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PARATHËNIE 

Parandalimi i sëmundjeve të molusqeve kërkon monitorimin e tyre dhe të mjedisit ku 

ato jetojnë. Inspektimi i shpeshtë i detit përreth akuakulturës ose fermave të midhjeve 

për praninë e toksinave të prodhura nga fitoplanktoni është një qasje, që po fiton 

mbështetje në disa vende dhe ka marrë shtysë të konsiderueshme pas zbulimit se algat 

që prodhojnë toksina janë transferuar me anë të ujërave të anijeve në vende 

krejtësisht të reja detare rreth globit. Molusqet bivalvë janë grumbulluesit më të 

mëdhenj të biotoksinave, në fakt duke qenë filtratorë i mbajnë mikroalgat në nivelin e 

aparatit brankial, të cilat kalojnë pastaj në mëlci dhe hepatopankreas, ku dhe 

metabolizohen.  

Laguna e Butrintit është mjedis i përshtatshëm për strehimin, ushqimin dhe 

riprodhimin e shumë peshqve, molusqeve, shpendëve ujore etj. Shumë prej këtyre 

kanë interes të madh ekonomik, jo vetëm për këtë zonë, por për të gjithë vendin. Kjo 

lagunë ka qenë ndër mjediset e njohura për kultivimin e molusqeve, kryesisht midhjes 

(Mytilus galloprovincialis). Prodhimi vjetor deri në vitin 1994 ka arritur deri në 

3000-4500 tonë. Pavarësisht nga kapaciteti prodhues i mëparshëm, në vitin 1991 

sasia e eksportuar ka qenë rreth 3200 tonë, ndërsa më vonë prodhimi ka pësuar rënie 

për shkak të vështirësive eksportuese dhe të sigurisë së cilësisë së ujërave bregdetare. 

Kjo sepse zhvillimi dhe tregtimi me sukses i prodhimeve të akuakulturës mbështetet 

mbi kritere të rrepta shëndetësore dhe të cilësisë së ujërave, të parashikuara edhe nga 

normat e BE-së.  

Ky studim u mbështetet nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, 

Departamenti i Sigurisë Ushqimore, në kuadrin e përcaktimit të mikroorganizmave, 

metaleve të rënda, pesticideve, biotoksinave algale dhe fitoplanktonit potencialisht 

toksik në  bregdetin shqiptar me qëllim kontrollin e cilësisë së ujërave, që 

shfrytëzohen për akuakulturë dhe peshkim si dhe kontrollin e molusqeve për ruajtjen e 

shëndetit publik. Të dhënat mbi fitoplanktonin potencialisht toksik kanë qenë objekt i 

doktoratës dhe publikimeve të Bushati M. (2013).  

Mbështetur në rëndësinë e studimit të  toksinave algale dhe në interesin për të 

vazhduar më tej kualifikimin shkencor, kam vazhduar me kërkimin mbi praninë e 

biotoksinave algale  në këtë lagunë, falë edhe mundësisë për të pasur gjithnjë në 

dispozicion mostra nga kjo zonë si dhe kushteve shumë të mira laboratorike në ISUV. 

Si i tillë, studimi hedh dritë në ecurinë në kohë të mjediseve ujore bregdetare, si dhe 

informon konsumatorin dhe institucionet e kontrollit të ushqimeve në vendin tonë për 

rrezikun që mbart prania e biotoksinave detare në molusqet bivalvë.  
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HYRJE 

Shqipëria është një vend me vijë të gjatë bregdetare dhe sipërfaqe të madhe ujore. Ajo 

ka një potencial të rëndësishëm të burimeve natyrore, të cilat paraqesin mundësi të 

mëdha për zhvillimin e akuakulturës. Ky potencial bazohet në pasurinë e madhe ujore 

të vëndit tonë dhe diversitetin e tyre, qoftë në vëndet bregdetare, por dhe në laguna. 

Lagunat janë qendra të rëndësishme peshkimi, akuakulturë, të cilat shërbejnë edhe si 

strehë e mjedise riprodhimi ose ushqimi për shumë organizma sedentarë dhe migrues, 

me interes të madh shkencor, praktik dhe ekologjik. Njohja dhe vlerësimi i lagunave, i 

rrjetave të tyre ushqyese në tërësi, si dhe i lidhjeve midis tyre është domosdoshmëri 

për njohjen, ruajtjen, përmirësimin dhe shfrytëzimin sa më racional të tyre. Midhja 

mesdhetare (Mytilus galloprovincialis), është një nga llojet e molusqeve bivalvë që 

është mjaft e kërkuar në tregun vendas dhe atë ndërkombëtar. Për këtë arsye 

mbarështimi i saj në ferma, përbën një element të rëndësishëm në prodhimin e 

akuakulturës dhe një nga përparësitë e zhvillimit ekonomik në këtë fushë.  

