjinë e 

sëmundjes, rezistencën e bimës ndaj smëundjeve, mënyrën sesi sëmundjet në bimë 

ndikojnë në shëndetin e njeriut, kafshëve, ndikimin ekonomik etj. Në një pjesë të 

studimit jemi përqëndruar në analizmin e sëmundjeve të shkaktuara në bimë nga një 

numër speciesh patogjene mykore dhe mundësinë e kontrollit të tyre nëpërmjet një 

grupi mikroorganizmash në prova laboratorike si edhe në aplikim direkt në bimë. Në 

vijim jepet  informacion lidhur me sëmundjet e shkaktuara nga specie mykore të 

gjinisë Fusarium (dhe të tjera) si një nga gjinitë më njohura për numrin e madh të 

sëmundjeve që shkaktojnë në bimë.  

 

1.5.1. Gjinia Fusarium dhe fuzariozat 

 

Speciet mykore që i referohen gjinisë Fusarium lidhen me formën aseksuale 

(anamorfe)  të disa grupeve të klasës Ascomycetes dhe për disa prej tyre nuk është 

gjendur ende korespondenca me formën seksuale (teleomorfe) (Boot, 1971; Nelson et 

al. 1983; Moss and Smith, 1984; Samson and Reenen-Hoekstra, 1988). Në fushën e 

pathologjisë së bimëve, speciet e kësaj gjinie përgjithësisht njihen nga emri i formës 

anamorfe të tyre dhe bëjnë pjesë në klasën Fungi imperfecti (Nath et al., 1970; Smith, 

1981). 

Grupi i myqeve pathogjenë të gjinisë Fusarium konsiston në specie si: F. avenaceum, 

F.culmorum, F. equiseti, F. graminearum, F. oxysporum, F. poae, F. sporotrichoides, 

F. verticillioides, etj (Booth, 1971; Snijders, 1990). 

Është tashmë e njohur fusha që studion izolimin individual të një numri të madh 

speciesh të kësaj gjinie, të cilat shkaktojnë një numër të madh sëmundjesh në bimë 

(Garrett, 1970; Deacon, 1984; Bruehl, 1987).  Deri tani është bërë i mundur izolimi i 

më shumë se një specieje mykore në indet e bimëve që shfaqin simptoma sëmundjeje. 

Rrjedhimisht, nuk është gjithmonë e lehtë të qartësoshet menjëherë origjina e 

sëmundjes që prek bimën (Booth, 1971; Bateman, 1979; Smith, 1981; Moss and 

Smith, 1984; Windels and Holen, 1989; Parry, 1990; Cristani, 1992; Parry et al., 

1995; Pettitt et al., 1996; Smiley and Patterson, 1996; Paveley et al., 1997; Schütze et 

al., 1997; Hare et al., 1999). 

Egziston një variacion (gjë që reflektohet nëpërmjet një parametri të njohur si 

“agresivitet i sëmundjes”) në pathogjenicitetin në bimë midis shtameve të specieve të 

ndryshme, por edhe midis vetë specieve (Windels and Holen, 1989; Miedaner et al., 

1996; Miedaner and Schilling, 1996; Gang et al., 1998; Carter et al., 2002).  

Një numër speciesh të kësaj gjinie të izoluara në bimë janë konsideruar si specie të 

afta të kthehen në pathogjenë në bimë më tepër sesa janë vetë specie pathogjene. 

Specie të gjinisë Fusarium konsiderohen në konkurrencë midis tyre dhe të aftë të 

prodhojnë enzima jashtë-qeliore si:  β-glukozidaza (Molot, 1967); celulaza, pektinaza 

dhe ksilanaza (Kang and Buchenauer, 2002; Wanjiru et al., 2002), si edhe metabolitë 

sekondarë si mykotoksinat (Vesonder et al., 1992; Toth et al., 1993; Perkowski et al., 

1996; Langseth et al., 1997; Gang et al., 1998; Hörberg, 2001; Magan et al., 2002; 

Proctor et al., 2002). 
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Në rastin kur veprojnë si pathogjenë, specie të kësaj gjinie përgjithësisht prekin bimët 

bujtëse që janë: në fazën fillestare të rritjes si p.sh filizat, rrënjët  (Pettitt et al., 1996); 

bimë të dëmtuara si p.sh. “myku i dëborës", gjethet, kërcenjtë, etj (Parry et al., 1990). 

P.sh në bimën e grurit shkaktojnë infeksion në stadin kur struktura e bimës është e 

brishtë, në fazën e lulëzimit (prekja e kallinjve të porsaçelur) (Parry et al. 1995). 

Pjesa më e madhe e sëmundjeve të shkaktuara nga specie të gjinisë Fusarium njihen 

me emrin fusarioza.  

Speciet patogjene të gjinisë Fusarium nuk karakterizohen nga struktura specifike të 

depërtimit në qelizat bujtëse të bimëve. Nëse bima fillimisht nuk ka dëmtime, hifet e 

F.culmorum dhe F.graminearum janë të afta të depërtojnë nga zona anësore e rrënjëve 

(Kamula et al., 1994) dhe të hyjnë në sistemin vaskular.  Pasi hyjnë në brendësi të 

indeve, F. culmorum dhe F. graminearum  janë  të aftë të përhapen në mënyrë 

sistematike (Snijders, 1990a; Clement and Parry, 1998; Kang and Buchenauer,2002). 

Infeksioni nga F. culmorum, në rastin kur shkakton klabjen e bimës, fillon nga lulet e 

saj. Kjo specie fillimisht formon një rrejt të dendur hifesh, të cilat shkaktojnë 

degradimin e qelizave bujtëse nëpërmjet prodhimit të enzimave jashtëqelizore (Kang 

& Buchenauer, 2002). Gjithashtu, F. graminearum  është i aftë të shkaktojë “plagë” 

në bimë të cilat arrijnë deri në perikarp. Por, në rastin kur inokulohet së bashku me një 

mikroorganizëm me veprim antagonist ndaj tij (p.sh. specie të gjinisë Lactobacillus), 

rritja e mykut limitohet duke u përqëndruar vetëm në sipërfaqen e jashtme të bimës, 

pa mundur depërtimin e mëtejshëm  (Fulgueira et al., 1996). Një nga strategjitë e 

specieve të Fusarium për të siguruar zhvillimin në bimë, është të jetojnë si 

mikroorganizma epifitë pa shkaktuar simptoma të sëmundjeve (Clement and Parry, 

1998). Kur bima fillon të vjetërohet dhe më tej të kalbet, speciet pathogjene kanë 

avantazhin e të qënit të stabilizuara në strukturën e saj, ndërkohë që speciet e tjera 

saprofite të tokës mund të shfrytëzojnë burimin e substancave ushqyese.  

Krahas shumë vendeve të tjera, edhe në SHBA specie të gjinisë Fusarium 

konsiderohen shkatërruese specifikisht tek drithërat  (Nakajima and Abe, 1994; 

Smiley and Patterson, 1996). Sëmundja e kallinjve në veçanti shkakton humbje të 

konsiderueshme në prodhimtari. Humbjet më të mëdha në SHBA dhe Kanada kanë 

qënë gjatë viteve ’90, në një vlere prej 3.5 bilion dollarë (Wandels, 2000). 

 

 

1.5.1.1. Sëmundja FHB ( Fusarium Head Blight) nga F. graminearum 

 

Sëmundja e fusariozës -FHB, është një sëmundje serioze e cila prek drithërat dhe në 

të shumtën e rasteve shkaktohet nga myku  Fusarium graminearum. Referuar efektit 

të tij shkatërrues të këtij myku në drith dhe problematikës mbarë botërore që shkakton 

(McMullen et al., 1997), kjo fushë paraqet mjaft interes dhe rrjedhimisht është bërë 

objekt i shumë studimeve. Njihen një numër i konsiderueshëm metodash për 

dedektimin e kësaj sëmundjeje, një prej të cilave konsiston në përdorimin e agjentëve 

biologjikë të kontrollit, të aftë të parandalojnë ose të reduktojnë zhvillimin e saj në 

bimët ku dyshohet se ajo mund të shkaktohet.  

 

 

Biologjia, patologjia dhe ndikimi në mjedis 

 

Dedektimi dhe identifikimi i specieve të gjinisë Fusarium tradicionalisht është bazuar 

në tiparet mikro dhe makro morfologjikë (Demeke et al., 2005). Makrokonidiet 

(shembuj në figurën 1.3) janë tiparet më të rëndësishëm në grupin e karakteristikave 
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që nevojiten për identifikimin e specieve të gjinië Fusarium (Leslie and Summerell, 

2006). Gjithashtu tashmë është i mundur përdorimi i metodave të biologjisë 

molekulare të identifikimit (PCR), krahas atyre klasike (Spanic et al., 2010b).  

 

Figura 1.3. Pamje të makrokonidieve të: a) F.graminearum dhe b) F.culmorum 

 

 

Në varësi të species së Fusarium, mbijetesa e tyre mund të sigurohet nëpëmjet 

formimit të micelit, askosporeve, akrokonidieve apo klamidosporeve (Bai and Shaner, 

1994). Cikli i sëmundjes së shkaktuar nga F. graminearum  tregohet në mënyrë të 

përmbledhur në figurën 1.4.  Fusarioza identifikohet si një sëmundje monociklike, ku 

mbetjet e drithit të  infektuar mund të  shërbejnë si burim parësor i përhapjes së mykut 

(Perez et al., 2008).  Miceli i F. graminearum, prodhon askospora ose makrokonidie  

(Leplat et al., 2012) dhe nëpërmjet erës, shirave, insekteve ose faktorëve të tjerë, këto 

më pas mund të arrijnë të infektojnë kallinjtë e grurit (Goswami and Kistler, 2004; 

Shaner, 2003). 

 

 

Figura 1.4.  Cikli i sëmundjes së F.graminearum.  
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Leplat et al., 2012, kanë realizuar një studim lidhur me faktorët ekologjikë të 

nevojshëm për rritjen e F. graminearum në mbetjet e bimëve. Është arritur në 

përfundimin se myku është në gjendje që t’iu rezistojë kushteve ekstreme të mjedisit. 

Falë aktivitetit të tyre enzimatik këto specie mykore janë në gjendje të përdorin 

mbetjet e drithërave si burim ushqimi. Cilësia dhe sasia e këtij burimi  është gjithashtu 

një faktor shumë i rëndësishëm për mbijetesën (Leplat et al., 2012).  

Është dokumentuar gjithashtu mbijetesa në thellësinë e tokës për disa specie të gjinisë 

Fusarium, por mendohet që ajo nuk ndikon dhe nuk paraqet rëndësi lidhur me 

zhvillimin e sëmundjes së fusariozës (Shaner, 2003). Kohët e fundit, Wagacha et al., 

2012 kanë zbuluar se konidiet zhvillohen në zonën e poshtme të gjetheve të bimës së 

grurit gjatë periudhës së rritjes së bimës dhe ky mund të jetë një tjetër burim i 

zhvilimit të mykut. Deri më sot nuk ka ndonjë fakt që të tregojë se farat e infektuara 

kontriubojnë në zhvillimin e fuzariozës në bimët e zhvilluara më pas (Wagacha and 

Muthomi, 2007), por gjithësesi ato mund të çojnë në sëmundje në periudhën e mbirjes 

ose të lejojnë pathogjenët të përhapen në hapësira të reja (Shaner, 2003). 

Sëmundja e fusariozës fillon në momentin që konidet ose askosporet depozitohen në 

kallirin bujtës (Goswami and Kistler, 2004). Periudha e inkubimit në fushë zgjat 4-5 

ditë. Bai et al., 1994 dëshmuan se prekja në faza të caktuara të zhvillimit mund të 

ndyshojë në kultivarë të ndryshëm. Temperaturat mesatare  dhe përmbajtja e lartë e 

lagështisë janë parametrat më të rëndësishëm që ndihmojnë proçesin e infektimit.  

Kështu, temperatura 25°C (temperatura optimale) dhe vetëm 16 orë me ajër të lagësht 

janë të nevojshme për një infektim të suksesshëm, në varësi kjo  nga lloji i kultivarit si 

edhe nga faza e zhvillimit (Bai and Shaner, 1994). 

 

 
 

Figura1.5.  Pamje të simptomave të sëmundjes FHB në bimën e grurit 

 

 

Si edhe në rastin e pathogjenëve të tjerë të bimëve, muri qelizor dhe indet e bimëve 

fillojnë të degradohen në sajë të depërtimit të enzimave që pathogjeni prodhon. Në 

rastin e enzimave në sëmundjen e fuzariozës, tipik është prodhimi i celulazave, 

ksilanazave dhe pektinazave, të cilat lejojnë kolonizimin e shpejtë dhe intensiv të 

indeve (Wanjiru et al., 2002).  

 

 

1.5.2. Prodhimi i mykotoksinave nga specie të gjinisë Fusarium 

 

Siç u përmend, gjinia Fusarium konsiderohet një nga gjinitë më të rëndësishme të 

myqeve pathogjenë që prekin bimët me një rekord të dëmeve të shkaktuara në bimësi 
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me rëndësi të madhe ekonomike (Chelkowski, 1989). Krahas zvogëlimit të 

rendimentit dhe cilësisë tek drithërat, fusarioza shkakton edhe probleme serioze në 

zinxhirin e prodhimit deri në marrjen e një produkti përfundimtar (Steffenson, 1998). 

Specie të caktuara të gjinisë Fusarium janë të afta të prodhojnë metabolitë sekondarë 

toksikë (mykotoksina), të cilët mund të akumulohen në bimët e infektuara dhe 

produktet në ruajtje.  

Zearalenoni dhe Deoksinivelenoli (DON) janë gjendur në drithëra si: misri, orizi dhe 

elbi (Chelkowski et al.,1989). Është treguar nga shumë studime se produktet me bazë 

drithi janë burim i konsiderueshëm  i marrjes së këtij grupi toksinash (Eriksen and 

Alexander,1998). Speciet më të spikatura të prodhimit të DON janë Fusarium 

graminearum dhe F. culmorum. Këto specie njihen për prekjen e prodhimtarisë së 

elbit në Amerikën e Veriut, Europë dhe Azi. Rritja e mykut dhe prodhimi i 

metabolitëve toksikë diktohen nga shumë faktorë si: lloji i të mbjellave, praktikat që 

ndiqen në agrikulturë, klima, korrja, ruajtja dhe kushtet e trajtimit të mëtejshëm për 

prodhimin e produkteve prej tyre (Chelkowski, 1991; Schildbach 1995; Steffenson,  

1998). 

Gjatë viteve 1993–98 në Amerikën e Veriut përhapja e sëmundjes së shkaktuar nga 

Fusarium dhe rrjedhimisht prodhimi i DON-it tek bima e elbit shkaktoi incidencë të 

lartë të sëmundjes nga F.graminearum (Schwarz et al., 1995).  

Lidhur me uljen e cilësisë së drithit, Schwarz et al.,1995 dhe Scott et al., 1993 treguan 

që toksinat e prodhuara nga speciet e gjinisë Fusarium duhet të ishin prezente në malt 

dhe të tranportoheshin gjatë prodhimit deri në produktin përfundimtar birrë (Amaha 

and Kitabatake 1981; Schwarz et al., 1996).  

Shpesh ka një korrelacion midis niveleve të infeksionit dhe përqëndrimit të 

mykotoksinave grurë pas korrjes (Perkowski et al., 1996; Evans et al., 1997; Gang et 

al., 1998), por mund të ndodhë që me përdorimin e fungicideve të ketë një reduktim të 

dukshëm të simptomave të sëmundjes, por rritje të niveleve të prodhimit të 

mykotoksinave (Magan et al., 2002). Për shkak të rreziqeve, janë zhvilluar një numër 

strategjish me qëllim reduktimin e FHB dhe mykotoksinave si p.sh mbjellja e 

varieteteve të bimëve me rezistencë të lartë ndaj pathogjenëve, përdorimi i 

fungicideve të dobishëm, korrja në kushtet e lagështisë së ulët, etj. Tashmë, edhe në 

aspektin e reduktimit të prodhimit të mykotoksinave (krahas inhibimit të mundshëm 

të zhvillimit të pathogjenit në bimë) janë mjaft studime që tregojnë mundësinë e 

përdorimit të agjentëve të biokontrollit, të cilët do të shpjegohen në vijim. 

Mikroorganzimat antagonistë janë konsideruar mjaft efektivë për inhibimin e 

infeksioneve të F. graminearum (Kabak et al., 2006). Disa specie të  gjinisë Bacillus 

dhe Cryptococcus është treguar se janë të aftë të reduktojnë ashpërsinë e sëmundjes 

(Khan et al. 2001). Një specie me efekt të fuqishëm inhibues ndaj rritjes së 

F.graminearum dhe prodhimit të DON në kushte të serave, është edhe Paenibacillus 

polymyxa.  

Disa studime e kanë vënë theksin në përdorimin potencial të mikroorganizmave 

antagonistë me qëllim parandalimin e rriskut nga pathogjenët e bimëve. P.sh. Pichia 

anomala  është përdorur për parandalimin e toksicitetit të shkaktuar nga  Penicillium 

roqueforti dhe P. verrucosum (Druverfors et al., 2002; Mokiou et.al., 2008).  

Laitila et al., 2002, tregoi se dy shtame të species Lactobacillus plantarum rezultuan 

inhibitorë efektivë ndaj rritjes së disa specieve të gjinisë Fusarium në kushte 

laboratorike për proçesin e maltimit, por që nuk treguan efektivitet ndaj 

mykotoksinës. Vetëm një numër i vogël studimesh kanë përshkruar inhibimin e 

prodhimit të DON-it në grurin e korrur nëpërmjet përdorimit të mikroorganizmave me 

veti antagoniste.  
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Cheng et al. 2010, treguan se specie të gjinisë Bacillus kishin aftësinë të çaktivizonin 

Don-in tek gruri dhe misri i kontaminuar nga fuzarioza.  

Është i njohur fakti se Kina është prodhuesi botëror më i madh i grurit dhe FHB është  

sëmundje epidemike në vend, gjë që shkakton kontaminimin me F. graminearum dhe 

prodhimin e mykotoksinës gjatë ruajtjes së grurit (Chen et al., 2011) 

Siç u përmend, F. graminearum rritet në kushtet e lagështisë së lartë, parametër i 

vështirë të shmanget gjatë korrjes dhe ruajtjes së grurit. Kjo është arsyeja pse shumë 

studime tashmë fokusohen në analizimin e metodave me bazë mikroorganizma me 

veti antagoniste kundrejt myqeve specifikë, për inhibimin e zhvillimit të tyre në bimë 

(Cuijuan et al., 2014).  

 

1.5.3. Gjini të tjera të  myqeve pathogjene të bimëve 

 

Në dy paragrafët në vijim jepen disa të dhëna teorike lidhur me dy specie të tjera  

mykore (Rhizoctonia spp. dhe Sclerotinia homoeocarpa) pathogjene në bimë. Në këtë 

studim është analizuar nëpërmjet provave laboratorike, mundësia e inhibimit të 

zhvillimit të tyre nga një grup bakteresh me veti potenciale antagoniste.  

 

1.5.3.1.  Rhizoctonia spp.-  pathogjen i bimëve 

 

Speciet e gjinisë Rhizobacteria spp. janë konsideruar si një përzierje komplekse e 

myqeve filamentozë, të cilët kanë të përbashkët të qënit në një gjendje jo-

sporformuese, duke i konsideruar zakonisht si anamorfë të Rhizoctonia-s. 

Studimet e fitopatologëve janë përqëndruar në speciet kryesore patogjene të këtij 

grupi sic është rasti i Rhizoctonia solani.  

Speciet që i përkasin gjinisë Rhizoctonia  janë zakonisht myqe te tokës, përgjithësisht 

pathogjenë rrënjëve të bimëve.  

Ato janë  të përhapura në bimë në të gjithë botën dhe konsiderohen si pathogjenë që 

shkaktojnë humbje të mëdha ekonomike në të mbjella, duke shkaktuar sëmundje të 

gjetheve dhe të rrënjëve.  

Rhizoctonia solanim është specia më e studiuar, e izoluar nga tokat në të gjithë botën 

dhe është konsideruar si një patogjen me fuqi të madhe shkatërruese të të mbjellave 

përfshirë këtu specie bimësh me rëndësi agronomike, zbukuruese apo edhe të pyjeve 

(Anderson, 1982; Sneh et al., 1991).  

Në Spanjë, R. solani ka reduktuar prodhimin dhe cilësinë e të mbjellave si patatja 

(Sardiña, 1945; El Bakali et al., 2000, 2002, 2003), panxhari i sheqerit (De Andrés et 

al., 1998), drithërat (Marín et al.,1992), sallata jeshile, pambuku (Melero-Vara and 

Jiménez- Díaz, 1990) pjepri dhe legumet (Tello et al., 1985).  

Kjo specie shkakton prekje të farave të bimëve apo të mbirjes së farave, dëmtime të 

rrënjëve apo të farave, kalbje të kërcejve të bimës ose kalbje të bimës në zonën në 

kontakt me tokën  (p.sh rasti i pjeprit apo gjetheve të sallatës jëshile). R. solani mund 

të shkaktojë edhe dëmtime të gjetheve në sajë të formimit të basidiosporave në 

sipërfaqen e bimëve (Kucharek, 2000).  Një specie tjetër që shkakton sëmundje tek të 

mbjellat është edhe R. croccorum, e cila është shkaktare e  dëmtimeve të rrënjëve të 

bimës së karrotës, panxharit të sheqerit dhe shafranit (Dominguez García-Tejero, 

1951; De Andrés, 1998). 

Seema et. al., 2012, studiuan in vitro vetitë antagoniste të 4 agjentëve të biokontollit 

(koncept që shpjegohet në vijim), përkatësisht: Trichoderma viride, Trichoderma 

harzianum, Aspergillus niger, Penicillium spp. dhe Bacillus subtilis lidhur me vetitë 

antagoniste të tyre kundjrejt Rhizoctonia solani në bimën e duhanit. U tregua se 
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inhibimi i rritjes në përqindje për pathogjenin ishte respektivisht për speciet e 

lartpërmendura:70%, 67%, 57%, 50% and 44%. Studimi i komponentëve volatilë 

treguan që T. viride dhe T. harzianum dhanë inhibim 50% dhe 40% respektivisht në 

rritjen e micelit të mykut.  B. subtilis tregoi inhibim 50% dhe kjo u mendua të vinte 

nga prodhimi i komponimeve me veti anti-mykore iturinë A dhe surfaktinë. Krahasuar 

me surfaktinën, iturina A paraqet aktivitet më të lartë antimykor (Seema et al., 2012). 

 

 

1.5.3.2. Slerotinia homoeocarpa- pathogjen  i barit të fushave  

 

Sclerotinia homoeocarpa është një specie mykore që mund të shkaktojë sëmundje në 

të paktën 40 lloje bimësh, por pjesa më e madhe e bimëve bujtëse të saj janë 

klasifikuar në familjen e barërave Poaceae.  

Kjo specie është patogjeni që shkakton sëmundjen më të zakonshme tek bari i fushave 

(Walsh et al., 1999). Rast më i njohur dhe i studiuar është ai i barit të fushave të golfit 

(sëmundja njihet me emrin “Dollar Spot”). Përshkrimi origjinal pas shumë 

hamendësimesh për këtë specie, u bë nga Bennett në vitin 1937.  

Sëmundja e njohur me emrin “Dollar Spot” (Sclerotinia homoeocarpa F.T.Bennett),   

është një nga sëmundjet më të rëndësishme dhe problematike që prek barin e fushave. 

Kjo sëmundje gjithashtu mund të prekë edhe fushat ku mirëmbajtja është më pak e 

manaxhuar si: mjediset e fushave të atletikës, të rekreacionit ose ato industriale. Kjo 

sëmundje redukton dukshëm estetikën si edhe cilësinë e aktiviteteve që zhvillohen në 

këto mjedise dhe shkakton mbirjen e barërave të këqinj si edhe vdekjen e bimëve 

(Smith et al., 1989).“Dollar Spot” është një sëmundje mjaft e zakonshme në Amerikën 

e Veriut, Amerikën Qëndrore, Australi, si edhe Europë (Couch, 1995; Fenstermacher, 

1980; Vargas, 1994). Natyra persistente e kësaj sëmundjeje ka bërë që të realizohen 

kontrolle të vazhdueshme në zonat ku rritet bari.  

Si rezultat, kjo konsiderohet sëmundja për të cilën janë shpenzuar më shumë para 

krahasur me çdo sëmundje tjetër që prek barin e fushave e lëndinave në vende të 

ndryshme (Goodman and Burpee, 1991). 

Janë të njohura disa strategji lidhur me kontrollin biologjik për manaxhimin e 

sëmundjes “Dollar Spot” të cilat përgjithësisht mbështeten në dy strategji; e para 

nëpërmjet aplikimit të substancave ushqyese dhe përzierjeve të komponentëve 

organikë me qëllim stimulimin në mënyrë natyrale të zhvillimit të popullatave 

mikrobiale të filosferës (që në shumë raste shërbejnë si agjentë natyralë biokontrolli);  

e dyta nëpërmjet aplikimit në bar të specieve specifike bakteriale apo mykore (ose 

edhe maja) të njohur e studiuar për këtë qëllim. Një numër prej tyre janë identifikuar 

të jenë të aftë të prodhojnë komponime antimykore që ndalojnë specifikisht zhvillimin 

e S.homoeocarpa, p.sh shtame të Pseudomonas  fluorescens dhe P. lindbergii 

(Hodges et al., 1994; Rodriguez and Pfender, 1997). Kjo u lidh me prodhimin nga kjo 

specie bakteriale të komponentëve me veti antimikrobiale specifikisht pirrolnitrinën- 

antibiotik i prodhuar nga ky bakter (Rodriguez and Pfender, 1997). 

Kremer et al.,2003, treguan përdorimin e mikroorganizmave efektivë në antagonizëm 

me S.homoeocarpa nëpërmjet provave in vitro dhe atyre direkt në serë. 

Mikroorganizmat efektivë (EM) janë mikroorganizma me potencial të lartë të 

kontrollit biologjik konsistojnë në suspensione të kulturave mikse jo-pathogjene, të  

izoluara nga burime natyrore dhe që mund të aplikohen duke u inokuluar në toka të 

degraduara nga pikëpamja e substancave ushqyese (Higa, 1994). Si të tillë, EM kanë 

aftësinë të zvogëlojnë densitetin e inokulit të shumë pathogjenëve që prekin bimët. 

Mikroorganizmat efektivë konsistojnë në popullata mikse të baktereve acido-laktike, 
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majave dhe baktereve fototropike si edhe aktinomiceteve dhe gjenden në produkte të 

gatshëm në trajtën e biopecticideve.  

 

 

1.6. Mundësitë e kontrollit të sëmundjeve në bimë- koncepti “Biokontroll”  

 

1.6.1. Biokontrolli dhe manaxhimi i sëmundjeve në bimë ( koncepti IPM) 

 

Koncepti “biokontroll” i sëmundjeve në bimë përfshin reduktimin e sëmundjes ose 

uljen e potencialit të inokulimit të një pathogjeni që prek bimën dhe që vjen nga 

burime të ndryshme (Johnson and Carl, 1972). Jashtë bimës bujtëse, mikroorganizmi 

patogjen mund të jetë antagonist dhe rrjedhimisht kontriubon në reduktimin e 

aktivitetit, efektivitetit dhe densitetit të inokulit të pathogjenit nëpërmjet antibiozës, 

konkurencës midis specieve dhe parazitizmit (Baker, 1977).   

Siç u përmend më lart, biopesticidet luajnë një rol të rëndësishëm dhe janë ligjërisht të 

pranuar për përdorim në agrikulturë. Sipas Agjencisë EPA (US Environmental 

Protection Agency), IPM-ja (Integrated Pest Management ) është një përqasje efektive 

dhe sensitive ndaj mjedisit (EPA, 2011). Programet e IPM-së,  përdorin informacion 

të kuptueshëm dhe të përditësuar lidhur me ciklin jetësor të  dëmtuesve të bimëve dhe 

ndërveprimin e tyre me mjedisin. Ky informacion, në kombinim me metodat e 

disponueshme të kontrollit  të dëmtuesve të bimëve, përdoret për manaxhimin e  

dëmeve të shkaktuar nëpërmjet mënyrave më ekonomike dhe me rrezikun më të vogël 

të mundshëm të ekspozimit ndaj njerëzve dhe mjedisit.  IPM-ja përfshin një përdorim 

të arsyeshëm të pesticideve në kontrast me prodhimin e produkteve organikë, të cilët 

aplikojnë shumë koncepte të njëjtë si IPM-ja, por kufizon përdorimin e pesticideve 

duke u fokusuar në ata të prodhuara nga burime natyrorë në ndryshim nga pesticidet 

me bazë kimike.  

Sëmundjet e bimëve në përgjithësi mund të vijnë si pasojë e veprimit të agjentëve të 

ndryshëm si: baktere e myqe (disa nga speciet mykore: Botrytis elliptica, 

Phytophthora, Fusarium, Sclerotinia, Penicillium, Rhizoctonia dhe Pythium, nga 

veprimi i i insekteve, etj)  

Pas problematikave gjithmonë e në rritje në këtë fushë, me qëllim arritjen e kontrollit 

të integruar të dëmeve në bimë, është realizuar zëvendësimi gradual i përdorimit të 

pesticideve kimikë me metoda biologjike me qëllim kontrollin e sëmundjeve. Këto 

metoda konsistojnë pikërisht në përdorimin e një diversiteti mikroorganizmash për 

biokontroll.  

 

1.6.2. Rëndësia e përdorimit të biopesticideve 

 

Si të gjithë organizmat e gjallë, bimët përballen me infeksione dhe sëmundje të 

shkaktuara nga veprimi i patogjenëve. Këto sëmundje mund të kenë një ndikim 

minimal ndoshta vetëm në një reduktim të vogël të aftësisë rritëse të bimës ose mund 

të jenë shkaku i dëmeve të mëdha të cilët në rastin më të keq mund të çojnë në 

vdekjen e bimës. Sëmundjet në bimë janë shkaktare të humbjes prej së paku 10 % të 

prodhimit botëror, duke prekur në këtë mënyrë sigurinë ushqimore (Strange and 

Scott, 2005).  

Me qëllim parandalimin ose kontrollin e këtyre sëmundjeve, prodhuesit në dekadat e 

mëparëshme përdornin vetëm pësticidet me natyrë kimike gjithmonë e më shumë 

edhe në sajë të rritjes së prodhimtarisë. Gjithësesi, pavarësisht efektivitetit të lartë dhe 

përdorimit të lehtë të këtyre produkteve, përdorimi i tyre ka sjellë jo pak probleme 
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përfshirë këtu ndotjen e konsiderueshme të tokave, të rezervuarëve të ujërave 

tokësorë, akumulimin e mbetjeve të padëshiruara kimike në zinxhirin ushqimor, raste 

emergjente të shfaqjes së rezistencës së pathogjenëve ndaj pesticideve si edhe 

probleme në shëndetin e njerëzve që punojnë në këtë fushë. Shembull i një pesticidi 

sintetik është ai me bazë di- klorfenilkloretan i njohur si DDT, i cili është përdorur 

gjerësisht në agrikulturë në vitet 1950-1980 dhe është cilësuar toksik për njerëzit dhe 

përgjegjës për shqetësime të sistemit endokrin (Cohn et al., 2007). 

Rrjedhimisht, në ditët e sotme ka një kërkesë në rritje nga konsumatorët dhe 

autoritetet e fushës për një siguri më të lartë si edhe për strategji që mbrojnë mjedisin 

dhe shëndetin e njeriut. Kjo  ka rezultuar jo vetëm në hartimine e rregullave më strikte 

lidhur me përdorimin, tregëtimin dhe prodhimin e pesticideve, por gjithashtu edhe në 

zhvillimin e strategjive alternative përfshirë këtu adaptimin gjenetik të të mbjellave, 

modifikimin e praktikave kulturale dhe përdorimin e biopesticideve, etj. 

 

 

1.6.3. Avantazhet e përdorimit të biopesticideve 

 

Biopesticidet, të përdorur me qëllim mos lejimin e zhvillimit të pathogjenëve në bimë, 

janë organizma të gjallë ose produkte natyralë që derivojnë prej tyre. Ata ndahen në 

katër grupe kryesorë: mikroorganizma (pesticide mikrobialë), organizma të tjerë 

(nematodë, insekte) të përdorur për kontrollin ndaj insekteve, substanca natyrore që 

derivojnë nga organizmat e gjallë (pesticide biokimikë, si edhe mbrojtës të 

inkorporuar në bimë dhe bimë gjenetikisht të modifikuara), (EPA, 2011, Thakore, 

2006). Biopesticidet paraqesin disa avantazhe krahasuar me produktet kimikë. Ata 

dekompozohen më shpejt në mjedis dhe mënyrat e tyre të të vepruarit zakonisht 

dallohen nga ato të pesticideve klasikë. Kjo do të thotë që ata shpesh mund të 

ndalojnë zhvillimin e pathogjenëve në bimë dhe gjithashtu mund të alternohen në 

përdorim me pesticide të tjerë me qëllim shmangien e krijimit të rezistencës nga vetë 

pathogjenët. Disa nga avantazhet e disavantazhet e pesticideve e biopesticideve jepen 

në figurën 1.6.  

 
 

Figura 1.6. Avantazhet e disavantazhet e pesticideve kimikë e biopesticideve 
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1.6.3.1. Biopecticidet me bazë mikroorganizmat 

 

Midis biopesticideve, produktet që kanë në bazën e tyre mikroorganizmat  

përfaqësojnë rreth 30 % të shitjeve totale dhe karakterizohen nga një gamë e gjerë 

përdorimesh. Ata përdoren në të mbjellat në fushë si edhe në sera me qëllim 

reduktimin e sëmundjeve në drithëra, legume, fruta, lule dhe bimë zbukuruese, ku 

vetë sëmundjet mund të vijnë nga toka, nga pathogjenë të saj apo pas proçesit të 

korrjes. Këta mikroorganizma që përdoren në fushën e mbrojtjes së bimëve (kryesisht 

myqe dhe baktere) e kanë origjinën nga habitate të ndryshëm, p.sh. nga rizosfera e 

bimëve, e cila në mënyrë natyrore preket shumë pak ose aspak nga një specie 

pathogjene që mund të prekë vetë bimën (Cook and Baker, 1983). Një nga avantazhet 

e biopesticideve me bazë mikroorganizmat krahasuar me produktet e tjerë që përdoren 

për të njëjtin qëllim është se mënyra e veprimit të tyre bazohet në “konkurencën” për 

shfrytëzimin e substancave ushqyese dhe hapësirës, në antagonizmin direkt ndaj 

rritjes së pathogjenit në bimë dhe imunizimin e bimës bujtëse, siç shprehet edhe në 

vijim. Krahasuar me produkte me bazë OMGJ, përdorimi i biopesticideve është më i 

pranueshëm nga konsumatorët. Në krahasim me ekstraktet natyrorë, për pesticidet 

mikrobialë shpesh theksohet avantazhi i veprimit që zgjat në kohë, sepse ata kanë 

aftësinë të vendosen në filosferë dhe të prodhojnë në mënyrë të vazhdueshme 

komponentë bioaktivë. Për më tepër, duke qënë se këto molekula prodhohen pranë 

mikroorganizmave pathogjenë ose në kontakt direkt me ta, nevojiten sasi të vogla të 

tyre për një veprim efektiv. Krahas veprimit të tyre direkt për reduktimin e incidencës 

së sëmundjeve, disa produkte me bazë mikroorganizmat kanë edhe efekte të tjerë 

pozitivë duke ndihmuar rritjen e bimëve dhe marrjen e substancave të nevojshme 

ushqyese nga bima (biofertilizantët dhe fitostimulantët) dhe/ose duke lehtësuar 

ndërveprimin midis bimës bujtëse dhe organizmave të tjerë të dobishëm (Antoun and 

Prevost, 2006). 

 

 

1.7.  Strategjitë e kontrollit kimik dhe biologjik të fuzariozave 

 

Kontrolli i fusariozave në vetvete konsiderohet mjaft i vështirë dhe metodat e 

studiuara deri më sot konsistojnë në:  

 

 Metoda kimike 

 Metoda biologjike 

 Përdorim të kultivarëve rezistentë të bimëve 

 

Sa i përket pesticideve me natyrë kimike të disponueshëm në tregun botëror, është i 

njohur fakti se produkte të tillë nuk janë efiçentë kundrejt të gjitha fusariozave. Një 

problematikë e njohur në aplikimin e produkteve fungicide me natyrë kimike, 

nëpërmjet trajtimit me sprucim në zonën e kallinjve, lidhet me rriskun e rritjes së 

prodhimit të mykotoksinave nga specia pathogjene, duke qënë se duhet të aplikohet 

një trajtim që të ketë efekt që zgjat në kohë (në rastin e fungicideve, trajtimi nuk 

konsiderohet i tillë). Metoda më e zakonshme për zgjidhjen e kësaj problematike 

është konsideruar përdorimi i kultivarëve të bimëve me rezistencë të lartë.  

Referuar kompleksitetit të sëmundjes, grupi myqeve të gjinisë Fusarium konsiderohet 

i vështirë të punohet me ta. Një tjetër strategji alternative e kontrollit të pathogjenëve 

të gjinisë Fusarium është ruajtja e farave të bimëve në temperatura relativisht të larta 

(20 
0
C), gjë e cila mund të ulë nivelin e infektimit (Gilbert et al. 1997). 
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Janë realizuar një numër i madh përpjekjesh për gjetjen e një metode të re alternative, 

nëpërmjet përdorimit të agjentëve biologjikë të kontrollit (BCA), të cilët konsiderohen 

efiçentë në antagonizëm ndaj fusariozës në grurë dhe disa shembuj janë: agjentë 

biologjikë kontrolli potencialë nga grupi i majave e myqeve kundër Fusarium. 

culmorum. Gjithashtu, një numër speciesh bakteriale janë përdorur kundër veprimit të 

F. culmorum dhe F. graminearum  

Nëpërmjet studimeve në këtë fushë janë bërë një numër i madh përpjekjesh për  

gjetjen e agjentëve biologjikë efektive të kontrollit kundër pathogjenit Fusarium 

oxysporum në bimë të tjera ku ky pathogjen shkakton sëmundje (një shembull është 

bima e sallatës jeshile).  

Në vitet e fundit, përdorimi i agjentëve të kontrollit biologjik ka marrë mjaft 

popullaritet në sajë të mbrojtjes së shëndetit të konsumatorëve dhe mjedisit. Kontrolli 

i sëmundjeve të shkaktuara nga specie të gjinisë Fusarium nëpërmjet agjentëve 

biologjikë mund të konsiderohet një strategji shumë e rëndësishme në manaxhimin e 

këtyre sëmundjeve (da Luz et al., 2003; Khan et al., 2001) dhe  në të njëjtën kohë 

realizohet mbrojtje e mjedisit krahasuar me trajtimet kimike (Kazan et al., 2012). Në 

përgjithësi, ka disa mënyra nëpërmjet të cilave  agjentët biologjikë  prekin pathogjenët 

e bimëve. Ato janë: a) konkurenca për shfrytëzimin e substancave ushqyese, b) 

parazitizmi i drejtëpërdrejtë c) efektet indirektë toksikë nëpërmjet prodhimit të 

substancave me veti antibiotike, d) ndikimi indirekt kundrejt aktivizimit të 

mekanizmave mbrojtës të bimëve bujtëse (Agrios, 2005; Kazan et al., 2012). Një 

numër bakteresh, majash e  myqesh filamentozë janë të aftë të atakojnë pathogjenët 

specie të gjinisë Fusarium duke bërë të mundur reduktimin e dëmeve të shkaktuar nga 

sëmundja (da Luz et al., 2003; He et al., 2009; Jochum et al., 2006; Khan and 

Doohan, 2009b; Matarese et al, 2012; Palazzini et al., 2007).  

 

 

 

 

1.8. Disa nga gjinitë bakteriale më të përdorura në biokontroll 

 

1.8.1. Gjinia Lactobacillus 

 

Specie të gjinisë Lactobacillus janë një ndër grupet e specieve bakteriale që njihen për 

përdorimin e gjerë në proçese fermentimi të produkteve, duke kontribuar në këtë 

mënyrë në sigurinë, qëndrueshmërinë dhe strukturën e produkteve. Por, krahas këtyre 

proçeseve, ky grup baketresh janë studiuar në mënyrë të vazhdueshme dhe të plotë  

lidhur me aktivitetin e tyre antimikrobial. Veprimi antimikrobial i këtij grupi 

bakteresh bazohet në konkurencën për shfrytëzimin e substancave ushqyese si edhe në 

prodhimin e disa komponentëve me veti antimikrobiale si: acide organikë, peroksid 

hidrogjeni, bakteriocina dhe agjentë antimikrobialë me peshë të vogël molekulare 

(Ouwehand, 1998). Informacion më i detajuar lidhur me përdorimin mjaft efiçent të 

specieve të kesaj gjinie si agjentë biokontrolli jepet në Kapitullin IV.  

 

1.8.2. Gjinia  Bacillus  

 

Gjinia Bacillus konsiston në një biodiversitet të gjerë gjenetik. Bacilet gjenden në një 

numër të madh habitatesh, duke filluar që nga uji i detit dhe e deri në mjedise 

ekstremë siç janë ujërat termalë (Hoch et al., 1993).  Këto baktere mund të 

konsiderohen si një nga burimet kryesorë të biopesticideve mikrobialë potencialë 
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(Ongena and Jacques, 2008). Specia e parë e studiuar në këtë aspekt është B. subtilis. 

USFDA (US Food and Drug Administration) ka garantuar sigurinë e Bacillus subtilis 

si një specie jo–pathogjene (Harwood and Wipat, 1996) dhe ky është një faktor 

esencial në aplikimin e tij si biopesticid. Bacilet kanë aftësinë të prodhojnë spore 

(Piggot and Hilbert, 2004), të cilat janë forma ekstremisht rezistente, të afta t’i 

rezistojnë temperaturave të larta, pH të pafavorshëm, mungesës së substancave 

ushqyese apo ujit, etj. Ato prodhohen nga bakteret në rastin kur kushtet e mjedisit janë 

të pa favorëshme, gjë e cila ndihmon këta mikroorganizma të mbijetojnë në fitosferë 

(Monteiro et al., 2005). Jetëgjatësia e biopesticideve që kanë në bazë bakteret 

sporuluese është zakonisht më madhe dhe kërkon më pak kujdes gjatë ruajtjes 

krahasuar me produkte të tjerë që kanë në përmbajtje organizma të gjallë. Një tjetër 

arsye e interesit të lartë në përdorimin e bacileve si agjentë biokontrolli është 

diversiteti i mënyrës së tyre të veprimit. Ata mund të shfaqin pothuaj të gjithë 

mekanizmat e biokontrollit dhe biostimulimit/fertilizimit. Për më tepër, e njëjta specie 

mund të veprojë nëpërmjet disa mekanizmave. Kjo mundëson që këto baktere të jenë 

më efektivë në shumë kushte (në sajë të llojit të pathogjenit, llojit të bimës, kushteve 

të mjedisit, etj) , ku një mekanizëm mund të veprojë në vend të një tjetri. 