Zonat e rritjes së molusqeve janë po aq të rëndësishme për konsumatorët dhe 

prodhuesit sa dhe rregulloret për sigurinë ushqimore. Molusqet bivalvë janë 

grumbulluesit më të mëdhenj të biotoksinave, në fakt duke qenë filtratorë i mbajnë 

mikroalgat në nivelin e aparatit brankial dhe pastaj i transmetojnë në mëlçi dhe 

hepatopankreas ku dhe metabolizohen. Para të gjithash duhet theksuar se biotoksinat 

algale janë komponime të prodhuara në rrugë natyrore. Termi fikotoksina tregon 

metabolitë natyror që janë prodhuar nga mikroalga njëqelizore (protistët). Pjesa më e 

madhe e fikotoksinave prodhohen nga dinoflagjelatët, megjithëse cianobakteret kanë 

rezultuar si prodhuese të saksitoksinës (STX) dhe acidi domoik (DA) është prodhuar 

nga diatometë. Nëpërmjet grumbullimit në zinxhirin ushqimor këto toksina mund të 

përqëndrohen në organizma të ndryshëm detarë, duke përfshirë këtu molusqet filtrator 

bivalvë, tunikatët, gastropodët si dhe peshqit barëngrënës dhe ata grabiqarë. Helmimi 

i njerëzve që vjen si rezultat i ngrënies së ushqimeve të kontaminuara nga fikotoksinat 

ka ndodhur që shumë vite më parë. Të dhënat historike si dhe zakonet e disa 

popullatave në zonat bregdetare dhe tropikale tregojnë se lulëzimet e algave të 

dëmshme (HABs) janë ngjarje të natyrshme. Në 30 vitet e fundit, HaBs kanë tërhequr 

vëmendjen e komunitetit shkencor dhe shoqërisë. Episodet e helmimit të njeriut si 

rezultat i ngrënies së produkteve detare të kontaminuara me këto toksina janë 

evidentuar në dhjetëra apo qindra njerëz në shtete të ndryshme të botës. Kjo ka çuar 

në thirrje për më shumë vëmendje mbi HaBs dhe pasojat e tyre në shëndetin e njeriut. 

Rritja e ndërgjegjësimit ka çuar në shtimin e punës kërkimore për të kuptuar më mirë 

HABs si dhe kontaminimin e prodhimeve të detit nga toksinat algale. 

Grumbullimi i informacionit në këtë fushë ka çuar në konkluzionin se kemi të bëjmë 

me një rritje globale të Habs dhe rritje të kontaminimit të  produkteve të detit nga këto 

toksina. Për të parandaluar intoksikimet e njeriut janë marrë një sërë masash efektive 

dhe komplekse për t`u zbatuar në të gjithë botën. Rritja e numrit të regjistrimeve për 

rastet e shfaqjes së algave toksike dhe Habs në ujërat bregdetare  të disa zonave të 

botës është sigurisht rezultat i një vëmendjeje më të madhe ndaj këtij fenomeni.  

Faktorët e propozuar të përfshirë në rritjen globale të Habs përfshijnë: eutrofikimin e 

ujërave bregdetare si pasojë e rritjes së akuakulturës dhe plehrave nga bujqësia, 

aktivitetet e tjera ekonomike të lidhura me urbanizimin, ndryshimet e kushteve 

klimaterike dhe transportin e algave toksike dhe cisteve të tyre nga një zonë 

bregdetare në një tjetër. 
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Në këtë punim të kryer gjatë periudhës 2011-2013, jepen të dhëna mbi biotoksinat 

algale (PSP, DSP, ASP) në midhjen Mytilus galloprovincialis të lagunës së Butrintit 

(Sarandë) dhe algat potencialisht toksike si shkaktarët kryesore të shfaqjes së këtyre 

toksinave. Gjithashtu, njohja e gjendjes fiziko-kimike (temperatura, O2, pH, kripësia) 

të ujërave të lagunës të Butrintit ka rëndësi për të përcaktuar se si ndikojnë në rritjen e 

fitoplanktonit, midhjes dhe akuakulturën në përgjithësi. Studimi do të ndihmojë në 

njohjen e shqetësimeve të mundshme në njerëz si dhe për mundësitë e kapërcimit ose 

shmangies së tyre. Faktorët që ndikojnë në shfaqjen dhe akumulimin e algave toksike 

nuk mund të jenë të kontrolluar dhe parashikimi i tyre është i kufizuar. Për këtë arsye, 

dhe për shkak se molusqet bivalvë të gjalla janë shumë të nevojshëm në treg, 

menaxhimi i praktikave të prodhimit të molusqeve të sigurt për shëndetin publik është 

shumë specifik. Për sigurinë e molusqeve të gjallë, janë ndërmarrë një sërë 

kontrollesh zyrtare për të mbikqyrur në mënyrë të vazhdueshme zonat e tyre të rritjes. 
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SHKURTIME 

AKU - Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 

AOAC - (Association of Analytical Communities) 

BE - Bashkimi Europian  

CV - Koefiçient variacioni  

DA - Acidi domoik 

DAD - Detektor me matrice diodash ―photodiode array 

DTX - Dinofizitoksina 

epi DA - Acidi epidomoik 

EURLMB - Laborator Reference i Komunitetit Europian për Molusqet Bivalvë 

FSHN, UT - Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës 

HaB - Lulëzimet e algave të dëmshme 

HPLC - Kromatografi e Lëngët me Performancë të Lartë  

i.p. - Injektim intraperitonal  

ISUV - Instituti i Sigursë Ushqimore dhe Veterinarisë 

LC-MS - Kromatografia e lëngët-mas spektrometër 

LOD - Limit i detektimit  

LOQ - Limiti i kuantifikimit 

MBZHRAU – Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave 

NRC - National Research Council of Canada 

OA - Acidi okadaik 

PTX - Pektenotoksina 

STX - Saksitoksina 

UV-Vis - Ultraviolet-dukshme  

YTX - Jesotoksina 
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QËLLIMI I STUDIMIT 

Qëllimi i këtij studimi është përcaktimi dhe vlerësimi i biotoksinave algale në midhjen 

Mytillus galloprovincialis, evidentimi i natyrës së organizmave të tyre burimore si dhe 

informimi i konsumatorit dhe institucioneve të kontrollit të ushqimeve në vendin tonë 

për rrezikun që mbart prania e biotoksinave detare në molusqet bivalvë. 