Specie të gjinisë Bacillus kanë veti të ndihmojnë rritjen e një numëri të madh bimësh 

(Bai et al., 2003; Kokalis-Burelle et al., 2002; Kloepper et al., 2004). Gjithashtu, 

specie të kësaj gjinie njihen si agjentë biokontrolli në sajë të eksperimenteve të 

shumtë që janë kryer si në serë ashtu edhe në fushën ku bima mbillet (Stabb et al., 

1994).  

 

1.8.2.1. Specia bakteriale Bacillus subtilis si agjent biokontrolli 

 

Bacillus subtilis është një bakter jo pathogjen, Gram pozitiv dhe endospor-formues. 

Krahas aftësisë sporformuese, B. subtilis ofron disa karakteristika specifike që rritin,  

mbijetesën e tij në rizosferën e bimëve dhe rrjedhimisht efektivitetin e tij si 

biopesticid (Losick and Kolter, 2008). B.subtilis është specie aerobike, por gjithashtu 

mund të sillet si anaerob fakultativ i aftë të mbijetojë edhe në përqëndrime të ulët të 

oksigjenit (Nakano and Hulett, 1997). Ky është një avantazh i vërtetë në kushtet e 

jetesës në rizosferë ku disponueshmëria e oksigjenit mund të ndryshojë më kohën dhe 

zakonisht është e ulët. 

Kjo specie gjendet gjithashtu edhe në materiale të dekompozuar të bimëve dhe 

karakterizohet nga koloni me ngjyrë krem në kafe (Sneath et al., 1986). Ajo ka veti 

shumë të dukshme antagoniste  ndaj myqeve pathogjenë nëpërmjet konkurencës për 

shfrytëzimin e substancave ushqyese. Në të njëtën kohë, kjo specie stimulon aftësitë 

mbrojtëse të vetë bimës bujtëse duke prodhuar komponentë me peshë të vogël me veti 

anti mykore, si edhe enzima hidrolitike jashtëqelizore. Mekanizmi i antibiozës midis 

B. subtilis dhe mikroorganizmave të tjerë është një çështje që është pjesë e sfidës së 

studimeve të shumëta. Shumë prej shtameve të B. subtilis mund të prodhojnë peptide 

të vegjël me përmbajtje acidesh yndyrorë, të cilët marrin emrin “antibiotikë 

lipopeptidikë”. Pjesa më e madhe e këtyre komponentëve karakterizohen nga peshë 

molekulare më e vogël se 2000 Dalton. Shtame të B.subtilis kanë treguar efektin 

antagonist ndaj species pathogjene mykore Rhizoctonia solani, në sëmundjen e 

shkaktuar prej kësaj të fundit në bimën e domates. Nga studimi i kryer nga Aska et.al., 

1996, u tregua se në  mungesë të trajtimit me B.subtilis, përqindja e bimëve të sëmura 

rezultoi 85.2 %, ndërkohë që me trajtimin me këtë specie në trajtat e: kulturës në 

terren të lënget, kulturës në suspension dhe kulturës së centrifuguar, rezultatet ishin 

respektivisht 16.7%, 27.8% dhe 11.1 %.  
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Produktet me bazë bakteresh me veti antagoniste përfaqësojnë pjesën më të madhe të 

biopesticideve me bazë mikroorganizmash, por gjithashtu përdoren edhe agjentët 

mykorë si produkte me efiçencë të konsidrueshme  (Shoresh et al., 2010).  Në grupin 

e baktereve pjesë e këtyre produkteve, 70 % të shitjeve e zë  Bacillus thuringiensis. 

Pothuajse gjysma e produkteve që kanë në përbërje specie të gjinisë Bacillus, por 

gjithashtu edhe specie të gjinive të tjera kanë marrë mjaft rëndësi në vitet e fundit 

përfshirë këtu Streptomyces dhe Pseudomonas.  

Specie të izoluara të Bacillus subtilis janë të aftë të inhibojnë Slerotium cepivorum në 

prova in vitro dhe të jenë në gjendje të reduktojnë sëmundjen duke rritur në këtë 

mënyrë rendimentin e prodhimit tek bima e qepës. Është menduar që ndalimi i 

sëmundjes mund të vijë si pasojë e prodhimit të mundshëm të një antibiotiku dhe 

ndoshta edhe metabolizimit të substancave stimuluese që ndihmojnë shfaqjen e këtij 

myku (Utkhede and Rahe, 1980). Specie të gjinisë Bacillus është treguar të jenë  të 

aftë të prodhojnë substanca me veti antimikrobiale që inhibojnë gjithashtu zhvillimin 

e F. oxysporum (Kumar 1999) dhe Rhizoctonia solani (Asaka and Shoda 1996). 

Mekanizmat që përdoren në ndihmë së rritjes së bimës përfshijnë prodhimin e 

auksinës (Idris et al. 2004; Deepa et al. 2010), rritje në aftësinë e përthithjes së fosforit  

(Idris et al. 2002; Deepa et al. 2010),  aftësitë e biokontrollit (Asaka and Shoda 1996; 

Jacobsen et al. 2004), dhe shfaqje të rezistencës (Zehnder et al. 2000; Jetiyanon et al. 

2003; Bargabus et al. 2003; Kloepper et al. 2004).  

Një shembull i përdorimit të kombinuar të specieve të gjinisë Bacillus si agjentë 

biokontrolli, konsiston në shtame të Bacillus subtilis dhe B. amyloliquefaciens tek 

bima e duhanit si në prani ashtu edhe në mungesë të virusit “mozaik", i cili është një 

virus tipik që prek këtë bimë. Në studime eksperimentale, këto specie bakteriale 

reduktojnë në mënyrë të dukshme agresivitetin e sëmundjes. Edhe për këtë specie janë 

të njohur dhe të disponueshëm në treg produkte komercialë si: Kodiak, Serenade 

(shtam i B. subtilis), Yield Shield (shtame të Bacillus pumilus), etj.  

Është vëzhguar se në një përzierje të një shtami të B. amyloliquefaciens dhe B. 

pumilus, është e aftë të mbrojë bimën e domates nga zhvillimi i rezistencës ndaj një 

sëmundjes së shkaktuar nga Sclerotium rolfsii. 

 

1.8.2.2. Baillus amyloliquefaciens si agjent biokontrolli në sëmundjet në bimë 

 

B. amyloliquefaciens është një specie e re e gjinisë Bacillus e studiuar veçan species 

shumë të përdorur Bacillus subtilis nga Priest et al., 1987. Me përjashtim të një numri 

të vogël shtamesh të kësaj specieje (Chen X, 2007, Chen X, 2009), janë raportuar një 

numër studimesh lidhur me potencialin e tyre për prodhimin e  antibiotikëve në 

aktivitetin si agjentë biokontrolli. Krahas prodhimit të substancave me veti anti- 

mykore, një tjetër aspekt që e bën këtë specie mjaft premtuese në përdorim është se 

ajo mund të kalojë në forme spori  në kushte të pafavorëshme dhe rrjedhimisht të 

shtohet jetëgjatësia e saj në sipërfaqen e bimëve në zonën ajrore të tyre. Manaxhimi i 

sëmundjeve në bimë nëpërmjet  B. amyloliquefaciens apo B. subtilis si një altërnativë 

e vetme, apo edhe nëpërmjet shtimit në përdorimin e fungicideve, do të ishte një 

benefit i madh në kontrollin e sëmundjeve në bimë. Fuzariozat janë sëmundjet më të 

përmendura për kontrollin nga shtame të B. amyloliquefaciens (Crane, J, 2009; 

Crane, J,2010; , Halley, S 2008, Khan, M 2009; , Stockëell, C. 2001, Waxman, K 

2009). Veçanërisht vlen të përmendet fakti se  shtame të species B. amyloliquefaciens 

sigurojnë një kontroll të qëndrueshëm të sëmundjes FHB (në kallinjtë e grurit ) në 

kushte të kontrolluara duke sjellë mungesë totale të sëmundjes dhe bllokim të 

prodhimit të toksinës DON në kushtet e mbjelljes në fusha. Manaxhimi i kësaj 



27 
 

sëmundjeje tashmë po sfidohet nga një mungesë e kultivarëve të grurit me rezistencë 

të lartë  dhe nga kontroll jo i plotë ose variabël nga fungicide të disponueshëm në treg 

(Bradley et al., 2010; McMullen et al., 1997; , Mesterházy et.al., 2003; Paul et al., 

2008, Willyerd  et al., 2012).  

Pengesë kryesore në kontrollin e FHB-së  nëpërmjet përdorimit të pesticideve kimikë 

është se nga F. graminearum infeksionet mund të ndodhin jashtë intervalit 30 ditësh 

para korrjes, kur fungicidet mund të aplikohen në mënyrë të ligjshme (Bradley et al., 

2010; McMullen et al., 2012). Këto infeksione kontribuojnë në akumulimin e DON të 

prodhuar nga Fusarium (Cowger et al., 2010, Dunlap et al., 2011).  Duke qënë se nuk 

ka masa të rrepta në kohën e aplikimit të agjentëve biologjikë të sprucuar në kallinjtë 

e grurit, kjo metodë mund të aplikohet e vetme ose t’i bashkëngjitet aplikimit të 

fungicideve dhe shton në këtë mënyrë integrimin e metodave nëpërmjet mbrojtjes nga 

infeksionet e sezoneve, veçanërisht nëse mikroorganizmi mund të mbijetojë dhe të 

jetë aktiv për periudha të gjata në sipërfaqen e grurit. Nga studimet e vazhduar 

hipotezohet që suksesi i kontrollit të sëmundjes varet nga prania e niveleve të 

mjaftueshëm të popullatave  dhe/ose prodhimi i metabolitëve anti-mykorë në periudha 

të infeksionit të lartë. Në rastin kur është përdorur për trajtimin e farërave të bimëve, 

shtame të Bacillus amyloliquefaciens kanë reduktuar në mënyrë të dukshme 

sëmundjet që prekin bimët gjatë mbirjes nëpërmjet antibiozës direkte ndaj 

pathogjenëve të tokës. Një numër shtamesh janë gjithashtu të aftë të reduktojnë 

infektimin nga  Botrytis cinerea tek bima e mollës (Toure, 2004). Këto të dhëna 

tregojnë për mundësinë e prodhimit nga kjo specie të komponentëve të shumëfishtë 

me veti antimikrobiale dhe theksojnë edhe njëherë potencialin e shtameve të saj si 

agjentë biokontrolli.  
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KAPITULLI II 
Vlerësim i diversitetit të specieve mykore në bimësinë 

e zonave malore  
 

 

2.1. Përmbledhje 

 

Bimësia e zonave malore me lartësi të konsiderueshme nga niveli i detit dhe ngarkesat 

mikrobiologjike që ajo ofron  është në fokusin e studimeve aktuale. Është evidentuar 

nga studimet e deritanishme në fushën e mikrobiologjisë së bimëve që mikroflora që 

bimët e zonave malore ofrojnë, paraqet mjaft interes,  në mënyrë të veçantë majatë e 

myqet që rriten në këto habitate në kushte të temperaturave të ulëta (Rothchild et al., 

2001). 

Kjo pjesë e studimit  konsiston në një vlerësim të ngarkesave mykore që ofron 

bimësia e zonave malore me lartësi të ndryshme nga niveli i detit. Në studime të 

mëparëshme (Dalanaj N., dhe Troja R., 2010) është realizuar një vlerësim i 

përgjithshëm i diversitetit të mikroorganizmave që ofron bimësia e malit të Dajtit 

(nëpërmjet ekspeditave të vazhdueshme në sezonet e ftohtë të vitit me qëllim izolimin 

e mikroorganizmve psikrofilë e psikrotolerantë, veçanërisht maja me inetres 

bioteknologjik). Një nga objektivat e studimit është vlerësimi i ngakesave mykore të 

izoluara nga bimë të malit të Dajtit dhe malit Koritnik. Mali i Dajtit shtrihet në 

Krahinën Malore Qëndrore dhe është pjesë e vargut perëndimor Krujë-Dajt. Dallohet 

për kompleksitetin e tij morfologjik dhe kjo pasqyrohet në tiparet morfogjenetike dhe 

në proçeset e zhvillimit të relievit. Lartësia maksimale e tij arrin 1613 m mbi nivelin e 

detit. Mali  Koritnik gjendet në verilindje të Shqipërisë dhe në jug të Kosovës (Krutaj 

F., et.al.,199). Marrja e mostrave të bimëve është realizuar në një lartësi prej 900-

1000 m në malin e Dajtit dhe rreth 1800 m në malin Koritnik.   

Kampionimet janë kryer në ekspedita të realizuara në  muaj të ftohtë të vitit (Shkurt-

Maj) në temperaturë 10-12
o
C, me qëllim analizimin e diversitetit të specieve mykore 

psikrofile e psikrotolerante. Nëpërmjet metodave të mikrobiologjisë klasike u arrit që 

të sigurohej një tablo e plotë lidhur me diveristetin e specieve mykore në këto zona 

dhe krahasimi i mundshëm i rezultateve midis tyre. 

Nga rezultatet e punës lidhur  me mundësinë e izolimit të specieve mykore tipike të 

pjesëve ajrore të bimës (zona e filoplanit përfshirë këtu gjethe, kërcej apo edhe bimë 

të plota), u vu re mbizotërimi i klasës Ascomycetes, gjinisë Penicillium në bimësinë e 

të dyja zonave malore. Një specie gjithashtu shoqeruese e myqeve psikrofilë ishte 

edhe Aureobasidium pullulans, i izoluar nga një numër i madh mostrash të bimëve për 

analizë. Marëdhënia midis kësaj specieje dhe bimëve mendohet të jëtë një formë 

parazitizmi e cila nuk shfaq simptoma të sëmundjeve në bimë. Madje, në disa raste, A. 

pullulans mendohet të ketë influencë pozitive dhe të sjellë benefite në rritjen e bimës. 

Mbetet që speciet më tipike të myqeve të izoluar të mund të vlerësohen nga pikëpamja 

e prodhimit të metabolitëve që ata mund të ofrojnë në shërbim të rritjes së bimës 

(Buckley et al., 1971). Gjini të tjera tipike të identifikuara në të dyja zonat malore, 

rezultuan: Cladosporium, Helmithosporium, Alternaria, Penicillium, etj.  
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2.2. Hyrje 

 

2.2.1 Ndërveprimi bimë-myqe (epifitë e endofitë) 

 

Myqet epifitë e endofitë të cilët jetojnë në bimë duke mos shkaktuar simptoma të 

prekjes nga sëmundjet, janë izoluar e identifikuar pothuaj nga të gjitha speciet bimore 

në mbarë botën. Endofitët në vetvete janë konsideruar si mikroorganizma mutualistë. 

Ata shfrytëzojnë substancat ushqyese dhe krijojnë mbrojtje në bimët bujtëse, 

ndërkohë që vetë bimët përfitojnë nga aftësitë konkuruese në rritje të specieve dhe 

rezistenca e induktuar ndaj pathogjenëve, etj. Studimet në këtë fushë kanë treguar se 

mikroorganizmat endofitë mund të influencojnë në diversitetin e komuniteteve 

mikrobiale dhe funksionin e ekosistemeve. Në ditët e sotme studimet sugjerojnë se 

ndërveprimet mikroorganizma endofitë-bimë variojnë që nga ato antagoniste e deri në 

marëdhëniet mutualiste. Duke qënë se kjo fushë është në evolucion të vazhdueshëm, 

nevojitet një pamje më e qartë e ekologjisë, evolucionit të endofitëve si edhe e bimëve 

bujtëse (Saikkonen, 1998). 

Mikroorganizmat pathogjenë janë gjithashtu shoqërues të mikroflorës normale të 

bimëve. Edhe pse bimët e larta disponojnë një sërë mekanizmash të rezistencës së 

përgjithshme të aftë të parandalojnë infeksionet, pjesa më e madhe e myqeve “më 

oportunistë”, endemikë simbiotikë apo endofitë gjejnë terren të përshtatshëm për t’u 

zhvilluar si shoqërues të mikroorganzimave të tjerë. Frekuenca e gjetjes së specieve 

më tipike në sipërfaqen e bimëve si myqe endofitë, tregon se barrierat që vetë bima 

bujtëse ofron nuk janë totalisht efektive. Gjithësesi, hapësira midis sipërfaqes së  

jashtme dhe indeve në brendësi të bimës nuk paraqet një kufi të mirëfilltë. Speciet 

mykore epifite janë përgjithësisht më pak të zakonshme në indet e brendshëm 

krahasuar me ata të jashtëm. Në kundërshtim me këtë, speciet endofite që tregojnë një 

frekuencë të lartë të izolimit të tyre në brendësinë e bimës duket se janë të përshtatura 

në shkallë të ndryshme (në varësi të species) për të tejkaluar barrierat e bimës ndaj 

infeksioneve. Ato mund të ndërtojnë në këtë mënyrë një marëdhënie simbiotike të 

brendshme me bimën bujtëse, por nuk konsiderohen si mikroorganizma epifitë me 

frekuencë të lartë izolimi.  

Shoqërimet e mikroorganizmave endofitë mund të përmbajnë dhe specie epifite, ose 

të shfaqen si shoqërime në rizosferën e bimëve. Në disa raste, një numër i vogël 

speciesh mykore me frekuencë jo të lartë apo totalisht të munguara si epifitë, shfaqen 

si dominantë të mikroflorës endofite duke mbizotëruar ndaj specieve të tjera në 

strukturën indore të bimës bujtëse. Një numër i madh myqesh të izoluar si endofitë 

janë konsideruar gjithashtu si specie epifite dominante të sipërfaqeve të gjetheve të 

bimëve. Një shembull i tillë është specia Hormonema dematioides, e cila është specie 

epifite dominante e sipërfaqeve të bimëve, por gjithashtu është izoluar në mënyrë 

sistematike si një mikroorganizëm endofit. Në mënyrë të ngjashme, specie të gjinive 

Alternaria dhe  Cladosporium  janë konsideruar si epifite, por në të njëjtën kohë është 

vënë re që janë të afta të kolonizojnë edhe brendësinë e bimëve jo të dëmtuara.  

Sa i përket myqeve të dherave, ata janë izoluar shumë rrallë nga pjesët anatomike të 

bimëve (veçanërisht të gjetheve), ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre janë gjendur 

në zonën e rizosferës së bimëve.  

Referuar përkatësisë klasore, është evidentuar nga studimet se përgjithësisht 

mbizotërojnë speciet e gjinitë respektive të klasës së Acomycetes.  
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2.2.2.  Rëndësia e  kërkimit në fushën e endofitëve 

 

Metodat e studimit të modeleve dhe kolonizimit apo edhe të infektimit nga myqet 

endofitë, janë esencialisht të njëta me ato të përdorura në studimin e pathogjenëve të 

bimëve. Investigimet lidhur me myqet endofitë të bimëve e venë theksin në  

biodiversitetin e specieve mykore që prekin bimët në mjedise natyrore. Frekuenca  e 

infektimeve të mundshëm për bimë bujtëse specifike lidhet në mënyrë të 

drejtpërdrejtë me moshën e bimës, shpërndarjen e bimëve në hapësira të caktuara si 

edhe ndryshueshmërinë në modelet e infektimeve nga endofitët.  

Studiues të ndryshëm kanë analizuar rolin e myqeve endofitë në simbiozë komplekse 

me bimët ku ata rriten, me myqe të tjerë si edhe me insektet (Todd, 1988; Butin, 

1992). Të tjerë studiues kanë analizuar faktorë ekologjikë që prekin tiparet e 

përhapjes midis endofitëve (Petrini, 1991) si edhe ndërveprimet në shoqërimet e tyre.  

 

2.2.3.  Izolimi i mikroorganizmave epifitë dhe endofitë  

 

Metoda më e përdorur referuar gjurmimit dhe përcaktimit të sasisë së  

mikroorganizmave endofitë i referohet izolimit të tyre nëpërmjet sterilizmit paraprak 

të sipërfaqes së bimës bujtëse. Në studimin tonë, ne jemi fokusuar në mundësinë e 

izolimit së bashku të specieve mykore epifite dhe endofite nga mostrat bimore të 

zonave malore. Janë respektuar kushtet higjenike të kampionimit të bimëve duke 

marrë në konsideratë edhe faktin që u përzgjodhën zona të papopulluara nga njerëzit 

(lartësia e zonava malore të maleve Dajt dhe Koritnik), për të shmangur mundësinë e 

ndikimit të mikroflorës së shtuar kontaminante.   

Gjurmimi dhe identifikimi i mikroorganizmave nga habitate natyrorë, ndikohen nga 

prçedurat e kampionimit, izolimit, përbërja specifike e terreneve kultivues si edhe 

aftësia e adaptimit fiziologjik të vetë specieve mykore.  

 

2.2.4. Roli dhe rëndësia e myqeve endofitë 

 

Rëndësia e myqeve në bimë dhe veçanërisht e atyre endofitë në aspektin ekologjik 

është e ndryshme për specie të ndryshme (Saikkonen et al., 1998). Kjo kategori 

myqesh janë përshkruar si mutualistë dhe sigurojnë në këtë mënyrë mbrojtjen si të 

bimëve të ulëta dhe të atyre të lartësive të ndryshme ndaj veprimit të insekteve. Një 

numër i madh speciesh mykore endofite janë të afta të prodhojnë metabolitë 

sekondarë (Fisher et al.,1984 ) me veti antagoniste ndaj specieve pathogjene në bimë. 

Disa nga komponentët më të përmendur të prodhuar nga specia mykore endofite e 

familjes Xylariaceae ( klasa Ascomycetus), janë: citokalazina, indoli dhe diterpenet.  

Edhe pse një numër endofitësh janë të aftë të prodhojnë toksina, komponentë të tillë 

është vështirë të gjurmohen në indin e bimës bujtëse. Myqet endofitë të bimëve të 

larta përmenden veçanërisht për prodhimin e substancave me veti antimykore apo 

antibakteriale si edhe insekticide në analiza in vitro. Ende nuk dihet nëse keta 

metabolitë pordhohen: (i) në bimë gjatë kolonizimit nga specia endofite, (ii) në 

përqëndrime të mjaftueshëm për t’u shfrytëzuar nga bima në mutualizëm me specien 

mykore.  

Në analiza in vitro, një pjesë e madhe e këtyre komponentëve janë brendaqelizorë, 

edhe pse mund të kenë vlerë në mbijetesën e endofitëve, roli i tyre në mbrojtjen 

bimëve ku ata jetojnë ende është i panjohur (Saikkonen et al., 1998). 
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2.2.5. Ekosistemet mesdhetarë dhe diversiteti mikrobiologjik  

 

Ekosistemet mesdhetarë konsiderohen si habitate të pa studiuar në mënyrë të 

vazhdueshme lidhur me diversitetin mikrobiologjik në përgjithësi dhe diversitetin e 

myqeve në veçanti. Nga studime paralele në këtë fushë (Iniacio et al., 2002), lidhur 

me analizimin e bimësisë mesdhetare në Portugali, është arriur të izolohet një numër 

prej 1029 shtame myqesh filamentozë dhe rreth 550 shtame majash, të cilat 

respektivisht përfaqësojnë 36 dhe 46 specie të secilës kategori. Referuar rritjes së 

myqeve në zonën e filoplanit, është vënë re se kjo është më shumë e mundur në 

kushtet e lagështisë së lartë dhe temperaturave mesatare. Konsiderohen edhe 

temperaturat e ulëta. Gjinitë më të zakonshme të myqeve të izoluar në zonën e 

filoplanit të bimëve mesdhtare, janë: Aspergillus, Alternaria, Aureobasidium, 

Epicoccum, etj (Iniacio et al., 2002). 
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2.3. MATERIALE DHE METODA 

 

2.3.1.  Marrja e mostrave të bimëve në malet Dajt dhe Koritnik 

 

Për realizimin e eksperimenteve, u përzgjodhën bimë përfaqësuese karakteristike të 

dy zonave malore në studim.  Referuar malit të Dajtit, përzgjedhja e bimëve u realizua 

në funksion të ndarjes në kate të lartësisë së malit (zona e dushqeve, zona e ahut dhe 

zona e pyjeve dhe shkurreve mesdhetare). U morën 14 mostra bimore në malin e 

Dajtit dhe 9 mostra në malin Koritnik. Në tabelën 2.1. jepen të listuara bimët me 

pjesët e tyre respektive anatomike të marra në studim  nga të dyja zonat malore. Është 

përzgjedhur një diversitet bimësh më i lartë në rastin e malit të Dajtit krahasuar me atë 

Koritnik, kjo në funksion edhe të bimësisë tipike që ofron secila zonë. U respektuan 

kushtet higjenike të marrjes së mostrave me qëllim shmangien e mikroorganizmave të 

mundshëm kontaminantë. Ekspeditat u realizuan në periudhën e ftohtë të vitit (muajt 

Shkurt-Prill) për të dyja zonat malore, me qëllim izolimin e specieve mykore 

psikrofile e psikrotolerante. Në ndryshim nga mali i Dajtit, diversiteti mikrobiologjik i 

të cilit është studiuar nga grupi i punës prej disa vitesh tashmë, zona malore e 

Koritnikut studiohet për herë të parë nga grupi ynë dhe në këtë rast u përdor si zonë 

krahasuese lidhur me diversitetin e specieve mykore që ofron bimësia e zonave 

malore.  

 

Tabela 2.1. Lista e bimëve të marra për analizë nga dy zonat malore 

 
Nr.  Bimët nga mali i Dajtit Bimët nga mali Kortinik 

1 Kërcell kumbull e egër  Likene 

2 Myshk nën shkëmb Rrobull 

3 Lëvore ahu Dëllinja  

4 Bimë kacavjerrëse Myshk 

5 Degë dëllinjë Myshk nga rrobulli 

6 Kërcell thanë e egër Bari i thatë 

7 Kërcell panje Sythe dhe gjethe të ahut 

8 Degë akaceje Myshqe + Likene nga trungje 

9 Degë ahu Likene të vogla në trungje 

10 Gjethe dushku  

11 Gjethe trëndafil i egër  

12 Lule mëllëze  

13 Gjethe panje  

14 Bimë e panjohur  

 

Metodologjia e eksperimenteve për analizimin e bimëve të të dy zonave malore u 

hartua  bazuar në provat klasike dhe te rinovuara të vleresimit mikrobiologjik. Hartimi 

i punës eksperimentale u bë duke patur si pikësynim manipulimin e shpejtë dhe 

korrekt të bimëve për të reflektuar në rezultatin përfundimtar vetëm ngarkesat 

përfaqësuese mikrobiale të bimës. 

 

 U respektuan temperaturat e ulëta për të mundësuar intervalin e temperaturave 

optimale për zhvillimin e myqeve psikrofilë e psikrotolerantë-objekt i 

studimit. Upërdorën ujëra sterile për kalimin fillestar të pjesëve anatomike të 

grimcuara të bimëve në studim.  

 U përdor metoda e hollimeve limite, për 5 gram të secilës bimë me pjesët 

respektive anatomike.  
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 U bë mbjellja në terrene PDA, Saburaud dhe Czapek me qëllim numërimin e 

kulturave mykore dhe u mor në konsideratë vlera mesatare.  

 Fillimisht u punua më hollimin e parë dhe më pas metoda u optimizua duke 

punuar me hollimin e tretë. Kjo, duke qënë se nga eksperienca e mëparëshme, 

hollimi i parë në të shumtën e rasteve ofron një numër shumë të lartë 

mikroorganizmash.  

 U vendosën pjatat me kulturat e izoluara pas kultivimit në pajisjen ftohëse (në 

kushtet e temperaturës 4-6 
0
C). Kjo pajisje është e pështatëshme për zhvillimin 

e mikroorganizmave psikrofilë e psikrotolerantë. Temperatura  u monitorua 

nëpërmjet një datalogger-i, cili regjistron çdo 10 minuta temperaturën e 

pajisjes dhe mundësoi të kishim një tablo të plotë të profileve kohë-

temperaturë për të mbajtur nën kontroll temperaturën optimale gjatë zhvillimit 

dhe ruajtjes së mikroorganizmave psikrofilë e psikrotolerantë.  

 U bë kontrolli i pjatave deri në numërimin kulturave mykore pas 7 ditësh 

 U izoluan nga pjatat e numrit të përgjithshëm të mikroorganizmave kulturat 

mykore, të cilat u identifikuan bazuar në karakteristikat e kolonive 
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2.4. REZULTATE DHE DISKUTIME 

 

2.4.1. Ngarkesa mykore e bimësisë së malit Koritnik 

 

Me qëllim vlerësimin e biodiversitetit të myqeve në bimë të ndryshme, përqasja më e 

zakonshme konsiston në mbledhjen e mostrave të bimëve për analizë, izolimin e 

myqeve prej tyre dhe analizimin i tyre nëpërmjet metodave klasike si : karakteristikat 

e kolonive dhe karakteristikat morfologjike, si: përmasa e konidieve, struktura e 

kolonisë, etj. Krahas metodave të tilla klasike, të cilat konsiderohen shpesh jo të 

thjeshta duke qënë se vetë identifikimi i myqeve konsiderohet i vështirë, tashmë po 

përdoren gjithnjë e më shumë në këtë fushë metodat e biologjisë molekulare (PCR, 

DGGE, etj). Në këtë pjesë të studimit jemi përqëndruar në numërimin e kolonive 

mykore që bimë të maleve Dajt dhe Koritnik ofruan, në vendosjen e tyre sipas 

përkatësisë në klasë, gjini dhe specie nëpërmjet identifikimit bazuar në karakteristikat 

e kolonive të zhvilluara në terren Czapek, terren ky selektiv për rritjen e kulturave 

mykore. Kështu, në tabelat dhe grafikët e mëposhtëm janë paraqitur në formë të 

detajuar të dhënat lidhur me të dyja zonat malore. Në tablën nr 2.2. dhe grafikun nr. 

2.1. paraqiten rezultatet lidhur me kolonitë mykore të numëruara  nga bimët e malit të 

Dajtit.  
Tabela 2.2. Paraqitja e numrit mesatar të myqeve të izoluar nga bimët e Dajtit 

Nr.  Emri i bimës Nr. mesatar i kolonive 

mykore 

1 Kërcell kumbull e egër 4 

2 Myshk nën shkëmb 22 

3 Lëvore ahu 17 

4 Bimë kacavjerrëse 16 

5 Degë dëllinjë 6 

6 Kërcell thanë e egër 18 

7 Kërcell panje 33 

8 Degë akaceje 16 

9 Degë ahu 11 

10 Gjethe dushku 23 

11 Gjethe trëndafil i egër 8 

12 Lule mëllëze 4 

13 Gjethe panje 11 

14 Bimë e panjohur 11 

 

 

Grafiku 2.1. Paraqitja e vlerës mesatare  të kolonive mykore në bimët e malit Dajt 
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Siç shihet edhe nga grafiku 2.1., numri më i madh i kolonive të numëruara i përkët 

kërcellit të bimës së panjës, (33 koloni mykore), i ndjekur nga gjethe e dushkut me 23 

të tilla. Ngarkesa më e ulët vihet re tek kërcelli i kumbullës së egër dhe tek lule 

mëlleza. Probabilisht kjo shpërndarje e ngarkesave mykore lidhet me përmbajtjen e 

ujit në pjesë respektive anatomike të bimës si edhe me disponueshmërinë e 

substancave ushqyese në to. 

Në tabelën 2.3, paraqitet ndarja e kolonive mykore të numëruara, identifikuara  në 

klasa, gjini e specie. Siç shihet edhe nga grafiku 2.2, mbizotëron klasa Ascomycetes 

me 69% të kolonive, e ndjekur nga klasa Fungi Imperfecti me 27% dhe përqindjen më 

të ulët (4%) e zë klasa Phycomycetes. Referuar gjinive dominuese, siç shihet nga 

grafiku 2.3, dy gjini të tilla janë Aspergillus dhe Penicillium. Në një përqindje jo të 

ulët renditet edhe gjinia Cladosporium, gjini  kjo e njohur dhe e izoluar nga bimët 

edhe nga punime ndërkombëtare. Gjinitë e tjera rezultojnë në një vlerë mjaft të ulët në 

përqindje. 
 

 

Tabela 2.3. Ndarja e myqeve në Klasa, Gjini dhe Specie 

 
Klasat Nr i myqeve Gjinia Nr. i myqeve  

sipas gjinisë 

Speciet 

 

Phycomycetes 

 

11 

 

Mucor  

 

11 

Mucor spp.(8) 

Rhizopus nigricans(3) 

 

 

Ascomycetes 

 

 

210 

 

 

Aspergillus 

 

Penicillium  

 

 

99 

 

110 

A.candidus(26 ) 

A.niger (9) 

A.terreus(6) 

A.flavus(57) 

A.glaucus(1) 

Penicillium sp. (104) 

P.rubrum (5) 

P.cyclopium(1) 

 

 

Fungi 

Imperfecti 

 

 

84 

Cladosporium  

Alternaria 

Trichoderma  

Trichothecium 

Gheotricium  

Helmithosporium 

Aureobasidium  

37  

9 

2 

9 

2 

14 

Pa numërim 

Cladosporium sp. 

Alternaria sp. 

T. viride 

T.roseum 

G.candidum 

Helmithosporium sp.  

Aureobasidium pullulans  
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                 Grafiku 2.2. Ndarja sipas klasave e myqeve të bimësisë së malit Dajt   
 

 

Më poshtë, përveç Aureobasidium spp., i cili rezulton i pa numërueshëm gjithë të 

tjerët sipas përkatësisë në gjini jepen në përqindje.  

 

 

Grafiku 2.3. Gjinitë e myqeve të identifikuar nga bimësia e malit të Dajtit 

 

Referuar specieve të gjinisë Aspergillus, krahas species pathogjene A. flavus, e cila 

gjendet në një numër të konsiderueshëm, vlen të theksohet specia A.niger, e cila 

konsiderohet si pjesë e grupit të specieve të izoluara nga bimët dhe që paraqesin një 

rëndësi të konsiderueshme në industri. Është  treguar se këto specie janë të afta të 

prodhojnë enzima degraduese të polisaharideve që përbëjnë murin qelizor të bimëve. 

Ka tërhequr vëmendje prej shumë vitesh tashmë, degradimi enzimatik i polimerëve 

referuar industrive: tekstile, të prodhimit të letrës, të pijeve, etj (Ronald et al., 2001). 
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2.4.2. Ngarkesa mykore e bimësisë së malit Koritnik 

 

Rezultatet e arritura referuar ngarkesave mykore që ofroi bimësia e malit Koritnik, 

paraqiten në tabelat dhe grafikët e mëposhtëm. Në tablën 2.4 dhe grafikun 2.4 

paraqitet numri mesatar i kolonive mykore të ndodhura në bimët në studim. Likenet 

janë pikërisht ata që kanë një numër më të madh kolonish mykore duke përbërë një 

substrat mjaft të favorshëm për zhvillimin e tyre krahasuar me bimët e tjera. Në 

tabelën 2.5 paraqitet ndarja në gjini dhe specie i kulturave mykore të identifikuara në 

bazë të karakteristikave kulturale. Në grafikun 2.5 tregohet ndarja  sipas përkatësisë së 

tyre  ne të tri klasat e mëdha: Ascomycetes, Phycomycetes dhe Fungi Imperfecti . 

Klasa që mbizotëron është Ascomycetes me gjinitë përkatëse dhe shihet që pjesa tjetër 

e kolonive mykore ndahen pothuaj në mënyrë të barabartë midis klasave Funghi 

Imperfecti dhe Phycomycetes, rezultat ky i krahasueshëm edhe me studime të kryera 

nga autorë të tjerë (Pidoplicko et al., 1972, Pidoplicko et al., 1971, Ronald et al., 

1988). Referuar gjinive, shihet se gjinia që dominon dhe karakterizon bimët e 

përzgjedhura edhe në këtë rast është  është Penicillium tek myshqet dhe likenet, e 

ndjekur nga gjinia Aspergillus me specie përkatëse A. candidus dhe A. terreus.  
 

Tabela 2.4.Paraqitja e numrit të kolonive mykore të izoluara bimët e malit Koritnik 

Emri i bimës Numri mesatar i kolonive  

mykore 

Likene  82 

Rrobull 12 

Dëllinja  5 

Myshk në shkëmb 24 

Myshk nga rrobulli 17 

Bar i thatë 34 

Sythe dhe gjethe të ahut 5 

Myshqe  në trungje pemësh 3 

Likene të vogla në trungje 16 
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Grafiku 2.4. Paraqitja e  numrit mesatar të kolonive mykore në bimët e malit Koritnik 

 

 

 

Siç vihet re edhe nga grafiku 2.4, numri më i madh i kolonive mykore të izoluara 

gjendet tek likenet, të cilët përbëjnë një substrat mjaft të favorshëm për zhvillimin e 

tyre. Kjo  mendohet t’i dedikohet përmbajtjes së ujit dhe strukturës së tyre heterogjene 

dhe me porozitet të lartë. Domethënia e myqeve në rastin e likeneve mbetet ende e 

panjohur. Mendohet se ky grup mikroorganizmash luan një rol të rëndësishëm 

ekologjik. Ata mund të ndihmojnë në formimin dhe rritjen e likeneve dhe gjithashtu  

mund të veprojnë në mënyrë antagoniste ndaj insekteve që prekin bimët, duke qënë se 

disa prej tyre mund të prodhojnë substanca bioaktive me veti antagoniste.  

Myqet e likeneve mund të jetojnë në një gjendje stacionare ose në disa raste të bëhen 

shkak i fillesës së dekompozimit të tyre. Disa prej specieve mykore është treguar të 

jenë të aftë të prodhojnë enzima jashtë-qelizore, të cilat citohen për rëndësinë e tyre 

në  degradimin e mbetjeve (Kumaresan and Suryanarayanan, 2002).  
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Tabela 2.5 . Kategorizimi sipas klasave i kolonive mykore nga bimët e malit Koritnik  

(CFU/5gr) 

Klasat  Nr i myqeve Gjinia  Nr. i myqeve  

sipas gjinisë  

Speciet 

 

Phycomycetes 

 

12 

 

Mucor  

 

12 

 

Mucor spp.(2) 

M. hiemalis (10) 

 

 

 

 

Ascomycetes 

 

 

136 

 

 

Aspergillus 

 

Penicillium  

 

 

48 

 

88 

Aspergillus spp. (2) 

A.candidus(26 ) 

A.terreus(7) 

A.flavus(7) 

A.glaucus(6) 

Penicillium sp. (70) 

P.islandicum (1) 

P.cyclopium(17) 

 

 

Fungi 

Imperfecti 

 

 

30 

Cladosporium  

Alternaria 

Trichoderma  

Trichothecium 

Helmithosporium 

Aureobasidium  

1 

9 

1 

10 

1 

8 

Cladosporium sp. 

Alternaria sp. 

T. viride 

T.roseum 

Helmithosporium sp.  

Aureobasidium pullulans  

 

 

 

 

Grafiku 2.5 . Ndarja sipas klasave e myqeve të bimësisë së  malit Koritnik 
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Grafiku 2.6. Përqindja e gjinive dhe specieve të kolonive mykore të  identifikuara nga 

mali Koritnik 

 

Referuar numrit më të vogël të kolonive mykore të identifikuara rezulton që  

bashkëjetesa myshk dhe liken në lëvoren e trungjeve të pemëve, nuk konsiderohen 

terren i favorshëm për ta.  

Nëse bëjmë një krahasim lidhur me diversitetin e specieve mykore në bimësinë e të 

dyja zonave malore, rezulton se shpërndarja e specieve është pothuaj e njëjtë në të 

dyja rastet. Shohim nga grafiku 2.7. mbizotërimin e gjinsë Penicillium, e ndjekur nga 

gjinia Aspergillus dhe Cladosporium. Në bimët e malit Koritnik mungon prania e 

gjinisë Gheotricum. Ky rezultat krahasues konfirmon edhe njëhërë teorinë se bimësia 

e zonave malore ofron pothuaj të njëtin diversitetet mikroorganizmash, pavarësisht 

nga diferenca në lartësinë nga niveli i detit, e cila duket se nuk është faktor 

diferencues. 

 
 

Grafiku 2.7.  Krahasimi i diversitetit të gjinive mykore në bimësinë e maleve Dajt e Koritnik 
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KAPITULLI III 

Identifikimi i kulturave të majave të izoluara nga bimësi e malit të 

Dajtit në kushte të temperaturave të ulëta dhe rëndësia e tyre 

bioteknologjike 
 

 

3.1. Përmbledhje 

 

Kjo fazë eksperimentale e studimit konsiston në identifikimin nëpërmjet metodave të 

biologjisë molekulare të një grupi majash të izoluara nga bimësia e malit të Dajtit në 

sezonin e ftohtë të vitit. Janë marrë në konsideratë 17 specie të ndryshme bimësh të 

kampionuara në muajt Shkurt-Prill. Bimët u përfaqësuan nga pjesë të ndryshme 

anatomike të tyre me qëllim analizimin e diversitetit të majave psikrofile e 

psikrotolerante që ato ofrojnë. Nga studime të vazhdueshme (Dalanaj N., Troja, R. 

2010) është bërë i mundur analizimi i numrit të përgjithshëm të mikroorganizmave që 

këto bimë ofrojnë. Në këtë fazë, në vazhdimësi të studimit disa vjeçar nga grupi i 

punës, jemi përqëndruar pikërisht në identifikimin deri në nivel specieje të majave të 

izoluara nga ekspedita të vazhdueshme.  

Është realizuar fillimisht izolimi i kulturave të dyshuara si kultura majash dhe më pas 

është realizuar vëzhgimi në mikroskop i tyre. Një hap mjaft i rëndësishëm pas proçesit 

të izolimit fillestar është edhe pastrimi i kulturave të majave nga shoqërimet e 

mundshme me mikroorganizma të tjerë (kryesisht baktere) nëpërmjet izolimeve e 

pastrimeve të njëpasnjëshëm në terren selektiv ku shtohen edhe kombinime të 

studiuar antibiotikësh për mos lejimin e zhvillimit të kulturave bakteriale. Në kushtet 

e një kulture të pastër dhe të pa-kontaminuar me specie mikroorganizmash të tjerë, një 

kulturë majaje mund t’i nënshtrohet proçesit të identifikimit nëpërmjet metodave të 

biologjisë molekulare. Kjo fazë e punimit u realizua në Departamentin e Biologjisë së 

Aplikuar pranë universitetit të Perugia-s, Itali. 

U arrit të identifikohej një numër prej 51 kulturash nga numri total prej 110 të tilla.  

Të tjerat janë ende në proçese të vazhdueshëm pastrimi e identifikimi. Nga rezultatet e 

punës, siç edhe pritej bazuar edhe në studime të ngjashme në këtë fushë, u vu re 

prania e një numri speciesh të gjinive Cryptococcus, Cystofilobasidium, Rhodotorula, 

Trichosporon, Guehomyces.  Këto janë ndër gjinitë kryesore të  majave që janë të 

pranishme në bimësinë e zonave malore. Speciet e majave të identifikuara paraqesin 

rëndësi të konsiderueshme në industri lidhur me komponentët tipikë që ofrojnë, por 

edhe në fushën e ushqimit e madje edhe në shëndetin e njeriut.   
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3.2 Hyrje  

 

3.2.1. Majatë–përkufizimi dhe ndarja klasore 

 

Majatë përkufizohen si mikroorganizma njëqelizorë, të aftë të riprodhohen në mënyrë 

aseksuale, me bulëzim ose me ndarje (Kreger-van Rij, 1984; Kurtzman and Fell, 

1998; Barnett et al., 2001; Suh et al., 2006). Një numër i caktuar midis tyre, të 

konsideruar si mikroorganizma me veti midis myqeve dhe majave (“yeastlike”), mund 

të jenë shumëqelizorë dhe të formojnë zgjatime të qelizave të njohur si pseudohife 

(rasti i species Candida albicans) ose hife të vërtetë (rasti i species Eremothecium 

ashbyii).  