 

Objektivat për realizimin e këtij qëllimi janë: 

 Evidentimi i natyrës së toksinave dhe shpërndarja e tyre në tre stacionet e lagunës 

së Butrintit. 

 Vlerësimi i shkallëve të ndryshme të toksicitetit në midhjet e kampionuara në një 

impiant si ai i Butrintit.  

 Evidentimi i natyrës së organizmave burimore dhe njohja e marrëdhënies shkak-

pasojë ndërmjet algave potencialisht toksike dhe biotoksinave algale. 

 Studimi i sezonaliteti të shfaqjes së biotoksinave (evidentimi i faktit nëse faktorët 

fiziko-kimikë, biologjikë dhe hidrodinamikë, që karakterizojnë zonat e ndryshme, 

mund të influencojnë në grumbullimin e biotoksinave në Mytilus 

galloprovincialis). 
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KREU I: NJOHURI TË PËRGJITHSHME  

1.1. Të dhëna të përgjithshme fiziko-gjeografike mbi zonën e Butrintit 

Laguna e Butrintit ndodhet në skajin më jugor të Shqipërisë, rreth 8 km larg qytetit të Sarandës. 

Laguna e Butrintit ka një sipërfaqe prej1600 ha. Ajo arrin një maksimum 5,4 km në gjatësi dhe 1,4 

km në gjerësi. Thellësia maksimale është 21,4 m, me një mesatare prej 11 m. (Hodges, 2011). Ajo 

mbulon rreth 35 km të vijës bregdetare dhe fillon 9-25 km në jug të qytetit të Sarandës.  
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Figura 1.1: Hartë e zonës së Butrintit, Sarandë, ku tregohet edhe batimetria e lagunës së Butrintit (modifikuar nga 

Google Earth, 2008; Bushati et al., 2012; Pano et al., 1995; Miho et al., 2013). 

Zona shtrihet në komunat e Alikos, Ksamilit dhe Xarës, në Qarkun e Vlorës, Prefekturën e 

Sarandës. Ajo kufizohet në jug me Greqinë dhe në perëndim me detin Jon (Fig. 1.1) (Anonimous, 

2010). Kompleksi i Butrintit përfshin: Lagunën e Butrintit, liqenin e Bufit, derdhjen e lumit Pavëll 

dhe lumin Bistricë.  
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Sipas Kabo et al. (1999), kjo zonë bregdetare shoqërohet ende nga procese të ngadalshme fundosje. 

Në këtë mënyrë, laguna e Butrintit është një kriptodepresion tipik, që do të thotë se fundi i saj është 

nën nivelin e detit; kjo përcakton gjithë tiparet e veçanta të saj, që e dallon atë nga sistemet e tjera 

lagunare me origjinë aluvionale (Pano et al., 1985; Pano, 2008). 

Rrjeti hidrografik i zonës është i përbërë nga laguna e Butrintit, liqeni i Rrëzës, kanali i Rrëzës, i 

cili është dega e vetme e kësaj lagune, që shkarkon ujërat e tepërta të liqenit të Rrëzës dhe nga gjiri 

i Armurës (Fig. 1.1).  

 Në pjesën jug-lindore të lagunës së Butrintit (Fig. 1.1), rreth 2 m mbi nivelin e detit ndodhet 

liqeni i Bufit ose i Rrëzës me sipërfaqe prej 83 ha, i cili shkarkon ujërat e tepërta në 

lagunën e Butrintit me anë të një kanali me prurje rreth 2-3 m
3
/sek. Ky kanal (Fig. 1.2) 

është më i vogël, është 300 m i gjatë, 12 i gjerë dhe 5 m i thellë (Pano et al., 1984; 1985). 

 

Figura 1.2: Pamje të liqenit të Bufit (Bushati. 2013). 

 Në fundin më jugor të saj laguna komunikon me detin me anë të Kanalit të Butrintit 

(Vivarit) (Fig. 1.1), me gjerësi 80-160 m, thellësi rreth 6 m e gjatësi 3,6 km i cili lidh 

lagunën e Butrintit me ujërat e detit Jon ( Fig. 1.3). 

 

Figura 1.3: Pamje e kanalit të Butrintit (Vivarit), i cili lidh lagunën e Butrintit me ujërat e detit Jon       

(Bushati M.2013). 
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 Lumi Pavlla: Lumi Pavlla ndodhet në pjesën jugore të Butrintit, rreth 50 km i gjatë (Pano 

et al., 1984; 1985) (Fig. 1.1). Ai buron nga pjesa perëndimore e lumit Fatrion (Greqi). Duke 

kaluar nëpër fushat e Murrsisë dhe Xarës, lumi Pavlla ka një shtrat të mbrojtur me 

fortifikime anësore. Lumi kryesor derdhet në detin Jon, në veri të kepit të Stillos, ndërsa një 

degë e vogël e tij derdhet në pjesën veriore të lagunës së Butrintit. 

 Në verilindje të lagunës derdhet lumi i Bistricës, me prurje rreth 22 m
3
/sek. Ky lum ka 

furnizimin më të fuqishëm nëntokësor në Shqipëri. Rrjeti hidrografik përbëhet nga bashkimi 

i lumenjve të Kalasës, Delvinës dhe Bistricës. Burimi më i rëndësishëm është i Syrit të 

Kaltër (Fig. 1.1). Ujërat e të cilit derdhen pjesërisht në det me anë të kanalit të Çukës i cili 

në vetvete përbën një kanal artificial të krijuar nga njeriu gjatë bonifikimit të kënetës së 

Vurgut. 