Majatë klasifikohen në dy klasa të mëdha: Ascomycetous dhe Basidiomycetous dhe  

secila prej tyre përmban maja në gjendje anamorfike dhe teleomorfike. Riprodhimi 

aseksual është i ndryshëm në majatë askomicete dhe basidiomicete.  

Majatë askomicete kryesisht klasifikohen në klasat: Saccharomycetes dhe 

Schizosaccharomycetes, ndërsa basidiomicetet gjenden të shpërndara në klasat:  

Hymenomycetes, Urediniomycetes dhe Ustilaginomycetes (Scorzetti et al., 2002; 

Kurtzman and Fell, 2006).  

Në klasën Schizosaccharomycetes përfshihet Schizosaccharomyces pombe, e cila 

gjenetikisht është e lidhur me specie të familjes Protomycetaceae (p.sh. Protomyces 

lactucae-debifis dhe Protomyces inouyei) dhe Taphrinaceae (p.sh. Taphrina 

deformans, Taphrina populina dhe Taphrina wiesneri) (Nishida and Sugiyama, 

1994). Gjinitë e propozuara së fundmi në klasën Ascomycetes janë:  Babjeviella, 

Barnettozyma, Lindnera, Meyerozyma, Millerozyma, Peterozyma, Priceomyces, 

Scheffersomyces, Schwanniomyces, Spencermartinsiella, Sugiyamaella, 

Trichomonascus dhe Wickerhamomyces (Kurtzman & Robnett, 2007; Kurtzman et al., 

2008; Kurtzman & Robnett, 2010; Kurtzman & Suzuki, 2010; Péter et al., 2010).  

Në klasën e basidiomiceteve hyjnë specie si: Cryptococcus curvatus, Cryptococcus 

fragicola, Sporobolomyces magnisporus si edhe specie të gjinisë Rhodotorula dhe  

Rhodosporidium, gjenetikisht në përkatësi të grupeve të ndryshëm. Një nga gjinitë e 

propozuara së fundmi në këtë klasë është gjinia Cryptotrichosporon, në të cilën 

përfshihen specie anamorfike të inkapsuluara (Okoli et al., 2007).  

Dihet që majatë janë në gjendje të popullojnë habitate nga më të ndryshmit që 

konsistojnë në: habitate të mëdha ujore (Chang et al., 2008), atmosferike (Pohl et al., 

2006), bimore (Golubev et al., 2008), dhe natyrore tokësore (Lee et al., 2009). 

Rrjedhimisht, ato paraqesin rëndësi mbarëbotërore ekologjike dhe bioteknologjike, si 

p.sh në proçeset e fermentimit të pijeve (Lodolo et al., 2008), në prodhimin e 

produkteve ushqimorë (Viljoen et al., 2003; Romano et al., 2006), etj.  

 

3.2.2. Sipërfaqet e bimëve si habitat i rritjes së majave 

 

Lidhja e majave me bimët është e njohur që prej shumë vitesh tashmë  (Lund 1954; 

Last and Price, 1969; Phaff et al. 1978; Phaff and Starmer, 1987). 

Aftësia për të përdorur një sërë komponentësh organikë përmes proçeseve të 

frymëmarrjes zgjeron në mënyrë të dukshme mjediset ekologjikë që majatë mund të 

kolonizojnë, përtej substrateve të pasur me substanca sheqerore si p.sh. lëngjet e 

frutave. Një numër i madh komponimesh si: pentozat, poliolet, acidet organikë, 

substancat aromatike dhe aminoacidet që maja specifike mund të asimilojnë, janë 

produkte ose të metabolizmit të bimëve ose të mikroorganizmave të tjerë (Phaff et al., 

1978).  
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Shembuj të habitateve bimorë që janë studiuar gjerësisht për kolonizimin nga majatë 

përfshijnë përveç pjesëve të ndryshme anatomike të bimës, edhe nektarin e luleve 

(Golonka, 2002; Herzberg, 2004), eksudatet apo rrëshirat (Phaff and Starmer 1987). 

Përgjithësisht dominuese janë specie të basidiomiceteve në sipërfaqen e bimëve, 

përfshirë lulet (jo nektari) (Phaff and Starmer, 1987; Babjeva and Chernov, 1995) dhe 

si vektorë të përhapjes së tyre përmenden isektet.  

Majatë njihen si kolonizues të rëndësishëm të filoplanit që nga publikimet më klasike 

(Last, 1955; di Menna, 1959; Ruinen, 1961). Emrat e specieve janë përditësuar sipas 

Kurtzman and Fell, 1998. Specie të klasës së basidiomiceteve janë dominante në 

gjethet e bimëve, tipar ky i njëjtë me pjesën më të madhe të sipërfaqeve (zonave 

ajrore) të bimës.  

Komunitetet e filoplanit zakonisht përfshijnë ndër të tjera edhe  specie majash 

fortësisht të pigmentuara qe i përkasin gjinive Rhodotorula dhe Sporobolomyces (në 

shumë studime  njihen me emrin majatë “pink”) dhe majash jo të pigmentuara si 

specie të gjinisë Cryptococcus (“majatë e bardha”) (Hislop and Cox, 1969; McBride 

and Hayes, 1977; Fokkema et al., 1979; McCormack et al., 1994b). Gjithësesi, në 

disa raste është raportuar egzistenca e specieve të klasës Ascomycetes si kolonizues të 

rëndësishëm të gjetheve  (Phaff and Starmer, 1987; Middelhoven, 1997; Azeredo et 

al., 1998; de Jager et al., 2001). Një tjetër trend që është vënë re në studimin e 

ujërave të larjes së gjetheve të bimëve me qëllim izolimin e specieve të majave, është 

që popullatat janë përgjithësisht të dominuara nga një numër jo shumë i madh 

speciesh. Kjo situatë është vënë re edhe për mikroorganizma të tjerë epifitë (Andrews, 

1991). Midis specieve dominante përmenden: Cryptococcus laurentii, Cr. albidus, 

Rhodotorula. glutinis, Rh. minuta, Rh. mucilaginosa dhe Sporobolomyces roseus, të 

cilat duket të jenë mbizotëruese pavarësisht llojit të bimës apo kushteve gjeografike. 

Gjithësesi, pjesa më e madhe e këtyre specieve janë gjenetikisht heterogjene (referuar 

shtameve të secilës) dhe nevojitet rivlerësim për ato me sjellje të dyfishtë. Një tjetër 

faktor që ndikon krahas faktit që nuk ka varësi nga lloji i bimës apo zona gjeografike 

për speciet e mësipërme, është stina në të cilën bëhet kampionimi. P.sh. Cryptococcus 

spp. (i papigmentuar, kryesisht Cr. laurentii) është treguar se dominon komunitetet e 

filoplanit të kullotave dhe bimëve të tjera barishtore (di Menna, 1971; Buck and 

Burpee, 2002; Glushakova and Chernov, 2004), ndërsa majatë e pigmentuara 

(specifikisht Rh. glutinis dhe/ose Sp. roseus) mbizotërojnë në rastin e bimëve të elbit, 

grurit (Diem 1967; Flannigan and Campbell, 1977; Southwell et al., 1999) dhe tek 

koniferët (McBride and Hayes, 1977).  Rhodotorula dhe Sporobolomyces fortësisht të 

pigmentuara janë gjithashtu dominante në rastin e shkurreve kur krahasohen me bimë 

të tjera mesdhetare të studiuara në vazhdimësi  (Inacio et al., 2002; Inacio, 2003).  

Një tjetër trend që është parë nga eksperimentime të vazhdueshme në bimë të 

ndryshme, është se densitetet e popullatave të majave dhe shumëllojshmëria e 

specieve është më e ulët në rastin e gjetheve, shkurreve dhe koniferëve krahasuar me 

pemët gjetherënëse. Nga ana tjetër, disa specie konsiderohen të izoluara nga bimësi e 

vendeve specifike në funksion të zonës gjeografike, si: Rhodotorula ingeniosa në 

gjethet e mollës në Zelandën e Re (di Menna, 1971; Pennycook and Newhook, 1981); 

Rhodotorula fujisanensis, Cystofilobasidium capitatum dhe Leucosporidium scottii në 

bimësinë e pyjeve të Rusisë (Glushakova and Chernov, 2004; Maksimova and 

Chernov, 2004); dhe po ashtu edhe pak specie të Rhodotorula dhe Sporobolomyces 

(Fell et al., 2000) në bimësinë mesdhetare në Portugali (Inacio et al., 2002; Inacio, 

2003).  
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3.2.3. Metodat e  gjurmimit dhe izolimit të majave nga habitate bimore 

 

Me qëllim gjurmimin, izolimin dhe/ose numërimin e majave të filoplanit përdoren  

një sërë metodash klasike e molekulare që nga më të herëshmet (Beech and 

Davenport, 1971; Drahos, 1991; Jacques and Morris, 1995). Gjurmimi direkt, i 

realizuar para viteve ’80, bazohej në mikroskopinë elektronike (Scanning Electron 

Microscopy- SEM) në sipërfaqen e bimës. Problematika e kësaj metode ishte 

pamundësia e gjurmimit të qelizave të vogla të majave  si dhe i densiteteve të ulët 

qelizorë (Lindsey and Pugh, 1976; McBride and Hayes, 1977; Andrews and Kenerley, 

1978). Për më tepër, zakonisht nuk ishte e mundur të kuptohej me këtë metodë  

dallimi midis specieve të ndryshme me të njëjtën morfologji, apo dallimi midis 

specieve të gjalla dhe atyre te vdekura. Ka një shpjegim të mundshëm duke qënë se 

përcaktimi sasior i mikroorganizmave të filoplanit i bazuar në mikroskopi 

konsiderohej një metodë me gabim relativ më të lartë krahasuar me metodat e bazuara 

në kultivim (Babjeva and Sadykov, 1980; Mishra and Dickinson, 1981). 

Numërimi i popullatave mikrobiale që zhvillohen në pjesë të ndryshme anatomike të 

bimëve, pothuaj gjithmonë bazohet në metoda indirekte, të cilat përfshijnë kulturat e 

mikroorganizmave në terrene artificiale të ngurtë. Zakonisht këto metoda konsistojnë 

në kultivimin e ujërave të shpëlarjes së bimëve në terrene selektivë për izolimin dhe 

numërimin e komuniteteve mikrobiale të filoplanit. Këto konsiderohen si metoda që 

mund të nënvlerësojnë myqet që nuk formojnë spore dhe të mbivlerësojnë ata që 

formojnë sopre, por përgjithësisht konsiderohen të përshtatshme për përcaktimin 

sasior të majave (Fokkema, 1991).  

Pjeset anatomike të bimëve në përgjithësi, zakonisht priten në pjesëza të vogla dhe 

zhyten në ujë larës (mund të jetë ujë steril ose tretësirë fiziologjike) dhe përzihen për 

një kohë të caktuar në varësi të metodës (mund të përdoret vorteks, përzierës elektrik, 

etj). Suspensioni që rezulton më pas hollohet në disa hollime seriale dhe alikuotat 

përkatëse mbillen në pjata në terrene selektivë në funksion të llojit të 

mikroorganizmait që do të izolohet. Në disa raste mund të shtohen edhe komponentë 

të tjerë në terren (p.sh. antibiotikë me veti antibakteriale, si p.sh. klorafenikoli i cili 

zakonisht përdoret për parandalimin e  zhvillimit të baktereve me qëllim izolimin e 

kulturave të pastëra të majave apo myqeve). Izolimi dhe përcaktimi sasior specifikisht 

i majave nga këto habitate në disa raste është i vështirë si pasojë e zhvillimit dhe 

përhapjes së shpejtë të myqeve, të cilët shpesh mbulojnë kolonitë e majave.  

Nuk egziston asnjë metodologji e vetme me anë të së cilës të inhibohet një lloj 

mikroorganizmi pa prekur organizmin tjetër. P.sh. Azeredo et al.,1998, krahasuan dy 

terrene të agarizuar për izolimin e majave nga ujërat e larjes së kallamit të sheqerit: 

ekstrakt majaje- ekstrakt malti dhe terren me bazë azoti me 1% glukozë (të dy terrene 

të trajtuar me klorafenikol për parandalimin e rritjes së baktereve). Ata pretenduan se 

terreni i dytë ishte më i favorshëm krahasuar me të parin duke qënë se në të kishte 

përhapje me të vogël të kolonive mykore. Bazuar edhe në eksperiencën e studimeve të 

tjera, kolonitë e majave zhvillohen dobët në këtë terren dhe është e vështirë të 

dallohen nga njëra tjetra.  

Disa autorë këshillojnë përdorimin e terrenit Rose Bengal (Inacio et al., 2002), ose 

inkubim në temperatura më të ulëta për shtyrjen e kohës së zhvillimit të myqeve (p.sh. 

5˚C, Maksimova and Chernov, 2004). Pra, gjithësesi, përdorimi i temperaturave më të 

ulëta bën selektim të padëshiruar të specieve të majave psikrofile (Beech and 

Davenport 1971).  
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Terreni Rose Bengal dhe terrene të tjerë me ngjyrë kanë disavantazhin e të ngjyrosurit 

të kolonive me ngjyrë rozë të fortë sic është edhe ngjyra e vetë terrenit, ngjyrë e cila 

mund të ngatërrohet me ngjyrën e majave të pigmentuara me pothuaj të njëjtën ngjyrë. 

Në vend të terrenit të agarizuar, disa autorë sugjerojnë përdorimin e substrateve 

artificialë të cilët imitojnë substancat ushqyese në bimë (McCormack et al., 1994a).  

Numërimi apo izolimi i kolonive të vetme për karakterizime të mëtejshme bëhet 

nëpërmjet përzgjedhjes së rastësishme nga pjatat ku kolonitë janë zhvilluar nëpërmjet 

marrjes së kolonive me forma morfologjike të ndryshme nga sa mund të dallojmë me 

anë të syrit. Ka një kufizim të kësaj metode lidhur me popullatat mikrobiale që janë në 

numër të vogël (më pak se 1 % të numrit të specieve dominante), ku ka shumë 

mundësi që kjo pjesë të kalojë pa u vënë re (Flannigan and Campbell, 1977). Të 

gjitha metodat indirekte të përmendura më parë konsistojnë në një punë të 

konsiderueshme dhe në shpenzim të madh të kohës.  

Shpesh është e vështirë të krahasohen rezultatet nga studime të ndryshëm të cilët i 

referohen strategjive të ndryshme të marrjes së kampionëve, proçedurave të larjes, 

terreneve të zhvillimit të kulturave dhe kushteve të inkubimit (Jacques and Morris, 

1995). P.sh. Azeredo et al., 1998, treguan se edhe pse mund të përdoren metoda të 

ndryshme të larjes dhe mund të japin numër të njëjtë të kolonive, ato mund të 

rezultojnë në raporte të ndryshëm të specieve të majave të izoluara.  

 

 

3.2.3.1. Identifikimi i majave të filoplanit 

 

Vitet e fundit janë përdorur një numër i madh metodash me qëllim studimin e 

ekologjisë së mikroorganizmave të filoplanit pa nevojën e hapave të kultivimit. 

Fillimisht janë studiuar bakteret, por jo në pak raste janë përfshirë edhe majatë e 

myqet dimorfikë.  

P.sh. Yang et al., 2001, përdorën metodën DGGE (Denaturing Gradient Gel 

Electrophoresis) të fragmenteve të ADN-së të amplifikuar me primer-a universalë për 

zona të ADN-së ribozomale (rADN), të ndjekur nga sekuencimi i amplikonëve 

dominantë. Një metodë tjetër alternative është edhe metoda FISH (Fluorescence in 

Situ Hybridization) e cila është përdorur për dedektimin dhe/ose numërimin e 

kolonive të A. Pullulans tek: 

a) Gjethet e mollës (Moter and Gobel, 2000) 

b) Gjethet e pjeshkës (Li et al., 1997; Spear et al., 1999; Andrews et al., 2002),  

c) Bimë të ndryshme mesdhetare (Inacio, 2003; Tavares et al., 2004). 

 

Në ekologjinë e mikroorganizmave është shumë e njohur shprehja “nuk ka ekologji pa 

taksonomi” dhe kjo lidhet direkt me mundësinë e identifikimit të mikroorganizmave 

të filoplanit në këtë rast. Identifikimi i majave deri rreth viteve ’90 bazohej kryesisht 

në karakteristika fenotipike dhe në shumë raste konsiderohej thjesht një tentativë për 

identifikim. Gjithësesi, dekada e fundit lidhet me shumë përmirësime në këtë fushë 

dhe është konsideruar si periudhë e revolucionit molekular (Kurtzman and Fell, 

1998). Në fakt, vetëm implementimi i plotë i metodave molekulare bën të mundur 

identifikimin dhe zbardhjen e mëdyshjeve lidhur me kultura të ndryshme për majatë 

askomicete (Kurtzman and Robnett, 1998) si edhe për ato basidiomicete (Fell et al., 

2000; Scorzetti et al., 2002). Ndikimi i këtyre zhvillimeve është veçanërisht 

domethënës në ekologjinë e majave epifite referuar shumë ndryshimeve që ndodhën 

në klasifikimin e majave basidiomicete në vitet e fundit (Fell et al., 2001; Sampaio 

2004).  
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3.2.3.2. Identifikimi i majave me metoda të biologjisë molekulare 

 

Karakteristikat molekulare janë të rëndësishme me qëllim identifikimin e shtameve të 

ndryshëm si edhe më gjerësisht për identifikimin e gjinive sipas përkatësisë klasore. 

Zona D1/D2, ndarjet e brendshme ITS dhe nënnjësia 18S janë disa nga  zonat më të 

rëndësishme të ARN-së ribozomale (rARN) të përdorur për karakterizimin molekular 

të majave askomicete e bazidiomicete (Kurtzman, 1992).  

Këto zona të rARN-së janë quajtur gjithashtu “barkode” molekularë dhe kontriubojnë 

në identifikimin e mikroorganizmave në përgjithësi dhe gjithashtu të majave.  

Molekula e ARN-së ribozomale përfshin nënjësinë 18S, ndarësit e brendshëm 

transkriptivë ITS1 dhe ITS2, nënnjësinë 5.8S të rARN-së midis këtyre ndarësve si 

edhe nënnjësinë e madhe 26S (Figura 3.1). Zona D1/D2 lokalizohet në anën 5’ të 

njësisë 26S të rARN-së (Guadet et al., 1989; Sugita and Nishikawa, 2003) dhe 

përmban në gjatësinë e saj rreth 600 çifte bazash ( Figura 3.2). Kjo zonë ( D1/D2) 

amplifikohet nëpërmjet metodave të biologjisë molekulare (PCR) dhe sekuencohet 

nëpërmjet primera-ve universalë  (p.sh. NL-1 dhe NL-4)  pas ekstraktimit të AND-së 

nga specie majash. 

Pas amplifikimit të ADN-së, produktet e PCR-së sekuencohen nëpërmjet përdorimit 

teknikave të përshtatura për analizimin molekular.  Më pas sekuencat krahasohen me 

sekuenca të majave në database të disponueshëm në site publike (një prej tyre: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Zonat D1/D2 dhe ITS zakonisht përdoren në 

kombinim me nënnjësinë 18S të rARN-së në shumë studime të viteve të fundit 

(Glushkova et al., 2010; Kurtzman & Robnett, 2010; Péter et al., 2010). 

 

 

 
 

                Figura 3.1: Paraqitje skematike e një kopjeje të vetme të ARN-së ribozomale 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Figura 3.2: Pamje e xhelit të elektroforezës  për zonën D1/D2 

  

 

3.2.3.2.1. Zona D1/D2 e rARN-së 

 

Sekuencimi i zonës D1/D2 në ARN-në ribozomale është bërë pjesë e studimeve në 

këtë fushë prej rreth tri dekadash tashmë. Guadet et.al., 1989,  krahasuan sekuencat 

gjenetike nga specie Saccharomyces cerevisiae, Neurospora crassa dhe Fusarium 

oxysporum  për të treguar bazat që ndodhen në zonën D1/D2. Këto specie paraqitën 

sekuenca të ndryshme të nukleotideve në këtë zonë, gjë që konfirmoi që ato i 

përkisnin gjinive të ndryshme. Ky ishte një nga të parët përdorime të sekuencave të 

D1/D2 tek majatë. Si rezultat, studiuesit te taksonomisë së majave u fokusuan 

gjithmonë e më tepër në përdorimin e këtyre sekuencave për identifikimin e majave 

(Yamada and Kawasaki, 1989). Studime të mëtejshme nga Peterson dhe Kurtzman në 

vitin 1990 u përqëndruan në krahasimin e sekuencave të pjesshme nga zona D1/D2 në 

specie si; Saccharomyces cerevisiae, Debaryomyces hansenii, Schizosaccharomyces 

pombe and dhe specie të gjinisë Issatchenkia. 

Zona D1/D2 e njësisë 26S të rARN-së në më të shumtën e rasteve analizohet së 

bashku me nënnjësinë 18S me qëllim identifikimin e specieve të majave në një numër 

të madh studimesh të kësaj fushe.  

 

3.2.3.2.2. Ndarësit e brendshëm të transkriptuar (ITS) të ARNr-së 

 

Ndarësit e brendshëm ITS gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në sistematikën e 

majave. Fell et.al., 2000 dhe Scorzetti et.al., 2002 propozuan se jo të gjitha majatë e 

klasës Basidiomycetes mund të identifikohen vetëm nëpërmjet sekuencimit të zonës 

D1/D2. Rrjedhimisht, kjo zonë u krahasua me zonën ITS dhe u pa që ishte më pak e 

ndryshueshme në specie të gjinive Filobasidium, Phaffia, Rhodotorula, 

Sporobolomyces, Mrakia dhe Xanthophyllomyces (Diaz and Fell, 2000; Fell et al., 

2000; Scorzetti et al., 2002; Fell et al., 2007). Të dhënat e sekuencimit nga këto 

analiza treguan variabilitet më të lartë vetëm me përfshirjen e ITS dhe zonave të tjera 

si IGS (Intergenic Spacers). Kjo bëri që studime të mëtejshme të përfshinin në 

identifikimin e bazidiomiceteve si ITS edhe D1/D2, duke qënë se ndryshueshmëria në 

sekuencim mund të ndikohej nëse bazohej vetëm në sekuencat D1/D2 (Landell et al., 

2009; de Garcia et al., 2010). P.sh., Fell et.al., 2000 treguan se për Cryptococcus 

ater, Filobasidium elegans dhe F. floriforme u trajtuan të njëjta sekuenca të zonës 

D1/D2, të cilat mund të ndaheshin vetëm nëpërmjet sekuencave të ITS.  Përdorimi i të 

dhënave të kombinuara të sekuencave (p.sh. sekuencat 18S, D1/D2, rADN dhe ITS) 

është një praktikë e zakonshme në studimet aktuale filogjenetike të askomicteve e 

basidiomiceteve (Kurtzman and Robnett, 2003; Kurtzman et al., 2007; Kurtzman, 

2010).  



48 
 

3.2.4. Rëndësia e majave si  prodhues të molekulave me përdorim në industri 

 

Siç edhe është përmendur, një nga qëllimet e studimit tonë ka qënë izolimi i specieve 

të majave me interes referuar mundësisë së izolimit prej tyre të komponentëve të 

rëndësishëm (p.sh pigmente, enzima, etj). Në këtë fazë të studimit jemi përqëndruar 

në izolimin e identifikimin e specieve të majave nga bimët dhe vlerësimin e 

potencialit të tyre për të ofruar biomolekula të rëndësishme. Mbetet që ky i fundit të 

jetë hapi pasues dhe vazhdimësia e studimit në këtë fushë. Më poshtë renditen disa 

nga komponentët e gjendur në specie të ndryshme majash si edhe dhe rëndësia e tyre.  

 

a) Enzimat 

Majatë, në ndryshim nga disa specie mykore (A. niger ) apo bakteriale (specie të 

gjinisë Bacillus), nuk konsiderohen si mikroorganizma të mirëfilltë për prodhimin e 

enzimave me rëndësi industriale. Megjithatë, proteazat e prodhuara nga majatë janë 

enzima të studiuara gjërësisht për aplikimin në industrinë  e ushqimeve dhe pijeve 

alkoolike. Përdorimi i amilazave për prodhimin e ëmbëlsirave dhe reçeleve është një 

arsye për studimin e specieve shfrytëzuese të substratit sheqeror. Si rezultat, janë 

prodhuar nga specie të gjinive Saccharomyces, Candida, Filobasidium, Lipomyces, etj 

disa α-amilaza, glukoamilaza dhe ciklodekstrinaza. Interesi më i madh ekonomik i 

aplikimit të enzimave nga majatë mund të jetë për sintezën e bioetanolit p.sh nga 

majatë Klyveromyces marxianus, Debaryomyces polymorphus etj. Janë zhvilluar 

studime dhe mbi aktivitetin e lipazave të përdorura këto në industrinë e prodhimit të 

vajit. 

 

b) Lipidet  

Një numër i vogël i majave që i përkasin gjinive: Candida, Cryptococcus, 

Endomycopsis  si dhe disa specie nga gjinitë Hansenula, Lipomyces, Rhodotorula, 

mund të akumulojnë lipide brendaqelizorë në trajtën e globulave të vogla. Këto 

rezerva qelizore, shpesh përbëjnë 70% të  pëshës së biomasës dhe janë të përbëra nga 

trigliceride tipike të ngopur dhe të pangopur me deri në rreth 18 atome karboni 

(shembuj janë acidi oleik, acidi palmitik, etj) dhe  acide yndyrorë të ngopur si acidi 

linoleik. Studime të fundit kanë treguar edhe përdorimin e majave të modifikuara 

gjenetikisht Saccharomyces cereviseae, për prodhimin e komponentëve derivate të 

lipideve. 

 

c) Karotenoidet 

Të njohura për vetitë e tyre antioksidante, karotenoidet përfaqësojnë një klasë të 

vlefshme të molekulave për përdorim farmaceutik, kimik, ushqimor dhe në insdustritë 

e ushqimeve për kafshë. Majatë  e klasës së Basidiomycetes, të gjinive Rhodotorula 

dhe Sporobolomyces në fazat e tyre  teleomorfike janë të afta të prodhojnë 

karotenoide si: β-karotenet, γ-karotenet etj. Fuqia bioteknologjike e këtyre majave të 

pigmentuara është studiuar gjërësisht në shkallë laboratorike vitet e fundit.  

 

d) Komponentët aromatikë 

Majatë njihen si prodhuese shumë të mira të komponimeve organike aromatike. 

Prodhimi i disa komponimeve aromatike sulfurore (toilet, tioalkoolet, tioesteret dhe 

sulfitet) janë studiuar tek majatë e klasës së Ascomycetes,  tek speciet Debaryomyces 

hansenii, Geotrichum candidum, Saccharomyces cerevisea, etj.  

Është studiuar dhe prodhimi i terpeneve nga specia Ambrosiozyma monospora si dhe 

prodhimi  laktoneve nga specie si:  Torulaspora delbrueckii, Sporobolomyces odorus.  
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e) Vitaminat 

Megjithëse majatë njihen si prodhues të mirë të vitaminave, deri tani është prodhuar 

vetëm riboflavina në mënyrë industriale që nga viti 1930 nga speciet Eremothecium 

gossypii dhe Eremothecium ashbi. Prodhimi i vitaminave nga majatë, i studiuar vetëm 

në kushte laboratorike, përfshin acidin askorbik, dhe acidin D-eritro-askorbik nga 

speciet e gjinisë Candida, Klyveromyces etj. Gjithashtu mund të përmendet prodhimi i 

ergosterolit nga shtame të Saccharomyces cerevisiae.  

 

f) Acidet organike 

Duke qënë se karakterizohen nga shpejtësi e lartë e rritjes dhe kultivim i thjeshtë,  

majatë mund të përdoren për prodhimin e disa acideve organike si acidi citrik, acidi α-

keto glutarik, ose acideve glukonikë për përdorim në industrinë ushqimore dhe 

farmaceutike. Një ndër speciet nga të cilat është sinteitzuar acidi citrik është  Yarroia 

lipolytica. 

 

g) Polisaharidet jashtëqelizore 

Polisaharidet e sintetizuara nga majatë përfshijnë β(1-3) glukanet dhe β(1-6) glukane, 

manane, galaktomanane, ndërsa glikoproteinat janë prodhuar dhe si komponentë 

shtesë të murit qelizor. Polisaharidet  jashtëqelizorë të prodhuar nga majatë përfshijnë 

fosfomananet nga gjinitë Pichia, Hansenula, dhe glikolipidet  e prodhuara nga specie 

si Yarrwoia lipolytica.  

Një nga metodat më të njohura lidhur me mundësinë e ekstraktimit të biomolekulave 

nga kulturat e majave është ajo HPLC.  
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3.3. MATERIALE DHE METODA  

 

Siç edhe u përmend në përmbledhjen e këtij kapitulli, kjo fazë eksperimentale 

konsiston në indentifikimin nëpërmjet metodave të biologjisë molekulare (PCR) të një 

grupi majash të izoluara nga bimë të kampionuara në disa ekspedita të realizuara në 

malin e Dajtit në muajt e ftohtë të vitit (njëra prej tyre në kushtet e dëborës). 

Kampionët e marrë nga pjesë të ndryshme anatomike të bimëve renditen në tabelën 

3.1.   

 

 

Tabela 3.1. Bimët e përzgjedhura për izolimin e majave 

 
Nr.  Bima Emri latin i bimës 

1 Gjethe –qumështorja Euphorbia myrsinites 

2 Gjethe –urthi Hedera hélix 

3 Gjethe – ahu Fagus sylvatica 

4 Degë- shpendra Helleborus odorus 

5 Mysh nën shkëmb - 

6 Kërcell- kumbull e egër Prunus cerasifera 

7 Gjethe -bimë e panjohur - 

8 Gjethe blanda Rosa blanda 

9 Kërcell- thanë e egër Cosnus mass 

10 Bimë kacavjerrëse - 

11 Gjethe – panja Hacer pseudoplantarus 

12 Degë –ahu Fagus sylvatica 

       13 Lëvore- dushku Quercus pubescens 

14 Gjethe -trëndafil i egër Rosa canina 

15 Lule –mëllezë Ostria carpinifolia 

16 Gjethe –panja Hacer pseudoplantarus 

17 Ujë dëbore I - 

18 Ujë dëbore II - 

 

 

Metodika tek e cila u bazua manipulimi i mostrave bimore deri në izolimin e 

kulturave të majave, është e njëjtë me atë të cituar në Kapitullin II. Izolimi i kulturave 

të majave u realizua nga pjata në terren Sabouraud, terren ky selektiv për rritjen e 

majave. Për të konfirmuar që kulturat e izoluara ishin maja, u realizua vëzhgimi në 

mikroskop për secilën prej tyre bazuar në morfologjinë e qelizave. Në këtë mënyrë, 

nga 18 mostrat u arrit të izolohej një numër prej 110 kultura majash, të cilat u 

përfshinë më pas në proçeset që tregohen në vijim deri në mundësinë e identifikimit të 

një numri të madh prej e tyre.  
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MATERIALE 

 

Më poshtë renditen disa materiale të rëndësishëm për realizimin e metodikës së 

eksperimentit, veçanërisht për pjesën e identifikimit me metoda të biologjisë 

molekulare:  

 

Terrene: 

 

 Terren MEA (Malt Ekstrakt –Agar), i  përdorur për izolimet e pastrimet  e 

njëpasnjëshëm të kulturave të të majave  

 

 Terren YPDA (Yeast Extract Peptone Dextrose-Agar), i përdorur për freskimin 

e qelizave të majave para preoçesit të ekstraktimit të ADN-së.  

 

Antibiotikë të shtuar në terren: 

 

Antibiotikë të shtuar  në terrenin MEA me qëllim inhibimin e zhvillimit baktereve: 

 

 Klorafenikol: 50 mg/ 1L terren MEA 

 

 Penicilinë G kaliumi:15.7 mg/ 1L terren MEA 

 

 Streptomicnë-sulfat: 10.7 mg/1L terren MEA 

 

(Antibiotikët u konservuan në temperaturën –20 
0
C dhe u përdorën në sasitë 

respektive gjatë proçeseve të izolimeve të njëpasnjëshëm me qëllim pastrimin e 

kulturave të majave nga kolonitë bakteriale, para proçesit të ekstraktimit të ADN-së).  

 

Reagentë të protokollit të ekstraktimit të ADN-së nga kulturat e majave: 

 

 Urea bafer 

- 75 ml Ure 10.7 M 

- 10 ml NaCl 5.0 M 

- 2 ml Tris 1.0 M ( pH = 8.0) 

- 2 ml Na2EDTA 1.0 M ( pH=8) 

- 10 ml SDS 20 % 

 

 Lysys bufferfer  
       g/l 

- TRIS (HCl) 50 mM/L ( pm. 121.14)  6.1+shtim HCl deri në pH=8.0 

- EDTA 50 mM/L ( pm.372.24)   18.6 

- NaCl 250 mM/L ( pm. 58.4)   14.6 

- SDS 0.3 % v/v ( pm. 288.38)   30 

- pH=8.0 ( shtim i reagentit TrisHCl) 

 

SDS-  përdoret për tretjen e komponentëve yndyrorë të membranës qelizore të majasë. 

EDTA-  është një agjent që ka aftësinë të kapë kationet bivalentë të nevojshëm për 

stabilizimin e membranave dhe për aktivitetin e shumë enzimave ndër të cilat edhe 

ADN-aza. 
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 Tretësira e fenol-kloroformit 

- Fenol në pH=8 me NaCl: 25 pjesë 

- Kloroform: 24 pjesë (25 pjesë) 

- Alkool izoamilik: 1 pjesë 

 

Ndarja e  acideve nukleikë nga komponentët e tjerë qelizorë 

 

Për këtë qëllim, praktika më e zakonshme konsiston në precipitimin e acideve 

nukleikë me alkool nga tretësira ku paraprakisht është denatyruar pjesa proteinike. 

Një teknikë gjerësisht e përdorur për ndarjen e proteiave nga acidet nukleike, 

konsiston në trajtimin e fazës ujore ku përmbahen acidet nukleike me tretësa organikë 

që nuk përzihen më njëri-tjetrin në ujë. Një përzierje e tillë tipike është fenol/ 

kloroform. Duke krijuar një emulsion të të dy komponentëve, formohen dy faza të 

dallueshme nga njëra tjetra në të cilat kalon dhe mbahet pjesa më e madhe e 

proteinave. 

 

 Na2EDTA; 1.0 mM, pH=8.0 

Tretje e 33.62 g e etilen diaminë tetraacetat natriumi (Na2EDTA) në 80 ml ujë. 

Rregullim i pH deri në vlerën 8.0 me NaOH.  

 

 NaCl 5.0 M 

Tretje e 29.22 g NaCl në ujë të distiluar për një vëllim total prej 100 ml. 

 

 SDS 20% 

Tretje e 24.609 g  sulfat natriumi në ujë të distiluar për një vëllim total prej 

100 ml.  

 

 Acetat natriumi 3.0 M 

Tretje e 24.609 g acetat natriumi në rreth 70 ml në ujë të distiluar.  Çohet në 

vëllim 100 ml. 

 

 Tris 1.0 M, pH=7.5 dhe pH=8.0 

Tretje e 24.228 g Tris (hidroksimetil aminometan) në ujë të distiluar dhe çohet 

në 150 ml me ujë të distiluar. Transferohet 75 ml në një gotë tjetër kimike. 

Rregullohet pH i tretësirës në 7.5 dhe i tjetrës në 8.0 me HCl 1.0 M. Të dyja 

tretësirat çohen në vëllim 100 ml.  

 

 UREA 10.7 M 

Tretje e 64.064 gr ure në 10 ml ujë të distiluar. Çohet në vëllim 100 ml me ujë 

të distiluar. Urea tretet duke e përzier tretësirën dhe duke e lënë atë 

temperaturën 35 
0
C. Duke qënë se ky proçes kërkon shumë kohë, tretësira 

vendoset në përzierje të vazhdueshme për gjatë gjithë natës në Banjo Mari në 

mënyrë që të realizohet tretja e plotë dhe më pas të mund të përdoret.  
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METODA  

 

Kjo fazë eksperimentale konsiton në identifikimin një numri kulturash majash të 

izoluara nga bimë të mbledhura në Malin e Dajtit në kushtet e temperaturave të ulëta. 

Siç është përshkruar edhe në Kapitullin II, fillimisht realizohet vlerësimi i ngarkesës 

së përgjithshjme me qëllim marrjen e një infromacioni lidhur me florën që materiali 

bimor ofron gjatë periudhës së ftohtë të vitit, specifikisht mikroorganizma psikrofilë 

dhe psikrotolerantë. Studimi ynë është fokusuar në izolimin individual nga numri total 

i atyre kulturave që u dyshuan të ishin maja psikrofile, identifikimin e tyre për të 

marrë një informacion më të detajuar lidhur me speciet e majave që ofrojnë habitate të 

ftohtë. Kjo, krahasuar edhe me shumë studime të kryera në këtë fushë për të gjykuar 

gjithashtu mbi karakteristikat e specieve, mundësinë e izolimit të biomolekualve të 

rëndësishme prej tyre, etj. Faza eksperimentale e identifikimit të kulturave të izoluara 

të majave u realizua në Departamentin e Biologjisë së Aplikuar, Fakulteti Agrar, 

pranë Universitetit të Perugia-s, Itali në kuadër të një projekti bilateral ndërmjet dy 

fakulteteve Shqipëri-Itali.  

Para se të fillohej me zbatimin e protokollit për proçesin e identifikimit, të gjitha 

kulturat e majave të izoluara nga bimët (nuk kishte përkatësi unike maja-bimë, por 

nga e njëjta bimë u izoluan më shumë se një kulturë majaje. Kjo për të marrë një 

numër sa më të madh të mundshëm të specieve pas identifikimit) iu nënshtruan 

vëzhgimit në mikroskop, proçes ky shumë i rëndësishëm për të vlerësuar pastërtinë e 

kulturave si edhe për të konfirmuar me anën e vëzhgimit të morfologjisë së qelizave 

që realisht kishim të bënim me kultura majash. U anashkaluan format e tjera 

mikrobiale të cilat nuk ishin pjesë e kësaj faze të studimit.   

Në mënyrë që një mikroorganizmëm në përgjithësi (një kulturë majaje në rastin tonë) 

të mund t’i nënshtrohet proçesit të identifikimit, është e rëndësishme që kjo kulturë të 

jetë e pastër, e pashoqëruar nga kultura të tjera. Pra, në mënyrë absolute duhet të jemi 

të sigurt për pastërtinë e kulturës referuar kontaminimeve të mundshme. Referuar 

edhe literaturës në këtë fushë, është i njohur fakti se majatë psikrofile gjenden në më 

të shumtën e rasteve të shoqëruara nga kultura bakteriale dhe jo vetëm por edhe nga 

kultura mykore. Një mikroorganizëm shoqërues mjaft i njohur është edhe specia 

Areobasidium pullulans, i cili është një specie që kategorizohet midis grupit të majave 

dhe atij të myqeve (specie e e ashtuquajtur “yeastlike”).   

Proçesi i pastrimit të majave  dhe marrja e kulturave të pastëra rezultoi një proçes i 

gjatë dhe madje në disa raste i pamundur dhe në këtë mënyrë ky grup i kontaminuar 

nuk mund t’i nënshtrohej proçesit të identifikimit para se të gjendjej mundësia që të 

merrshin kultura të pastëra. Në këtë rast u veprua me terrene mjaft specifikë dhe me 

shtimin në to të kombinimeve të sasive të antibiotikëve të përmentur më lart 

antibiotikë me qëllim mos lejimin e zhvillimit të baktereve dhe marrjen e kulturave të 

pastëra të majave. Proçesi i pasazhimeve me qëllim pastrimin e kulturave u përsërit 

disa herë në mënyrë të vazhdueshme deri sa pas vëzhgimit në mikroskop kulturat e 

majave rezultuan të pastëra. Pas çdo riizolimi u realizua vëzhgimi i secilës kulturë në 

mikroskop për të parë shkallën e pastërtisë. Izolimet e njëpasnjëshme u realizuan në 

terren YEPG (Yeast Extract, Peptone, Glucose), fillimisht pa shtim antibiotiku. U pa 

që shkalla e ndotjes ishte ende e madhe dhe u vendos që të kalohej më tej në terren 

MEA me shtesë antibiotikësh PSC (Penicilinë + Streptomicinë).  

Proçesit të izolimeve e pastrimeve të njëpasnjëshme, iu nënshtruan fillimisht 110 

kultura majash të izoluara nga bimët në studim. Në tabelën 3.2 paraqitet bima dhe 

shtamet e majave me siglat përkatëse të izoluara nga secila bimë, ndërsa në tabelën 

3.2/1., paraqiten shtamet e majave të grupuar pas proçesit të pastrimeve të 
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njëpasnjëshëm, për të hyrë më tej në proçesin e ekstraktimit të ADN-së deri në 

sekuencim.  