 Kanali i peshkimit: Kanali i peshkimit është një degë e lumit Bistrica e ndërtuar në vitet 

80-të, me qëllim rregullimin e niveleve të kripshmërisë, oksigjenit të tretur në ujë, të 

lagunës së Butrintit, në ndihmë kryesisht të kultivimit të kulturës së midhjes. Ky kanal ka 

prurje konstante dhe të kontrollueshme në vëllimet e tyre me sisteme portash, të cilat 

gjenden në zonën e fillesës së tij, ku degëzohet me lumin Bistricë. 

Ujërat nëntokësore që ndodhen nga ana lindore e lagunës e furnizojnë atë me ujë të ëmbël. 

Burimet më të fuqishëm karstikë të zonës janë ato të Rrëzës, në anën verilindore të liqenit të Bufit, 

në shpatin e malit të Miles. 

1.2.Klima dhe të dhënat meteorologjike: 

Laguna e Butrintit shtrihet brenda zonës klimatike Mesdhetare. Reshjet mesatare janë 1200–1300 

mm të përqëndruara në 95-100 ditë në vit. Dy të tretat e kësaj situate ndodh në nëntor-mars, duke 

arritur pikun (majën) në tetor dhe nëntor. Dimri është i butë, me janarin, si muajin më të ftohtë të 

vitit (temperatura mesatare 11,9°C) dhe Korrikun si muajin më të nxehtë (temperatura mesatare 

27°C). Temperatura mesatare vjetore është 20° C. Era ka dy drejtime kryesore: juglindje gjatë 

vjeshtës dhe dimrit dhe veriperëndim gjatë pranverës dhe verës (Gov. of Alb. & EC, 2002). 

1.2.1.Të dhënat hidrologjike:  

Liqeni ka sipërfaqe të pasqyrës së ujit rreth 1600 ha dhe thellësi mesatare 14 m (thellësia 

maksimale 21,4 m); gjatësia dhe gjerësia maksimale janë përkatësisht 7,1 dhe 3,2 km dhe vëllimi i 

përgjithshëm i ujit është rreth 211 milionë m
3
. Laguna dhe zhvillimi i jetës në të kushtëzohet shumë 

nga komunikimi me detin. Lëkundjet e ujit karakterizohen nga lëkundjet stinore dhe nga ato 12 

orëshe të baticë-zbaticës; lartësia e amplitudës së tyre ndryshon nga disa cm deri në 15-20 cm. 

Nivelet më të larta të ujit takohen gjatë periudhës së lagët të vitit, kurse më të ulëtat gjatë periudhës 

së thatë (Pano et al., 1984; 1985). Në shtresat fundore të lagunës gjendet një masë uji më e kripur, 

pra me dendësi më të lartë e cila „fle‟ në pamundësi për të qarkulluar. Një mjedis i tillë 

konsiderohet si meromitik (që përzihen pjesërisht) (Barbanti et al., 1969; Wetzel, 2001), ku 

shtresa e sipërme, miksolimni, përzihet lirisht, kurse shtresa e poshtme, monimolimni, përbëhet 

nga një masë uji e kripur, që nuk futet në qarkullim, ka pak oksigjen dhe është gjithmonë në kushte 

të dekompozimit aneorob (Lampert & Sommer, 1997) të lëndëve organike, të cilat sedimentojnë 

nga shtresat e sipërme të miksolimnit, në rastin e Butrintit kryesisht, nëpërmjet reduktimit të 

sulfatve (SO4
2−

) në anhidrit sulfuror (H2S) (Schulze & Mooney, 1993). Shumica e H2S helmues që 

çlirohet si mbeturinë e kësaj frymëmarrje anaerobe vepron me jonet e metaleve të pranishëm në ujë 

dhe formon sulfuret e metaleve, si sulfuri i hekurit (FeS), të cilët janë të patretshëm dhe shpesh me 

ngjyrë të zezë ose të murrme, duke shkaktuar ngjyrimin e errët të llumit të fundit të liqenit (Schulze 

& Mooney, 1993).  
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1.2.2.Të dhënat hidrokimike  

Gjendja hidrokimike e lagunës varet direkt nga faktorë meteorologjike dhe hidrologjike. Faktorët 

më të rëndësishëm janë reshjet dhe avullimet. Faktori kryesor hidrologjik është shkëmbimi i ujit 

midis lagunës dhe detit (fenomeni baticë, era etj).  

 Temperatura: Temperatura e ujit ndryshon sipas thellësisë dhe sezonit. Nën thellësinë 8-

10m ajo është pothuajse e qëndrueshme gjatë gjithë vitit, 16-17C° (Miho, 1994). 

Temperatura arrin një minimum në janar 7,3° C (Tab. 1-2 deri 1-3); kurse duke kaluar nga 

mesi i pranverës në verë dhe deri në fillim të vjeshtës, temperatura mesatare e këtyre 

ujërave fillon dhe rritet gradualisht duke arritur një maksimum në muajt korrik-gusht 25-26 

°C në sipërfaqe. Në shtresat e thella në përgjithësi, vihet re homotermi e plotë prej 18
o
C 

gjatë gjithë vitit (Kabo, 1990-91).  

 Kripshmëria: Ajo ndryshon në mënyrë të konsiderueshme nga një zonë në një tjetër dhe 

midis stinëve. Për shkak të faktit se laguna është e thellë, ka një shtresëzim të ujit në 

përputhje me normat e kripshmërisë. Vlerat mesatare janë relativisht të ulëta dhe të 

ndryshueshme në kufijtë rreth 18-35‰, në 5-6m e para (miksolimn) duke u rritur 

progresivisht me thellësinë; nën këtë thellësi kripshmëria mbetet e lartë, rreth 35,1‰ dhe e 

pandryshueshme gjatë gjithë vitit (monimolimn) (Miho, 1994; Miho et al., 2013). Në 

shtresat sipërfaqësore ajo paraqet një maksimum në verë deri në fillimin e vjeshtës (gusht-

shtator rreth 31‰) dhe një minimum (Tab. 3.1-3.3 dhe 3.4) në dimër deri në fillim të 

pranverës (kryesisht në janar rreth 14‰).  

 Oksigjeni: Niveli i oksigjenit është i lidhur ngushtë me temperaturën. Faktorë të tjerë që 

luajnë një rol të rëndësishëm në nivelin e oksigjenit janë fotosinteza dhe proceset e 

oksidimit. Gjatë sezonit të ftohtë nivelet e oksigjenit janë të lartë (rreth 10,2 ml/l), kjo për 

shkak se në temperaturë të ulët, fotosinteza dhe proceset e oksidimit zhvillohen shumë 

ngadalë. Në verë niveli i oksigjenit është më i ulët (7,2 ml/l). Ecuria stinore e oksigjenit në 

ujërat sipërfaqësore të liqenit paraqet një maksimum të dukshëm në fund të dimrit e në 

fillim të pranverës (deri 14 mg/L) dhe një tjetër më pak të theksuar në fund të verës (deri 10 

mg/L) (Miho, 1994). Gjatë këtij studimi (2011-2013) gjendja duket pak a shumë e 

ngjashme, ku oksigjeni luhatet nga 6.2-9.7 mg/L (Tab. 3.1-3.3 dhe 3.4) 

 Tejpamja: Tejpamja mesatare e lagunës (matur me disk Secchi) është relativisht e ulët; 

tejpamja ndryshon nga 0,8 (1,0) m deri në 4,0 m (Miho, 1994; ISUV, 2008). Ecuria e 

mesatare e tejpamjes paraqet minimum në fundin e vjeshtës dhe në fillimin e dimrit, e 

shkaktuar kjo kryesisht nga turbullimi i ujërave prej reshjeve dhe valëzimit të lartë në këtë 

periudhë, si dhe një minimum tjetër në pranverë, e shkaktuar kryesisht nga zhvillimi i madh 

i fitoplanktonit. Vlerat më të larta të tejpamjes janë vrojtuar në dimër, në fund të pranverës 

dhe në fillim të verës; në fund të verës vrojtohet përsëri një farë ulje e saj, që shkaktohet 

kryesisht nga zhvillimi i dytë i fitoplanktonit (Miho, 1994).  

 pH: Ujërat e liqenit janë lehtësisht alkalinë. Vlerat e pH luhaten nga 8,7 në verë deri në 7,9 

në dimër; këto vlera vijnë duke u zvogëluar me rritjen e thellësisë. Në studimin tonë vlerat 

luhaten nga 8,1 deri në 8,6 (Tab. 3.1-3.3 dhe 3.4). 

1.3. Fauna  

Karakteristikë dalluese e makrobentosit të lagunës së Butrintit është zhvillimi masiv, sidomos në 

verë, i poliketit gypor Hydroides elegans, i krustaceve cirripedë Balanus balanus (Balanidae), i 

gaforres Carcinus aestuarii, si dhe zhvillimi i madh i midhjes blu të Mesdheut M. 

galloprovincialis, e cila edhe kultivohet prej shumë vitesh.  
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Cirripedët (Balanus dhe Chthamalus), serpulidët dhe oligoketët kanë sasi dhe biomasë të 

konsiderueshme midis makroinvertebratëve në liqen, sidomos si epibiontë në midhje.  

Rreth 18 lloje molusqesh janë raportuar nga kanali i Vivarit, nga të cilat 10 janë gastropodë dhe 8 

bivalvë; sasia më e lartë është regjistruar për gastropodë: Bittium reticulatum e Pirenella conica 

dhe për bivalvët Cerastoderma glaucum. Rreth 47 lloje molusqesh janë regjistruar nga zonat 

bregdetare të Butrintit, duke përfshirë 26 gastropodë dhe 21 bivalvë; rreth 27 lloje kanë status 

kombëtar të kërcënuar; 4 gastropodë dhe 3 bivalvë janë të pambrojtura, në sajë të rritjes së dendur 

dhe të tregtisë për ushqim ose për zbukurim; ndikimi më i lartë është regjistruar për gurshpuesin, 

Lithophaga lithophaga dhe venusin ose vongolën, Venus verrucosa, veçanërisht në zonën e 

Ksamilit (Tab. 1.1) (Beqiraj, 2003; Miho et al., 2013). Nga raportimi i ISUV (2008) dhe i 

peshkatarëve pohohet se në hyrje të kanalit të Butrintit dhe në gjirin e Armurës (Fig. 1.1) është 

parë zhvillimi i dy molusqeve lamelibrankë: tartufit Tapes decussatus dhe vongolës Venus 

verrucosa, lloje, që i përkasin Listës së Kuqe të Faunës së Shqipërisë (Misja, 2006).  