 

Tabela 3.2. Përkatësia bimë- sigla e majave të izoluara 

 
Bima Sigla e majasë së izoluar 

 

GJETHE DUSHKU 

70-P.40 

16-P.5 

  

 

 

 

 

 

 

KËRCELL THANË E EGËR 

148 (t) -P.28 

102- P.2 

147 (s)- P.18 

106-P.2 

148-P27 

131(T)-P.9 

106'-p10 

26-P24 

131(S)-P.6 

85-P.21 

142(S)-P3 

147(S)-P13 

  

 

MYSHK NËN SHKËMB 

95-P.32 

95-P.16 

  

GJETHE TRËNDAFIL I EGËR 11-P.36 

  

 

 

LËVORE DUSHKU 

94/2-P.1 

94/1-P.35 

133(T)-p.9 

94/1-P.19 

94/3-P.34 

  

 

GJETHE URTHI 

107-P.40 

107-P.36 

107-P.41 

  

 

BIMË E PANJOHUR 

98-P.22 

Xw-P17 

75-P.23 

68-P.13 

  

 

GJETHE QUMËSHTORJA 

 

 

42-P.2 

144(T)-P.20 

76-P.16 
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GJETHE QUMËSHTORJA 

88(G)-P.15 

88-P.4 

111-P.30 

62/2'-P.6 

111-P4 

143(T)-P.33 

  

 

KËRCELL KUMBULL E 

EGËR 

142(T)-P.18 

113-P.28 

131(T)-P.4 

  

 

 

UJË DËBORE II 

90-P.5 

66/10'-P.13 

90-P.28 

66-P.32 

  

 

DEGË SHPENDRA 

150(T)-P.27 

146(S)-P.19 

146(T)-P.22 

 

GJATHE BLANDA 

71-P.27 

149(T)-P.25 

149(S)-P.14 

  

 

SYTH AHU 

63/3'-P.36 

139(T)-P.7 

63-P.12 

  

 

UJË DËBORE I 

65-P.5 

65/9'-P.22 

  

GJETHE PANJA 123(T)-P.12 

  

BIMË KACAVJERRËSE XX-P.7 

  

LULE MËLLEZE 64-P.11 
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Tabela 3.2/1.  Grupet e shtameve të majave që u përdorën për identifikim 

 
Nr. / Grupi A          B         C        D 

1 70-P.40 142(T)-P.18 106-P.2 62/2'-P.6 

2 148(T)-P.28 147(S)-P.18 123(T)-P.12 26-P.24 

3 95-P.32 90-P.5 94/1-P.19 131(S)-P.6 

4 11-P.36 150(T)-P.27 XX-P.7 146(T)-P.22 

5 94/2-P.1 16-P.5 94/3-P.34 85-P.21 

6 107-P.40 94/1-P.35 95-P.16 111-P.4 

7 98-P.22 X(W)-P.17 76-P.16 66-P.32 

8 42-P.2 71-P.27 88(G)-P.15 143(T)-P.33 

9 102-P.2 113-P.28 139(T)-P.7 142(S)-P.3 

10  107-P.36 65/9'-P.22 63-P.12 

11  63/3'-P.36 66/10'-P.13 147(S)-P.13 

12  75-P.23 149(S)-P.14  

13  144(T)-P.20 88-P.4  

14  133(T)-P.9 131(T)-P.4  

15  146(S)-P.19 90-P.28  

16  149(T)-P.25 64-P.11  

17  65-P.5 148-P.27  

18   68-P.13  

19   111-P.30  

20   131(T)-P.9  

21   106'-P.10  

22   107-P.41  

23     

24     

TOT. 9 17 22 11 

Nr. total = 59 kultura majash 

 

 

Ku për secilën kulturë majaje: 

 

Nr i parë- tregon numrin e bimës origjinë nga e cila është izoluar kultura e majasë 

“P. numri i dytë” - identifikon në mënyrë specifike kulturën e majasë nga bima 

përkatëse nga e cila mund të jenë izoluar më shumë së një kulturë (p- preparat dhe 

numri tregon që kjo kulturë është marrë nga një preparat i parë në mikroskop). Në 

këtë mëyrë ka një përkatësi të vetme midis kulturës së majasë dhe bimës, pa patur 

përsëritje të të njëjtës kulturë në ekstraktim e ADN-së.   
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3.3.1 Proçesi i ekstraktimit të ADN-së  

 

Ekstraktimi i ADN-së u realizua sipas protokollit të mëposhtëm (Metoda sipas Bolano 

et.al. 2000 ):  

 

Fillimisht u realizua rifreskim i qelizave të majasë në terren YPD agar për 48-96 orë 

në 25 
0
C. Më pas metoda u realizua sipas hapave të mëposhtëm:  

 

 Në tuba me vëllim 1.5 ml u shtua 150 µl rërë (ose grimca xhami) në 100 µl 

qeliza.  

 

 U Shtua 4/500 µl Lysis Buffer dhe 4/500 µl fenol kloroform (1:1 në pH= 8.0, 

kjo shërben për eleminimin e proteinave). Ky proçes realizohet nën kapë.  

 

 U përzie me vorteks për 3 min në 2500 rpm.  

 

 U centrifugua për 30 minuta në 12 000 rpm, në 4 
0
C. 

 

 Krijohen 4 faza: e para me grimcat e xhamit, e dyta me ngjyrë të verdhë nga 

fenoli dhe kloroformi gati 400 µl, tjetra e e hollë e bardhë që duket pothuaj e 

ngrutë (qelizat e prishura) dhe faza finale në sipërfaqe me konsitencë të qullët. 

Marrim 400 µl nga faza e sipërfaqes (e fundit që përshkruam) pa prekur me 

majën e pipetës fazën e ngurtë dhe e transferojmë këtë sasi në një tub ependorf  

më vëllim 1.5 ml.  

 

 U shtua një vëllim të njëjtë prej 400 µl i alkool etilik 99% (ice cold). 

 

 U përzie ngadalë pa realizuar vorteks. 

 

 U vendos tretësira në frizer në temperaturën –20 
0
C për 30-60 minuta. 

 

 Tretësira u centrifugua për 15 min në 12 000 rpm, në 4 
0
C. ADN-ja u 

depozitua në fund të tubit si pellet. 

 

 U derdh faza e lëngët nëpërmjet kthimit direkt të tubit ependorf.  

 

 U tret pellet-i në 100 ul ujë steril. 

 

 U shtua 4 µl ARN-azë dhe u inkubua tubi ependorf me përmbajtjen në 37 
0
C 

për 30 min. 

 

 U shtua i 11 µl acetat natriumi 3.0 M dhe 200 µl alkool etilik 99 % (ice cold). 

 

 U centrifugua tretësira për 15 min në 12 000 rpm, në 4 
0
C. ADN-ja u 

depozitua në fund si pellet. 

 

 U derdh faza e lëngët duke kthyer direkt tubin ependorf. 
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 U shtua për larje me alkool etilik 70% (ice cold, rreth 500 µl), me qëllim 

eleminimin e tepricës së kripërave. 

 

 U përzie me vokteks për 20 sek dhe më pas u centrifugua për 15 min në 13 

000 rpm, në temperaturën 4 
0
C.  

 

 U derdh faza e lëngët duke e kthyer direkt tubin ependorf  dhe më pas ky i 

fundit vendoset i kthyer mbrapsh në një mbajtëse epruvetash për t’u tharë për 

rreth 1 orë. 

 

 U shtua 100 µl Buffer TE (ose ujë) për krijimin e suspensionit të pellet-it pas 

tharjes. 

 

 U inkubua suspensioni i përftuar në 37 
0
C dhe më pas në 65 

0
C për të paktën 

10 min në të dyja rastet.  

 

 Përdoret 5 µl i tretësitës për të testuar sasinë dhe cilësinë e ADN-së së 

ekstraktuar. 

 

 Ruajtje e tretësirës së ADN-së në temperaturën – 20 
0
C.  

 

Hapat e mësipërm u ndoqën për ekstraktimin e ADN-së së të gjithë shtameve të  katër 

grupeve të listuar më lart. 

Siç është përmendur edhe më lart, të gjitha kulturat iu nënshtruan izolimeve të 

njëpasnjëshme në terren me antibiotik dhe pas çdo izolimi u panë të gjitha në 

mikroskop dhe ato që rezultonin të pastëra i nënshroheshin ekstraktimit të ADN-së, 

ndërsa për të tjerat përsëritej procesi i izolimit dhe vëzhgimit në mikroskop, e kështu 

me rradhë deri në identifikimin e të gjitha kulturave të pastëra.  

 

 

    
 

Figura 3.3. Shtame majash në proçes izolimi  
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Pas proçesit të ekstraktimit të ADN-së, u vëzhguan bandat në xhel agaroz, i cili u 

realizua me përmbajtje: 1.7 gr agaroz, 122.5 ml ujë, 2.5 ml TAE (x 50). 

Përzierja e mësipërme u vendos në mikrovalë deri në vlim për shkrirje dhe më pas u la 

të ngrijë në formën përkatëse të xhelit, ku vendoset edhe krëhëri që krijon  “puset” ku 

karikohen kampionët e ADN-së.  

Më pas xheli u vendos në pajisjen elektroforetike të mbushur me tretësirë buferike 

dhe u karikuan 5 µl nga solucioni i ADN-së + 2 µl Loading Dye. Në skajet e xhelit 

(përkatësisht në vendin e parë dhe të fundit) u karikuan 2 µl Ladder Mix. Kjo metodë 

u ndoq për të gjithë kampionët në studim. Proçesi u realizua në 100 V për rreth 1 orë e 

30 minuta.  

 

 
Figura 3.4. Pamje e pajisjes elekroforetike 

 

 

3.3.2.  Amplifikimi i ADN-së së ekstraktuar 

 

Hapi i dytë pas proçesit të ekstraktimit të ADN-së nga kulturat e majave, ishte proçesi 

i amplifikimit të ADN-së së ekstraktuar. Përqëndrimet e reagentëve fillestarë, finalë si 

edhe sasia e secilit reagent e llogaritur për një kampion, jepen më tablelën e 

mëposhtme. Kjo sasi shumëzohet për numrin e kampionëve në analizë (për secilin 

grup), duke marrë në konsideratë një kampion më tepër si edhe provën e kontrollit. U 

përdorën përkatësisht primera-t forward dhe reverse: V9 (5′-

TGCGTTGATTACGTCCCTGC-3′) dhe RLR3R (5′-GGTCCGTGTTTCAAGAC-3′).  

 

 
Reagenti në përqëndrimin 

fillestar 

Reagenti  në 

përqëndrimin final 

Vëllimi i përdorur për 

1 kampion ( µl) 

PCR Buffer  ( 10 x) 1 X 5 

MgCl2 ( 25 mM) 2 mM 4 

dNTPs ( 1.25 mM) 250 µM 10 

Taq ( 5U/μl) 0.02 U/µl ( 1 U/ 50 µl) 0.2 

Primer V9 ( 10 μM) 0.5 µM 2.5 

Primer RLR3R ( 10 μM) 0.5 µM 2.5 

ADN-ja e ekstraktuar   5 

Ujë steril  20.8 
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Reaksioni PCR u krye në një vëllim prej 50 µl (45 µl tretësirë mikse dhe 5 µl ADN të 

kulturës). Kushtet e proçesit të amplifikimit të zonës D1/D2 u bazuan në hapat e 

mëposhtëm:  

 
Temperatura Koha 

            94 
0
C  2 min 

 94 
0
C 

55 
0
C 

72 
0
C 

30 sek 

1 min         

2 min 

72 
0
C 

 

 5 min 

 

 

Pas proçesit të amplifikimit (u realizuan 34 cikle),  fragmentet e amplifikuar të ADN-

së u testuan në xhel agaroz  në tretësirë buferi TAE  duke karikuar 5 µl të solucionit të 

amplifikuar të ADN-së + 2 µl Loading Dye (2 µl Gene Ruler si Ladder në këtë rast).  

 

3.3.3.  Pastrimi i ADN-së së amplifikuar 

 

Hapi që vjen menjëherë pas amplifikimit dhe para kuantifikimit të ADN-së së 

ekstraktuar (ku proçesi i fundit është ai i sekuencimit), është ai i pastrimit të tretësirës 

së ADN-së së ekstraktuar dhe amplifikuar nga të gjithë komponentët e mundshëm. Në 

këtë mënyrë sigurohemi që në proçesin e sekuencimit të mos ketë ndikime të 

reagentëve të tjerë, por të jetë e pranishme vetëm ADN-ja e pastër e kulturës që do të 

identifikohet. Kështu, proçesi i pastrimit (ose purifikimit) të ADN-së në rastin tonë u 

realizua nëpërmjet Gel Band Purification kit (Amersham Bioscience). Protokolli për 

proçesin e pastimit të ADN-së nga përzierjet e PCR osë nga reaksionet enzimatike, u 

bazua në hapat e mëposhtëm: 

 

I 

- Shtohet 500 μl Capture Buffer III në një sasi deri në 100 µl të mostrës ku 

përmbahet ADN-ja. 

- Përzierje e lehtë. 

 

II 

- Shtohet Capture Buffer III Mix në kolonën tubin mbledhës GFX MicroSpin. 

- Përzierje (spin) për 30 sek në 16 000 rpm. Derdhje e tretësirës në tubin 

mbledhës. 

- Vendosja e kolonës në të njëjtin tub mbledhës. 

 

III 

- Shtim i 500 μl Wash Buffer për larjen (tipi I) 

- Përzierje (spin)  për 30 sek në 16 000 rpm. 

- Derdhje e tretësirës në tubin mbledhës dhe transferim i kolonës në një tub 

tjetër steril me vëllim 1.5 ml. 
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IV 

- Shtim 1 një ose 2 vëllimeve të njëta prej 10-50 μl Buffer për shpëlarje (tipi 4 

ose 6). 

- Inkubim për 60 min në temperaturën e dhomës. 

- Spin për 60 sek në 16 000 rpm. 

- Mbledhje e tretësirës në kolonë dhe largim i kolonës. 

- Ruajtje e mostrës së ADN-së së pastruar nëpërmjet këtyre hapave, në frizer në 

temperaturën –20 
0
C. 

 

 

3.3.4 Përcaktimi i sasisë së ADN-së së amplifikuar dhe pastruar 

 

Pas proçesit të pastimit të ADN-së së ekstraktuar dhe amplifikuar, hapi pasues ishte 

kuantifikimi i ADN-së së pastër për të vlerësuar në bazë të intensitetit të dritës së 

bandave nën rrezatimin UV dhe krahasuar më një kuantifikues që karikohet në skaje 

(në këtë rast është Mass Ruler). Në këtë mënyrë vlerësohet sasia e ADN-së para 

proçesit të sekuencimit ku kampioni duhet të ketë përqëndrim rreth 60-100 ng/µl.  

 

3.3.5.  Sekuencimi i ADN-së së amplifikuar e pastruar 

 

Proçesi i sekuencimit u realizua nga një laborator korean. Kampionët  u dërguan të 

pastruar dhe të përgatitur në përqendrimet e nevojshëm. U morën rezultatet e 

sekuencave për secilin kampion ADN-je të kulturave të majave dhe u përdor programi 

NucleotideBLAST, program ky i disponueshëm online me renditjen e bandave të 

ADN-së për një mori mikroorganizmash (baktere e maja), ku nëpërmjet 

përputhshëmrisë së renditjes së bazave në zinxhirin e ADN-së me mikroorganizmat 

etalon, programi jep rezultatin për përputhshmërinë maksimale (deri në 100%) me një 

mikroorganizëm të njohur. E gjithë proçedura me hapat e mësipërm që nga izolimi i 

kulturave të pastëra, ekstraktimi i ADN-së, amplifikimi i ADN-së së ekstraktuar, 

pastrimi i ADN-së, kuantifikimi dhe sekuencimi, u realizua për të gjithë grupet e 

majave (A-D) për identifikimin e kulturave të majave të izoluara nga bimësia e malit 

Dajt.  
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3.4. REZULTATE DHE DISKUTIME  

 

Rezultatet – Grupi A 

 

Në tabelë renditen kampionët e grupit A me të cilët u filluan provat pas marrjes së 

kulturave të pastëra.  

 

U realizua ekstraktimi i ADN-së sipas protokollit më sipër dhe 

më pas u përgatit xhel agarozi për vëzhgimin nën rrezatim UV 

të kampionëve për të parë nëse proçesi ishte realizuar me 

sukses, pra nëse kishim mundur të realizonim ekstraktimin e 

ADN-së nga të gjithë kampionët e këtij grupi.  

 

Proçesi i elektroforezës zgjat rreth 1 orë e 30 min dhe më pas 

shihet nën rrezatim UV në pajisje nga ku edhe fotografohet 

pamja për të nëse është realizuar saktësisht proçesi i 

ekstraktimit të ADN-së. 

 

 

 
Figura 3.5.Pamje e xheleve për ekstraktimin dhe amplifikimin- Grupi A 

 

Siç shihet edhe nga pamja e xhelit, proçesi i amplifikimit ka rezultuar i suksseshëm 

për të gjithë kampionët  dhe në këtë mënyrë mund të kalohet në hapin e mëtejshëm që 

është proçesi i pastrimit të ADN-së së amplifikuar.  

 

 Në figurë tregohet foto e xhelit për proçesin e 

kuantifikimit të kampionëve të grupit A. Shihet nga 

intensiteti i ndriçimit që peshat janë të ndryshme. Për 

kampionët 2-6 u realizua hollimi i tretësirës së ADN-së 

me qëllim marrjen e përqëndrimit të duhur para 

dërgimit për sekuencim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ladder 

2. 70-P.40 

3. 148(T)-P.28 

4. 95-P.32 

5. 11-P.36 

6. 94/2-P.1 

7. 107-P.40 

8. 98-P.22 

9. 42-P.2 

10. 102-P.2 
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Rezultatet – Grupi B 

 

Në tabelë janë listuar të gjithë kampionët sipas rradhës së karikimit në xhel nga e 

majta në të djathtë. Në figurën 3.6. tregohen pamjet e xhelit pas proçesit të 

ekstraktimit të ADN-së.  

 

 

   
 

Figura 3.6.  Pamje e xhelit të ekstraktimit të ADN-së së majave 

të grupit B 

Siç shihet edhe nga pamjet më sipër, proçesi i ekstraktimit 

ka rezultuar i suksesshëm për të gjithë kampionët e grupit B.  

Pas ekstraktimit, u realizua sipas kushteve të shpjeguar më 

sipër proçesi i amplifikimit të ADN-së së ekstraktuar për 

kampionët e grupit B. U respektuan të njëjtat kushte të 

apmlifikimit të zonës D1/D2 sipas kombinimeve temperaturë-kohë referuar 3 hapave 

kycë të procesit PCR dhe numri të cikleve (34 të tillë).  

Pamja e xhelit në figurën 3.7 tregon se në kampionin nr.9 amplifikimi nuk ka 

rezultuar i suksesshëm si në kampionët e tjerë. Kjo tregohet nga pamja shumë e dobët 

e bandës në figurë. Po ashtu, mungon totalisht pamja në kampionin nr. 13, për të cilin 

së bashku me kampionin nr. 9 reaksioni PCR urealizua sërish deri në marrjen e 

pamjeve të qarta që tregojnë suksesin e metodës.  

a)   b) c)   

 
Figura 3.7. Pamje e xhelit për proçesin e amplifikimit të kampionëve të grupit B 

a) Kampionët 1-12 (është përsëritur e treguar më poshtë në PCR të grupit D), 

b) Kampionët 14-15-16-17 ( përsëritje 13) 

c) Përsëritje e kampionit 13 (prova e amplifikimit e suksesshme) 

1. Ladder 

2. 2. 142(T)-P.18 

3. 147(S)-P.18 

4. 90-P.5 

5. 150(T)-P.27 

6. 16-P.5 

7. 94/1-P.35 

8. X(w)-P.17 

9. 71-P.27 

10. 113-P.28 

11. 107-P.36 

12. 63/3'-P.36 

13. 75-P.23 

14. 144(T)-P.20 

15. 133(T)-P.9 

16. 146(S)-P.19 

17. 149(T)-P.25 

18. 65-P.5 
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Referuar proçesit të kuantifikimit të ADN-së nga kampionët e grupit B, siç edhe 

shihet nga pamja e xhelit në figurën 3.8. (a), kampioni nr. 9 sërish është i paqartë edhe 

në kuantifikimim (si rezultat i mos realizimit të duhur të proçesit të amplifikimit, u 

përsërit sërish e u mor rezultat pozitiv nga pamja e xhelit). Në varësi të intensitetit të 

dritës në provën e kuantifikimit, u realizua grupimi i kampionëve më të njëjtën sasi të 

përafërt (duke konsideruar 100 ng peshën e kampionëve që japin intensitetin më të 

lartë të dritës , 80 ng ata qe kanë intensitet mesatar dhe 60 ng ata që kanë intensitet më 

të ulët. Në këtë mënyrë realizohet hollimi i kampionëve me peshë 100 dhe 80 ng me 

qëllim marrjen e një sasie përfundimtare prej rreth 60 ng, duke qënë se kjo është sasia 

e përshtatshme e kampionit që më pas sekuencohet).  

 

 

    a)        b)     

Figura 3.8. Pamje e xhelit për proçesin e kuantifikimit të majave të grupit B 

a) Kuantifikimi kampionët 1-12,  b) Kuantifikimi kampionët 13-17 
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Rezultatet- Grupi C 

 

Kampionët janë renditur në xhel sipas rradhës së mëposhtme nga e majta në të djathtë 

në në të tri fazat: ekstraktim, amplifikim dhe kuantifikim. Në figurën 3.9 (a) dhe (b) 

tregohen pamjet e xheleve për proçesin e ekstraktimit të ADN-së nga 22 kampionët e 

grupit C.  

 

 

a)                             b)                                          

    
Figura 3.9. Pamje e xhelit për ekstraktimin e ADN-së nga kampionët 

e grupit C 

a) kampionët 1-12 , b) kampionët  13-22 

 

Shihet që proçesi i ekstraktimit është realizuar korrekt për të 

gjithë kampionët, të cilët në këtë mënyrë i nënshtrohen proçesit 

të amplifikimit dhe kuantifikimit siç tregohet respektivisht në 

figurat 3.10 dhe 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Figura 3.10. Pamje e xhelit për proçesin e amplifikimit të kampionëve të grupit C 

 

1. Ladder  

2. 106-P.2 

3. 123(T)-P.12 

4. 94/1-P.19 

5. XX-P.7 

6. 94/3-P.34 

7. 95-P.16 

8. 76-P.16 

9. 88(G)-P.15 

10. 139(T)-P.7 

11. 65/9'-P.22 

12. 66/10'-P.13 

13. 149(S)-P.14 

14. 88-P.4 

15. 131(T)-P.4 

16. 90-P.28 

17. 64-P.11 

18. 148-P.27 

19. 68-P.13 

20. 111-P.30 

21. 131(T)-P.9 

22. 106'-P.10 

23. 107-P.41 
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Figura 3.11. Pamje e xhelit për proçesin e kuantifikimit të kampionëve të grupit C 

 

 

Rezulatet- Grupi D 

 

Në figurat e mëposhtëme 3.12 dhe 3.13 dhe 3.14, tregohen pamjet e xheleve 

respektivisht për proçeset e ekstraktimit, amplifikimit dhe kuantifikimit të shtameve të 

majave të grupit D. 

Kështu, proçesi i esktraktimit të ADN-së rezultoi i suksesshëm përjashtuar kampionin 

nr.5 për të cilin u desh që prova të përsëritej dhe më pas u mor rezultat pozitiv. Ky 

kampion iu nënshtrua fazave të mëtejshme.  

 

 

 

             

 Fig 3.12. Pamje e xhelit Ekstraktimi-Grupi D ( përsëritur kampioni nr.5) 

 

Proçesi i amplifikimit pas metodës së aplikuar PCR, siç shihet edhe nga pamja e 

xhelit rezultoi i suksesshëm për të gjithë kampionët.  

 

 
 

Figura 3.13.  Pamje e xhelit Amplifikimi- Grupi D 
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Edhe në këtë rast proçesi i kuantifikimit (i cili në të gjitha rastet u realizua pas 

proçesit të pastrimit të ADN-së së amplifikuar), rezultoi siç tregohet në figurën 3.14. 

U realizua edhe në këtë rast grupimi i kampionëve sipas intensitetit të ndriçimit 

referuar edhe kampionit etalon Mass Ruler të vendosur në një sasi prej 10 µl në dy 

skajet e xhelit si në figurë. U holluan mostrat me përqëndrim më të lartë dhe më pas u 

dërguan për t’u sekuencuar së bashku me të gjithë kampionët e grupeve të tjërë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Figura 3.14. Pamje e xhelit Kuantifikimi- Grupi D. 

 

 

Me analizmin e shtameve të grupit D u mbyll edhe numri i majave të cilat në mundëm 

të identifikonim nga numri total i tyre prej 110 kultura. Kështu, u mundësua 

identifikimi i 51 shtameve (nga 59 shtamet e grupeve A,B, C dhe D, 8 prej të cilëve së 

bashku me 13 shtame të tjerë janë ende në proçes identifikimi) nga të 4 grupet e 

mësipërm, të cilët tashmë janë bërë pjesë e koleksionit DVPG në Universitetin e 

Perugia-s. Shtamet e tjerë (24 të tillë) të cilët nuk mundën t’i nënshtrohen proçedurave 

të identifikimit për shkak të pranisë të vazhdueshme të baktereve si mikroorganizma 

shoqërues të majave psikrofile. Për ta do të duhet fillimisht të gjendet mënyra e duhur 

për t’i pastruar nëpërmjet gjetjes së kombinimeve të tjerë të antibiotikëve që shtohen 

në terrenet selektivë me qëllim marrjen e shtameve të pastër të majave e më pas 

identifikimin e tyre.  

Rezultatet e marrë pas proçesit të sekuencimit dhe krahasimit të bandave e 

përputhshmërisë maksimale të tyre me bandat origjinale të specieve në programin 

NucleotideBLAST, jepen në tabelën 3.3.    
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Tabela 3.3. Rezulatet e proçesit të identifikimit bazuar në siglën e shtamit 

 
Grupi i analizuar Sigla e shtamit Specia pas identifikimit  

 

 

 

 

 

GRUPI A 

42 P.2 Cystofilobasidium capitatum 

70 P.40 Rhodotorula mucilaginosa 

102 P.2 Cryptococcus wieringae 

148(t) P.28 Cryptococcus wieringae 

94/2 P.2 Në proçes identifikimi 

95 P.32 Trichosporon pullulans 

98 P.22 Trichosporon pullulans 

11 P.36 Saccharomyces cerevisiae 

107 P.40 Trichosporon pullulans 

   

 

 

 

 

 

GRUPI B1 

149(t) P.25 Dioszegia sp. 

147(s) P.18 Cryptococcus wieringae 

63/3’ P.36 Guehomyces pullulans 

16 P.5 Aureobasidium pullulans  

65 P.25 Në proçes identifikimi 

X-Ë P.17 Cryptococcus wieringae 

75 P.23 Cryptococcus wieringae 

71 P.27 Rhodotorula mucilaginosa 

107 P.36 Guehomyces pullulans 

113 P.28 Cystofilobasidium capitatum 

   

 

 

 

 

GRUPI B2 

146(s) P.19 Në proçes identifikimi 

150(t) P.27 Cystofilobasidium capitatum  

142(t) P.18 Cystofilobasidium capitatum 

94/1 P.35 Trichosporon pullulans  

133(t) P.9 Trichosporon pullulans 

90 P.5 Cryptococcus wieringae 

144(t) P.20 Cystofilobasidium capitatum 

90 P.28 Në proçes identifikimi 

   

 

 

 

 

GRUPI C1 

64 P.11 Cryptococcus wieringae 

95 P.16 Guehomyces pullulans 

148 P.27 Cryptococcus wieringae 

94/3 P.34 Guehomyces pullulans 

88(9) P.15 Cryptococcus adeliensis 

139(t) P.7 Rhodotorula colostri 

76 P.16 Cystofilobasidium capitatum 

   

 

 

 

 

GRUPI C2 

131(t) P.4 Cryptococcus wieringae 

68 P.13 Rhodotorula mucilaginosa 

111 P.30 Cystofilobasidium capitatum 

106’ P.10 Cryptococcus wieringae 

131(t) P.9 Cryptococcus wieringae 

88 P.4 Cryptococcus adeliensis 

107 P.41 Guehomyces pullulans 
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GRUPI  C3 

 

XX P.7 Cryptococcus wieringae 

149(s) P.14 Në proçes identifikimi 

106 P.2 Cryptococcus wieringae 

94/1 P.19 Guehomyces pullulans 

123(t) P.12 Rhodotorula colostri 

65/9’ P.22 Rhodotorula colostri 

66/10’ P.13 Rhodotorula colostri 

   

 

 

 

 

 

 

 

GRUPI D 

143(t) P.33 Cystofilobasidium capitatum 

63 P.12 Guehomyces pullulans 

147 (t) P.13 Në proçes identifikimi 

142 (s) P.3 Cystofilobasidium capitatum 

88p P.15 Në proçes identifikimi 

85 P.21 Në proçes identifikimi 

131(s) P.6 Cryptococcus wieringae 

66 P.32 Rhodotorula colostri 

146(t) P.22 Cystofilobasidium capitatum 

111 P.4 Cystofilobasidium capitatum 

26 P.24 Në proçes identifikimi 

62/2’ P.6 Rhodotorula colostri 

 

 

Referuar grupeve A, B, C dhe D, nëse do të bënim një përmbledhje të të dhënave të 

marra prej tyre lidhur me numrin e shtameve të izoluar, pastruar e identifikuar sipas 

përkatësisë nga janë izoluar fillimisht (pa marrë në konsideratë shtamet që janë ende 

në proçes identifikimi) sipas përkatësisë së bimëve, nga grafiku 3.1 shohim që nga 

kërcelli i thanës së egër janë identifikuar 12 shtame që i përkasin specieve C. 

wieringae dhe C. capitatum. Ndërkohë që nga pjesët anatomike të bimëve të tjera u 

arrit të identifikohej një numër më i vogël shtamesh.  

 

 

 
 

Grafiku 3.1. Paraqitje e përkatësisë bimë-maja e identifikuar 
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Në tabelën 3.4. pasqyrohet korespondenca bimë-specie majaje e izoluar (pa marrë në 

konsideratë numrin e shtameve të secilës specie), me qëllim evidentimin e frekuencës 

së specieve të identifikuara ndaj bimëve respektive. Vihet re që speciet e majave që 

gjenden më shpesh në bimët në studim janë: Cryptococcus wieringae dhe 

Rhodotorula colostri, të dyja të identifikuara përkatësisht në 6 dhe 5 prej bimëve. Më 

pas vjen Trichosporon pullulans, specie eidentifikuar në 4 prej bimëve dhe speciet e 

tjera të gjinive Rhodotorula, Guehomyces, Cistofilobasidium më rrallë. Eshtë 

identifikuar në një bimë të vetme (tek gjethja e blandës) një specie e gjinisë 

Dioszegia, e cila konsiderohet si gjini jo shumë frekuente në popullatat e habitateve 

bimorë. Gjithashtu, specia Cryptococcus adeliensis është identifikuar vetëm tek 

gjethja e qumështores.  

 
 

Tabela 3.4. Frekuenca e specieve të majave të izoluara nga bimët 

 
Nr.  Bima në studim Speciet e majave të identifikuara 

1  

Gjethe dushku 

Rhodotorula mucilaginosa 

Aureobasidium pullulans  

   

2  

Kërcell tahnë e egër 

Cryptococcus wieringae 

Cystofilobasidium capitatum 

   

3  

Myshk nën shkëmb 

Trichosporon pullulans 

Guehomyces pullulans 

   

4 Gjethe Trëndafil i egër Saccharomyces cerevisiae 

   

5  

Lëvore dushku 

Trichosporon pullulans  

Guehomyces pullulans 

   

6  

Gjethe urthi 

Trichosporon pullulans 

Guehomyces pullulans 

   

7  

Bima e panjohur 

Trichosporon pullulans 

Cryptococcus wieringae 

Rhodotorula mucilaginosa 

   

8  

Gjethe qumështorja 

Cystofilobasidium capitatum 

Cryptococcus adeliensis 

Rhodotorula colostri 

   

9  

Kërcell kumbull e egër 

Cystofilobasidium capitatum 

Cryptococcus wieringae 

   

10  

Ujë dëbore III 

Cryptococcus wieringae 

Rhodotorula colostri 

   

11 Degë shpendra Cystofilobasidium capitatum  
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12 

 

Gjethe blanda 

Rhodotorula mucilaginosa 

Dioszegia sp. 

   

 

13 

 

Syth ahu 

Guehomyces pullulans 

Rhodotorula colostri 

   

14 Ujë dëbore I Rhodotorula colostri 

   

15 Gjethe panja Rhodotorula colostri 

   

16 Bimë kacavjerrëse Cryptococcus wieringae 

   

17 Lule mëlleze Cryptococcus wieringae 

 

 

   
 

Figura 3.15. Pamje të majave të identifikuara: Rh. mucilagenosa dhe C. wieringae 

 

Në grafikun 3.2 është paraqitur ndarja në përqindje e specieve sipas frekuencës së  

tyre në bimë. Siç edhe u përmend, shihet që përqindjen më të lartë në shtamet e 

izoluar e zë specia Cryptococcus wieringae dhe atë më të ulët speciet Cryptococcus 

adelensis, Dioszegia spp., Saccharomyces cerevisiae dhe A. pullulans. 

 

 
 

Grafiku 3.2. Paraqitja në përqindje e specieve të izluara nga bimët 
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3.4.1. Rëndësia bioteknologjike e majave të identifikuara 
 

Referuar specieve më doninuese të majave të identifikuara nga mostrat e bimëve, më 

poshtë listohen disa nga aspektet me rëndësi bioteknologjike të tyre. 

Cryptococcus wieringeae - specie e një gjinie mjaft të përmendur, e izoluar nga një 

numër i madh bimësh në mjaft studime ndërkombëtare. Specie të kësaj gjinie, së 

bashku me specien sërish të izoluar nga bimët në këtë studim Cystofilobasidium 

capitatum, janë të afta të prodhojnë enzima pektinolitike (Nakagawa et al., 2004).  

Për më tepër,  Birgisson et al., 2003 treguan izolimin e tetë shtameve të majave të 

adaptuara ndaj temperaturave të ulëta në mjedise të ftohtë të Irlandës, shtame këto që i 

përkisnin gjinisë Cystofilobasidium. Referuar fakteve të tillë, duket sikur Cys. 

capitatum është një nga speciet më dominante e izoluar në mjedise natyrorë. Kjo 

tregon interesin gjithnjë në rritje lidhur me shtamet e aftë të prodhojnë enzima aktive 

në kushtet e temperaturave të ulëta. Për më tepër, krahas tyre disa shtame janë treguar 

të prodhojnë edhe protopektinaza krahas enzimave pektinolitike. Bazuar në këto 

studime, është e mundur që një numër i këtyre enzimave dhe protopektinazave të 

mund të përdoren në aplikime të ndryshme në fushën e industrisë ushqimore, apo 

edhe në fusha të tjera.  

Së bashku me specie të gjinisë Cryptococcus, specie të gjinisë Rhodotorula si Rh. 

colostri dhe Rh. mucilagenosa janë izoluar në mënyrë të vazhdueshme nga 

mikromjedise si gjethet e bimëve, dherat, ujërat e freskët dhe ajri. Gjithashtu, këto 

specie janë izoluar edhe nga nektari i disa bimëve (Pozo et al., 2011). Speciet e gjinisë 

Rhodotorula janë quajtur edhe maja të kuqe. Janë specie me ngjyra kolonish 

karakteristike nga të verdhë deri në portokalli të fortë. Përmenden dhe janë studiuar 

vazhdimisht lidhur me mundësinë e izolimit të pigmenteve karotenoidë, komponentë 

me mjaft interes në industri.  

Një tjetër specie me interes është edhe Aureobasidium pullulans, i cili njihet për 

inetresin që paraqet në aspektin ekonomik. Kjo është një specie e ndërmjetme midis 

majave e myqeve (quhet maja e zezë për shkak të ngjyrës tipike të kolonisë dhe njihet 

me termin “yeastlike”). Kjo specie është e aftë të rritet gjerësisht në habitate tokësorë 

e ujorë dhe përmendet potenciali i saj për prodhimin e një numri enzimash (amilazë, 

ksilanazë, pektinazë, etj). Një tjetër komponent i rëndësishëm është edhe pullulani, 

polisaharid i rëndësishëm për prodhimin e plastikës së biodegradueshme. Kjo specie 

është e vetmja në grupin e myqeve i aftë të prodhojë sasinë më të lartë të të pullulanit 

dhe ky është një fakt i njohur në të gjithë botën. Gjithashtu shtame të A.pullulans janë 

të njohur për potencialin e tyre shumë të lartë si agjentë biokontrolli ndaj një numri 

speciesh pathogjene që shkaktojnë sëmundje në bimë (Rajeeva et al., 2010).  

Speciet psikrofile Trichosporon pullulans dhe Guehomyces pullulans janë të afta të 

prodhojnë enzimën β-galatozidazë, enzimë kjo e adaptuar në kushtet e temperaturave 

të ulëta. Kjo enzimë është e aftë të hidrolizojë laktozën në glukozë dhe galaktozë dhe 

është një nga enzimat me rëndësi më të madhe në industrinë ushqimore. Ajo mund të 

përdoret për degradimin e laktozës për qëllime të ndryshëm, p.sh.: a) largimin e 

laktozës nga qumështi i ngrirë për kategorinë e individëve që kanë intolerancë ndaj 

laktozit, b)konvertimi i laktozit në dy monosaharidet përbërës të tij në hirrën e 

qumështit duke qënë se shkalla e fermentimit për glukozin dhe galaktozin është me e 

lartë se ajo e laktozit (Nakagawaa et al., 2006).  

 



73 
 

KAPITULLI IV 

Vlerësimi i efektit antagonist të një grupi bakteresh ndaj  pesë 

specieve mykore pathogjene në bimë- analizat in vitro 

 

4.1 Përmbledhje 

 

Ky kapitull përshkruan analizimin e një grupi bakteresh (kryesisht specie të gjinive 

Lactobacillus dhe Bacillus) lidhur me vetitë antagoniste ndaj rritjes në kushte 

laboratorike të disa specieve pathogjene të gjinisë Fusarium si: F. graminearum dhe 

F. culmorum si agjentë të sëmundjeve të “ashpëra” tek drithërat dhe F.oxysporum 

subsp. lactucae, agjenti i trakeofusariozës tek bima e sallatës jeshile (Lactuca sativa). 

Krahas specieve të gjinisë Fusarium, u testuan po në prova in vitro efekti i po të 

njëjtit grup bakteresh ndaj specieve: Rhizoctonia spp. (pathogjen i bimëve si domatja, 

patatja, etj) dhe Sclerotinia homoeocarpa (pathogjen i barit të fushave, rast specifik 

është bari i fushave të sportit të golfit). Shtamet bakterialë me aktivitet më të lartë 

anti-Fusarium u përdorën si inokulatë për trajtimin e grurit në fushë në eksperimente 

in vivo. Kjo fazë eksperimentale u krye në Departamentin e Shkencave Agrare, 

Fakulteti Agrar, pranë universitetit të Bologna-s, Itali.  

Krahas baktereve anaerobe acido-laktike me veti të njohura e të studiuara antagoniste 

ndaj pathogjenëve në bimë, janë edhe një numër i konsiderueshëm  bakteresh aerobe 

që nëpëmjet shumë studimeve janë testuar për vetitë e tyre antimikrobiale. Një tjetër 

objektiv i këtij studimi ka qënë edhe testimi in vitro i disa specieve të këtij grupi, 

veçanërisht specie të gjinisë Bacillus si antagonistë ndaj myqeve pathogjenë. 

Sëmundjet në bimë të shkaktuara nga myqet pathogjenë janë të njohura prej shumë 

kohësh duke qënë se paraqesin një rëndësi të konsiderueshme sa i përket aspektit 

ekonomik lidhur me prodhimtarinë. Me qëllim uljen e përqindjes së prekshmërisë nga 

këto sëmundje në bimë të ndryshme janë përdorur produkte me përmbajtje 

substancash kimike me veti antibakteriale apo antimykore. 

Këto produkte në vitet e fundit po tentohet të zëvendësohen me përdorimin e 

metodave të tjera alternative të cilat mund të konsiderohen më pak të dëmshme ndaj 

mjedisit, por edhe vetë bimëve. Kontrolli biologjik i myqeve pathogjenë në bimë 

nëpëmjet baktereve antagoniste është bërë pjesë i shumë studimeve të viteve të fundit. 

Bakteret antagonistë në këto raste realizojnë veprimin e tyre nëpërmjet prodhimit të 

metabolitëve me veti antibiotike ose nëpërmjet prodhimit të enzimave litike. Këto 

veçori i bëjnë këto baketre  një “mjet” shumë të fuqishëm për reduktimin e dëmeve 

përmes parandalimit të efekteve shkatërrues të myqeve pathogjenë në bimë. 

Kontrolli dhe parandalimi i  këtyre sëmundjeve në këtë rast është realizuar nëpërmjet 

veprimit antimykor të një grupi bakteresh që konsistojnë në baktere acido-laktike si 

edhe baktere aerobe të izoluar nga burime të ndryshëm me bazë produkte ushqimore e 

produkte të tjerë të gatshëm të gjendur në treg.  

Nga rezultatet u vu re se speciet e gjinisë Lactobacillus paraqesin veti antimykore më 

të larta krahasuar me speciet aerobe. Në grupin e ketyre të fundit, u vu re se ky efekt 

ishte domninues dhe shumë i fortë nga speciet:, Bacillus subtilis, Bacillus 

amiloliquefacies. Referuar gjinsë Lactobacillus, veçohet efekti i dukshëm i L. 

plantarum, L. parafarraginis, etj si në provat in vitro në kushte laboratorike edhe në 

ato in vivo në bimën e grurit. 
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4.2.  Hyrje  

 

4.2.1. Rëndësia e baktereve acido-laktike në kontrollin e sëmundjeve në bimë 

 

Përdorimi i mikroorganizmave si agjentë biokontrolli  ndaj sëmundjeve në bimë është 

rritur në vitet e fundit si pasojë e kërkesës së vazhdueshme të konsumatorëve për 

reduktimin e efekteve potencialë negativë të produkteve pesticidë kimikë në mjedis 

dhe në shëndetin e njeriut. Bakteret acido-laktike (BAL) paraqesin një rëndësi të 

veçantë në këtë fushë. Ata janë mjaft të njohur si mikroorganizma me veti probiotike 

dhe mbrojtëse në ushqime kundrejt baktereve/myqeve kontaminantë e pathogjenë 

(Gaggìa et al., 2011). Gjithësesi, në fushën agroindustriale, potenciali i tyre është 

ende i nënvlerësuar edhe pse ka një numër shumë të madh studimesh që raportojnë 

efiçencën e tyre për inhibimin e një spektri mjaft të gjerë të mikroorganizmave të 

padëshiruar, në sajë të prodhimit të një numri komponentësh bioaktivë. Në mënyrë të 

veçantë, një numër i madh komponentësh me veti anti-mykore janë evidentuar në 

prova eksperimentale kundër një numri speciesh mykore të gjinive pathogjene në 

bimë me rëndësi industriale. Kjo tregon në mënyrë të qartë potencialin e lartë të këtij 

grupi bakteresh referuar inhibimit  të rritjes mikrobiale (Axel et al., 2012).  

Grupi i baktereve acido-laktike luan një rol të rëndësishëm në proçeset e fermentimit 

në ushqime dhe është pjesë i një historiku të gjatë e të sigurt të aplikimesh në këtë 

fushë (Leroy et al., 2004). Këto baktere gjenden në mënyrë natyrore ose të shtuara si 

kultura të pastëra në disa grupe ushqimesh. Prodhimi prej tyre i acidit laktik, acidit 

acetik, etanolit, komponentëve aromatikë baktericinave dhe disa enzimave, ka një 

rëndësi të konsiderueshme në rritjen e jetëgjatësisë dhe sigurisë, duke përmirësuar 

vetitë dhe duke dhënë një profil të pëlqyer sensorial në produktin përfundimtar. Janë 

studiuar e sugjeruar një sërë mekanizmash përgjegjës për efektet inhibues të këtyre 

baktereve në rritjen e myqeve, si: konkurenca midis specieve për shfrytëzimin e 

burimeve ushqyese, prodhimi i metabolitëve sekondarë, ulja e pH apo edhe 

kombinimi i të gjithë këtyre mekanizmave (Magnusson et al., 2003; El-nezami et al., 

2002). Edhe pse mekanizmi i saktë i veprimit antimikrobial është e vështirë të 

zbardhet plotësisht edhe për shkak të veprimit sinegjik dhe kompleks midis 

komponimeve të ndryshëm, është bërë e mundur që të izolohen komponime me veti 

shumë të forta antimikrobiale prej shumë specieve të baktereve acido-laktike (Niky-

Pavola et al., 1999). Pjesa më e madhe e këtyre komponimeve karakterizohen nga 

peshë e ulët molekulare konsiston në: acide organikë, peroksid hidrogjeni, 

komponentë proteinikë, acide yndyrorë dhe komponime fenolikë (Dalié et al.,2010).  