Tabela 1.1: Lista e molusqeve në kanalin e Vivarit dhe zonën bregdetare të Butrint-Ksamilit, që i përkasin Listës së 

Kuqe të Faunës së Shqipërisë (Misja, 2006). C, zona bregdetare Butrint-Ksamil; V, Vivari; DD, të dhëna të 

pamjaftueshme; LRlc, rreziku më i vogël, më pak shqetësim; VU, të pambrojtura (Beqiraj, 2003) 

Gastropodë Vendi/Statusi Bivalvë Vendi/Statusi 

Alvania lineata V / DD Abra alba V / DD 

Aporrhais pespelecani C / VU  Acanthocardia tuberculata V&C / LRlc 

Fusinus rostratus C / LRnt Arca noae C / LRnt 

Galeoda echinophora C / LRnt Dosinia lupinus V / LRnt 

Gibbula ardens C / LRnt Dossinia lupinus C / LRnt 

Gibbula divaricata C / LRnt Ensis minor C / LRcd 

Hexaplex trunculus V&C / LRnt Lithophaga lithophaga C / VU  

Jujubinus exasperatus C / LRlc Loripes lacteus C / DD 

Monodonta turbinata C / VU  Lucinella divaricata C / DD 

Murex brandaris C / LRnt Macoma cumana C / LRnt 

Nassarius reticulatus V&C / LRnt Solen marginatus V / LRcd 

Naticarius stercusmuscarius C / LRnt Tapes decussatus V / VU  

Neverita josephinia C / LRlc Venerupis aurea V / VU  

Ocinebrina edwardsii C / LRnt Venerupis geographica C / VU  

Patella caerulea C / VU  Venus verrucosa C / VU  

Pirenella conica  V / LRlc Sphaeronassa mutabilis C / VU  

Pusillina marginata  V / LRcd Vexillum ebenus C / LRnt 

Rissoa labiosa  V / LRcd Rissoa ventricosa V&C / LRcd 

 

Zona e Butrintit ka larmi të madhe peshqish, gjë që është e lidhur me larminë e burimeve ujore 

(ujëra të ëmbla, të njelmëta, të kripura dhe detare) (Rakaj, 1995). Në këtë zonë takohen 105 lloje 

peshqish, që përfaqësojnë 33% të gjithë iktiofaunës së Shqipërisë. Laguna popullohet nga 68 lloje 

peshqish, ku më të zakonshmit janë Mugil cephalus, Liza ramada, Chelon labrosus, Anguilla 

anguilla, Sparus aurata, Diplodus annularis, Lithognathus mormyrus, Dicentrarchus labrax, 

Sardina pilchardus, Atherina hipsetus. Gjithashtu, në zonë gjenden dhe barbunët Mullus 

barbatus,Mullus surmuletus dhe merluci Merluccius merlucccius. Duhet përmendur prania e disa 

peshqve shtegtarë, si Sarda sarda, tonët Thunnus thynnus thynnus dhe Thunnus alalunga. Kjo zonë 

është e pasur me peshq të familjes Labridae me 11 lloje. Kanali i Butrint/Vivarit është rruga 

kryesore e shtegtimit të peshqve. Liqeni i Bufit mbizotërohet nga qefujt M. cephalus dhe L. 

ramada, krapi C. carpio dhe karasi C. carassius.  
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1.4. Të dhëna mbi M. galloprovincialis  

Specia: Mytilus galloprovincialis  

Familja: Mytilidae  

Rendi: Mytiloida  

Klasa: Bivalvia 

 

Figura 1.4: Foto të Mytilus galloprovincialis (Burimi: FAO 2012) 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Mytilus_galloprovincialis/en 

Bivalvët (Bivalvia – emri rrjedh nga latinishtja bis, që do të thotë dy dhe valvae do të thotë kapak) 

janë molusqe kryesisht detarë (Matoničkin, 1970; Buchsbaum dhe Milne, 1971). Në këtë klasë 

bëjnë pjesë 7.500 lloje (Gosling, 2003), duke përfshirë vongola, stridhe dhe midhje, nga të cilat 

1.000 lloje gjenden në Evropë (Garms dhe Borm, 1981) dhe 649 në Shqipëri (Miho et al, 2013). 

Mytilus galloprovincialis është një molusk bivalvor me ngjyrë blu të errët ose kafe në të zezë. Dy 

guaskat janë të barabarta dhe gati katërkëndëshe (fig.1.4). Madhësia maksimale e saj shkon deri në 

15 cm, megjithëse ajo tipike vetëm 5-8 cm (Bayne, 1993). Mytilus galloprovincialis është një 

organizëm me sekse të ndarë dhe me fekondim të jashtëm. Veza në pak orë kthehet në larvë 

pelagjike derisa nuk është në gjendje të fiksohet. Larva të tipit trokoforë të mbuluara me qerpikë 

nuk kanë kohë të përcaktuar në zgjatje pasi variojnë në funksion të temperaturës, nga 3 javë në tre 

muaj. Gjatë periudhës pelagjike humbjet (mortaliteti larvar) janë shumë të larta dhe kryesisht 

shkaktohen nga organizmat planktofage dhe nga vetë midhja që ka kryer shtimin (MMPAU, 2008). 

Humbja kompensohet nga shtimi dhe nga pjelloria e lartë: midhja 25 mm jep 100.000 vezë (70-80 

μm) ndërsa midhja 80 mm lëshon 8-10 milion vezë (80 μm). 