Gjithashtu, është i njohur fakti që specie mykore të gjinive Fusarium, Aspergillus, 

Penicillium, etj, janë përgjegjës për prodhimin e metabolitëve të njohur si 

mykotoksinat. Një numër prej këtyre toksinave mund të bëhen shkaktare për probleme 

shumë sinjifikativë në lëndë të para apo në produkte që rrjedhin prej tyre. 

Përgjithësisht toksinat e prodhuara nga këto gjini bëjnë pjesë në disa klasa si: 

aflatoksinat, fumonizinat, trikotecët dhe zeneralonet. Prania e këtyre toksinave në 

produkte ushqimorë paraqet rrezik të konsiderueshëm për shëndetin publik dhe në të 

njëjtën kohë edhe humbje të mëdha në aspektin ekonomik lidhur me prodhimtarinë. 

Në këtë kontekst, në mënyrë të vazhdueshme janë përdorur metoda fiziko-kimike me 

qëllim kontrollin e këtyre specieve mykore dhe prodhimit të toksinave prej tyre, por 

deri tashmë nuk është krijuar një strategji efiçente për reduktimin e prezencës së 

mykotoksinave. Reduktimi i ngarkesave të tilla mykore në këtë mënyrë paraqet një 

interes primar lidhur me zhvillimin e strategjive për sigurinë e produkteve ushqimorë. 
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Në vitet e fundit ka marrë mjaft vëmendje kontrolli i rritjes së një mikroorganizmi në 

praninë e një tjetri (në aspektin e ruajtjes së produkteve ky njihet me termin 

“biopreservation”- ruajtje biologjike). Midis antagonistëve natyrorë biologjikë, BAL 

kanë paraqitur potencial mjaft të lartë në aplikime në këtë fushë. Këto 

mikroorganizma janë përdorur gjerësisht në prodhimin e produkteve të fermentuar 

dhe gjithashtu janë pjesë e florës intestinale. Historiku i përdorimit të këtij grupi 

bakteresh në industrinë ushqimore është tashmë i gjatë. Specie të këtij grupi janë të 

afta të prodhojnë komponentë kimikë me veti antagoniste, të aftë të kontrollojnë 

zhvillimin e një numri bakteresh e myqesh pathogjenë.  Është treguar nga kërkimet në 

këtë fushë se një seleksionim i kujdesshëm i specieve të gjinisë Lactobacillus mund të 

lejojë kontrollin e rritjes së myqeve në veçanti dhe mund të përmirësojë ruajtjen e një 

numri produktesh dhe rrjedhimisht të reduktojë rrezikun në shëndet si pasojë e 

ekspozimit ndaj mykotoksinave.  

 

4.2.1.1. Bakteret acido-laktike, të aftë të kontrollojnë myqet toksikogjenë 

 

Në sajë të kërkesave të tyre për komponentë ushyes, BAL zakonisht gjenden në 

produkte si: bulmeti, mishi, drithërat dhe nënproduktet e tyre, etj. Këto baktere 

ndahen në katër gjini: Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc dhe Pediococcus. 

Studimet tregojnë që mekanizmat që lidhen me efiçencën e BAL janë tre:  

 

 Prodhimi i acideve organikë 

 Konkurenca për shfrytëzimin e substancave ushqyese 

 Prodhimi i komponimeve me veti antagoniste 

 

Disa shtame e specie e si:  Lactococcus lactis subsp. lactis, Lc. lactis subsp. cremoris, 

Lc. lactis subsp. diacetylactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 

janë të afta të sintetizojnë komponentë peptidikë ose proteina me veti antimikrobiale 

të njohura si bakteriocina, aktiviteti i të cilave drejtohet vetëm ndaj baktereve të afërta 

me to në taksonomi. Gjinitë Lactocacillus dhe Lactococcus janë të njohura për 

aftësinë e tyre inhibuese ndaj myqeve toksikogjenikë më tepër se gjinitë Pediococcus 

dhe Leuconostoc. 

Gjinia Lactobacillus është përfshirë në shumë raste në aktivitetin antimykor të 

baktereve acido-laktike; shtamet me veti antagonite ndaj myqeve janë izoluar nga 

burime të ndryshëm si: brumi i bukës,  bari i silazheve dhe produkte të ndryshëm me 

origjinë bimore. Është treguar që një kulturë e përqëndruar e Lactobacillus plantarum 

ka dhënë një efekt mjaft efiçent ndaj specieve të gjinisë Penicillium, Aspergillus dhe 

Fusarium si: Penicillium  corylophilum, P.roqueforti, P. expansum, Aspergillus niger, 

A. flavus dhe Fusarium graminearum (Lavermicocca et al., 2000).  

Autorët treguan se një pjesë e efektit antimykor të L.plantarum vjen nga prodhimi i 

acideve fenil-laktik dhe p-hidroksi-fenil-laktik. Ndërkohë që një tjerër shtam i të 

njëjtës specie ka treguar aftësinë të suprimojë sëmundje të shkaktuara nga specie të 

gjinisë Fusarium, në sajë të prodhimit të acidit benzoik, prania e të cilit u arrit të 

gjendej nëpërmjet metodave kromatografike.  
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4.2.1.1.1 Metabolitët antimykorë të prodhuar nga  bakteret acido-laktike 

 

Është bërë tashmë i mundur nga studime ndërkombëtare identifikimi i disa 

komponimeve me veti antimykore të izoluara nga kultura bakteriale. Pjesa më e 

madhe e tyre konsistojnë në komponentë me peshë të ulët molekulare që siç është 

përmendur edhe më sipër, ata janë: acide organikë, peroksid hidrogjeni, acide 

yndyrorë dhe komponime fenolikë. Në vijim tregohen karakteristikat e disa prej 

këtyre komponimeve (Dalié, 2010). 

 

 Acidet organikë 

Acidet organikë që gjenden në disa produkte ushqimore, konsistojnë në shtesa ose 

produkte fundorë të metabolizimit të karbohidrateve nga BAL. Acidet laktik dhe 

acetik janë produktet kryesorë të fermentimit nga ky grup bakteresh. Këta acide që 

zakonisht njihen si agjentë të sigurt për ruajtjen e produkteve ushqimorë, kanë 

aftësinë të difuzojnë përmes membranës së mikroorganizmave që duhen inhibuar 

(kontaminantë apo pathogjenë) në formën e tyre hidrofobike, të padisocijuar duke ulur 

pH citoplazmik të qelizës së mikroorganizmit dhe duke ndaluar në këtë mënyrë 

aktivitetet metabolikë të saj. Është krijuar hipoteza se acidet organikë veprojnë në 

membranën citoplazmike duke bërë të mundur neutralizimin e potencialit 

elektrokimik dhe rritjen e depërtueshmërisë, gjë që çon në shkatërrimin e 

mikroorganizmave të dyshimtë. Një tjetër acid organik i prodhuar nga shtame të 

L.plantarum është edhe acidi fenil laktik, komponent inhibues i disa specieve të 

gjinisë Penicillium si edhe  ndaj Fusarium graminearum.  

 

 Kompoentët fenolikë 

Referuar komponentëve fenolikë të prodhuar nga LAB, studimet janë ende të pakëta 

dhe raportojnë për prodhimin e një komponenti të tillë ende të pa identifikuar  nga 

Pedisoccus acidilactici. Është parë që ky komponent ofron efekt antimykor ndaj një 

numri myqesh në bimë dhe në produkte ushqimorë.  

 

 Acidet yndyrorë të hidroksiluar 

Disa baktere acido-laktike janë të aftë të prodhojnë acide yndyrore me veti 

antimikrobiale të cilët përmirësojnë cilësinë sensoriale të një numri produktesh të 

fermentuar. Përmenden në këtë grup acidi kaproik, i cili mendohet të veprojë në 

mënyrë sinergjike më acide të tjerë si acidi propionik, butirik, valerik, etj. Acidet 

yndyrorë të hidroksiluar përfaqësojnë një spektër mjaft të gjerë inhibimi dhe janë 

mjaft efiçentë ndaj myqeve e majave pathogjene. Gjithësesi, mekanizmi i veprimit të 

tyre mbetet ende të zbardhet. 

 

 Peroksidi i hidrogjenit 

Peroksidi i hidrogjenit  është një komponent që prodhohet nga pjesa më e madhe e 

baktereve acido-laktike në prani të oksigjenit. Vetë BAL nuk mund të prodhojnë 

enzimën katalazë, rrjedhimisht ata nuk mund të zbërthejnë peroksidin e hidrogjenit, i 

cili pas akumulimit oksidon membranën lipidike dhe proteinat qelizore të 

mikroorganizmave që janë objektiv për t’u shkatërruar.  

Së fundmi është sugjeruar se shkalla e zhvillimit të sporeve të species Fusarium 

graminearum mund të ndikohet nga peroksidi i hidrogjenit.  Për më tepër inokulimi i 

sporeve të inkubuara me perksid hidrogjeni 0.5 mM, çon në një reduktim të dukshëm 

të mykotoksinës së akumuluar në rastin e trikotecëve (Dalié, 2010). 
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4.2.1.1.2. Gjinia Bacillus dhe komponentët antimikrobialë 

 

Në përgjithësi aftësia spor-formuese e specieve të gjinisë Bacillus bën që këto baktere 

të renditen ndër kandidatet më të mirë të mundshëm për prodhimin e produkteve 

efiçentë biopesticidë nga pikëpamja teknologjike. Së pari, efekti i tyre antagonist i 

dedikohet komponentëve antibiotikë (bacilizinë, iturinë, mykosubtilinë (Shoda et.al., 

1998) dhe së dyti, ata janë të aftë të ndihmojnë rritjen e bimës bujtëse dhe të 

përballojnë mekanizmat mbrojtës të saj (Raupach et al., 1998). 

Veçohen komponentët iturinë dhe fengicinë si përgjegjës për vetitë antibiotike të 

pjesës më të madhe të shtameve të kësaj specieje.  

Gjithashtu, në shtame të kësaj gjinie është arritur të studiohet gjenomi dhe është bërë 

e mundur të gjenden gjenet përgjegjëse që ndikojnë në aktivitetin për rritjen e bimës 

Chen et al. 2007). Është studiuar aktiviteti i fitazës dhe prodhimi i auksinës nga 

shtame të Bacillus amyloliquefaciens (Idriss et al., 2002; Idriss et al. 2007). Analiza  

e gjenomit  ka treguar prezencën e një numri “clusterash”gjenetikë të përfshirë në 

sintezën e lipopeptideve dhe poliketideve me veti antimikrobiale të dallueshme (Chen 

et al. 2009a; Chen et al. 2009b), p.sh. sinteza e peptideve si bacilomicinë D dhe 

fengicinë në inhibimin e Fusarium oxysporum (Koumoutsi et al., 2004). 
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4.3. MATERIALE DHE METODA 

 

Kjo pjesë e studimit fokusohet në analizimin e vetive antagoniste një grupi bakteresh 

anaerobë (kryesisht specie të gjinisë Lactobacillus) dhe aerobë (ndër të tjera edhe 

specie gjinisë Bacillus) të izoluar paraprakisht nga burime me origjinë bimore e 

ushqimore si edhe nga produkte të gatshëm në treg me përmbajtje mikroorganizmash 

efektivë.  

Në tabelën 4.1. renditen me siglat përkatëse të gjithë mikroorganizmat tek të cilët u 

bazua studimi për vlerësimin e efektit të tyre antagonist ndaj myqeve të përzgjedhur, 

të paraqitur në tabelën 4.2. Kështu, para se të bëheshin pjesë e provave in vitro e më 

pas in vivo, grupi G1 (a dhe b) në tabelë, të cilët ishin shtame baketrialë anaerobë të 

paidentifikuar, si edhe dy shtamet aerobë SCB dhe B (pjesë e grupit G3), iu 

nënshtruan proçesit të identifikimit nëpërmjet grupimit fillestar bazuar në profilet e 

bazave të ADN-ve, e më pas identifikimit nëpërmjet teknikave PCR. Tabela e plotë e 

hartuar pas identifikimit të shtameve të panjohur së bashku më ata të njohur tregohet 

në vijim.  
 

 

Tabela 4.1.  Lista e baktereve  anaerobë e aerobë në studim për vetitë antagoniste 

 
Nr. GRUPI G1( a dhe b) GRUPI G2 GRUPI G3 

1 BAL  BAL BAL Aerobë Aerobë 

2 LA1 AJ1 LA1 A1 BAT 350 

3 LA2 AJ2 LA2 A2 SCB 

4 LA3 AJ3 LA6 A3 596 

5 LA4 AJ4 LA7 A4 PF90/1 

6 LA5 AJ6 LA8 A5 K84 

7 LA6 AJ7 299 v  11T 

8 LA7 AJ8   Bab 30 

9 LA8 AJ9   SCG 

10 LA9 AJ10   A 17 

11 LA10 AJ11   B 

12 LA11 AJ12    

13 LA12 AJ13    

14 LA13 AJ14    

15 LA14 AJ15    

16 LA15     

 

 

Tabela 4.2. Lista e specieve mykore pathogjene në bimë 

 

Sigla  Specia mykore 

F820 Fusarium culmorum 

M566 Fusarium graminearum 

M586 Rhisoctonia spp. 

M66  and  M655 Sclerotionia homoeocarpa 

N Fusarium oxysporum subsp.lactucae 
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METODA 

 

Proçesi i rigrupimit e më pas i identifikimit të këtij grupi mikroorganizmash të 

grupuar fillimisht në grupin e baktereve anaerobe, u bazua fillimisht të ekstraktimin e 

ADN-së mikrobiale nga një koloni e vetme e kulturës. Ky proçes konsiston fillimisht 

në rritjen e mikroorganizmit në terrenin selektiv (përkatësisht MRS-Agar për 

anaerobët dhe Nutrient-Agar për aerobët). Në këtë mënyrë është e mundur të izolohet 

një koloni e vetme për të realizuar prej saj ekstraktimin e ADN-së. U përdor metoda e 

bazuar në Promega Kit, sipas hapave të mëposhtëm:  

 

1. U mor një koloni e vetme bakteriale nga kulturë e freskët dhe u krijua një 

supension i saj në një tub ependrof me 800 µl ujë steril. 

2. U centrifugua suspensioni për 1 minutë në 10 000 – 12 000 rpm. Kjo u pasua 

nga derdhje e fazës së lëngët. 

3. U shtua  200 µl tretësirë Insta Gene matrix mbi biomasë dhe u bë inkubimi në 

banjo Mari në 56 
0
C për 15–30 minuta. 

4. U përzie përbërja me vorteks në shpejtësi të lartë për 10 sekonda. Më pas tubi 

ependorf me përmbajtjen u vendos në banjo Mari në temperaturën 100 
0
C për 

8 minuta. 

5. U përzie përmbajtja me shpejtësi të lartë për 10 sekonda. 

6. Tretësira (ku përmbahet ADN-ja e ekstraktuar me këtë mënyrë) u vendos në 

frizer në temperaturën –20 
0
C para përdorimit për analizat e mëtejshme. 

Përsëritje e hapit 5 para përdorimit pas një periudhe ruajtjeje të ADN-së së 

ekstraktuar.  

 

Në këtë mënyrë u realizua ekstraktimi i ADN-së nga të gjitha kulturat bakteriale që iu 

nënshtruan më pas proçedurave që përshkruhen në material deri në identifikimin e 

tyre. 

 

4.3.1. Proçesi i rigrupimit të shtameve bakterialë anaerobë të grupit G1 (a)  

 

Siç u përmend edhe më lart, para se të realizohet proçesi i identifikimit të një grupi 

mikroorganizmash të cilët janë të izoluar nga një burim i caktuar dhe që për ta nuk ka 

asnjë informacion tjetër përveç vëzhgimit mikroskopik dhe kategorizimit në 3 grupet 

e mëdha (baktere, maja, myqe), realizohet proçesi i grupimit të tyre për t’i identifikuar 

më pas deri në nivel specieje bazuar në teknikën PCR dhe pamjeve të profileve të 

ADN-së së secilit. Duke parë profilet e ADN-së grupimi bëhet në këtë mënyrë: 

- Duke vendosur në të njëjtin  grup mikroorganizmat bazat e ADN-së së të 

cilëve përputhen plotësisht në pamjen nën ndriçimin fluoreshent të pajisjes 

specifike (Bio-Rad Laboratories,ChemiDoc MP imaging system).  

 

- Duke ndarë në mënyrë individuale 

mikroorganizma në rastin kur profili i 

ADN-së së tyre është unik dhe nuk 

përputhet me asnjë prej profileve të 

mikroorganizmave të tjerë në grup. Më 

poshtë renditen rezultatet e këtij proçesi. 
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Fillimisht u aplikua metoda për 15 shtamet bakterialë anaerobë të grupit G1(a)  me 

siglat përkatëse:  

 

LAJ1,  LAJ2, LAJ3, LAJ4, LAJ5,  LAJ6, LAJ7, LAJ8, LAJ9, LAJ10, LAJ11, LAJ12, 

LAJ13, LAJ14, LAJ15 

 

Për këtë qëllim u zbatua teknika Box PCR  për amplifikimin e zonës 16S të rARN-së, 

bazuar në metodikën sipas Neuendorf  et.al., 2004. Prrimer-at e përdorur në këtë rast: 

BOX A1R:  5 ´-CTACGGCAAGGCGACGCTGACG-3’ 

MBOREP1: 5´ -CCGCCGTTGCCGCCGTTGCCGCCG-3´  

 

Reaksioni u krye në një vëllim total prej 50 µl (48 µl trtësirë miks dhe 2 µl ADN). 

Llogaritjet për reagentët e reaksionit PCR ishin si më poshtë: 

 
Reagentët 1kampion (µl) 18 kampionë (µl) 

Buffer 10 x 2.5 (1X) 45 

MgCl2 25mM  2 (2mM) 36 

dNTPs 25mM  0.15 2.7 

Primer 20uM 0.5 (0.4uM) 9 

BSA  0.4 7.2 

Taq 5U/ul 0.12 2.16 

AND 2 - 

Ujë steril 17.33 312 

 

Amplifikimi  i sekuencës së ADN-së sipas kombinimeve temperaturë kohë u realizua 

në termociklator sipas kushteve të mëposhtëm (sipas Ventura and Zink, 2002 i 

modifikuar):  

95°C - 5' 

94° - 1' 

53° - 1'   x 35 cikle 

72° - 3' 

72° - 10' 

 

Pas proçesit të amplifikimit sipas kombinimeve të mësipërm temperaturë-kohë, u 

realizua proçesi i xhel elektroforezës. Përmasat e xhelit që përdoren përcaktohen në 

bazë të sasisë dhe numrit të kampionëve në analizë. Referuar manualit përkatës të 

disponueshëm në laborator, merren në konsideratë përmast gjatësi-gjerësi të xhelit në 

funksion të kastit në të cilin ai vendoset, numri i puseve të xhelit në të cilat karikohen 

kampionët si edhe sasia e ADN-së së kampionëve që do të karikohen. Në funksion të 

këtyre të dhënave merret sasia  e tretësirës buferike TBE dhe agarozit (në përqindje) 

që përdoret për të realizuar xhelin. Në rastin tonë, përgatitëm xhelin me 1.5 % agaroz  

(28 ml TBE dhe 0.42 gr agaroz). U karikuan  20 µl ADN+ 4 µl  Loading Dye dhe në 

skaje 5 µl Ladder. 
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a)  b)  
Figura 4.1. Pamje të xheleve a) kampionët LAJ1-LAJ9 dhe b) Kampionët LAJ11-LAJ15 

 

 

Pas krahasimit të bandave në pamjet e mësipërme, u realizua rigrupimi si më poshtë: 

 LAJ1= LA2 

 LAJ3=LA4=LA5=LA6=LA7=LA8 

 LAJ9=LA10=LA11 

 LAJ12 

 LAJ13=LA14 

 LAJ15 

 

 

-Proçesi i rigrupimit të shtameve bakterialë anaerobë të grupit Grupi G1 ( b) 

 

Kampionët në analizë në këtë rast ishin 14 dhe renditen më poshtë: 

 

AJ1, AJ2, AJ3, AJ4, AJ6, AJ7, AJ8, AJ9, AJ10, AJ11, AJ12, AJ13, AJ14, AJ15 

 

Llogaritjet për reagentët në këtë rast janë për 16 kampionë. U ndoq e njëjta metodë si 

në rastin e mësimpërm për grupin G1(a). u zbatua edhe në këtë rast metoda Box PCR 

dhe llogaritjet e reagentëve rezultuan si në vijim. Reaksioni u krye në një vëllim total 

prej 50 µl (48 µl trtësirë mikes dhe 2 µl ADN).  

 
Reagentët  1 kampion (µl) 16 kampionë (µl) 

Buffer 10X 2.5 (1X) 40 

MgCl2 25mM 2 (2mM) 32 

dNTPs 100mM  0.1 1.6 

Primer 20uM 0.5 (0.4uM) 8 

BSA 0.6 9.6 

Taq 5U/ul 0.12 1.92 

DNA  2 32 

Ujë steril 17.18 274.88 

Proçesi i amplifikimit referuar kombinimeve temperaturë-kohë u realizua njëlloj si në 

rastin e grupit G1 (a). Pas proçesit të xhel elektroforezës, pamja e grupeve rezultoi si 

në figurën 4.2. Kampionët në analizë u ndanë në dy grupe. Në vijim jepet renditja e 

kampionëve për secilin grup si edhe fotot përkatëse të xheleve për secilin grup.  
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  a) b)  

Figura 4.2. Pamje e xhelit për reaksionin PCR të shtameve të Grupit 1(b) 

 

a) AJ1, AJ2, AJ3, AJ4, AJ6, AJ7, AJ8, AJ9, AJ10 + kampioni kontroll, 

b) AJ11, AJ12, A13, A14, A15 +  kampioni  kontroll 

 

Pas vëzhgimit të detajuar të bandave të ADN-së të secilit kampion dhe më pas 

cilësimit të kampionëve të njëjtë nëpërmjet përputhshmërisë së bandave (siç edhe 

mund të shihet nga fotot e xheleve), rezultatet e rigrupimit janë si më poshtë: 

 

 AJ1 

 AJ2=AJ7 

 AJ3=AJ4=AJ6=AJ11=AJ12=AJ13=AJ14=AJ15 

 AJ8=10 

 AJ9 

 

Kështu, pas proçesit të rigrupimit të baktereve të grupit G1 (a dhe b), u përcaktuan 

bakteret që do të merreshin në konsideratë për provat e antagonizmit, duke zgjedhur 

nga një përfaqësues për secilin grup si edhe vetë kulturat individuale nëse ato nuk i 

perkisnin asnjë grupi. Këto kultura iu bashkuan atyre të grupeve G2 dhe G3 në provat 

e antagonizmit ndaj specieve mykore pathogjene. Kështu, u përzgjodhën shtamet e 

baktereve që janë listuar në tabelë: 

 

Tabela 4.3. Lista e baktereve nga grupi G1 (a dhe b) pas rigrupimit 

 

       G1(a)         G1 (b) 

AJ1 LAJ1 

AJ2 LAJ3 

AJ4 LAJ9 

AJ9  LAJ12 

AJ10 LAJ13 

 LAJ15 
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4.3.2.  Proçesi i identifikimit të baktereve grupi G1 (a dhe b) 

 

Pas rigrupimit, proçesi vijues ishte ai i identifikimit të këtyre kulturave, të cilat 

paralelisht u përdorën për fillimin e provave in vitro për vetitë e tyre antagoniste ndaj 

pesë specieve mykore në studim. Për këtë qëllim, u aplikua një metodë më specifike 

referuar primera-ve të përdorur ERIC PCR  (Praimer 27 f:   5’… AGA GTT TGA 

TCM TGG CTC AG… 3’ dhe praimer 1492 r: 5’ …CGG TTA CCT TGT TAC GAC 

TT… 3’) për amplifikimin e zonës 16S të ARN-së ribozomale (amplifikimi deri në 

1600 cifte bazash në sajë të primera-ve që përdoren), sipas  Ventura et.al., 2002.  

 

Fillimisht metoda u zbatua për bakteret anaerobe të grupit G1 ( a) : 

- LAJ1 

- LAJ3 

- LAJ9 

- LAJ12 

- LAJ13 

- LAJ15 

 

Reaksioni u realizua në vëllim  50 µl për secilin shtam (48 μl nga tretësira Mix dhe 2 

µl AND nga secili shtam). Në sajë të llogaritjeve, lista e reagentëve të përdorur me 

përqëndrimet përkatëse jepet si më poshtë: 

 
Reagentët 1 kampion (µl) 8 kampionë (µl) 

Buffer (1x) 5 40 

MgCl2 (2 mM) 5 40 
dNTPs (200 µM) 5 40 
Primer 27 F ( 500 nM )                              5 40 
Primer 1492 R 5 40 
Taq 2.5 (U/rx) 0.5 4 

DNA  2 - 

Ujë   steril 22.5 180 

 

Kushtet e reaksionit PCR në Verity : 

 

95 
0
C- 5 min 

95
0
C - 30 sek   

54
0
C - 1 min     X 35 cikle 

72
0
C - 1 min   

72 
0
C - 10 min   

 

Kombinimi temperaturë- kohë  varet nga lloji i Taq-polimerazës (ose në përgjithësi 

AND-polimerazës) që përdoret në varësi të reaksionit PCR.  Ky proçes zgjat rreth 3 

orë në varësi të programit të  përzgjedhur . 

U realizua xheli i agarozit 1.5 % dhe karikimi në xhel me 2 µl AND + 1 µl Loading 

Dye dhe 2 µl Ladder në pozicionin e parë në të majtë.  
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Rradha e karikimit të kampionëve:  

Ladder      LAJ   LAJ3     LAJ9    LAJ12  LAJ13  LAJ15    kontrolli 

 

Siç shihet edhe nga foto e xhelit në figurë, prova është 

realizuar me sukses dhe ADN–ja e amplifikuar ka dalë 

shumë e qartë për të gjithë kampionët. Edhe kontrolli 

është i pastër (kjo tregohet me mungesën e pamjeve të 

papastertive apo ndotjeve të mundshme me reagentë të 

tjerë në “pusin” nr. 9).  

 

 

 

 

Figura 4.3. Pamje e xhelit për amplifikimin e sekuencës së shtameve të grupit G1 (a) 

me primer-a ERIC 

 

 

Edhe për grupin G1 (b) u veprua me të njëjtën metodë si për grupin G1(a). Këtij grupi 

iu bashkuan edhe dy shtame bakteriale të pa identifikuar nga grupi G3 (shtamet B dhe 

SCB):   

 Grupi 1 (b): AJ1, AJ2, AJ4, AJ9, AJ10, B, SCB 

Llogaritjet u kryen për 9 kampionë: 

Reagentët 1 kampion (µl) 9 kampionë (µl) 

Buffer (1x) 5 45 

MgCl2 (2 mM) 5 45 
dNTPs (200 µM) 5 45 
Primer 27 F ( 500 nM )                              5 45 
Primer 1492 R 5 45 
Taq 2.5 (U/rx) 0.5 4.5 

DNA  2 - 

Ujë   steril 22.5 202.5 

 

Edhe në këtë rast u veprua me 50 µl tretësirë për reakisonin PCR ( 48 µl MIX dhe 2 

µl ADN). U realizuan të njëjtat llogaritje dhe u karikuan edhe në këtë rast në xhel 2 µl 

Ladder në dhe 1µl ADN +2µl Loading Dye për secilin kampion individual. Karikimi i 

kampionëve në xhel u bë sipas rradhës më poshtë. Pas proçesit të elektroforezës në 

100 volt për rreth 3 orë, dhe pas trajtimit për 15 min në bromur etidi u vëzhgua foto e 

xhelit. Renditja është si vijon:  

 

Ladder   A1         A2       A4    bosh   A9        A10        SCB        B      kontrolli 
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Figura 4.4. Pamje e xhelit për amplifikimin e sekuencës së shtameve të grupit G1(b) 

me primer ERIC 

 

Siç shihet edhe nga figura, proçesi i ampifikimit rezultoi i suksesshëm për të tetë 

kampionët dhe në këtë mënyrë mund të vijohet më tej me proçesin e sekuencimit të 

fragmentit të amplifikuar të ADN-së.  

 

 

-Procesi i pastrimit të ADN-së së amplifikuar për grupin G1 ( a dhe b) 

 

Proçesi i pastrimit të ADN-së së amplifikuar është hapi pararendës i proçesit të 

sekuencimit të ADN-së së një mikroorganizmi për të shmangur në këtë mënyrë 

ndikimin e komponentëve të tjerë që mund të interferojnë në proçesin e sekuencimit 

të një kampioni ADN-je të ampilifikuar. Duke qënë se gjatë proçesit të pastrimit 

merret në konsideratë fakti që nga tretësira do të ketë  humbje në sasi të vetë ADN-së 

bakteriale, u nevojit që sasia e kampionit të qëndrojë brenda një intervali të 

paracaktuar (në këtë rast 50-100 µl) në mënyrë që të mund të realizohej sekuencimi. 

U desh të realizohej një reaksion i dytë PCR  me 50 µl të tjerë tretësirë (siç e kemi 

përmendur më sipër, reaksionet u kryen në 50 µl tretësitrë totale), duke qënë se  në 

termociklator nuk mund të punohej me sasi 100 µl në një reaksion të vetëm PCR-je. 

Në këtë mënyrë u siguruan 100 µl tretësirë për secilin rast që i nënshtrohet proçesit të 

pastrimit. Duke marrë parasysh edhe humbjet në sasinë e ADN-së, sasia që shkon për 

sekuencim është brenda intervalit të duhur.  

Kopja e dytë e sasisë së kampionëve u realizua në mënyrë identike siç është 

përshkruar më lart. U përgatit xheli dhe u mor foto korespondente, e cila rezultoi e 

saktë: 

 

Karikimi  i të gjithë kampionëve u realizua si më poshtë: 

 
Ladder  LA1 LA3 LA9 LA12 LA13 LA15  BOSH C BOSH BOSH A1

 A2 A4 A9 A10 SCB B BOSH C 

 

c- kontrolli ( prova kontroll u karikua nga një hërë për secilin grup) 

 

Reaksioni u realizua me 2µl ADN + 1µl Loading Dye si edhe 3 µl Ladder në skajin në 

të majtë.  
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Nga figura 4.5. vërehet që bandat e ADN-së bakteriale duken mjaft të qarta për të 

gjithë kampionët, përjashtuar kampionin A4, për të cilin prova u përsërit dhe u mor 

rezultat pozitiv.  

 

 
 

Figura 4.5. Pamje e xhelit për kampionët e G1 (a dhe b)  para proçesit të pastrimit të ADN-së 

 

-Proçesi i pastrimit të ADN-së bakteriale 

Ky proçes u realizua sipas metodës së NucleoSpin Gel and PCR Clean-up, bazuar në 

hapat e mëposhtëm: 

1. Përzihet  një vëllim i tretësirës së ADN-së me 2 vëllime të Buffer NTI (100 µl  

tretësirë PCR me 200 μl Buffer NTI). 

2. Vendoset  kolona e NucleoSpin në një tub mbledhës me vëllim 2 ml. Më pas 

centrifugohet në 8000 rpm për 30 sekonda. Derdhet tretësira në tubin 

mbledhës dhe kolona vendoset sërish në të njëjtin tub.  

3. Shtohet 700 µl Buffer NT3 në kolonën e NucleoSpin. Centrifugohet në 11 000 

rpm për 30 sekonda. Derdhet tretësira në tubin mbledhës dhe vendoset sërish 

kolona në të njëjtin tub.  

4. Centrifugohet në 11 000 rpm për 30 sekonda me qëllim largimin e plotë të 

Buffer-it NT3. Sigurohemi që të mos ketë kontakt të kolonës me tretësirën në 

tubin mbledhës poshtë saj në mënyrë që të shmangim çdo kontaminim të 

mundshëm të ADN-së (e cila ndodhet në kolonë) nga komponentët që 

larguam.  

Shënim: mbetjet e etanolit nga Buffer-i NT3 mund të pengojnë reaksionet 

enzimatikë. Largimi total i etanolit mund të arrihet nëpërmjet inkubimit të 

kolonës për 5 min në temperaturën 70
o
C para proçesit të larjes finale të 

tretësirës së ADN-së.  

5. Proçesi i fundit është “shpëlarje” përfundimtare të tretësirës së ADN-së me 30 

µl tretësirë Buffer NE pas vendosjes së kolonës së NucleoSpin në një tub 

mbledhës të pastër me vëllim 1.5 ml. Më pas inkubohet në temperaturën e 

ambjentit (18-25 
 0

C) për 1 min. Centrifugohet në 11 000 për 1 min.  
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4.3.3. REZULTATET E PROÇESIT TË SEKUENCIMIT TË 

BAKTEREVE TË GRUPIT G1 (a dhe b) 

 

Si përmbledhje nga sa më lart mund të themi që: bazuar në grupimin fenotipik dhe 

gjenotipik, shtamet e izoluar (anaerobë dhe dy shtamet aerobë) iu nënshtruan 

amplifikimit të zonës 16 S të ADN-së ribozomale. Më pas sekuenca e amplifikuar 16S 

iu nënshtrua proçesit të pastrimit (PCR clean-up; Macherey-Nagel GmbH & Co. KG, 

Germany) dhe u sekuencua duke përdorur primer-at 27f dhe 1492 f, të siguruar nga 

Eurofins MWG Operon, Ebersberg, Gjermani. Kromatogramat e sekeuencave 

përkatëse të të gjithë shtameve u përpunuan dhe u analizuan në programin Finch TV 

version 1.4.0 (Geospiza Inc., Seattle, WA, USA) dhe sekuencat e marra pas këtij 

proçesi u analizuan më tej dhe u klasifikuan nëpërmjet përdorimit të programit 

NucleotideBLAST. Bazuar në përputhshëmrinë maksimale të bazave me sekuencat 

përkatëse të të gjithë shtameve, u morën rezultatet e mëposhtëme të cilat së bashku 

me shtamet e identifikuar më parë paraqiten në tabelën 4.4. Shtamet e mësipërm të 

identifikuar paraqiten me ngjyrë të kuqe (Nr. 8-17 dhe nr. 30 e 32 në tabelë). 

 
Tabela 4.4 Përkatësia kod- specie bakteriale për shtamet bakterialë anaerobë e aerobë 

 
Nr. Sigla e bakterit Specia bakteriale 

1 LA1 Lactobacillus diolivorans 

2 LA2 Lactobacillus buchneri 

3 LA6 Lactobacillus parafarraginis 

4 LA7 Lactobacillus buchneri 

5 LA8 Lactobacillus diolivorans 

6 299 Lactobacillus plantarum 

7 PCR 236 Lactobacillus plantarum  

8 LAJ1 Lactobacillus zeae 

9 LAJ3  Lactobacillus parafarraginis  

10 LAJ9  Lactobacillus farraginis  

11 LAJ12  Lactobacillus zeae  

12 LAJ13  Lactobacillus zeae  

13 LAJ15 Lactobacillus zeae 

14 AJ1  Staphylococcus epidermidis  

15 AJ2  Lactobacillus zeae  

16 AJ4  Lactobacillus zeae 

17 AJ9  Lactobacillus farraginis  

18 AJ10  Stenotrophomonas maltophilia  

19 A1 Stenotrophomonas maltophilia 

20 A2 Stenotrophomonas maltophilia 

21 A3 Stenotrophomonas maltophilia 

22 A5 Microbacterium trichothecenolyticum 

23 BAT Bacillus turingensis 

24 SCB Bacillus neaslsonii 

25 596 Bacillus circulans 

26 PF90 Pseudomonas thorasceus 

27 K84 Bacillus subtilis 

28 11T  Bacillus circulans 

29 Bab 30 Bacillus brevis 

30 SCG Sphingomonas melonis 

31 A17 Bacillus subtilis 

32 B Bacillus almyloliquefaciens 
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4.4  Përgatitja e kulturave bakteriale  për provat “in vitro” 

 

Siç është përmendur edhe më lart, grupi i mikroorganizmave me të cilët u punua për 

testimin e vetive të tyre antagoniste në provat in vitro dhe in vivo, konsistoi në baktere 

anaerobe kryesisht specie të gjinisë Lactobacillus si edhe baktere aerobe (specie të 

disa gjinive, përfshirë gjininë Bacillus) të izoluar nga burime të ndryshëm. Për 

krijimin e këtij grupi mikroorganizmash pune, në rastin tonë, u mor nga kultura 

origjinale e ruajtur në frizer në temperaturën -80 
0
C  një sasi e vogël e secilës kulturë 

bakteriale dhe prej tyre u krijua një kopje e këtij grupi për përdorim për studimin tonë. 

Kopja origjinale e secilit bakter ruhet në kushtet e temperaturave të ngrirjes  në terren 

selektiv me 25 % glicerinë për secilin grup. Për secilin mikroorganizëm krijohen 

kushtet e rritjes në terren të lëngët dhe më pas ndiqet proçedura e përftimit biomasës 

së  mikroorganizmit deri në vendosjen e tij po në –80  
0
C  dhe përdorimi i tij për 

qellime të mëtejshme.  

 

Për këtë qëllim:  

- U përdor terren NB (Nutrient Broth)  për rritjen e baketreve aerobe në 

erlenmajer me 30 ml terren.  Rritja e bakterit realizohet në tundje në 30 
0
C për 

24-48 orë.  

 

- U përdor terren MRS -Broth (de Man, Rogosa and Sharpe)  në tuba me 10 ml 

terren secili, për rritjen e baktereve aerobë, të cilët më pas vendosen në kushte 

të rritjes anaerobike në prani të anaerocult-it (paketim ku përmbahen 

komponentë kimikë të aftë të thithin oksigjenin dhe të krijojnë mjedis anaerob 

në një mbyllje hermetike).  

 

U kontrollua zhvillimi i kulturave më sipër pas mesatarisht 48 orë në kushtet 

përkatëse dhë u vijua me vëzhgimin e secilës prej tyre në mikroskop për të parë 

pastërtinë,  kriter ky shumë i rëndësishëm para se një kulturë të vendoset për ruajte të 

gjatë në kushte të caktuara dhe/ose për përdorim të menjëhershëm. Më pas vijoi 

proçesi i përftimit të kulturave të ngrira sipas hapave më poshtë:  

 

1. Merret 10 ml nga përmbajtja ku kultura është zhvilluar në terren të lëngët.  

2.  Centrifugohet në 6000 rpm për 10 min. 

3. Derdhet faza e lëngët e përberë nga terreni. 

4. Mbi biomasën e kulturës shtohet 1 ml Skimmed Milk  dhe realizohet tretja e 

plotë.  

5.  Përmbajtja kalohet në në një tub ependorf  të vogël me tapë të filetuar dhe të 

mbyllur hermetikisht.  

6. Të gjitha kulturat të trajtuara në këtë mënyrë  vendosen në frizer në 

temperaturë  –80 
0
C për ruajtje.  

 

Proçesi që vijoi më tej ishte ai i realizimit të provave in vitro për vetitë antagoniste të 

të gjithë shtameve bakterialë të listuar më lart, ndaj 5 specieve mykore pathogjene në 

bimë (3 specie të gjinisë Fusarium, Rhizoctonia spp. dhe Slerotinia homoeocarpa). E 

detajuar metodika shpjegohet në vijim.  

 

 



89 
 

4.4.1. Provat e antagonizmit të baktereve (G1, G2 dhe G3) ndaj pesë specieve mykore 

pathogjenë të bimëve 

 

Pas provave paraprake që u realizuan me qëllim optimizimin e metodës nëpërmjet 

përdorimit të kulturave bakteriale të përzgjedhura rastësisht nga grupi në studim, u 

përshtatën metodat si për shtamet anaerobe dhe për ato aerobe të baktereve, kundrejt 

specieve mykore referuar edhe llojit të mykut. Kështu, bazuar në literaturë në këtë 

fushë, u përzgjodh metodika për provat e antagonizmit ndaj specieve mykore spor-

fromuese (specie të gjinisë Fusarium) dhe atyre jo-sporformuese (Rhizoctonia spp. 

dhe Sclerotinia homoeocarpa).  

 

4.4.1.1.  Provat e antagonizmit të baktereve acido-laktike ndaj  specieve të gjinisë 

Fusarium (F.culmorum, F. graminearum, F. oxysporum) 

 

Bakteret acido-laktike ishin grupi i parë me të cilin nisën provat in vitro kundrejt pesë 

specieve mykore pathogjene. Prova e parë në kuadër të optimizimit të metodës për 

këtë grup bakteresh u bë duke e marrë kulturën direkt nga pajisja ngrirëse ku ato 

ruhen në temperaturën -80 
0
C dhe duke e vendosur një sasi prej 100 µl kulturë 

bakteriale në trajtën e një spoti në qendër të pjatës, por u pa më pas që zhvillimi i tyre 

në disa raste nuk ishte i mirë dhe në shumë prej tyre mungonte totalisht. Kështu, u 

vendos që një sasi e vogël kulture e marrë nga frizeri në temperaturën –80 
0
C  të 

zhvillohej për 24 orë në tuba me 10 ml terren MRS-broth e më pas të vendosej në  

kushte anaerobike për zhvillimin e saj, në prani të anaerokalt-it në termostat në 30 
0
C. 

Pas 24 orësh materiali bakterial u centrifugua në 6000 rpm për 10-15 min dhe u largua 

terreni i lëngët. Nga biomasa u morën 100 µl për secilën kulturë bakteriale  për 

krijimin “spotit” në pjata me terren MRS-agar, siç tregohet në figurën 4.6. Spotet u 

lanë sërrish të zhvillohen në të njëjtat kushte si më sipër dhe pas 24 orësh të zhvillimit 

të tyre, u realizua prova me kulturën e parë mykore, Fusarium culmorum ( F820).  

 

 

 
 

Figura 4.6. Pamje e pjatave me kulturat në proçes 
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Eksperimenti u krye me suspensionin e sporeve të mykut në ujë steril me një 

përqëndrim  prej 10
5
 spore/ml. Hapat e mëtejshëm u ndoqën si në vijim:  

 

1- Merret 800 µl nga suspensioni mykor dhe hidhet në tub me 9 ml terren PDA 

Soft-Agar 0.8%. (Ky terren mbahet në banjo Mari për të shmangur 

ngurtësimin). 

2- Realizohet përzierje e fortë me qëllim homogjenizimin (vorteks). 

3- Derdhet përmbajtja mbi pjatën me terren MRS-agar mbi spotet e zhvilluar të 

baktereve. 

4- Vendoset në termostat në temperaturën 25 
0
C për 3-7 ditë (duke iu referuar 

edhe kohës së nevojshme të zhvillimit të mykut). 