1.4.1. Habitati natyral dhe shpërndarja në Botë  

M. galloprovincialis është banor autokton i bregdetit të Mesdheut dhe regjistrimet më të hershme të 

saj janë identifikuar në rajonin e Galicias në Spanjën Veriperëndimore. Globalisht ajo është gjetur 

në brigjet e buta dhe veçanërisht e ekspozuar në brigjet shkëmbore. M. galloprovincialis ngjitet në 

sipërfaqet e shkëmbinjve me anë të zgjatimeve të forta (Streftaris et al, 2006). Në Afrikën e Jugut, 

madhësia dhe përqindja maksimale e prodhimit janë parë në nivele të ndërmjetme të ekspozimit të 

dallgëve (Hammond et al, 2004). M. galloprovincialis ka kolonizuar dhe formuar popullsitë e saj 

në nëntë lokalitete jashtë vendbanimeve të saj autoktone. Këto përfshijnë Hong Kongun, Japoninë, 

Korenë, Australinë, Amerikën, Meksikën, Kanadanë, Britaninë e Madhe dhe Irlandën (Branch et 

al. 2004) (Fig. 1.5). Për shkak të lidhjes së saj me portet e anijeve të mëdha, është e mundur që 

midhja të jetë transportuar me anë të ujit i cili ka hyrë në anije. Si rezultat, ka një zgjerim të 

dukshëm, që shkon nga këto porte përgjatë gjithë vijës bregdetare (Branch et al, 2004).  

Për shkak të shpërndarjes së saj të gjerë, M. galloprovincialis është listuar si një prej 100 specieve 

invazive më të fuqishme, që kanë pushtuar botën (GISD 2012).  
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Figura 1.5: Vëndet e prodhimit të M.galloprovincialis në botë (GISD 2012). 

Me ngjyrë jeshile janë paraqitur vendet autoktone të prodhimit të molusqeve, ndërsa me të kuqe 

vendet në të cilat është transferuar në mënyrë mekanike (Burimi i të dhënave: GISD 2012). 

1.4.2. Të ushqyerit  

Midhja është një organizëm i fuqishëm filtrues. Ajo ushqehet me qeliza fitoplanktonike, 

zooplankton, baktere, fragmente algash si dhe me shumë elementë të tjerë (Lopez et al, 2002). Të 

ushqyerit e midhjes lidhet me madhësinë e saj, temperaturën, turbullirën e ujit si dhe stadin 

fiziologjik në të cilin ndodhet, veçanërisht në periudhën e riprodhimit. Në funksion të saj filtrimi 

kalon nga 0,5 deri në 5 litra në orë. Është e gabuar të mendohet se i gjithë ushqimi, që është në ujë 

konsumohet nga midhja, pasi pjesa e tepërt dhe ajo e panevojshme, aglutinohet dhe del jashtë trupit 

të midhjes (Anderson et al, 2002).  

1.4.3. Rritja  

M. galloprovincialis rritet me shpejtësi dhe mund të arrijë në 70 mm brenda vitit të saj të parë 

(Picker et al 2011). Rezultatet nga një studim i kryer (Steffani et al, 2003) tregojnë se rekrutimi i 

madh dhe maksimumi i rritjes është arritur në vende të ekspozuara, në krahasim me vendet e 

mbrojtura nga veprimet e drejtpërdrejta ose në ato të veprimit maksimal të dallgëve. Normat më të 

mira të rritjes veçanërisht në vendet e ekspozuara në krahasim me ato të mbrojtura, mund t'i 

atribuohet furnizimit më të madh me ushqim. Edhe pse furnizimi i larvave mund të rritet me fluksin 

e ujit në faqet e ekspozuara, mundësitë për bashkëngjitje në të tilla vende mund të zvogëlohen 

(Branch et al, 2004).  

1.4.4. Toleranca ndaj mjedisit  

M. galloprovincialis tregon tolerancë të madhe ndaj ndryshueshmërisë së mjedisit. Më 

domethënësja është norma e shpejtë e rritjes në temperatura të ndryshme të ujit dhe rezistenca ndaj 

thatësirës. M. galloprovincialis është ekskluzivisht një specie detare. Nuk është raportuar akoma 

për rritje në ndonjë vendbanim me ujë të ëmbël, ç`ka sugjeron se ka një tolerancë mjaft të ulët në 

këto mjedise. Nga një studim i kryer (Anestis et al, 2007) është treguar se sasi të konsiderueshme të 

vdekshmërisë së M. galloprovincialis janë regjistruar në temperatura më të mëdha se 24°C. 

Vdekshmëria brenda 20 ditëve të ekspozimit ndaj ujit në temperaturën 30°C ka arritur 100%.  
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Nuk është ende e qartë se cila është toleranca minimale e temperaturës për këtë specie, por dihet se 

ajo jeton në vënde tilla ku temperaturat mund të shkojnë në një minimum prej afërsisht 7°C gjatë 

sezonit të dimrit. Normat e absorbimit dhe rritja më e madhe është zbuluar në temperaturat e ujit 

midis 10°C dhe 20°C (Erkom et al, 1992). Mbijetesa dhe toleranca ndaj ekspozimit në ajër dhe 

thatësisë e M. galloprovincialis është raportuar të jetë dyfishi në krahasim me ndonjë specie tjetër 

në Afrikën e Jugut (Branch et al, 2004). Eksperimentet  në të cilat midhjet janë mbajtur për 42 javë 

në dallgët e larta ku ato përjetuan 7 ditët ekspozimi të vazhdueshëm ndaj ajrit, rezultoi me 

mbijetesë në 92 % të M. galloprovincialis në krahasim me 78 % për Perna Perna, 37-46 % për C. 

meridionalis dhe vetëm 0-10 % për Aterit aulacomya (Branch et al, 2004). 

1.5. Industria e prodhimit të molusqeve 

Peshkimi dhe akuakultura japin një kontribut kyç në mirëqënien dhe prosperitetin e njerëzve në 

botën e sotme. Në pesë dekadat e fundit furnizimi botëror i prodhimeve të peshkimit si ushqim 

njerëzor ka ndjekur rritjen globale të popullsisë dhe sot ato përbëjnë një burim shumë të 

rëndësishëm të ushqimit me vlera ushqyese të larta dhe burim i proteinës shtazore për shumë pjesë 

të popullsisë në botë.  