 

Për secilën kulturë bakteriale dhe për të gjitha provat in in vitro eskperimentet u kryen 

në 3 prova (pjata)  paralele të njëjta dhe për secilin rast u realizua edhe prova e 

kontrollit. Kjo e fundit konsistoi në zhvillimin e mykut të vetëm në pjatë në të njëjtat 

kushte zhvillimi me provat e antagonizmit, por pa praninë e bakterit. Në këtë mënyrë 

u bë e mundur të vlerësohej suksesi ose jo i provave duke krahasuar zonat e zhvillimit 

të mykut në provën kontroll me ato të provave antagoniste. U realizua mesatarizimi i 

vlerës në milimetër të zonës së inhibimit si edhe deviacioni standard për zonat e 

matura të inhibimit për provat pozitive.  

 

 

4.4.1.2. Provat e antagonizmit të baktereve aerobe ndaj  specieve të gjinisë Fusarium 

(F.culmorum, F. graminearum, F. oxysporum) 

 

Referuar provave të antagonizmit të baktereve aerobe kundrejt tri specieve të gjinisë 

Fusarium, në këtë rast u veprua sipas metodikës mbështetur në literaturë (Yueju et al., 

2014). 

Në këtë rast efekti antagonist u vlerësua si edhe në të gjithë rastet e tjera nëpërmjet 

provës me kulturë dyshe në pjatë (bakter-myk). U përdor një prerje prej 5 mm e 

kulturës mykore bashkë me terren PDA dhe u vendos në qendër të pjatës dhe kultura 

bakteriale u vendos në katër anët e pjatës nëpërmjet strishimit në një distancë pothuaj 

të barazlarguar nga qendra (rreth 2.5 cm). Në pjatat respektive të kontrollit u vendos e 

njëjta prerje e kulturës mykore (në mungesë të kulturës bakteriale) në qendër të pjatës 

në mënyrë që rritja e kulturës mykore të ishte e njëjtë në të dy rastet. Të gjithë 

trajtimet u realizuan në tri prova paralele dhe pjatat u inkubuan në 28 
0
C për 3-5 ditë.  

 

     
 

Figura 4.7.  a) Bacillus subtilis dhe  b) B. amyloliquefaciens  
në antagonizëm me F. oxysporum 
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4.4.1.3. Provat e antagonizmit të baktereve acido-laktike dhe aerobe ndaj Rhizoctonia 

spp. dhe Slecotinia homoeocarpa.  

 

Në këtë rast, duke qënë se speciet mykore Rhizoctonia spp. dhe Sclerotinia 

homoeocarpa janë jo-sporformuese, u përdor për provat in vitro një pjesëz nga  

kolonia mykore e plotë duke ndjekur procedurën e vendosjes në njërin skaj të pjatës 

strishën bakteriale dhe në skajin tjetër koloninë mykore. Kështu, pas 24 orë zhvillimi 

në kushte anaerobe, në  të njëjtën pjatë ku u zhvillua bakteri, (në terren PDA) u 

vendos në skajin tjetër një pjesë prej 5 mm kulturë mykore nga kulturë e freskët. 

Pjatat më pas u vendosën në termostat në 25 
0
C për 3-7 ditë. Me të njëjtën metodë u 

punua edhe për grupin e baktereve aerobe me Rizoctonia spp., si edhe për të gjithë 

shtamet bakterialë (anaerobë dhe aerobë) kundrejt species Sclerotinia homoeocarpa. 

Edhe në këtë rast u realizuan tri prova paralele dhe kryen matjet në milimetër për 

zonën e zhvillimit të mykut (në ndryshim nga matja e zonës së inhibimit në rastin e 

suspesionit të mykut spor-formues). 
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4.5. REZULTATE DHE DISKUTIME 

 

Në tabelat dhe grafikët e mëposhtëm jepen në mënyrë të detajuar rezultatet e arritura 

nga analizimi in vitro i shtameve të baktereve anaerobe dhe aerobe ndaj specieve 

mykore në studim. U matën zonat e inhibimit për bakteret anaerobe dhe zonat e rritjes 

ose jo së mykut për bakteret aerobe për pesë speciet  mykore pathogjene të 

përgjedhura për këto prova.  

Në tabelat 4.5. dhe. dhe 4.6. jepen respektivisht diametrat e zonës së inhibimit në tri 

provat paralele për bakteret anaerobe dhe zona e rritjes së mykut në pjatë (mm) për 

bakteret aerobe ndaj species mykore Fusarium graminearum (është zbritur në të 

gjithë rastet e provave të baktereve anaerobe vlera 13 mm nga diametri i lexuar i 

zonës së inhibimit. Kjo vlerë që i përket diametrit të spoteve të krijuar nga 100 µl 

suspension bakterial, duke konsideruar diametër maksimal të pjatës D= 90 mm). 

Ndërsa në grafikët 4.8. dhe 4.9. paraqiten vlerat e mesatarizuara të këtyre zonave për 

shtamet anaerobë dhe për ata aerobë.  

 

Tabela 4.5. Paraqitja e zonave të inhibimit (mm) për provën e antagonizmit  BAL - F. 

graminearum 

 
Nr. Sigla e bakterit Diametri i zonës së inhibimit (mm) 

1 LA1 - - - 

2 LA2 Inhibim maksimal Inhibim maksimal Inhibim maksimal 

3 LA6 Inhibim maksimal Inhibim maksimal Inhibim maksimal 

4 LA7 Inhibim maksimal Inhibim maksimal Inhibim maksimal 

5 LA8 Inhibim maksimal Inhibim maksimal Inhibim maksimal 

6 299 Inhibim maksimal Inhibim maksimal Inhibim maksimal 

7 PCA 236 54 55 58 

8 LAJ1 45 42 47 

9 AJ3 Inhibim maksimal Inhibim maksimal Inhibim maksimal 

10 LAJ9    

11 LAJ12 Inhibim maksimal Inhibim maksimal Inhibim maksimal 

12 LAJ13 53 56 54 

13 LAJ15 50 53 53 

14 AJ1 49 45  

15 AJ2 Inhibim maksimal Inhibim maksimal Inhibim maksimal 

16 AJ4 60 55  

17 AJ9 45 39  

18 AJ10 Inhibim maksimal Inhibim maksimal Inhibim maksimal 

 

Prova e kontrollit: diametri i rritjes së mykut = 90 mm 
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Tabela 4.6. Paraqitja e zonave të rritjes së mykut (mm) për provën e antagonizmit baktere 

aerobë-F.graminearum 

 
Nr. Sigla e bakterit Zona e rritjes së mykut ( mm) 

1 A1 - - - 

2 A2 - - - 

3 A3 - - - 

4 A5 - - - 

5 BAT - - - 

6 SCB - - - 

7 596 - - - 

8 PF90 - - - 

9 K84 32 33 36 

10 11T - - - 

11 Bab 30 - - - 

12 SCG - - - 

13 A17 48 50 53 

14 B 35 30 32 

 

Prova e kontrollit: zona e rritjes së mykut = 85 mm 

 

 

 
 

Grafiku 4.1. Paraqitja e vlerave mesatare të zonës së inhibimit për BAL- F.graminearum 
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Grafiku 4.2. Vlerat mesatare të zonës së rritjes së mykut në provën bakteret aerobe - 

F.graminearum 

 

 

Siç shihet edhe nga grafikët 4.1. dhe 4.2., nga një numër total prej 32 speciesh 

bakteriale, 20 prej tyre e kanë dhënë pozitive provën e antagonizmit ndaj species 

F.graminearum, përfaqësuar ky rezultat nëpërmjet vlerave respektive mesatare të 

zonave të inhibimit dhe zonave të rritjes së mykut respektivisht për BAL dhe bakteret 

aerobe. Nëse do të bëjmë një krahasimim midis rezultateve të marra nga bakteret 

acido-laktike dhe ato aerobe, vihet re shumë qartë rezultati i lartë në rastin e 

laktobacileve (53% të provës e ka dhënë pozitive kjo kategori bakteresh) krahasuar 

me bakteret aerobe me sukses 9% të provës. Prova rezultoi negative për 38% të 

specieve të marra në shqyrtim, të cilat me përjashtim të shtamit LA1, të tjerat i 

përkasin grupit të baketreve aerobe. Rezulatet respektive të suksesit në provën e 

antagonizmit për dy kategoritë bakteriale jepen në grafikun 4.3. Referuar baktereve 

acido-laktike, vihet re provë inhibimi maksimale për shtamet: 

 

 LA2       (Lactobacillus bucneri) 

 LA6       (L. parafarraginis) 

 LA7       (L.bucneri) 

 LA8       (L. diolivorans) 

 299        (L. plantarum) 

 LAJ3     (L. parafarraginis) 

 LAJ12   (L. zeae) 

 AJ4       (L. zeae) 

 AJ10     (Stnotrophomonas  maltophilia).  

 

Në të gjithë rastet u vu re mungesa totale e zhvillimit të mykut edhe pas 7 ditësh , 

krahasuar me provën e kontrollit në të cilën kolonia mykore mbuloi të gjithë pjatën 

(D= 90 mm për provën e kontrollit, sinjifikon mbulimin e të gjithë pjatës më koloninë 

mykore). Të gjithë bakteret e tjerë acido-laktikë kanë dhënë provë inhibimi të 

suksesshme dhe vlera mesatare deri të larta të zonave të inhibimit që variojnë nga 32 

deri në 55 mm.  Veçojmë këtu krahas rasteve të tjera 299 dhe PCA, të dy shtame të 

species Lactobacillus plantarum, specie kjo shumë e rëndësishme dhe e studiuar në 
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fushën e biokontrollit  lidhur me mundësinë e prodhimit të metabolitëve me veti 

antimikrobiale.  

Referuar edhe studimeve bashkëkohore të shumta lidhur me potencialin si agjent 

biokontrolli të kësaj specieje, siç edhe është përmendur në Kapitullin I, disa nga 

komponentët më të njohur me veti antimikrobiale që shtame të kësaj specieje 

prodhojnë janë:  

 

a. Acidet : fenil laktik dhe hidroksi- 4 fenil laktik (Lavermicocca et.al., 2000).  

 

b. Acidi hidroksi-3 dekanoik, acidi hidroksi – (cis)-dodeken-5-oik, acidi ®-

hidroksi -3-tetradekanoik, etj.  

 

Studimet kanë treguar se këta metabolitë (acide yndyrorë), shoqërojnë rritjen 

bakteriale dhe përzierjet racemike të acideve të tillë, japin veti fungicide ndaj një 

spektri të gjerë speciesh mykore pathogjene në bimë (Sjorgen et al., 2003).  

 

Referuar shtameve aerobë (grafiku 4.2), në këtë rast sipas metodikës së ndjekur, është 

përcaktuar në milimetër zona e zhvillimit të mykut për provat e suksesshme. Tre prej 

shtameve baketriale tyre e kanë dhënë pozitive provën e antagonizmit; K84 dhe A17 

janë shtame të species Bacillus subtilis dhe B -Bacillus amyloliquefaciens. Të dyja 

këto specie janë gjithashtu mjaft të studiuara në fushën e mbrojtjes së bimëve. Ato 

njihen për kontrollin e infeksioneve të shkaktuar nga specie mykore pathogjene (siç 

është F.graminearum tek bima e grurit).  

 

Referuar edhe autorëve me në zë të studimeve në këtë fushë, është treguar gjithashtu 

se krahas inhibimit të zhvillimit të F.graminearum, me mjaft interes është edhe 

limitimi i prodhimit të mykotoksinës DON nga specie të gjinsë Bacillus. Specie të 

kësaj gjinie janë të afta të prodhojnë komponentë lipopeptidikë me aktivitet të fortë 

fungicid (Wachowaska et.al., 2013). 

 

 

 
 

Grafiku 4.3.  Paraqitja në përqindje e suksesit të provës së antagonizmit ndaj F.graminearum 
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Në tabelat 4.7 dhe 4.8 si edhe në grafikët 4.4 dhe 4.5 renditen rezultatet për provën e 

antagonizmit të shtameve anaerobë e aerobë ndaj species mykore Fusarium oxysporum.  

 

Tabela 4.7. Paraqitja e zonave të inhibimit (mm) për provën e antagonizmit  BAL - F. 

oxysporum subsp.lactucae 

Nr. Sigla e bakterit Diametri i zonës së inhibimit (mm) 

1 LA1 - - - 

2 LA2 30 32 29 

3 LA6 49 46 45 

4 LA7 31 30 35 

5 LA8 48 45 47 

6 299 54 55 53 

7 PCA 236 52 55 53 

8 LAJ1 55 54 52 

9 LAJ3 42 44 41 

10 LAJ9 50 45 55 

11 LAJ12 45 44 47 

12 LAJ13 50 51 50 

13 LAJ15 50 47 56 

14 AJ1 42 41 42 

15 AJ2 39 49 35 

16 AJ4 45 48 49 

17 AJ9 49 45 48 

18 AJ10 45 45 46 

 

Prova e kontrollit- diametri i rritjes së mykut = 90 mm 

 

Në figurën e mëposhtëme tregohet  prova e antagonizmit të shtamit LAJ13 (specia 

Lactobacillus zeae ndaj Fusarium graminearum. Kjo konsiderohet një provë e 

mirëfilltë pozitive e antagonizmit në kushte in vitro.  

 

       
 

Figura 4.8. Prova e antagonizmit të shtamit LAJ13 ndaj F.graminearum 
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Tabela 4.8.. Paraqitja e zonave të rritjes së mykut (mm) për provën e antagonizmit  baktere 

aerobë- F. oxysporum subsp.lactucae 

 

Nr. Sigla e bakterit Zona e rritjes së mykut ( mm) 
 

1 A1 - - - 

2 A2 - - - 

3 A3 - - - 

4 A5 - - - 

5 BAT - - - 

6 SCB - - - 

7 596 - - - 

8 PF90 - - - 

9 K84 35 30 31 

10 11T - - - 

11 Bab 30 - - - 

12 SCG - - - 

13 A17 42 47 45 

14 B 30 38 33 

Prova e kontrollit-  zona e rritjes së mykut = 50 mm 

 

 

 

 
 

Grafiku 4.4. Paraqitja e vlerave mesatare të zonës së inhibimit për BAL- F.oxysporum 

subsp.lactucae 
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       Grafiku 4.5. Vlerat mesatare të zonës së rritjes së mykut në provën baktere aerobë - 

F.oxysporum sp.lactucae 

 

Edhe në këtë rast shohim një provë të suksesshme të një numri të madh bakteresh 

kryesisht laktobacile, krahasuar me ato aerobe. Vlerat mesatare të zonave të inhibimit 

variojnë nga 32 mm deri ne 54 mm, në një interval vlerash mestare të krahasueshme 

me provën ndaj F.graminerum. Ajo që bie në sy është se disa prej specieve që me 

F.graminearum kanë dhënë provë inhibimi maksimale, në këtë rast karakterizohen 

nga vlera mesatare të inhibimit, si p.sh. rasti i LA2, 299, AJ2, etj. Kjo tregon 

potencialin më të lartë të këtyre shtameve antagonistë ndaj F.graminerum krahasuar 

me F.oxysporum subsp.lactucae. Por, në këtë rast vlerat mesatare janë sinjifikative 

dhe të konsideruara si prova të mirëfillta të sukssesshme të antagonizmit, pavarësisht 

mungesës së inhibimit total.  

Referuar shtameve aerobë, edhe në këtë rast tre prej tyre e kanë dhënë pozitive provën 

duke mundësuar zhvillimin të mykut rreth vlerave 30-40 mm (specifikisht K84, A17 

dhe B). Pra, edhe në këtë rast speciet e gjinisë Bacillus janë ato që japin rezultate të 

kënaqëshme, ndërkohë të gjithë shtamet e tjerë sërish kanë dhënë provë negative. 

Këto të fundit konsistojnë kryesisht në specie të gjinive Stenotrophomonas, 

Microbacterium dhe Bacillus (speciet brevis dhe circulans). Mesa duket, këto shtame 

nuk paraqesin potencial antagonist referuar specieve mykore në studim, por mbetet të 

testohen ndaj specieve të tjera të grupit të pathogjenëve të bimëve.  

Siç edhe tregohet nga grafiku 4.6. rezultati i suksesit të provës së antagonizmit, 

përputhet saktësisht me atë të arritur  nga prova ndaj F.graminearum. si edhe në rastin 

e parë, mbizotëron me 53% efekti shtameve anaerobë ndaj atyre aerobë.  

 
Grafiku 4.6. Paraqitja në përqindje e suksesit të provës së antagonizmit  ndaj 

F.oxysporum lactucae 
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Në tabelat 4.9 dhe 4.10 si edhe në grafikët 4.7 dhe 4.8,  tregohen rezultatet për provën e 

antagonizmit të baktereve anaerobë e aerobë ndaj species së tretë mykore të gjinisë Fusarium- 

F. culmorum. 

 

Tabela 4.9. Paraqitja e zonave të inhibimit (mm) për provën e antagonizmit  BAL -F. 

culmorum 

 
Nr. Sigla e bakterit Diametri i zonës së inhibimit (mm) 

1 LA1 40 42 44 

2 LA2 42 43 45 

3 LA6 33 43 27 

4 LA7 43 46 46 

5 LA8 23 23 25 

6 299 23 25 27 

7 PCA 236 23 31 27 

8 LAJ1 47 34 41 

9 ALJ3 32 36 37 

10 LAJ9 37 41 43 

11 LAJ12 41 43 41 

12 LAJ13 31 43 39 

13 LAJ15 33 31 33 

14 AJ1 62 63 65 

15 AJ2 65 63 68 

16 AJ4 90 90 90 

17 AJ9 58 61 61 

18 AJ10 90 90 90 

Prova e kontrollit: diametri i rritjes së mykut= 90 mm 

 

 

Tabela 4.10. Paraqitja e zonave të rritjes së mykut (mm) për provën e antagonizmit baktere 

aerobë- Fusarium culmorum 

 
Nr. Sigla e bakterit Zona e rritjes së mykut ( mm) 

1 A1 - - - 

2 A2 - - - 

3 A3    

4 A5 - - - 

5 BAT - - - 

6 SCB    

7 596    

8 PF90 - - - 

9 K84 32 30 34 

10 11T - - - 

11 Bab 30 - - - 

12 SCG - - - 

13 A17 41 39 38 

14 B 31 36 37 

Prova e kontrollit, zona e rritjes së mykut=  80 mm 
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Në figurën 4.9 tregohet rasti i antagonizmit shumë të dukshëm të shtamit AJ2 (specia 

Stenotrophomonas maltophilia) ndaj Fusarium culmorum, krahasuar me provën 

kontroll. 

   

Figura 4.9. Prova e antagonizmit të shtamit AJ2 ndaj F. culmorum 

 

 

 

 
 

Grafiku 4.7. Paraqitja e vlerave mesatare të zonës së inhibimit për BAL- F.culmorum 
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Grafiku 4.8. Vlerat mesatare të zonës së rritjes së mykut në provën  baktere aerobe- 

F.culmorum 

 

 

Referuar shtameve anaerobë, shihet që një numër pothuaj si edhe në dy rastet e parë 

janë bakteret anaerobë që e kanë dhënë në numër më të lartë provën pozitive të 

antagonizmit ndaj F. culmorum. Diametrat mesatarë të zonave të inhibimit variojnë 

nga 25 mm (për shtamin 299, të species L.plantarum) deri në 90 mm, inhibimi 

maksimal (nga shtamet AJ4 dhe AJ10 respektivisht të specieve L.zeae dhe S. 

maltophilia, kjo e fundit e identifikuar si bakter aerob nga grupi i mikroorganizmave 

të panjohur, por mendohet të mund të jetë fakultativ duke qënë se ishte pjesë e grupit 

të mikroorganizmave të zhvilluar shumë mirë në kushte anaerobe). Referuar 

krahasimit të provave midis baktereve anaerobe dhe atyre aerobe, edhe në këtë rast 

prova ka rezultuar pozitive për të gjithë bakteret anaerobe dhe referuar atyre aerobë, 

janë të njëjtët shtame që kanë rezultuar të suksesshëm në antagonizëm ndaj F. 

culmorum. Kjo tregohet në grafikun 4.9.  

 

 
 

Grafiku 4.9. Paraqitja në përqindje e suksesit të provës së antagonizmit ndaj 

F.culmorum 
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- Rezultatet ndaj dy specieve mykore jo-sporformuese (Rhizoctonia spp. dhe 

Sclerotinia homoeocarpa) 

 

Në tabelën 4.11. dhe në grafikun 4.10. jepen rezultatet e arritura nga prova e 

antagonizmit të të gjithë shtameve bakterialë ndaj pathogjenit Rhizoctonia spp. 

Referuar vlerave mesatare të zonës në mm të zhvillimit të kulturës mykore. Intervali i 

këtyre vlerave shkon nga 44.3 mm deri në 59.3 mm. Këto prova konsiderohen me 

efektivitet të lartë referuar potencialit antagonist të këtyre shtameve.  

 
Tabela 4.11. Zonat e rritjes së mykut në antagonizmin ndaj  Rhizoctonia spp. 

 
Nr. Sigla e bakterit Zona e rritjes së mykut (mm) 

1 LA1 - - - 

2 LA2 55 54 54 

3 LA6 48 50 47 

4 LA7 55 54 53 

5 LA8 48 43 48 

6 299 58 58 56 

7 PCA 236 52 51 50 

8 LAJ1 57 55 55 

9 LAJ3 49 48 50 

10 LAJ9 79 48 48 

11 LAJ12 52 51 52 

12 LAJ13 53 52 55 

13 LAJ15 55 59 58 

14 AJ1 42 46 45 

15 AJ2 58 59 58 

16 AJ4 54 55 58 

17 AJ9 448 48 49 

18 AJ10 56 58 52 

19 A1 55 55 53 

20 A2 - - - 

21 A3 - - - 

22 A5 - - - 

23 BAT - - - 

24 SCB - - - 

25 596 - - - 

26 PF90 45 54 50 

27 K84 50 52 54 

28 11T - - - 

29 Bab 30 - - - 

30 SCG - - - 

31 A17 - - - 

32 B 57 60 61 

Prova e kontrollit: zona e rritjes së mykut =  70 mm 
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Figura 4.10. Prova e antagonizmit të shtamit B (Bacillus amyloliquefaciens) ndaj 

Rhizoctonia spp. 

 

  
 

Grafiku 4.10. Paraqitja e vlerave mesatare të diametrit të rritjes së mykut për të gjithë 

shtamet ndaj Rhizoctonia spp. 
 

Siç shihet edhe nga grafiku 4.10, përveç shtamit LA1 (specia Lactobacillus 

diolivorans), të gjithë të tjerët referuar grupit të anaerobëve, e kanë dhënë pozitive 

provën e antagonizmit edhe pas 6-7 ditësh. Shihet që AJ1 është shtami me potencial 

më të lartë. Ai i përket species Staphylococcus epidermidis. Me potencial të afërt me 

të konsiderohen edhe shtamet LAJ3, LAJ9 dhe AJ9, respektivisht Lactobacillus 

parafarranginis dhe L. farranginis. 

Referuar shtameve aerobë, edhe në këtë rast kanë rezultuar të suksesshëm në këtë 

provë shtamet: K84, A17 dhe B të trija specie të gjinisë Bacillus. Provave pozitive të 

aerobëve i është shtuar edhe shtami A1 -Stenotrophomonas maltophilia. Mbështetur 

edhe në studime paralele është i njohur efekti antagonist i kësaj specieje ndaj R. 

solani, por edhe ndaj pathogjenëve të tjerë në sajtë të prodhimit të kitinazës si 

komponent me veti anti-mykore (Zhongge et al., 1999). Probabilisht, ky efekt mund të 

vijë edhe nga e aftësia e kësaj specieje për të prodhuar edhe një tjetër komponim me 

veti antimykore të quajtur maltofilinë, komponim ky i zbuluar rishtazi nëpërmjet 

izolimit nga filtrati i kulturës me anën e Mas-Spektrometrisë (Jakobi et al., 1996). 

Referuar suksesit në përqindje të shtameve të testuara, siç shihet edhe nga grafiku 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jakobi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8982338
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4.11, laktobacilet përbëjnë 53% të provave pozitive, shtamet aerobe përbëjnë 13 % 

dhe prova rezultoi negative për 34% të shtameve bakteriale.  

 
 

Grafiku 4.11. Paraqitja në përqindje e suksesit të provës së antagonizmit ndaj Rhizoctonia-s 

 

Në tabelën 4.12 dhe në grafikun 4.12 paraqiten rezultatet e provës së antagonizmit të 

baktereve anaerobë e aerobë ndaj species pathogjene të barit të fushave, Sclerotinia 

homoeocarpa.  

Tabela 4.12. Zonat e rritjes së mykut në antagonizmin ndaj S.homoeocarpa 

 
Nr. Sigla e bakterit Zona e rritjes së mykut (mm) 

1 LA1 - - - 

2 LA2 58 55 57 

3 LA6 58 56 58 

4 LA7 55 52 53 

5 LA8 - - - 

6 299 - - - 

7 PCA 236 68 64 65 

8 LAJ1 67 67 66 

9 LAJ3 53 56 55 

10 LAJ9 55 54 56 

11 LAJ12 60 59 58 

12 LAJ13 - - - 

13 LAJ15 - - - 

14 AJ1 52 51 53 

15 AJ2 - - - 

16 AJ4 - - - 

17 AJ9 54 53 54 

18 AJ10 - - - 

19 A1 - - - 

20 A2 - - - 

21 A3 - - - 

22 A5 - - - 

23 BAT - - - 

24 SCB - - - 

25 596 - - - 

26 PF90 - - - 

27 K84 - - - 

28 11T - - - 

29 Bab 30 - - - 

30 SCG - - - 

31 A17 35 36 33 

32 B 70 70 71 

Prova e kontrollit diametri i rritjes së mykut = 63 mm 
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Nga figura 4.11. shihet qartë efekti antagonist i shtamit LA7 (specia Lactobacillus 

buchneri) ndaj S.homoeocarpa, krahasuar me provën kontroll. 

  
 

Figura 4.11. Prova e antagonizmit të shtamit LA7 ndaj S.homoeocarpa 

 

 
 

 
 

Grafiku 4.12. Paraqitja e vlerave mesatare të rritjes së mykut për të gjithë shtamet ndaj 

Sclerotinia homoeocarpa 

 

 

Nga grafiku 4.12  shihet që në ndryshim nga provat e mëparëshme, në këtë rast jo të 

gjithë laktobacilet e kanë dhënë pozitive këtë provë antagonzimi. Kjo tregon se është 

specia mykore në këtë rast që realizon një lloj “seleksionimi” ndaj specieve bakteriale 

me potencial antagonist ndaj saj. Mungon në këtë rast efektiviteti i shtamit 299, i cili 

është konsideruar një nga shtamet me potencial më të lartë ndaj të gjitha specieve të 

tjera mykore. Referuar edhe literaturës, është i njohur fakti që mikroorganizmat më të 

favorshëm në biokontrollin e sëmundjes së shkaktuar nga Sclerotinia homoeocarpa, 

janë specie mykore si: Fusarium heterosporum, Giocladum virens, mikroorganizma 

nativë të tokave si edhe përzierje mikroorganizmash me veti antagoniste (Leslie et al., 

1994). Vihet re një shpëndarje pothuaj uniforme në specie që e kanë dhënë pozitive 

këtë provë antagonizmi. Përmendim shtamet LA2 dhe LA7 të species Lactobacillus 

buchneri; shtamet LA6 dhe LAJ3 të species Lactobacillus parafarraginis; shtamet 

LAJ9 dhe AJ9, të species Lactobacillus farraginis.  

Referuar shtameve anaerobë, mungon veprimi antagonist i shtamit K84, i cili ka 

rezultuar pozitiv në të gjitha provat e tjera. Referuar edhe punëve kërkimore lidhur me 

pathologjinë nga kjo specie mykore, specia B. subtilis nuk hyn në grupin e 

mikroorganizmave specifikë antagonisë ndaj species S. homoeocarpa.  
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Vihet re gjithashtu inhibim i dukshëm nga Bacillus amyloliqyefaciens, i vetmi që ka 

dhënë provë pozitive ndër specie e gjinisë Bacillus (shtami B në grafik). Ky bakter ka 

rezultuar i suksesshëm ndaj të gjitha provave in vitro të antagonizmit ndaj pesë 

specieve pathogjene mykore në studim.  

Prova rezultoi negative për pothuaj të njëjtat shtame që nuk kanë paraqitur efekt 

antagonist as në katër speciet e tjera mykore, përmendim këtu: A1, A2, A3, A5, BAT, 

SCB, etj, kryesisht specie të gjinive Stenotrophomonas dhe Bacillus. 

Referuar vlerësimit të suksesit të provës në përqindje, shihet që në këtë rast prova ka 

rezultuar negative për 65% të specieve bakteriale dhe me një rënie deri në vlerën 29%  

për grupin e anaerobëve krahasuar me provat e mëparëshme.  

 

 

 
 

Grafiku 4.13. Paraqitja në përqindje e suksesit të provës së antagonizmit ndaj S. 

homoeocarpa 

 

 

 

Në tableat 4.13. dhe 4.14. jepen të përmbledhura rezultatet e arritur nga përpunimi i të 

dhënave respektivisht për zonat e inhibimit për bakteret anaerobë dhe për zonat e 

rritjes së mykut në provat me bakteret aerobë. Krahas vlerave mesatare është 

llogaritur për provat në triplikat edhe deviacioni standard.  
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Tabela 4.13. Përpunimi i të dhënave për provat e antagonizmit in vitro për bakteret anaerobe 

 
Nr.  Sigla e 

bakterit 

Specia bakteriale Fusarium 

culmorum  

Fusarium 

gramiearum 

Rhisoctonia 

spp. 

  

Slerotinia 

homoeocarpa 

       

Fusarium 

oxysporum 

Vlera mesatare e zonës së inhibimit ( mesatarja ± deviacioni strandard) 

1 LA1  42 ± 2.00 - - - - 

2 LA2 L. buchneri 43.3 ± 1.53 90.0 ± 0.00 54.3 ± 0.58 56.7 ± 1.53 30.3 ± 1.53 

3 LA6 L. parafarraginis 34.3 ± 8.08 90.0 ± 0.00 48.3 ± 1.53 56.3 ± 1.15 46.7 ±2.08 

4 LA7 L. buchneri 45 ± 2.00 90.0 ± 0.00 54.0 ± 1.00 53.3 ± 1.53 32.0  ± 2.65 

5 LA8 L. diolivorans 23.7 ± 1.15 90.0 ± 0.00 46.3 ± 2.89 - 46.7 ± 1.53 

6 299 L. plantarum 25.0 ± 2.00 90.0 ± 0.00 57.3 ± 1.15 - 54.0 ± 1.00 

7 PCR 

236 

L.plantarum 27 ± 4.00 55.7 ± 2.08 51.0 ± 1.00 65.7 ± 2.08 53.3 ± 1.53 

8 LAJ1 Lactobacillus zeae 40.7 ± 6.51 44.7 ± 2.52 55.7 ± 1.15 66.7 ± 0.58 53.7 ± 1.53 

9 LAJ3 Lactobacillus 

parafarraginis 

35.0 ± 2.00 90.0 ± 0.00 49.0 ± 1.00 54.7 ± 1.53 42.3 ± 1.53 

10 LAJ9 Lactobacillus 

farraginis 

40.3 ± 3.06 44.7 ± 1.53 48.7 ± 0.58 55.0 ± 1.00 50.0 ± 5.00 

11 LAJ12 Lactobacillus zeae 41.7 ± 1.15 90.0 ± 0.00 51.7 ± 0.58 59.0 ± 1.00 45.3 ± 1.53 

12 LAJ13 Lactobacillus zeae 37.70±6.11 54.3 ± 1.53 54.0 ± 1.00 - 50.3 ± 0.58 

13 LAJ15 Lactobacillus zeae 32.3 ± 1.15 52.7 ± 2.52 57.3 ± 2.08 - 51.0 ± 4.58 

14 AJ1 Staphylococcus 

epidermis 

63.3 ± 1.53 46.7 ± 2.08 44.3 ± 2.08 52.0 ± 1.00 41.7 ± 0.58 

15 AJ2 Lactobacillus zeae 65.3 ± 1.53 90.0 ± 0.00 58.3 ± 0.58 - 44.3 ± 5.03 

16 AJ4 Lactobacillus zeae 90.0 ± 0.00 57.7 ± 2.52 55.7 ± 2.08 - 47.3 ± 2.08 

17 AJ9 Lactobacillus 

farraginis 

60.0 ± 1.73 42.3 ± 3.06 48.3 ± 0.58 53.7 ± 0.58 47.3 ± 2.08 

18 AJ10 Stenotrophomonas 

maltophilia 

90.0 ± 0.00 90.0 ± 0.00 55.3 ± 3.06 - 45.3 ± 0.58 

 

 

Tabela 4.14. Përpunimi i të dhënave për provat e antagonizmit in vitro për bakteret aerobe 

 
Nr.  Sigla e 

bakterit 

Specia bakteriale Fusarium 

culmorum  

Fusarium 

gramiearum 

Rhisoctonia 

spp. 

  

Slerotinia 

homoeocarpa 

       

Fusarium 

oxysporum 

Vlera mesatare e zonës së rritjes së mykut ( mesatarja ± deviacioni strandard) 

1 A1 Stenotrophomonas 

maltophilia 

- - 54.3 ± 1.15 - - 

2 A2 Stenotrophomonas 

maltophilia 

- - - - - 

3 A3 Stenotrophomonas 

maltophilia 

- - - - - 

4 A5 Microbacterium 

trichothecenolyticum 

- - - - - 

5 BAT B. turingensis - - - - - 

6 SCB B. neaslsonii - - - - - 

7 596 B.circulans - - - - - 

8 PF90 Pseudomonas 

thorasceus 

- - 49.7 ± 4.51 - - 

9 K84 B.subtilis 32±2.00 33.7±2.08 52.0 ± 2.00 - 32±2.64 

10 11T B. circulans - - - - - 

11 Bab 30 Bacillus brevis - - - - - 

12 SCG Sphintgomonas 

melonis 

- - - - - 

13 A17 B. subtilis 39.3±1.52 50.3±2.51 - 34.7 ± 1.53 44.7±2.51 

14 B B. almiloliquefances 34.7±3.21 32.3±2.51 59.3 ±2.08 70.3 ± 0.58 33.7±4.04 
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Nëse bëjmë një përmbledhje të rezultateve më sipër, mund të themi se: LA1, shtam 

species Lactobacillus diolivorans, është i vetmi shtam që ka dhënë vetëm një provë 

pozitive, atë ndaj Fusarium culmorum. Të gjitha speciet e tjera të baktereve anaerobë, 

kryesisht acido-laktike kanë dhënë provë pozitive ndaj të pestë myqeve pathogjenë, 

përfaqësuar nëpërmjet vlerave mesatare të zonave të inhibimit. Ajo që bie në sy është 

prova pozitive me vlera të konsiderueshme të zonave të inhibimit të të gjithë 

laktobacileve ndaj species mykore pathogjene F.gramiearum. Ky u konsiderua një 

rezultat shumë pozitiv dhe shumë i vlefshëm për t’u testuar edhe në prova in vivo. 

Kështu, në studimin tonë mundëm të realizonim eksperimente in vivo në bimën e 

grurit ndaj F.graminearum nëpërmjet përdorimit e një përzierjeje bakteresh acido-

laktike dhe aerobe të testuara in vitro  në eksperimentet e mësipërm (baktere me 

rezultat të lartë në provën in vitro), siç edhe do të tregohet në kapitullin që vijon. 

Mund të jetë me interes për studime  në vazhdim edhe përdorimi i specieve të tjera 

krahas atyre që ne kemi përzgjedhur në prova in vivo. Intervali i vlerave mesatare të 

inhibimit tregon rezultat inhibimi maksimal ndaj F.graminearum. Në shumë prej 

rasteve është pikërisht inhibimi ndaj kësaj specieje (treguar nëpërmjet vlerës mesatare 

të zonës së inhibimit) që bën diferencën me provat e inhibimit nga po i njëjti bakter 

ndaj specieve të tjera mykore.   

 

- Rezultate krahasuese referuar antagonizmit të shtameve të specieve të njëjta si 

edhe shtameve individualë 

 

Në grafikët e mëposhëm tregohen disa rezultate krahasuese të provave të 

antagonizmit in vitro për shtame të të njëjtës specie bakteriale në studim ndaj pesë 

specieve pathogjene mykore. Kështu, në grafikun 4.14. jepet krahasimi i rezultateve 

për shtamet LA2 dhe LA7, të dy shtame të species L. buchneri. Siç shihet edhe nga 

grafiku, vlerat mesatare të zonave të inhibimit janë pothuaj të përputhshme për provat 

e antagonizmit ndaj specieve ë gjinisë Fusarium. Vlen të theksohet inhibimi maksimal 

i të dy shtameve ndaj F.graminearum. Referuar specieve të tjera pathogjene, vlerat 

janë të konsiderueshme rreth vlerave mesatare të diametrit të inhibimit. Arsyetimi 

ëshë i njëjtë referuar antagonizmit ndaj S.homoeocarpa dhe Rhizoctonia spp. lidhur 

me zonat e rritjes së mykut në milimetër.  

 

    
 

Grafiku 4.14. Krahasimi i provave të antagonizmit për shtame të species L.bucneri 
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Në grafikun 4.15. paraqiten rezultatet krahasuese midis shtameve 299 dhe PCA236 të 

species Lactobacillus plantarum. Vërehet një diferencë në inhibimin e Fusarium 

graminearum, edhe pse vlerat janë të konsiderueshme. Shtami 299 ka treguar inhibim 

maksimal ndaj kësaj specieje mykore duke dhënë një vlerë prej 90 mm të zonës së 

inhibimit në të tri provat paralele.  

Njëkohësisht vërehet që po ky shtam ka dhënë negative provën e inhibimit ndaj S. 

homoeocarpa. Shtami PCA 236 ka dhënë vlerë mesatare të zonës së rritjes së mykut 

prej 60 mm. Nëse i referohemi të tri specieve të tjera mykore, shohim që vlerat që 

përfaqësojnë respektivisht zonën e inhibimit dhe atë të rritjes së mykut, janë pothuaj 

të përafërta. Kjo tregon se këto shtame japin pothuaj të njëjtin rezultat referuar pesë 

specieve mykore.  

 

      
 

Grafiku 4.15. Krahasimi i provave të antagonizmit për dy shtame të species L.plantarum 

 

 

Në grafikun 4.16. paraqitet krahasimi i rezultateve midis shtameve të species 

Lactobacillus zeae. Vihet re kombinimi i rasteve të përputhshmërisë së rezultateve me 

vlerat e diferencuara ndaj pesë specieve pathogjene mykore. Nëse i referohemi 

inhibimit ndaj F.graminearum, shohim që nga pesë specie bakteriale, dy prej tyre 

kanë dhënë inhibim maksimal (LAJ12 dhe AJ2) ndërkohë që tri të tjerat kanë dhënë 

gjithashtu vlera të konsiderueshme në intervalin rreth 40 mm deri rreth 60 mm. Kjo 

konsiderohet një provë mjaft pozitive e antagonizmit të këtyre shtameve ndaj specieve 

mykore.  

Referuar F.oxysporum, shohim që vlerat mesatare variojnë nga 44 mm deri në rreth 

50 mm dhe pothuaj në këtë interval varion edhe inhibimi ndaj Rhizoctonia spp. Në 

provën e inhibimit ndaj Sclerotinia homoeocarpa, shohim që LAJ12 dhe AJ1 e kanë 

dhënë pozitive këtë provë me vlera të konsiderueshme të diametrave të zonës së 

inhibimit (respektivisht 59 dhe 52 mm), ndërkohë që tri shtamet e tjerë e kanë dhënë 

negative këtë provë, pra nuk kanë shfaqur veti inhibuese ndaj kësaj specieje mykore. 

LAJ3 konsiderohet në këtë rast si shtami që ka dhënë vlerën më të ulët mesatare të 

zonës së inhibimit me D= 37.7 mm ndaj F.culmorum.  
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Grafiku 4.16. Krahasimi i provave të antagonizmit për shtame të species L.zeae 

 

 

Në grafikët 4.17 dhe 4.18, tregohen provat krahasuese të inhibimit për LAJ3 dhe LA6, 

shtame të species Lactobacillus parafarraginis dhe LAJ9 dhe AJ9, shtame të L. 

farraginis. Në të dy rastet respektivisht vihet re një përputhshmëri shumë e lartë e 

rezultateve. Nga grafiku 4.24 shohim vlera shumë të përafërta të mesatareve të zonave 

të inhibimit. Vihet re sërish inhibimi maksimal ndaj F.graminearum  si edhe vlera 

relativisht të larta të diametrave ndaj specieve të tjera mykore. Ka një inhibim 

lehtësisht më të ulët ndaj species F. culmorum për të dyja speciet, gjë që tregohet nga 

D = 35 mm.  

Referuar grafikut 4.18, me një diferencë relativisht të vogël paraqitet prova e 

inhibimit ndaj F.culmorum, ndërkohë që ndaj specieve të tjera mykore ka një 

diferencë mjaft të vogël të diametrave. Të katër këta shtame kanë rezultuar efektivë në 

antagonizëm më specien mykore S. homoeocarpa, gjë që na tregon se mund të 

provohet të shihen edhe prova in vivo ndaj kësaj specieje pathogjene të barit të 

fushave.  

 

   
 

Grafiku 4.17. Krahasimi i provave të antagonizmit për shtame të species L.parafarraginis 
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Grafiku 4.18. Krahasimi i provave të antagonizmit për shtame të species L. farraginis 

 

Nga grafikët e mëposhtëm, veçohet rasti i shtamit LA1 (grafiku 4.19 a), i cili ka dhënë 

provë pozitive vetëm ndaj F.culmorum dhe njëkohësisht vihet re që me përjashtim të 

një rasti (AJ1), shtamet e tjerë kanë dhënë negative provën e antagonizmit ndaj S. 

homoeocarpa. Kjo tregon se si edhe në rastet e tjera të provave negative 

“seleksionimin” e shtameve antagoniste nga vetë speciet mykore pathogjene të 

bimëve. Ky rezultat lidhur me S. homoeocarpa deri diku edhe pritej sepse siç është 

përmendur edhe më lart, janë mjaft specifikë mikroorganizmat që veprojnë si 

antagonistë ndaj saj dhe kryesisht përbëhen nga mikroorganizma të tokës, ose të 

zbërthimit të materialeve organikë.  

Vlen të veçohet nga grafiku prova maksimale e inhibimit nga AJ10 

(Stenotrophomonas maltophilia ndaj dy specieve mykore F. graminearum dhe 

F.culmorum.  

 

 

  
a)                                                                b) 

Grafiku 4.19.  Prova e antagonizmit për:  

a) Lactobacillus diolivorans,  b) Stenotrophomonas maltophilia 

 

 

Referuar rezultateve për shtamet e specieve aerobe, në grafikun 4.20 krahasohen 

rezultatet e shtameve K84 dhe A17 të species Bacillus subtilis. Shihet që prova ka 
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rezultuar negative për K84 ndaj S.homeocarpa dhe për A17 ndaj Rhizoctonia spp. 

Referuar rasteve të tjera, prova është pozitive dhe ka diferenca të konsiderueshme 

ndaj të tri specieve të tjera mykore.  

 

 
 

Grafiku 4.20. Prova e antagonozmit për shtame të species Bacillus subtilis 

 

Shtami A1 (specia Stenotrophomonas maltophilia), ka rezultuar me efekt pozitiv 

antimykor vetëm ndaj species pathogjene Rhizoctonia spp. duke dhënë një vlerë prej 

54.3 mm të rritjes së kolonisë mykore në pjatë. Referuar pathogjenëve të tjerë, ky 

shtam nuk rezulton të paraqesë veti antagoniste ndaj asnjërit prej tyre.  

Po ashtu edhe PF90 (Pseudomonas thorasceus), ka dhënë pozitive provën ndaj 

Rhizoctonia spp. dhe provë negative ndaj specieve të tjera mykore. Siç mund edhe të 

kuptohet përveç rastit të Rhizoctonia spp., këta dy shtame nuk mund të shërbejnë si 

agjentë biokontrolli ndaj speceive të tjera mykore, të cilat paraqiten më 

“seleksionuese” krahasuar me Rhizoctonia-n. Nëse i referohemi edhe literaturës 

ndërkombëtare, speciet e mësipërme nuk janë të hasura si agjentë të mundshëm 

biokontrolli për p.sh fusariozën në bimë. Probabilisht kjo mund të shpjegojë provën 

negative antagoniste ndaj 4 specieve të tjera nga këta dy shtame bakteriale.  

 

a)  b)  

 
Grafiku 4.21. Provat e antagonzimit për a) S. maltofischia dhe b) P.thorasceus 
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              Grafiku 4.22. Prova e antagonizmit për B. amyloliquefaciens 

 

Sa i përket shtamit B (specia B. amyloliquefaciens), në grafikun 4.22, shihet që ai ka 

rezultuar me efekt të konsiderueshëm antagonist ndaj të gjitha specieve mykore. Në 

fakt edhe në literaturë, siç është përmendur edhe në pjesën teorike, është mjaft i 

studiuar prodhimi i komponentëve të ndryshëm me veti antimikrobiale nga kjo specie. 

Duket qartë edhe në këtë studim efekti i fortë pothuaj në të gjitha rastet përfaqësuar 

me vlera mjaft sinjifikative të zonave të inhibimit ndaj specieve mykore në studim. Si 

rezultat, ky konsiderua së bashku me disa shtame të tjerë për provat in vivo në bimën 

e grurit.  
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KAPITULLI V 

Provat e antagonizmit in vivo. Biokontrolli ndaj Fusarium 

graminearum- pathogjen i bimës së grurit 

 
 

5.1. Përmbledhje 

 

Pas realizimit e provave in vitro të antagonizmit të grupit të baktereve anaerobë e 

aerobë kundrejt kulturave mykore në studim, studimi vazhdoi më tej me realizimin e 

provave in vivo për për mundësinë e biokontrollit të sëmundjes FHB (Fusarium Head 

Blight), e shkaktuar nga Fusarium graminearum në bimën e grurit. Siç është 

përmendur, kjo sëmundje në fushën agri-kulturore konsiderohet mjaft problematike sa 

i përket shëndetit të njeriut, prodhimtarisë dhe aspektit ekonomik. Për studimin e 

efektit direkt në bimë të baktereve kundrejt mykut pathogjen tek bima e grurit, u 

realizua një bashkëpunim i frytshëm dhe i vazhdueshëm me grupin e punës së një 

departamenti bashkëpunues në projekt, nga i cili u siguruan edhe kulturat mykore për 

eksperimentet e mëparshme. Në konsultim të vazhdueshëm edhe me literaturë të 

studimeve të ngjashëm, u ndërtua protokolli ku u bazua kjo fazë eksperimentale. Ai 

shpjegohet i detajuar në vijim. Për të realizuar provën in vivo në bimën e grurit, u 

krijua mundësia të punohej direkt në fushë në bimën e mbjellë. Bazuar në 

eksperiencën e mëparëshme të grupit të punës në këtë fushë, u realizua një ndarje në 

një numër sipërfaqësh trajtimi, secila prej tyre e përbërë nga katër parcela. 

Mesatarizimi në vlera të të dhënave të tyre përfaqësoi rezultatet për secilën sipërfaqe 

respektive. Vetë sipërfaqet iu nënshtruan edhe trajtimeve të tjera paralele me metoda 

të kontrollit të sëmundjes. Përmendim këtu përdorimin e pesticideve të disponueshëm 

në treg. Kjo u realizua me qëllim krahasimin e rezultateve që do të merreshin 

nëpërmjet aplikimit të një përzierjeje kulturash bakteriale si agjentë biokontrolli. 

Gjithashtu, u përdorën për vlerësimin dhe krahasimin e rezultateve edhe dy sipërfaqe 

kontrolli. E para nuk u trajtua as me bakteret dhe as me mykun dhe e dyta u infektua 

në mënyrë artificiale me mykun pathogjen, pa praninë e baktereve. U vlerësua 

incidenca dhe graviteti i atakimit të bimës nga sëmundja dhe u arrit në përfundimin se 

trajtimi preventiv (para proçesit të  infektimit në mënyrë natyrore apo artificiale me 

inokulin e species mykore) rezultoi në vlerë të reduktimit të incidencës së sëmundjes 

prej rreth 50 %. Ndërkohë, trajtimet pas inokulimit të mykut rezultuan me sukses më 

të vogël deri të papërfillshëm. Një qëllim tjetër i kësaj faze studimi ishte edhe 

analizimi i brendësisë së kokrrave të grurit pas proçesit të korrjes lidhur me 

mundësinë e izolimit të një apo më shumë kulturave bakteriale të inokuluara. Kjo, për 

të parë mundësinë nëse ndonjë prej baktereve kishte arritur që nëpërmjet sistemit të 

rrënjëve të depërtonte në sistemin vaskular të bimës dhe të kthehej në 

mikroorganizëm endofit. Për këtë u aplikua metoda DGGE, e cila tregoi praninë e 

bandave të baktereve të pranishëm si mikroorganizma endofitë në bimë në të njëjtin 

nivel me bandat e baktereve të pastër të përdorur si ladder në këtë rast. U analizuan 

bandat nëpërmjet prerjes, pastrimit e amplifikimit. Rezultoi që këto nuk ishin shtamet 

bakterialë të inokuluar në bimë. Mbetet të studiohet më tej mundësia për optimizimin 

e trajtimit të bimës nëpërmjet përzierjes bakteriale si agjentë biologjikë të kontrollit.  
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5.2. Hyrje 

 

Nëse i referohemi aspekteve që lidhen me shëndetin e njeriut si edhe me mjedisin për  

përdorimin e pesticideve kimikë, po shfaqet gjithnjë e më shumë interes në gjetjen e 

alternativave të tjera të kontrollit dhe manaxhimit të sëmundjeve në bimë (Reuveni et 

al., 1995).  Duket tashmë si një fakt i paevitueshëm përdorimi i një numri gjithnjë e 

më të vogël të pesticideve kimikë në të ardhmen dhe zëvendësimi i tyre me teknologji 

me bazë biologjike, përfshirë këtu përdorimin e mikroorganizmave me veti 

antagoniste ndaj specieve mykore pathogjene (Hall, 1995). Gjithësesi, 

mikroorganizmat si agjentë biokontrolli paraqesin një spektër relativisht të ngushtë të 

aktivitetit të tyre krahasuar me pesticidet kimikë (Baker, 1991, Janisiewicz, 1996) dhe 

shpesh kanë një veprim të paqëndrueshëm në praktikë, duke rezultuar në këtë mënyrë 

në përdorim të limituar komercial për prekjen e pathogjenëve të bimëve (Backman  et 

al., 1997). 

Qasjet më të zakonshme për kontrollin biologjik të sëmundjeve në bimë konsistojnë 

në përdorimin e një agjenti të vetëm biologjik me veti antagoniste ndaj një specieje të 

vetme mykore pathogjene (Wilson et al., 2000). Kjo lidhet me të dhënat që janë 

raportuar për preparatet e testuara të biokontrollit dhe performancës së ulët të tyre, 

sepse agjentët e biokontrollit si të vetëm nuk konsiderohen aktivë në të gjithë rastet e 

aplikuar ose ndaj të gjithë pathogjenëve që atakojnë bimët bujtëse. Kontrolli i një 

spektri të gjerë pathogjenësh në bimë nëpërmjet aplikimit të mikroorganizmave 

antagonistë, konsdierohet ende një aspekt i paplotësuar lidhur me kontrollin biologjik 

të sëmundjeve në bimë. Përmenden tri strategji të mundshme për të arritur këtë 

qëllim:  (i) modifikimi i gjenetikës së agjentit të biokontrollit nëpërmjet shtimit të 

mekanizmave për “shtypjen” e sëmundjes duke mundësuar në këtë mënyrë 

përdorimin e tij kundër më shumë se një pathogjeni, (ii) ndryshimi i mjedisit për të 

favorizuar agjentin e kontrollit biologjik dhe mosfavorizuar mikroflorën konkurente të 

tij dhe (iii) krijimin e përzierjeve të shtameve të mikroorganizmave me aktivitet të 

lartë biokontrolli (Janisiewicz et al.,  1988). Është bërë e mundur të hartohen strategji 

të ndryshme që kanë qëllim krijimin e këtyre përzierjeve duke përdorur: 

 

 Mikroorganizma që kanë veti të kolonizojnë rrënjët e bimëve; 

 Përzierje mikroorganizmash të aftë të kontrollojnë veprimin e pathogjenëve të 

ndryshëm;  

 Përzierje mikroorganizmash antagonistë të karakterizuar nga mekanizma të 

ndryshëm për suprimimin e sëmundjeve;  

 Përzierje mikroorganizmash të ndryshëm në taksonomi dhe me temperaturë, 

pH  ose lagështi relative optimale të ndryshme për kolonizmin e bimës.  

 

Në shumicën e rasteve kontrolli biologjik që ndodh në kushte natyore në bimë, 

konsiston më tepër në përzierje mikroorganizmash me veti antagoniste sesa në 

përqëndrime të lartë të një mikroorganizmi të vetëm antagonist. Një shembull i këtij 

rasti është përdorimi i përzierjeve të mikroorganzimave me veti antagoniste në 

sëmundjet e tokave (Lemanceau et al., 1991).  Rrjedhimisht, aplikimi i një përzierjeje 

mikroorganizmash si agjentë biokontrolli do t’i afrohet në një shkallë shumë të lartë 

në veprim situatës natyrale dhe mund të zgjerojë spektrin e aktivitetit të biokontrollit, 

të rrisë efikasitetin e kontrollit (Duffy et al., 1995) si edhe të lejojë kombinimin e disa 

mekanizmave të veprimit pa qënë nevoja e aplikimit të inxhinierisë gjenetike 

(Janisiewicz, 1988).  
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Studime të mëparëshme të kombinimit të agjentëve të kontrollit biologjik për 

kontrollin e sëmundjeve në bimë, konsistojnë në: përzierje kulturash mykore e majash 

(Budge et al.,1995), përzierje të myqeve e baktereve (Duffy et al., 1996), si edhe 

përzierje kulturash bakteriale (De Boer et al., 1997). Pjesa më e madhe e këtyre 

raportimeve kanë treguar një rritje të efiçencës së biokontrollit nëpërmjet përdorimit 

të përzirjeve të këtyre agjentëve. Gjithësesi, janë dhënë gjithashtu përfundime të 

studimeve që tregojnë se përzierjet e mikroorganizmave nuk rezultojnë në përmirësim 

të vetive krahasuar me mikroorganizmat në përbërje të tyre si të vetëm (Dandurand, 

et al., 1993). Një nga rastet e papërputhshëmrisë së mikroorganzimave të inokuluar në 

bimë në të njëjtën kohë, është që ata mund të veprojnë si antagonistë edhe ndaj njëri-

tjetrit krahas veprimit ndaj pathogjenit që duhet të inhibojnë (Leeman et al., 1996). 

Rrjedhimisht, duhet të studiohen vetitë e secilit prej tyre para se të bëhen pjesë e një 

përzierje që do të inokulohet si e tillë ndaj një pathogjeni specifik (Baker, 1990; de 

Boer et al., 1997). 

Studimet kanë treguar gjithashtu efikasitet dhe qëndrueshmëri të lartë të kontrollit 

biologjik ndaj më shumë se një pathogjeni nëpërmjet aplikimit të kombinimeve të 

baktereve që ndihmojnë rritjen e bimëve (në literaturë njihen me termin PGPR- Plant 

Growth-Promoting Rhizobacteria), duke vënë theksin në shtamet bakterialë që 

induktojnë rezistencë të bimës ndaj pathogjenëve (Georg et al., 1998).  

Mjediset e kontrolluar të serave, cilësia e lartë e kultivarëve  dhe numri i limituar i 

fungicideve të regjistruar, ofrojë një “dritare” unike për kontrollin biologjik të 

sëmundjeve në bimë. Gjatë dhjetë viteve të fundit, në mbarë botën tregëtohen mbi 80 

produkte biokontrolli. Një përqindje e lartë e tyre janë prodhuar për t’u përdorur në 

kushtet e serave. Produktet e përdorur për kontrollin e pathogjenëve të tokës si: 

Sclerotinia, Pythium, Rhizoctonia dhe Fusarium konsistojnë në specie me veti 

antagoniste si Coniothyrium minitans, specie të gjinive Gliocladium, Trichoderma, 

Streptomyces, Lactobacillus, Bacillus, si edhe specie jo-pathogjene të gjinisë 

Fusarium.  

Në të ardhmen, kontrolli biologjik i sëmundjeve në kushtet e serave mund të bëhet 

dominant ndaj pesticideve kimikë (Paulitz et al., 2001). 

Kontrolli biologjik është një strategji mjaft premtuese referuar myqeve pathogjenë 

dhe toksinave të prodhuara prej tyre. Janë përdorur një numër i madh studimesh, 

përfshirë eksperimente in vitro dhe in vivo (drejtpërdrejtë në fushë apo në sera) për 

identifikimin e mikroorganizmave me veti antagoniste, të izoluar nga burime të 

ndrsyshëm. Përmendim këtu specie si: Aspergillus flavus, A. parasiticus si edhe 

specie të gjinisë Fusarium. Mekanizmat që lidhen me kontrollin e FHB dhe 

prodhimin e DON-it tek bima e grurit mendohet që konsistojnë kryesisht në 

prodhimin e antibiotikëve dhe konkurencën për shfrytëzimin e substancave ushqyese. 

Studime të kësaj fushe kanë treguar se komponentët antimikrobialë në trajtën e 

metabolitëve jashtëqelizorë nga shtamet bakteriale arrijnë të inhibojnë jo vetëm rritjen 

e mykut por edhe prodhimin e mykotoksinës tipike që ai prodhon (Cuijuan et al., 

2014). 

Siç është përmendur edhe në Kapitullin I, sëmundja FHB e shkaktuar nga F. 

graminearum është e njohur për problematikën që shkakton në mbarë botën. Toksina 

e prodhuar nga kjo specie (DON) paraqet një lidhje domethënëse pozitive me 

agresivitetin e veprimit të F. graminearum, duke çuar në këtë mënyrë në shkallë të 

lartë kontaminimi nga ky pathogjen dhe mykotoksinat e tij tek të mbjellat. Në vite 

janë përdorur në sërë metodash fiziko-kimike me qëllim detoksifikimin si psh: trajtimi 

me nxehtësi në kushte alkaline, përdorimi i peroksidit të hidrogjenit, si edhe metoda të 

tjera. Por, të gjitha këto metoda konsiderohen me përdorim të kufizuar për shkak të 
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problematikës lidhur me sigurinë e produktit si edhe humbjen e vlerës së tij ushqyese. 

Tashmë janë kryer një numër i madh studimesh lidhur me përdorimin e 

mikroorganizmave me veti antagoniste ndaj F. graminearum dhe DON të përqëndruar 

në eksperimente direkt në fushë ku bima mbillet apo edhe në kushtet e serave, por ka 

shumë pak studim referuar drithërave pas korrjes. Mikroorganizmat që rezultojnë të 

suksesshëm në prova antagonizmi ndaj pathogjenëve të grurit, duhet 

domosdoshmërisht të mund të realizojnë në të njëjtën kohë reduktimin prodhimit të 

toksinës DON e deri inhibimin e rritjes së mykut.  

 

5.2.1. Incidenca dhe graviteti i sëmundjeve në bimë 

 

Incidenca e sëmundjeve në bimë mund të përkufizohet si numër i njësive të bimëve 

(pjesa anatomike e bimës e prekur nga sëmundja, e përcaktuar në mënyrë vizuale dhe 

që i referohet numrit total të njësive të marra në konsideratë. P.sh. mund të 

përcaktohet numri i bimëve të sëmura në fushë, ose numri i kallinjve të prekur nga 

sëmundja në bimën e grurit, numri i gjetheve të prekura në bimë, etj si përfaqesues të 

incidencës në bimë. Edhe pse përcaktimi i incidencës është bazuar në simptomat 

vizuale të sëmundjes, mund gjithashtu të përdoren edhe metoda të tjera për 

përcaktimin e pranisë së sëmundjes, siç janë metodat PCR. Mënyra vizuale e 

përcaktimit është një variabël nëpërmjet të cilit përcaktohet nëse bima është e sëmurë 

ose jo.  

Në ndryshim nga incidenca, graviteti i sëmundjes në bimë mund të përkufizohet si 

sipërfaqja apo vëllimi i indit bimor të prekur nga sëmundja (edhe ky përcaktim vizual) 

që i referohet vëllimit të indit total bimor (Campbell et al., 1999). Ky është një 

variabël i vazhdueshëm që përcakton cilësinë e indit bimor dhe jo njësitë e bimës të 

prekura nga sëmundja. Kampionimi për përcaktimin e incidencës mund të realizohet 

disa herë me qëllim vëzhgimin e gjendjes së sëmundjes në një ose më shumë njësi të 

përzgjedhura të bimës (Madden et al., 1999). 

 

5.2.2.  Aplikimet e metodës DGGE në ekologjinë mikrobiale 

 

Studimi i komuniteteve mikrobiale komplekse 

 

Metoda DGGE e aplikuar në fragmente të amplifikuar me metoda PCR të zonës  16S 

të rARN-së, është përdorur fillimisht për të dhënë një profil të një komuniteti 

kompleks mirkoorganizmash në mostra të ndryshme (Muyzer et al., 1993). Për këtë 

qëllim, ADN-ja bakteriale ekstraktohet nga mostra natyrore dhe amplifikohet 

nëpërmjet metodave PCR segmentet e  zonës 16S të ARNr-së. (Saiki et al., 1988).  

Kjo rezulton një një përzierje të produkteve të PCR-së të përftuar nga specie të 

ndryshme bakteriale prezente në mostrën natyrore që analizohet. Më tej, produktet 

individualë të PCR-së ndahen nëpërmjet aplikimit të metodës DGGE. Rezultati është 

një model bandash korespondent ndaj numrit të specieve predominante në 

komunitetin mikrobial. Më tej mund të realizohet prerja e bandave me qëllim 

identifikimin e mikroorganizmave që interesohemi të analizojmë më tej në funksion të 

qëllimit të stidimit. 

Në metodën DGGE, fragmentet e ADN-së migrojnë në stukturën e xhelit derisa 

arrijnë denatyrimin e pjesshëm dhe ndarja e tyre arrihet nëpërmjet përdorimit të një 

clampi-GC (një sekuencë e gjatë e pasur në bazat Guaninë dhe Citozinë, e cila 

inkorporohet në një nga primer-at e përdorur).  
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Figura 5.1. Sekuenca GC e inkorporuar në primer-in  forward 

 

 

Denatyrimi i sekuencës së pasur me bazat G dhe C është më i vështirë se pjesa e 

mbetur e sekuencës dhe në këtë mënyrë ndodh një denatyrim i pjesshëm i 

fragmenteve të ADN-së në xhel. Diferencat në tendencën për deantyrim midis 

fragmeneteve që përmbajnë bazat GC dhe atyre që përmbajnë bazat komplementare 

AT qëndron në numrin e ndryshëm të lidhjeve hidrogjenore që i mbajnë këto baza të 

lidhura së bashku.  

 

Figure 5.2. Çiftet e bazave Adeninë-Timinë, Guaninë-Citozinë dhe lidhjet 

hidrogjenore në strukturë 

 

 

Numri i fragmenteve në xhelin e metodave DGGE tregon diversitetin e komunitetit 

mikrobial të mostrave që i nënshtrohen këtyre metodave. Fragmentet e ADN-së mund 

të sekuencohen në xhel elektroforezë me qëllim identifikimin e mikroorganizmave 

pjesë përbërëse e komunitetit mikrobial. Për këtë qëllim, këto fragmente “priten” nga 

xheli, ri-amplifikohen, pastrohen me qëllim largimin e primera-ve e nukleotideve dhe 

më pas sekuencohen.  
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Figura 5.3. Hapat e metodave DGGE   

 

 

Në këtë fazë të studimit, kjo metodë u përdor me qëllim analizimin e brendësisë së 

kokrrave të grurit (pas korrjes)  pas sterilizimit të sipërfaqes së tyre për të gjykuar mbi 

mundësinë e kthimit të një osë më shumë shtameve bakterialë të inokuluar në baktere 

endofitë të bimës. 
 

 

    

Figura 5.4. Pamje të xhelit dhe pasjises elektroforetike në metodën DGGE 

Ndarja e fragmenteve nga komunitete mikrobiale shumë të ndryshëm mund të 

rezultojë shumë i vështirë në sajë të ngjashmërisë së bandave. Ky problem pjesërisht 

mund të zgjidhet nëpërmjet rregullimit në vlerën e duhur të gradientit të DGGE ose 

nëpërmjet përdorimit të primera-ve shumë specifikë për “kapjen” e gjeneve të një 

grupi specifik mikroorganizmash në funksion të studimit.  
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5.3. MATERIALE DHE METODA 

 

5.3.1. Organizimi i eksperimenteve in vivo në bimën e grurit 
 

Eksperimentet in vivo për bimën e grurit u zhvilluan në një mjedis fushor pranë 

Fakultetit Agrar, Univeristeti i Bologna-s. Kjo realizohej për shumë studime të shumë 

drejtimeve për të cilët nevojitej aplikimi praktik dhe na dha mundësinë që të 

praktikonim direkt në bimë disa nga të dhënat eksperimentale të provave të 

antagonizmit. Në këtë mënyrë do të mund të vlerësohej shkalla e suksesit të disa 

provave laboratorike të aplikuara në kushte in vivo.  

Bima e përzgjedhur ishte varieteti Normanno i grurit për të testuar efikasitetin e 

përzierjes bakteriale të përzgjedhur nga provat eksperimentale direkt në bimë ndaj 

F.graminearum. Bima u mboll në parcela me përmasa 220 x100 cm me në një 

hapësirë rreth 1 m nga njëra tjetra. U përdoren gjithësej 7sipërfaqe. Secila sipërfaqe 

ishte e përbërë nga katër parcela të veçanta me përmasat e mësipërme dhe të 

emërtuara: a, b, c dhe d, ku secila prej tyre do të trajtohej në mënyrë identike brenda 

sipërfaqes, për të përfaqësuar në këtë mënyrë rezultatin e sipërfaqes me numrin 

përkatës. Paralel me  aplikimin e suspensioneve bakteriale që provuam direkt në bimë 

për efektin antagonist ndaj mykut pathogjen, nga grupi bashkëpunues kryeshin edhe 

analiza të komponentëve të tjerë me veti antimykore. Një prej tyre ishte aplikimi i një 

produkti me bazë kimike. Kjo u realizua me qëllim krahasimin e rezulateve të marra 

nga secili rast dhe vlerësimin e efikasitetit të metodës së biokonrollit të aplikuar në 

këtë fazë të studimit. Të detajuara, ndarja e parcelave dhe trajtimet respektive jepen 

në skemën e figurës 5.1. Sipërfaqet e trajtuara me metodën në studim, paraqiten me 

ngjyrë të kuqe.  

a
 

b
 

c
 

d
 

SIP. 1- E trajtuar me 
baktere (jo myk)

 

a
 

b
 

c
 

d
 

SIP. 4- E patrajtuar 
me baktere, e 

patrajtuar me myk

 

a
 

b
 

c
 

d
 

SIP. 5- E trajtuar 
paraprakisht me 
baktere (+ myk)

 

a
 

b
 

c
 

d
 

SIP. 6- E trajtuar me 
kimikat

 

a
 

b
 

c
 

d
 

SIP. 8- Inokulim 
myku (jo baktere)  

 

a
 

b
 

c
 

d
 

SIP. 11- E trajtuar me 
baktere (pas 

infktimit artificial me 
myk)

 
 

Figura 5.5. Skema e  paraqitjes së  parcelave referuar trajtimeve specifike 

a
 

b
 

c
 

d
 

SIP. 9- E trajtar me 
baktere (pas 

infektmit artificial 
me myk)
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5.3.2. Inokulimi i një grupi baketresh si agjentë biokontrolli në bimën e grurit 

 

Krahas trajtimit me produktin me bazë kimike, të dhënat e të cilit i morëm të gatshme 

vetëm për të realizuar krahasimin e rezultateve (pasi ky nuk ishte qëllim i këtij 

studimi, por bashkëpunimi me studime të tjera paralel na dha mundësinë të 

krahasonim rezultatet), trajtimi ynë u bazua në trajtimin me sprucim të një 

suspensioni bakteresh të të gjithë gjatësisë së bimës nga kalliri dhe deri afër rrënjës. 

Për këtë, u përzgjodhën nga grupi i baktereve që punuam në provat in vitro, një numër 

bakteresh që jo vetëm dhanë prova pozitive me diametra të konsiderueshëm të lartë të 

zonave të inhibimit, por edhe referuar njohurive e studimeve paralele në këtë fushë sa 

i përket specieve të njohura si agjentë biokontrolli. Ky u konsiderua një hap i parë i 

studimit në aspektin e aplikimit direkt në fushë dhe rrjedhimisht nuk mund të 

testoheshin të gjithë grupet e mikroorganzimave. U vendos që në vazhdimësi të këtij 

studimi të mund të aplikoheshin edhe grupe të tjerë me rezultat të lartë të provave in 

vitro për të parë efektin e tyre direkt në fushë. Kështu, u përdorën shtamet: 

 Baktere acido-laktike: 

299 dhe PCA236 (shtame të species Lactobacillus plantarum  

      LAJ3dhe LA6 ( shtame të species Lactobacillus parafarraginis) 

 

 Baktere aerobe: 

 K84+A17 shtame të species Bacillus subtilis)  

B( shtam i species Bacillus amyloliquefaciens) 

 

Edhe për këtë fazë eksperimentale u desh të ndërtonim dhe optimizonim metodën e 

punës. Kështu, u mendua që fillimisht të eksperimentohej lidhur me përqëndrimin e 

suspensionit bakterial që do të përdorej. Për këtë u morën nga kultura të ngrira dhe u 

vendosën të zhvilloheshin në terrenet përkatës selektivë bakteret acido-laktike dhe ato 

aerobe më lart (në terren MRS-Both dhe Nutrient-Broth respektivisht) fillimisht në 

sasi 10 ml për BAL dhe 25 ml për bakteret aerobë. Pas 24 orësh rritje në kushtet 

përkatës, u kaluan nga 5 ml kulturë në terren në sasi më të madhe këtë herë prej 100 

ml për secilën. Skematikisht proçedura jepet në figurën 5.6. 

10 ml MRS-
Broth

 

10 ml MRS-
Broth

 

299 PCA

100 ml MRS- 
Broth

 

100 ml MRS-
Broth

 

24 h zhvillim në 
anaerobiozë 5 ml 5 ml

25 ml NB
 

25 ml NB
 

25 ml NB
 

K84 A17 B

100 ml NB
 

100 ml NB
 

100 ml NB
 

24 h zhvillim në përzierje të 
vazhdueshme 

5 ml 5 ml 5 ml 

 
 

 

 

Figura 5.6. Hallkat e ndjekura për përftimin e kulturave bakteriale të përdorura për 

sprucimin e bimës së grurit 

24 h zhvillim në kushtet respektive 
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Pas 24 orësh zhvillim në kushtet përkatëse, u realizuan për secilën kulturë bakteriale 

hollimet seriale në tretësirë fiziologjike dhe zhvillimi i tyre për të bërë të mundur 

numërimin e kolonive për të përcaktuar në këtë mënyrë përqëndrimin në 1 ml që e 

marrim në konsideratë për suspensionin që do të përdoret për trajtimin e bimës. Për 

këtë, për të dyja grupet e baktereve u reaizuan hollime 10 
-1

 deri 10 
-8

 dhe u pa që 

përqëndrimi ishte i rendit 10
8
 qeliza/ml. Ky ishte përqëndrimi që u mor në konsideratë 

për trajtimin e bimës. 

Pas optimizimit të metodës dhe mbështetur edhe në studime paralele (Yueju et al., 

2014), sasia me të cilën u trajtua secila parcelë ishte 100 ml suspension i përzierjes 

bakteriale në tretësirë fiziologjike.  

Kështu, procedura që u ndoq ishte si më sipër deri në marrjen e 100 ml kulturë në 

terrenin përkatës. Më pas për secilën kulturë në mënyrë idividuale u realizua një 

proçes centrifugimi në 8000 rpm për 3 minuta. Pas centrifugimit, u largua faza e 

lëngët (terreni) dhe kultura bakteriale në trajtë precipitati u tret në tretësirë fiziologjike 

dhe u homogjenizua më anën e përzierjes së vazhdueshme. Sasia e tretësirës 

fiziologjike për tretjen e qelizave bakteriale u llogarit në funksion të sasisë së 

përgjithshme të suspensionit që do të përdorej për trajtimin e parcelave. Fillimisht 

secila kulturë u mbajt në falkon plastik të veçantë e më pas u bë bashkimi i kulturave 

anaerobe së bashku dhe aerobe po ashtu për të krijuar 100 ml tretësirë mikse të 

baktereve përkatës për secilën parcelë që do të trajtohej. Kjo tretësitë më pas u çua në 

vëllimin total të trajtimit prej rreth 500 ml me tretësirë fiziologjike.  

U vendos që para se të bëhej infektimi artificial nëpërmjet inokulimit të Fusarium 

graminearum në bimë, të realizohej një trajtim preventiv në parcelat e sipërfaqeve 1 

dhe 5, ku e para do të mbetej e pa infektuar me kulturën mykore gjatë gjithë 

trajtimeve sepse kjo ishte prova kontroll për parandalimin e mundshëm të sëmundjes 

në kushte natyrale, ndërsa e dyta do të infektohej artificialisht me kulturën mykore pas 

3 trajtimesh preventivë. Ndërkohë, trajtimet e tjerë do të vazhdonin edhe pas 

inokulimit artificial të mykut. Në mënyrë të detajuar, trajtimet e sipërfaqeve me 

parcelat respektive paraqiten në vijim.   

Pra, si përmbledhje mund të themi: proçesi i trajtimit me sprucim me përzierjet 

bakteriale në siperfaqet respektive, u krye gjatë procesit të lulëzimit të bimës në 

muajin Maj (datat e trajtimeve jepen në vijim). Kallinjtë dhe gjatësia e bimës u 

trajtuan me rreth 500 ml suspension të përzierjes së baktereve për secilën parcelë me 

përqëndrim të secilit bakter prej 10 
8
 CFU/ml në tretësirë fiziologjike ose në ujë steril.  

Referuar infektimit me specien mykore, inokulimi i mykut u realizua nëpërmjet 

sprucimit të kallinjve me 500 ml suspension mykor që përmbante 10
5
 CFU/ml konidie 

të F. graminearum.  

Në çdo aplikim, suspensioni bakterial u sprucua në mënyrë unike në kallinjtë 

individualë të grurit nëpërmjet pompave me ajër. Trajtimet u aplikuan gjatë orëve të 

pasdites në afërsi të perëndimit të diellit (për të shmangur ndikimin e rrezeve të forta 

diellore në orët e temperaturave të larta gjatë ditës) (Xue et al., 2009). 

Më poshtë jepet në mënyrë të detajuar listimi i sipërfaqeve të trajtuara, me numrat 1, 

5, 9 dhe 11 referuar provave të përzgjedhura në secilin rast lidhur me aplikimin dhe 

trajtimet me metodat e tjera krahasuese.  

Sipërfaqja nr.1 (parcelat: a, b, c dhe d) iu nënshtrua trajtimit paraprak (2 trajtime 

preventivë para ditës së inokulimit të mykut në parcelat e tjera) dhe trajtimit ë 

mëtejshëm me suspensionin bakterial dhe jo inokulimit të mykut në asnjë fazë 

trajtimi. Kjo do të shërbente si provë kontrolli për të parë efikasitetin e metodës dhe 

efektin direkt të baktereve në bimë lidhur me parandalimin ose jo të sëmundjes në 

mënyrë natyrale.  
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Aplikimi:  

- L.plantarum (2 shtame), B. subtilis (2 shtame), B. amyloliquefaciens (1 shtam)  

- Inokulim nëpërmjet sprucimit çdo javë nga muaji Prill 

- Jo inokulim i mykut 

 

Sipërfaqja nr.5 (parcelat: a,b,c dhe d) iu nënshtrua trajtimit paraprak si edhe parcelat 

e sipërfaqes nr.1, me ndryshimin që në këtë rast këto parcela do të inokulohej kultura 

mykore (pra, do të kishte trajtim preventiv dhe vazhdim të trajtimit pas infektimit) . 

Pra në këtë rast trajtimi ishte: suspension bakterial + kulturë mykore). 

 

Aplikimi: 

- L.plantarum (2 shtame), B. subtilis (2 shtame), B. amyloliquefaciens (1 shtam) 

- Inokulim nëpërmjet sprucimit cdo javë nga muaji Prill 

- Inokulim i mykut në fazën e daljes së kallinjve 

 

Sipërfaqja  nr.9 (parcelat: a,b,c dhe d) iu nënshtrua trajtimit me suspension bakterial 

pas inokulimit të mykut (ndryshimi nga dy sipërfaqet me lart qëndron në faktin se në 

këtë rast ishin të ndryshëm bakteret acido-laktike që provuam të përdorim, ndërsa ato 

aerobe ishin të njëjta). 

 

Aplikimi: 

- L.buchneri (1 shtam), L. Parafarraginis (1 shtam), B.subtilis (2 shtame), B. 

amyloliquefaciens (1 shtam) 

- Dy faza inokulimi të baktereve në kallinjtë e ekspozuar  

- Inokulim i mykut në fazën e daljes së kallinjve 

 

Sipërfaqja nr.11 (parcelat: a,b,c dhe d) iu nënshtrua trajtimit me suspension bakterial 

pas inokulimit të mykut (pra, pas infektimit), në ngjashmëri me sipërfaqen nr. 5.  

 

Aplikimi: 

- L.plantarum (2 shtame), B. subtilis (2 shtame) - B. amyloliquefaciens (1 

shtam) 

- Dy faza inokulimi nëpërmjet sprucimit në kallinjtë e ekspozuar 

- Inokulim i mykut në fazën e daljes së kallinjve 

 

Krahas sipërfaqeve që u trajtuan nga ne, u morën në konsideratë edhe tri sipërfaqe të 

tjera me katër parcelat respektive secila, të cilat shërbyen si prova kontrolli tëk të cilat 

do të mbështeteshim për të krahasuar dhe vlerësuar rezultatet e arritura nga studimi. 

Ato ishin: 

- Sipërfaqja nr.  4 në të cilën nuk u inokuluan as baktere e as myku  

- Sipërfaqja nr. 6 në ë cilën u përdor produkt me bazë kimike 

- Sipërfaqja nr. 8 në të cilën u inokulua myku në mënyrë artificiale, por nuk u 

inokuluan shtame bakteriale.  

 

Trajtimi i sipërfaqeve nëpërmjet sprucimit me përzierjet bakteriale u realizua sipas 

datave në skemën e mëposhtme:  
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Sipërfaqet 1 dhe 5: 

 

 
 

Sipërfaqet  9 dhe 11: 
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5.3.2.1. Analizimi i kokrrave të grurit gjatë lulëzimit- Incidenca dhe graviteti i atakimit 

nga sëmundja 

 

 

Gjatë lulëzimit të bimës, pas formimit të kokrrave të buta, u realizuan tri proçese të 

marrrjes direkt në bimë prej 100 kallinj në secilën parcelë të të gjitha sipërfaqeve, për 

të vlerësuar në këtë mënyrë incidencën e sëmundjes (përqindja e kallinjve të 

infektuar) dhe gravitetin e sëmundjes (përqindja e kokrrave të infektuara në kallinjtë e 

infektuar) (Schisler et al., 2002). 

 

 

5.3.2.1.1 Analizimi i brendësisë së kokrrës pas korrjes  

 

Paralel me korrjen e grurit u mor një numër kallinjsh për secilën parcelë të secilës 

sipërfaqe që trajtuam si edhe nga dy sipërfaet e kontrollit 4 dhe 8, me qëllim 

analizimin e kokrrave në mënyrë të drejtëpërdrejtë për të parë nëse ndonjë (ose më 

shumë) kultura bakteriale të përdorura për trajtimin in vivo, të ishte bërë pjesë e 

strukturës së brendshme të kokrrës, thënë ndryshe të ishte kthyer në mikroorganizëm 

endofit në bimë. 

U vendos të merreshin në konsideratë për analizë nga të njëjtat parcela si kokrrat e 

paprekura nga sëmundja edhe ato të prekura (sasi te vogla të të dyjave) sipas listës së 

sipërfaqeve në studim: 

 

1  S ( të paprekura )  M ( të prekura ) 

 

4   S ( të paprekura ) M ( të prekura ) 

5   S ( të paprekura ) M ( të prekura ) 

8   S ( të paprekura ) M ( të prekura ) 

9   S ( të paprekura ) M ( të prekura ) 

11   S ( të paprekura ) M ( të prekura ) 

 

Kokrrat e grurit u ruajtën në kushte të temperaturave të ngrirjes gjatë proçesit të 

analizimit. Metoda konsistoi në sterilizimin e plotë të sipërfaqes së kokrrave të grurit 

për të bërë të mundur izolimin e mikroorganizmave endofitë. Sterilizimi sipërfaqësor 

u realizua sipas skemës së mëposhtëme: 
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Hapi i rradhës ishte përgatitja e hollimeve seriale (10 
-1

 deri 10 
-7

) për secilën mostër 

të grurit të paprekur nga sëmundja dhe atij të prekur dhe më pas inokulimi i 1 ml në 

terrene përkatës: MRS-Agar (për rritjen e BAL), TS-A  ½ (për rritjen e aerobëve). 

Krahas këtyre dy rasteve, u realizua një proçes pasterizimi i hollimeve në 70 
0
C për 15 

minuta, me qëllim izolimin e mundshëm të baktereve termorezistente sporogjene. Në 

këtë mënyrë u morën disa rezultate paraprake lidhur me mundësinë izolimit të 

baktereve nga brendësia e kokrrës, për të shkuar më pas në provat më specifike 

nëpërmjet përdorimit të metodës DGGE për ekstraktimin e ADN-së direkt nga kokrra 

e grurit.  

 

5.3.2.1.2  Aplikimi i metodës DGGE në kokrrat e grurit për izolimin e baktereve 

endofite 

Kështu, hapi i rradhës ishte aplikimi i metodës DGGE direkt në kokrrat e gurit pas 

grimcimit të tyre me azot të lëngët për të vërtetuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë në 

bimë mundësinë e pranisë së ndonjërit (apo edhe më shumë se një) prej baktereve të 

inokuluar në bimë si agjentë biokontrolli.   

U përdorën disa modifike të metodës DGGE deri sa u arrit të merrej rezultati më i 

saktë përshtatur edhe me kushtet e studimit. Këto metoda renditen të detajuara në 

vijim. Ektraktimi i ADN-së së materialit bimor realizua nëpëmrjet një kiti specifik- 

DNeasy Plant Mini Kit. Në këtë mënyrë së bashku me ADN-në e bimës, ekstraktohet 

edhe AND-ja e mikroorganizmave që përmbahen në të dhe më pas me anën e 

primera-ve specifikë për AND-në e mikroorganizmave të mund të identifikohen këta 

të fundit në funksion të llojit të mikroorganizmit. 

 

Protokolli sipas DNeasy Plant Mini Kit. për ekstraktimin e ADN-së së bimës u ndoq 

saktësisht sipas hapave të mëposhtëm: 

1. Grimcimi i një sasie prej 100 mg të materialit të kokrrave të grurit në këtë rast 

pas trajtimit me azot të lëngët në një havan porcelani. 

2. Shtimi i 50 ml lizozimë, 400 µl Buffer AP1 dhe 4 µl ARN-azë. Përzierje me 

vorteks dhe inkubim për 10 minuta në temperaturën 65
0
C. Përzierje e lehtë e 

tubave 2-3 herë gjatë inkubimit.  

3. Shtimi i 130 µl Buffer P3. Përzierje dhe inkubim për 5 minuta në një sasi 

akulli. 
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4. Centrifugim për 5 minuta në 14 000 rpm. 

5. Pipetim i tretësirës (pa precipitatin) dhe kalim në një kolonë me vëllim 2 ml që 

e përmban vetë kiti . Centrifugim për 2 minuta në 14 000 rpm. 

6. Tranferim i tretësirës në një tjetër tub pa prekur precipitatin nëse ai është 

prezent. Shtim i 600 µl Buffer AW1 dhe përzierje me pipetë.  

7. Tranferim i 650 µl nga tretësira mikse në një tub tjetër me vëllim 2 ml  me një 

kolonë të porëzuar në të cilën mbahet ADN-ja dhe tretësira kalon përmes saj 

në tub. Centrifugim për 1 minutë në 8000 rpm.  

Derdhje e tretësirës. Përsëritje e këtij hapi me vëllimin e mbetur të tretësirës 

pasi morëm 650 ml.  

8. Vendosje e kolonës në një tub të ri mbledhës me vëllim 2 ml. Shtim i 500 µl 

Buffer AW2 dhe centrifugim për 1 minutë në 8000 rpm. Derdhje e tretësirës 

dhe vendosje sërish e tubit nën kolonë.  

9. Shtimi sërish i një sasie Buffer AW2. Centrifugim për 2 minuta në 14 000 

rpm. 

10. Transferim i kolonës së porëzuar në një tub të ri me vëllim 2 ml. 

11. Shtim i 100 µl Buffer AE (i cili shërben për shpëlarjen e ADN-së së 

ekstraktuar. Inkubim në temperaturën e ambientit (15-25 
0
C). Centrifugim për 

1 minutë me 8000 rpm. 

12. Përsëritje e hapit 11.  

 

Në këtë mënyrë u realizua esktraktimi i ADN-së direkt nga materiali bimor për të 

gjitha mostrat e grurit të paprekura dhe të prekura nga Fusarium-i.  

Prova e parë për të vlerësuar ADN-në e ekstraktuar u realizua me dy kampionët : 11 S 

dhe 8M, ku siç e kemi cilësuar edhe më parë, e para është është sipërfaqe ku është 

aplikuar metoda jonë e biokontrollit, ndërsa e dyta është sipërfaqe ku është inokuluar 

vëtëm myku (e infektuar artificialisht). U zgjodhën këto dy sipërfaqe për të bërë të 

mundur krahasimin e rezultateve duke qënë se në të dytën mungojnë bakteret dhe 

ndodhet vetëm myku.  

U zbatua metoda PCR LAC –GC (që nënkupton përdorimin e primera-ve specifikë 

për amplifikimin zonës 16S të rARN-së së  baktereve acido-laktike)  për analizimin e 

kampionëve të grurit për 11S dhe 8M. Ciklet në amplifikim konsistuan në 

kombinimet e mëposhtëm temperaturë kohë. 

 

95
0
C- 5 min 

 

94
0
C- 1 min 

55
0
C- 1 min                x 40 cikle 

72
0
C -1 min 

 

72
0
C- 10 min 

 

Më pas për këtë kampion u realizua metoda DGGE me gradient 35-65 % dhe u 

karikua 17 µl i tij. Nga pamje e xhelit të poliakrilamidit u vunë re tri banda të dobëta 

të kampionit 11S, por u konsideruan shumë të dobëta dhe u vendos të modifikohej 

metoda. Kështu, metoda e dytë u aplikua në  listën e kampionëve më poshtë të 

sipërfaqeve: 1, 5, 9 dhe 11 referuar kokrrave të paprekura nga sëmundja si edhe 

sipërfaqet 4 dhe 8 . Krahas ekstraktimit të ADN-së nga këta kampionë, u ekstraktua 

edhe ADN-ja e kampionëve të pastër të katër prej baktereve të aplikuar në bimë, për 
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të mundësuar krahasimin e profileve të bandave të ADN-së, duke qënë se ADN-ja e 

baktereve të pastër u përdor si Ladder në këtë rast.  

Kështu, lista e kampionëve për të vlerësuar ekstraktimin e ADN-së ishte: 1S, 4M, 5S, 

8M, 9S, 11S, 299, PCA236, LAJ3, LA6. ( S- identifikon kokrrat e shëndosha dhe M-

identifikon kokrrat e prekura nga sëmundja).  

Nëpërmjet pajisjes TECAN, u realizua vlerësimi i kuantifikimit të ADN-së së 

ekstraktuar, i cili përfaqësohet  nëpërmjet një vlere që tregon raportin e ADN-së së 

pranishme dhe komponentëve të tjerë. Kjo pajisje karakterizohet nga një përformancë 

e lartë dhe arrin të dedektojë përqëndrime të ADN-së duke filluar nga vlera 1 ng/µl. 

Konsiderohen pozitive (gjë që tregon se ekstraktimi është kryer siç duhet) vlerat rreth 

1.8-2 të këtij raporti. Në këtë rast  siç shihet edhe në figurën 5.7, vlerat e raporteve 

janë brenda intervaleve të duhur. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7.  Pamje e pajisjes TECAN dhe rezultateve për kuantifikimin e  e ADN-së 

së ekstraktuar nga kokrrat e grurit 

 

Për realizimin e proçesit ë amplifikimit të ADN-së së ekstraktuar, u llogaritën sasitë e 

reagenëve për një reaksion me 25 µl. U përdorën sërish primer-a specifikë për 

bakteret acido laktike (LAC dhe LAC CG). U realizua metoda PCR për 16S me 

primer-a LAC 1f (forward) dhe LAC 2 r- CG (reverse). 

LAC 2 realizon një clamp të bazave 5`…………GCGCGCGCGCGCGCGC ….3` 
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Llogaritjet për reaksionin PCR tregohen në tabelë: 

 
Reagentët  1 kampion (µl) 13 kampionë (µl) 

Buffer 2.5 32.5 

MgCl2 2 26 

dNTPs  0.2 2.6 

LAC  0.4 5.2 

LAC CG 0.4 5.2 

BSA 0.6 7.8 

Taq 0.3 3.9 

ADN 3 - 

H2O 15.6 202.8 

 

 

Si Ladder edhe në këtë rast u përdor ADN-ja e pastër baktereve acido-laktike U 

karikuan kampionët në xhel dhe pas elektroforezës u pa që kjo provë nuk rezultoi e 

suksesshme. U mendua se një nga arsyet e provës së pasuksesshme  mund të ishte 

sasia e vogël prej 25 µl me të cilën punuam. U  u mendua që ajo të rritej deri në 30 µl.  

Prova me reaksionin në 30 µl  (27 µl Mix + 3 µl ADN) dhe sasitë e reagentëve u 

llogaritën si më poshtë: 

 

 
Reagentët  1 kampion (µl) 13 kampionë (µl) 

 

Buffer 3 39 

MgCl2 2.4 31.2 

dNTPs  0.25 3.25 

LAC  0.45 5.85 

LAC CG 0.45 5.85 

BSA 0.8 10.4 

Taq 0.35 4.55 

ADN 3 - 

H2O 19.3 250.9 

 

 

Edhe kjo metodë nuk u konsiderua e suksesshme pas vëzhgimit të fotos së xhelit të 

poliakrilamidit.  

 

 

Metoda e tretë që u aplikua për këtë qëllim ishte ajo që rezultoi më e saktë. U kryen 

modifikimet në metodë dhe u realizua amplifikimi i të gjithë kampioneve (1-4-5-8-9-

11) me primer-a 799 fw dhe 1492 rev dhe me Taq-PICOMAX.  Këta primer-a japin 2 

banda, njërën relative të kloroplastit të bimës (banda më e lartë) dhe tjetra është bandë 

e bakterit (në rendin 735 çifte bazash). Më pas pritet banda e bakterit, pastrohet e 

amplifikohet me me primer-a GC-clamp siç është shpjeguar edhe më lart për t’i 

analizuar  me metodën DGGE.  
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Kështu, sasitë e reagentëve u llogaritën si më poshtë:  

 
Reagentët  1 kampion (µl) 8 kampionë (µl) 

Buffer 5 40 

dNTPs  0.4 3.2 

Primer 799 f 1 8 

Primer 1492 r 1 8 

BSA 0.5 4 

Taq PICOMAX 1 8 

ADN 2 - 

H2O 39.1 312.8 

 

 

Ciklet e PCR-së  për ampifikimin u aplikuan si më poshtë: 

 

 

 

 92 
0
C 2 min 

92
0
C 1 min 

52
0
C 45 sec  x 40 cikle 

72
0
C 1 min 

72 
0
C 10 min  
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5.4. REZULTATE DHE DISKUTIME 

 

5.4.1. Vlerësimi i të dhënave lidhur me incidencën dhe gravitetin e sëmundjes  

 

Në tabelat e mëposhtme jepen rezulatet e arritur nga analizimi i realizuar në të gjitha 

parcelat e të 7 sipërfaqeve për të përcaktuar incidencën dhe gravitetin e atakimit nga 

sëmundja. Këta  parametra  lidhen me njëri-tjetrin nëpërmjet një treguesi të sëmundjes 

FHB (FHB Index), i cili jepet si raport: (incidenca x graviteti)/ 100 për të dhënë në 

këtë mënyrë një vlerësim lidhur me “ashpërsinë” e sëmundjes që ka prekur bimën pas 

aplikimit të metodës,  krahasuar me provat kontroll.   

Në tabelën 5.1, jepen të përmbledhura rezultatet e marra nga vlerësimi i sëmundjes në 

bimë gjatë lulëzimit, para proçesit të korrjes. U mblodh në 10 herë një numër prej 10 

kallinjsh (pra në total 100 kallinj) në secilën parcelë të secilës sipërfaqe (1, 4, 5, 8, 9 

dhe 11) dhe më pas u bënë llogaritjet për gravitetin e sëmundjes.  

Llogaritjet për gravitetin e prekjes nga sëmundja janë kyer në programin exel 

nëpërmjet një matrice duke marrë në konsideratë përqindjen e sipërfaqes së kallirit të 

zënë nga infektimi (2, 5, 10, 25, 50, 75, 90 %) dhe numrin e kallinjve të analizuar 

vizualisht për secilën përqindje respektive pas numërimit të tyre. Shumëzohet 

përqindja me numrin respektiv, mblidhen të gjithë prodhimet dhe shuma pjestohet me 

numrin e kallinjve të infektuar. Në këtë mënyrë janë kryer të gjitha llogaritjet për të 

përcaktuar gravitetin e sëmundjes në të gjitha parcelat e sipërfaqeve respektive. Më 

pas është llogaritur edhe vlera e gravitetit të sëmundjes për secilën sipërfaqe duke 

mbledhur vlerat e GS për secilën parcelë. Të detajuar këto rezultate tregohen në 

tableat në Shtojcë.  

Në tableat dhe grafikët e mëposhtëm jepen të përmbledhur rezultatet për përqindjen e 

kallinjve të prekur nga sëmundja, gravitetin e sëmundjes dhe incidencën e saj. 

 

 
Tabela 5.1. Rezultatet e përqindjes së kallinjve të prekur nga sëmundja 

 
Përqindja e kallinjve të prekur nga sëmundja 

 Sipërfaqet/Parcelat  A B C D Tot Vlera 

mesatare 

1 34 32 43 35 144 36,00 

4 51 57 50 48 206 51,48 

5 44 50 42 60 196 49,00 

6 57 56 52 56 221 55,25 

8 58 47 57 46 208 52,00 

9 56 49 57 57 219 54,75 

11 42 59 52 56 209 52,25 

 

 

Referuar vlerës mesatare të kallinjve të infektuar, shihet ndryshimi midis përqindjes 

së kallinjve të infektuar të sipërfaqes nr. 1 krahasuar me sipërfaqet 4 dhe 8. Referuar 

sipërfqes nr. 5, ndryshimi është pothuaj i papërfillshëm, ndërsa sa i përket atyre 9 dhe 

11 duket që përqindja e kallinjve të infektuar është pak më e lartë krahasuar me 

sipërfaqet kontroll. Kjo tregon se rast për t’u konsideruar në grupin e trajtimeve është 

ai i sipërfqes nr. 1, në të cilën është realizuar trajtim paraprak dhe i vazhdueshëm pa 

inokulim artificial të mykut.  
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Grafiku  5.1. Paraqitja grafike e përqindjes së kallinjve të prekur nga sëmundja /100 kallinj 

 

 

Të dhënat për gravitetin e sëmundjes u morën pas llogaritjeve të kryera nga grupi 

bashkëpunues në studim sipas mënyrës së përmendur më lart. Të përmbledhura këto 

të dhëna jepen në tabelën 5.2. dhe në grafikun 5.2.  

 

 
Tabela 5.2. Paraqitja e të dhënave për gravitetin e sëmundjes 

 
Sip./Parcela A B C D Tot Vlera 

mesatare 

1 20,82 16,81 8,63 6,57 52,84 13,21 

4 22,25 18,33 18,16 11,54 70,29 17,57 

5 13,00 24,48 20,00 14,92 72,40 18,10 

6 17,19 12,89 12,33 11,68 54,09 13,52 

8 19,31 13,70 13,81 13,98 60,80 15,20 

9 18,86 9,08 11,61 14,44 53,99 13,50 

11 16,48 15,17 6,94 12,73 51,32 12,83 

 

 

Në grafikun 5.2. tregohet krahasimi i vlerave mesatare të gravitetit të sëmundjes në 

sipërfaqet krahasuese. Vihet re edhe në këtë rast vlera më e ulët këtij parametri në 

sipërfaqen 1 krahasuar me ato nr. 4 dhe nr. 8. Shihet që edhe pesticidi kimik (6) ka 

dhënë vlerë më të ulët krahasuar me siperfaqet 4 dhe 8, vlerë kjo e krahasueshme me 

atë të dhënë nga sipërfaqja nr. 9.  

Trajtimi në sipërfaqen nr.11 duket që ka dhënë vlerën më të ulët lidhur me këtë 

parametër. Kujtojmë që në sipërfaqen nr.11 trajtimi është realizuar pas inokulimit 

artificial të mykut dhe kjo duket të jetë e dhënë premtuese referuar kombinimit të 

baktereve acido-laktike dhe atyre të gjinisë Bacillus.  
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Grafiku 5.2. Vlerat  mesatare të gravitetit të sëmundjes për sipërfaqet krahasuese 

 

Krahas vlerësimit të mësipërm, në tabelën e mëposhtme jepen të dhënat lidhur me 

incidencën e sëmundjes  e quajtur ndryshe (F index), i cili është një parametër që 

fitohet nga raporti:  (graviteti i sëmundjes / nr.  kallinj të prekur)  x 100. Llogaritjet 

për këtë parametër jepen në tabelën 5.3.  

Janë kryer llogaritjet për secilën parcelë të secilës sipërfaqe në mënyrë individuale, si 

edhe referuar vlerave mesatare nëpërmjet formulës:  

 

(Incidenca në secilën sipërfaqe / Incidenca në sipërfaqen e kontrollit) x 100= X  

 

100- X =reduktimi i incidencës së sëmundjes në përqindje 

 

Siç shihet edhe nga tabela dhe grafiku respektiv, ka një vlerë të incidencës së 

sëmundjes prej 4.62 përkthyer në vlerën në përqindje prej 49.3 % për sipërfaqen nr.1 

të trajtimit preventiv krahasuar me sipërfaqen nr.4 ku nuk është kryer inolkulim as i 

baktereve e as i mykut (atakimi nga sëmundja ka ndodhur në mënyrë natyrore) dhe 

42.1 % referuar sipërfaqes nr.8 ku është kryer vetëm inokulimi artificial i mykut. Në 

rastin e sipërfaqes nr.5 shihet që prova pothuaj nuk ka funksionuar pasi ka një 

reduktim prej 3 % të incidencës së sëmundjes krahasuar me sipërfaqen nr.4 dhe 

mungesë totale krahasuar me sipërfaqen nr.8.  

Referuar sipërfaqes nr.9, vlerat17.9 % dhe 6.5%,  konsiderohen të ulëta në reduktimin 

e incidencës së sëmundjes. Ndërsa sa i përket sipërfaqes nr.11, mund të konsiderohet 

deri diku vlera 26.9%. Si përfundim, lidhur me trajtimin me përzierjen bakteriale si 

agjentë biokontrolli, mund të themi se: prova ka funksionuar në shkallën më të lartë 

në sipërfaqen nr.1, në të cilën trajtimi u realizua paraprakisht dhe gjatë gjithë 

periudhës së lulëzimit të bimës, pa inokulimin artificial të mykut. Kjo tregon 

mundësinë e parandalimit në një përqindje të cakuar të sëmundjes që prek bimën në 

mënyrë natyrore. Gjithashtu, mjaft domethënës është edhe rezultati lidhur me parcelat 

e sipërfaqes ku specia mykore u inokulua në mënyrë artificiale, duke demostruar edhe 

në këtë rast fuqinë e veprimit të agjentëve biologjikë të kontrollit.  
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Referuar agjentit kimik (SIP. 6), vlera e incidencës së sëmundjes prej 7.49 përkthehet 

në reduktim në përqindje prej 17.7 % referuar sipërfaqes nr.4 dhe 6.3 % referuar 

sipërfaqes nr.8. Duket qartë që këto vlera janë më të ulëta se ato të arritura nga 

trajtimi në sipërfaqen nr.1.  

 

 
Tabela 5.3. Vlerat e F index për sipërfaqet e trajtuara 

 
Sip./Parcela A B C D Tot. Vlera 

mesatare 

1 7,08 5,38 3,71 2,30 18,47 4,62 

4 11,33 10,45 9,08 5,54 36,40 9,10 

5 5,72 12,24 8,40 8,95 35,31 8,83 

6 9,80 7,22 6,41 6,54 29,97 7,49 

8 11,20 6,44 7,87 6,43 31,94 7,99 

9 10,56 4,45 6,62 8,23 29,86 7,47 

11 6,92 8,95 3,61 7,13 26,61 6,65 

 

 

Tabela 5.4. Vlerat në % të reduktimit të incidencës së sëmundjes referuar sipërfaqeve  

kontroll 

Sipërfaqja Vlera në % referuar Sip. 4.  Vlera në % referuar Sip. 8 

1 49.3 42.1 

5 3 N.F.
 *
 

9 17.9 6.5 

11 26.9 16.7 
                                 *

- 
 
Prova nuk ka funksionuar 

 

 

 
 

Grafiku 5.3.Përqindja e incidencës së sëmundjes referuar provave kontroll 
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5.4.2. Analizimi i kokrrave të grurit pas proçesit të korrjes  

Siç është përmendur edhe më sipër në mëtodën e punës, pas  proçesit të korrjes u 

analizuan kokrrat e grurit të marra në mënyrë rastësore nga secila parcelë (për të 

përfaqësuar secilën sipërfaqe respektive). Kjo, për të parë mundësinë e gjetjes së  

baktereve të aplikuar si agjentë biokontrolli (nëpërmjet sprucimit në bimë), si 

mikroorganizma endofitë të bimës. Materiali që u përzgjodh konsistoi në kokrra të 

paprekura si edhe  të prekura nga sëmundja duke i specifikuar me emërtimet përkatëse 

gjatë analizimit. Nga analizimi në terrene MRS (për anaerobët), NA(për aerobët)  dhe 

NA1/2 ( për rritjen e aerobëve sporformues),  nga hollimet seriale (10
-1

 deri 10
-7

), u 

arrit të merrshin disa rezultate paraprake lidhur me mundësinë e izolimit të baktereve 

endofite. U vu re që mundësia e zhvillimit të baketreve ishte në tri  hollimet e para 

dhe kryesisht në terrenin MRS për baketeret anaerobe, gjë që tregoi mundësinë për të 

vazhduar më tej me prova më specifike  direkt në bimë për të vërtetuar praninë ose jo 

të baktereve të inokuluara si agjentë biokontrolli.  

 
 

Figura 5.8. Baktere anaerobe endofite të izoluar nga kokrrat e grurit 

 

Kështu, hapi i rradhës ishte aplikimi i metodës DGGE direkt në kokrrat e gurit pas 

grimcimit të tyre me azot të lëngët për të vërtetuar në mënyrë të  mënyrë të 

drejtëpërdrejtë në bimë mundësinë e pranisë së ndonjërit (apo edhe më shumë se një) 

prej baktereve të inokuluar në bimë. 

 

5.4.2.1. Rezultatet e përftuara nga metoda DGGE 

 

Referuar metodës së parë të aplikuar për kampionin 11S, u realizua xheli i 

poliakrilamidit dhe u vu re pas proçesit të amplifikimit një bandë shumë e dobët e 

këtij kampioni.  

 
 

Figura 5.9. Pamje e xhelit të akrilamidit pas provës së parë me metodën DGGE 

Bandë shumë e dobët 

e kampionit 11S 
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Më pas për këtë kampion u realizua metoda DGGE me gradient 35-65% dhe u karikua 

17 µl i tij.  

Nga rezultati i marrë u vu re sërish prania e tre bandave të këtij 

kampioni, por u konsideruan banda shumë të dobëta (kampioni i 

mesit në figurë).  

 

 

 

 

 

Pas aplikimit të metodës për kampionët e parcelave të trajtuara dhe ato krahasuese  ku 

si Ladder u përdor AND-ja e pastër e katër  baktereve acido-laktike të inokuluar në 

bimë, u pa që kjo provë nuk rezultoi e suksesshme. U mendua se një nga arsyet e 

provës së pasuksesshme  mund të ishte sasia e vogël prej 25 µl me të cilën u punua, 

prandaj u mendua që ajo të rritej deri në 30 µl. Nga pamja e xhelit në këtë rast (figura 

5.9) u u vu re vetëm një bandë shumë e dobët tek kampioni 299, siç shihet në figurën 

5.10. Kështu edhe ky modifikim i metodës nuk solli rezultatin e pritur.  

 

1S  4M 5S 8M 9S 11S PCA236  299  LA6 LAJ3 C 

 
 

Figura 5.10. Pamje e xhelit të poliakrilamidit në reaksion 30 µl 

 

Nga metoda e fundit e aplikuar u arrit 

në përfundimin që kjo ishte metoda më 

e saktë.  Nga pamja e xhelit pas proçesit 

PCR u vu re prania e një bande të dobët 

(figura 5.11.), e cila i korespondon 

bakterit ADN-ja e të cilit do të pritet për 

t’u pastruar e identifikuar. Në këtë 

mënyrë mund të verifikohet nëse është 

apo jo bakteri që ne kemi aplikuar si 

agjent biokontrolli.  

 

 

 
Figura 5.11.  Pamje e xhelit pas amplifikimit me primera specifikë 
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U aplikua metoda DGGE e cila në këtë rast  rast konsistoi në : poliakrilamid 7% dhe 

gradient denatyrimi 40-55%. U karikuan 7 µl i kampionëve së bashku me ujë steril 

dhe 1.5 µl  për secilin kampion. Loading Dye u karikua 2 µl.  

Foto e xhelit jepet në vijim. Shihet nga foto në nivelin e specieve të gjinisë Bacillus 

nodhen banda të shpeshta në rastin e kampionëve 1 dhe 5 që janë sipërfaqet e trajtimit 

preventiv respektivisht pa inokulim të mykut dhe me inokulim artificial të tij. Nëse 

bëjmë një krahasim me kampionët 4 dhe 8 , të dy janë shumë të ngjashëm midis tyre 

dhe shumë banda nuk duken më në kampionët e trajtuar me baktere. Hapi i mëtejshëm 

ishte prerja e bandave nga xheli i akrilamidit dhe pastrimi i ADN-së, amplifikimi e më 

pas identifikimi i tij për të vërtetuar mundësinë e izolimit të baktereve të aplikuar.  

 

 
 

Figura 5.12. Pamje e xhelit të poliakrilamidit në metodën e modifikuar 

 

 

Rezultati që u mor pas prerjes, pastrimit, amplifikimit e sekuencimit të bandave tregoi 

që bakteret endofite nuk rezultuan ato që u inokuluan në studim. Pra, me fjalë të tjera, 

bakteret e përdorur si agjentë biokontrolli nëpërmjet sprucimit në bimë, nuk u kthyen 

në mikroorganizma endofitë të bimës. Ky rezultat deri diku pritej, pasi metoda me 

sprucim nuk është e mjaftueshme për t’i thënë mundësinë mikrooganizmit të hyjë deri 

në strukturën indore të bimës. Studimi në fushë pritet të përsëritet për të optimizuar në 

këtë mënyrë aplikimin e baktereve premtues si agjentë biokontrolli ndaj Fusarium 

graminearum në bimën e grurit, si edhe ndaj pathogjenëve të bimëve të tjëra.  
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KAPITULLI VI 
 

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME TË STUDIMIT 

 

Në këtë studim paraqitet një analizë e marëdhënieve simbiotike dhe antagoniste që 

mikroorganizmat ndërtojnë në prani të njëri-tjetrit si edhe me habitate bimorë ku ata 

zhvillohen. Merret në konsideratë mundësia e identifikimit të kulturave të majave e 

myqeve që rriten në habitate bimorë, veçanërisht në zonën e filoplanit ku përfshihen 

pjesë të ndryshme anatomike të bimëve, të cilat janë në kontakt të drejtpërdrejtë me 

ajrin. Janë konsideruar dy zona malore të Shqipërisë (mali i Dajtit dhe Mali Koritnik) 

për të analizuar specifikisht biodiversitetin e specieve mykore epifite e endofite si 

edhe të specieve të majave (grupe mikroorganizmash psikrofilë e psikrotolerantë) që 

rriten në bimë në sezonin e ftohtë të vitit, duke respektuar edhe kushtet e kampionimit 

dhe manipulimin e shpejtë të mostrave të bimëve.  

Identifikimi i kulturave mykore u realizua nëpërmjet karakteristikave makro e 

mikroskopike të kolonive. U vu re mbizotërimi i klasës Ascomycetes dhe i gjinisë 

Penicillium, rezultate këto të përputhshme edhe më studime të tjera në këtë fushë. 

Gjini të tjera mbizotëruese ishin Alternaria dhe Cladosporium, gjini këto tipike të 

habitateve bimorë, veçanërisht të gjetheve të bimëve. Në krahasimin e bimëve të 

ndryshme lidhur me mundësinë e izolimit të specieve mykore epifite e endofite, u vu 

re që në rastin e malit të Dajtit ishte pikërisht kërcelli i panjës që ofroi numrin më të 

madh të myqeve, i ndjekur nga kërcelli i thanës së egër krahasuar me pjesët e tjera 

anatomike të bimëve si: degë, gjethe apo lule, të cilat ofruan një numër më të vogël. 

Mendohet që disponueshmëria e ujit dhe e substancave ushqyese të jetë faktori që bën 

që kjo pjesë të ofrojë numrin më të mëdh të myqeve krahasuar me të tjerat. Në 

bimësinë tipike të malit Korinik vihet re që numri më i madh i myqeve të izoluar i 

përket likeneve të kampionuar nga kjo zonë. Edhe në këtë rast është vetë struktura 

poroze dhe sasia e ujit e përmbajtur tek likenet që bën që speciet mykore të gjejnë 

terren mjaft të favorshëm për t’u zhvilluar. Në krahasimin e diversitetit të gjinive 

mykore midis dy zonave bimore malore, vihet re që nuk ka diferenca të dukshme në 

shpërndarjen e tyre. Janë pothuaj të njëjtat gjini me speciet përkatëse që gjenden në të 

dy lartësitë malore. Kjo konfirmon faktin që diversiteti i myqeve është i përafërt në 

zona bimore, pavarësisht pozicionit gjeografik.  

Referuar specieve të majave psikrofile e psikrotolerante të identifikuara, nga bimë të 

malit të Dajtit, u pa që metoda e bazuar në amplifikimin e zonës D1/D2 të rARN-së 

rezultoi e suksesshme për pothuaj të gjitha shtamet në proçes identifikimi. Kjo u 

realizua nëpërmjet aplikimit të metodave të biologjisë molekulare, në Departamentin 

e Biologjisë së Aplikuar, Fakulteti Agrar, Universiteti i Perugia-s. Një proçes i 

rëndësishëm dhe i gjatë në kohë u konsiderua mundësia e pastrimit të shtameve të 

majave pas izolimit. Kjo, sepse specifikisht majatë gjenden në mënyrë të 

pashmangshme të shoqëruara veçanërisht nga bakteret. Për këtë u realizuan proçese të 

njëpasnjëshme izolimesh e pastrimesh deri në mërrjen e kulturave të pastëra. U arrit të 
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identifikoheshin 51 shtame nga 110 specie majash, të cilat konsiderohen si 

përfaqësuese të habitateve bimore në përgjithësi dhe në rastin tonë përfaqësuan bimët 

e zonës malore me lartësi rreth 1000 m nga niveli i detit. Shtamet e specieve të 

izoluara paraqesin mjaft interes për studime të mëtejshme lidhur me mundësinë e 

izolimit prej tyre të biomolekulave me inters në industri e më gjerë. Përmendim këtu 

specien Aureobasidium pullulans, një mikroorganizëm i kategorizuar me veti midis 

majave e myqeve. Kjo specie përmendet për aftësitë e saj si agjent biokontrolli dhe 

gjithashtu edhe për prodhimin e pullulanit, polisaharid ky i rëndësishëm në prodhimin 

e plastikës së biodegradueshme. Specie të tjera të identifikuara me mjaft interes janë 

edhe majatë me ngjyra të theksuara (të ashtuquqjturat majatë “pink”) nga portokalli në 

të kuqe, specie të gjinisë Rhodotorula. Ky grup majash përmenden për mundësinë e 

izolimit prej tyre të pigmenteve karotenoidë, komponentë me mjaft interes në industri. 

Referuar specieve Trichosporon pullulans dhe Guehomyces pullulans, përmendet 

aftësia e tyre për prodhimin e enzimave aktive në temperatura të ulëta (β-

galaktozidaza), të cilat përmenden për rëndësinë e tyre në industrinë ushqimore.  

Referuar marëdhënieve antagoniste të mikroorganizmave në këtë studim jemi 

përqëndruar në mundësinë e inhibimit të rritjes së një numri speciesh mykore 

pathogjene që shkaktojnë sëmundje në bimë. Kjo u realizua nëpërmjet analizave in 

vitro në laborator e më pas in vivo në bimën e gurit, në Fakultetin Agrar, pranë 

universitetit të Bologna-s. U morën në studim për analizimin e vetive të tyre 

antagoniste një grup prej 32 shtamesh bakteriale të izoluar nga burime të ndryshëm,  

kryesisht me origjinë bimore, ushqimore e nga produkte me përmbajtje 

mikroorganizmash efektivë. Shtamet bakteriale u kategorizuan në dy grupe: baktere 

anaerobe dhe baktere aerobe, kryesisht nga gjinitë Lactobacillus, dhe Bacillus. Nga 

rezultatet e arritura u vu re që shtamet e gjinisë Lactobacillus rezultuan më efektive 

ndaj pesë specieve mykore pathogjene, ndërkohë që në grupin e shtameve aerobë 

vetëm speciet e gjinisë Bacillus dhanë rezultat pozitiv pothuaj në të gjitha rastet. Vlen 

të veçohet efekti i shtameve të Lactobacillus plantarum, specie kjo e njohur në fushën 

e biokontrollit të sëmundjeve në bimë referuar mundësisë së prodhimit të 

komponentëve me veti antimikrobiale. Po ashtu, në grupin e specieve aerobe veçohen 

Bacillus subtilis dhe Bacillus amyloliquefaciens, edhe këto specie me mjaft inetres në 

këtë fushë. Referuar mundësisë së biokontrollit të sëmundjes FHB  të shkaktuar nga 

Fusarium graminearum në bimën e grurit, u rezlizuan provat in vivo në fushë në 

bimën e mbjellë. U përgatit një përzierje suspensionesh baketerialë të përzgjedhur nga 

provat in vitro në laborator si ndër më të suksesshmit në antagonisëm ndaj 

F.graminearum. Metoda e trajtimit të bimës konsistoi në sprucimin e gjatësisë së saj 

me përzierjen bakteriale (kryesisht shtame të L.plantarum, B.subtilis dhe B. 

amyloliquefacies) në periudhën e çeljes dhe lulëzimit të bimës. Paralel me trajtimin 

tonë u përdorën edhe dy sipërfaqe që u konsideruan si prova kontrolli; në njërën prej 

tyre bima prekej në mënyrë natyrore nga specia mykore, ndërsa në tjetrën inokulimi i 

mykut realizohej në mënyrë artificiale. Referuar rezultateve të arritura pas disa javësh 

trajtimi, u pa që përzierja bakteriale në  trajtimin preventiv (para lulëzimit) e më pas 

deri në korrje rezultoi të reduktonte incidencën e sëmundjes me rreth 50 % dhe vlerë 

të gravitetit të sëmundjes prej 13.2. Ndërkohë që trajtimet e tjera me përzierje të 
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ngjashme bakteriale në fazën e lulëzimit të bimës (pa trajtim preventiv, por pas 

inokulimit të mykut) dhanë një reduktim të incidencës së sëmundjes prej rreth 20-

25%.  

Një tjetër analizë inetresante ishte ajo e brendësisë së kokrrave të grurit pas proçesit të 

korrjes, lidhur me mundësinë e izolimit të baktereve endofite, për të parë mundësinë e 

përthithjes nga rrënjët e bimës së përzierjes së baktereve të aplikuara si agjentë 

biokontrolli dhe kthimin e tyre në mikroorganizma endofitë të bimës. Ky do të 

konsdierohej një përfundim mjaft premtues, duke qënë se kthimi në mikroorganizma 

endofitë të baktereve antagoniste ndaj myqeve pathogjenë do të sillte rritje të 

rezistencës së bimës ndaj veprimit të pathogjenëve duke qënë se agjentët e 

biokontrollit konsiderohen më efekt që zgjat në kohë në ndryshim nga pesticidet me 

natyrë kimike. Kështu, u arrit që nga ekstraktimi i ADN-së së kokrrave të grurit dhe 

aplikimit të metodës DGGE për analizimin e popullatës komplekse (nëpërmjet 

përdorimit të ADN-së së pastër të baktereve të aplikuar si agjentë biokontrolli si 

Ladder në këtë rast), të shiheshin banda të ADN-së së baktereve endofitë në të njëjtin 

nivel më ato të ADN-së së baktereve të pastër. Por, rezultatet treguan që këto nuk 

ishin speciet bakteriale të inokuluara si agjentë biokontrolli në studim. Mendohet që 

në vazhdim të studimit, metoda me sprucim në bimë të mund të optimizohet për të 

mundësuar hyrjen e agjentëve të biokontrollit në sistemin e rrënjëve të bimës e më pas 

deri në sistemin indor të saj.  

 

Drejtimet e së ardhmes lidhur me studimet ekologjike të majave epifite 

 

Të kuptuarit më të mirë të mikrobiologjisë së filosferës konsiderohet një çështje e 

rëndësishme jo vetëm sepse mikroorganizmat që popullojnë këto habitate 

konsiderohen të rëndësishëm në ekosistemet tokësorë (dhe rrjedhimisht kontribuojnë 

në proçeset e ciklimit të substancave ushqyese që ndodhin në to, por gjithashtu edhe 

për potencialin e tyre të njohur si agjentë të biokontrollit, si burime të komponentëve 

bioaktivë me interes bioteknologjik.  

Së pari, strategjitë e marrjes së mostrave dhe metodat e përdorura për izolimin, 

numërimin dhe identifikimin e majave të filoplanit duhet të planifikohet në mënyrë të 

saktë dhe të detajuar në funksion të synimeve që ka për qëllim të arrijë studimi.  

Aspekte që mund të konsiderohen përfshijnë frekuencën e marrjes së mostrave (një 

bimë ndaj një numëri të madh bimësh, analizimi i organeve të ndryshëm të bimës për 

qëllime krahasimi të popullatave mikrobiale, etj), zgjedhja e protokolleve me qëllim 

izolimin e qelizave të majave nga gjethet si edhe përzgjedhja e terreneve selektivë të 

përshtatshëm, kushtet e inkubimit, etj.  

Janë një sërë metodash moderrne që mund të zbatohen në identifikimin e majave të 

filosferës, krahas metodave të analizimit të ADN-së së mikroorganizmit  PCR). Një 

prej tyre është metoda DGGE, ku mund të realizohet ekstraktimi direkt i materialit 

bimor dhe të analizohet përmbajtja mikrobiologjike në sajë të përdorimit të primera-

ve dhe reagentëve të tjerë specifikë. Kjo metodë ka qënë pjesë e një numri të vogël 

studimesh fillimisht, por tashmë është më lehtësisht e realizueshme.  

Një ndihmë e madhe në aspektin e identifikimit të mikroorganizmave janë edhe 

database-t publikë të sekuencave të tyre origjinale dhe kjo lehtëson identifikimet e 

saktë dhe mund të përdoren për krahasimin e të dhënave në studime të njëpasnjëshme 

që mund të kryhën për analizmin e një zone të caktuar bimore lidhur me popullatat 
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mikrobiale. Këto metoda më pas përshtaten edhe për habitate të tjerë si eksudatet e 

bimëve lulet me jetëgjatësi të vogël etj.  

Potenciali i këtyre metodave të biologjisë molekulare siguron gjithashtu edhe mjetet 

për ndarjen e detajuar të popullatave brenda specieve me qëllim testimin e 

hamendësimeve lidhur me koloni me sjellje të dyfishtë sic është A. pullulans. 

Një tjetër çështje që meriton vëmendje në këtë aspekt është mundësia e egzistencës së 

ndërveprimeve maja-bimë nëpërmjet sinjaleve molekularë jetëshkurtër, të cilët mund 

të tregojnë pse disa specie gjendjen në filoplanin e disa llojeve bimësh dhe mungojnë 

në bimë të tjera. Edhe pse një numër i vogël speciesh mund të jenë në gjendje të 

infektojnë bimët, vlen të vihet theksi në këtë çështje referuar marëdhënies filogjenike 

midis disa majave të gjetura në sipërfaqet e bimëve dhe parazitëve dimorfikë të 

bimëve. Gjithashtu, ndërveprimet midis specieve të ndryshme të komuniteteve epifitë, 

nuk janë studiuar në mënyrë të vazhdueshme dhe duke qënë se bakteret konsiderohen 

si kolonizuesit më të hershëm të gjetheve, do të ishte me shumë interes të përcaktohet 

nëse kolonizimi nga majatë është i varur nga prezenca e baktereve apo jo në rastin e 

gjetheve të bimëve. Ruinen, 1963, sugjeroi se prezenca e përbashkët e baktereve 

fiksuese të azotit në filoplan mund të konsiderohen të dobishme për kolonizimet e 

ardhshëm nga majatë.  

Disa nga speciet e majave të filoplanit është treguar të kenë aftësinë të prodhojnë 

metabolitë me veti antimikrobiale, por rëndësia e tyre ekologjike ende është e studiuar 

pak. Njihen studime të specieve të majave (në sipërfaqen e bimëve) që prodhojnë 

komponentë lipidikë me veti antimikrobiale ndaj myqeve pathogjenë në bimë dhe 

këto specie majash përdoren si agjentë biokontrolli.  

Së fundi, një tjerër aspekt që mund të konsiderohet, lidhet pikërisht me analizimin e 

karakteristikave të detajuara që lidhen me majatë që zakonisht kolonizojnë filoplanin. 

P.sh. ndërsa prodhimi i blasokonidieve është një avantazh i dukshëm lidhur me 

përhapjen e majave dhe është gjetur në shumë maja që popullojnë sipërfaqet e 

gjetheve, dukshëm nuk është një kriter për shumë specie të tjera të njëjta të filoplanit. 

Rrjedhimisht, do të jetë me interes të zbulohen shkaqet për këtë dhe sidomos 

përcaktuesit gjinetikë.  
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SHTOJCË 
 

Llogaritja e të dhënave  për gravitetin e prekjes nga sëmundja për shtatë sipërfaqet në 

studim: 

 

Kultivari: Normanno SIPËRFAQJA NR. 1 

  PARCELAT 

  % e sipërfaqes e    

infektuar A B C D Tot. Mesatarja  

0 66 68 57 65 256 64 

2 9 14 28 25 76 19 

5 6 7 7 6 26 6,5 

10 7 2 3 1 13 3,25 

25 5 4 2 2 13 3,25 

50 3 2 1 - 6 2 

75 3 1 2 - 6 2 

90 1 2 - 1 4 1,333333 

Tot. kallinj të numëruar 100 100 100 100 400 100 

Nr. i kallinjve të prekur 34 32 43 35 144 36 

% kallinj të prekur 34 32 43 35 144 36 

Graviteti i atakimit  20,82353 16,8125 8,627907 6,571429 52,83536 13,20884 

 

 

 

 

 

Kultivari: Normanno  SIPËRFAQJA NR. 4 

  PARCELAT 

  % e sipërfaqes e 

infektuar A B C D Tot. Mesatarja 

0 54 43 50 52 199 49,75 

2 18 20 14 27 79 19,75 

5 11 10 12 11 44 11 

10 7 9 8 3 27 6,75 

25 6 6 7 2 21 5,25 

50 7 8 5 1 21 5,25 

75 3 3 3 3 12 3 

90 4 1 1 1 7 1,75 

Tot. kallinj të numëruar 110 100 100 100 410 102,5 

Nr. i kallinjve të prekur 56 57 50 48 211 52,75 

% kallinj të prekur 50,90909 57 50 48 205,9091 51,47727 

Graviteti i atakimit  22,25 18,33333 18,16 11,54167 70,285 17,57125 
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Kultivari: Normanno  SIPËRFAQJA NR. 5 

  PARCELAT 

  % e sipërfaqes e 

infektuar A B C D Tot. Mesatarja 

0 56 50 58 40 204 51 

2 21 17 15 30 83 20,75 

5 5 10 12 9 36 9 

10 9 6 4 5 24 6 

25 4 5 2 6 17 4,25 

50 3 2 3 7 15 3,75 

75 1 3 2 2 8 2 

90 1 7 4 1 13 3,25 

Tot. kallinj të numëruar 100 100 100 100 400 100 

Nr. i kallinjve të prekur 44 50 42 60 196 49 

% kallinj të prekur 44 50 42 60 196 49 

Graviteti i atakimit 13 24,48 20 14,91667 72,39667 18,09917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultivari:  Normanno  SIPËRFAQJA NR. 6 

  PARCELAT 

  % e sipërfaqes e 

infektuar A B C D Tot. Mesatarja 

0 43 44 48 44 179 44,75 

2 20 21 23 22 86 21,5 

5 15 13 12 11 51 12,75 

10 7 9 7 14 37 9,25 

25 6 8 4 5 23 5,75 

50 3 2 4 1 10 2,5 

75 3 3 1 2 9 2,25 

90 3 

 

1 1 5 1,666667 

Tot. kallinj tënumëruar 100 100 100 100 400 100 

Nr. i kallinjve të prekur 57 56 52 56 221 55,25 

% kallinj të prekur 57 56 52 56 221 55,25 

Graviteti i atakimit  17,19298 12,89286 12,32692 11,67857 54,09133 13,52283 
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Kultivari : 

Normanno  SIPËRFAQJA NR. 8 

  PARCELAT     

% e sipërfaqes e 

infektuar A B C D Tot. Mesatarja 

0 42 53 43 54 192 48 

2 15 12 31 19 77 19,25 

5 15 12 7 10 44 11 

10 12 12 7 5 36 9 

25 6 6 5 7 24 6 

50 2 4 3 3 12 3 

75 5   1   6 3 

90 3 1 3 2 9 2,25 

Tot. kallinj 

tënumëruar 100 100 100 100 400 100 

Nr. i kallinjve të 

prekur 58 47 57 46 208 52 

% kallinj të prekur 58 47 57 46 208 52 

Graviteti i atakimit  19,31034 13,70213 13,80702 13,97826 60,79775 15,19944 

 

 

 

 

 

 

 

Kultivar : Normanno  SIPËRFAQJA NR. 9 

  PARCELAT     

% e sipërfaqes e infektuar A B C D Tot. Mesatarja 

0 44 51 43 43 181 45,25 

2 28 20 26 24 98 24,5 

5 9 13 13 12 47 11,75 

10 5 10 8 5 28 7 

25 1 4 4 8 17 4,25 

50 5 1 4 6 16 4 

75 6 

 

1 1 8 2,666667 

90 2 1 1 1 5 1,25 

Tot. kallinj të numëruar 100 100 100 100 400 100 

Nr. i kallinjve të prekur 56 49 57 57 219 54,75 

% kallinj të prekur 56 49 57 57 219 54,75 

Graviteti i atakimit  18,85714 9,081633 11,61404 14,4386 53,99141 13,49785 
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Cultivar Normanno SIPËRFAQJA NR. 11 

  PARCELAT     

% e sipërfaqes e 

infektuar A B C D Tot. Mesatarja 

0 58 41 48 44 191 47,75 

2 21 20 28 19 88 22 

5 5 15 12 13 45 11,25 

10 8 10 7 12 37 9,25 

25 1 6 3 7 17 4,25 

50 2 4 2 3 11 2,75 

75 2 2 

 

1 5 1,666667 

90 3 2 

 

1 6 2 

Tot. kallinj të numëruar 100 100 100 100 400 100 

Nr. i kallinjve të prekur 42 59 52 56 209 52,25 

% kallinj të prekur 42 59 52 56 209 52,25 

Graviteti i atakimit  16,47619 15,16949 6,942308 12,73214 51,32013 12,83003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