Prodhimi i peshkimit nga akuakultura dhe zëniet arritën në 154 milion ton në 2011, me një vlerë 

monetare më shumë se 217,5 billion $, prej së cilës 131 milion ton u destinuan për konsum human. 

Konsumi për frymë i produkteve të peshkimit, mesatare botërore / peshë e gjallë, nga 9,9 kg në 

vitin 1960 ka arritur në 18,8 kg në vitin 2011.  

Një e treta e prodhimit akuakulturë për ushqim, ju përket prodhimit të molusqeve bivalvë dhe disa 

lloje të tjerë filtratorësh (Fig. 1.6). Kina është prodhuesi më i madh botëror i molusqeve bivalvë me 

10,35 milion ton në vitin 2010, që përfaqësojnë rreth 70,8 % të prodhimit të përgjithshëm botëror të 

molusqeve bivalvë dhe rreth 80 % të prodhimit të përgjithshëm të tyre nga akuakultura. E gjithë 

sasia e prodhimit të bivalvëve në Kinë vjen nga akuakultura.  

Prodhues të tjerë të rëndësishëm të molusqeve bivalvë janë: Japonia me një prodhim 819131 t, në 

2010; USA me 676755 t në 2010, Republika e Koresë me 418 608 t, Tailanda me 285625 t, Franca 

me 216811 t po në vitin 2010.  

 

 

Figura 1.6: Akuakultura globale e prodhimit të Mytilus galloprovincialis (FAO Fishery Statistic) 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Mytilus_galloprovincialis/en 
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Aktualisht në Evropë prodhohen çdo vit 800,000 ton molusqe, me një vlerë 1,100 million euro, me 

37,000 persona të punësuar direkt. Kjo sasi përbën 50 % të prodhimit të përgjithshëm të 

akuakulturës në EU, përsa i përket peshës dhe rreth 30 % të saj në vlerë. Në Evropë aktiviteti 

bazohet në mbledhjen e farës natyrale, dhe është shumë vulnerabël për shkak të algave 

potencialisht toksike, kushteve anormale të klimës dhe ndotjeve aksidentale.  

Ky sektor mjaft i rëndësishëm në pikpamje sociale dhe ekonomike dominohet nga prodhimi i 

midhjeve në vendet e Evropës Perëndimore me 71 %. Baza e prodhimit mbështetet në dy specie: 

midhja blu: Mytilus edulis dhe midhja e Mesdheut: Mytilus galloprovincialis të cilat mund 

kultivohen në disa zona. Vendi prodhues më i madh i tyre në Evropë është Spanja, pasuar nga 

Norvegjia, Italia, Franca, Irlanda, Anglia dhe prodhim më modest në vendet e tjera të Atlantikut 

apo Mesdheut si Greqia dhe Kroacia.  

1.6. Mytilus galloprovincialis në lagunën e Butrintit  

Molusqet në Shqipëri zënë një vend të rëndësishëm ndërmjet prodhimeve peshkore. Prodhimi 

kryesor përbëhet nga akuakultura e cila zhvillohet në lagunën e Butrintit. Kjo lagunë ka një 

kapacitet prodhimi prej 120 ton peshk/vit dhe rreth 4500 ton midhje/vit. Prodhimi i peshkut në 

lagunë është vlerësuar të jetë 96 ton/vit. Llojet kryesore në lagunë janë krap, qefull dhe kocë.  

Në lagunën e Butrintit në fund të viteve 80, janë ndërtuar 75 impiante prej betoni dhe hekuri në të 

cilat realizohet kultivimi i midhjeve. Specia që kultivohet në lagunë quhet Mytillus 

galloprovincialis (midhja e Mesdheut). Janë përdorur impiante betoni horizontale me gjatësi 17 m 

dhe gjerësi 6m. Thellësia e vendosjes shkon 4-6 m plus 1 m mbi sipërfaqen e ujit. Gjatësia e vargut 

shkon nga 2,6-3 m ku distanca nga vargu në varg është 30-40 cm. Pesha e një vargu minimal është 

10 kg dhe maksimumi shkon në 20-25 kg.  

Midhja në lagunën e Butrintit riprodhohet disa herë në vit, ku më me masivitet prodhimi është në 

dhjetor dhe shkurt. Vjelja e prodhimit fillon në Prill e në vazhdim. Nga 75 impiantet e Butrintit sot 

janë në gjendje funksionale vetëm 51 impiante, me një kapacitet prodhues prej 1000-1200 ton 

molusqe (Gov. of Alb. & EC, 2002).Vitet e fundit ka filluar ndërtimi i impianteve të reja të tipit 

notues (32 ha), me kapacitet prodhimi deri 2000 tonë. Kjo ka çuar në rritjen e vjeljes deri në 1500 

tonë produkt të gjallë (2013) (Fig. 1.7) (Miho et al., 2013).  
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Figura 1.7: Vjelja e midhjes (ton/vit) në Butrint (Anonimous, 2010; Miho et al., 2013). 

Prodhimi i midhjes dhe peshkimi në lagunë kanë pasur gjithmonë shqetësime nga kushtet 

meromitike, të lartpërmendura; qarkullimi i kufizuar i ujërave në verë, që çojnë në varfërimin e 

shtresës së oksigjenuar të miksolimnit në verë, rritjen e temperaturës dhe të anhidridit sulfuror në 

shtresat e sipërme të miksoliminit, pranisë dhe shtimit herë pas here të algave helmuese në 

fitoplankton (Bushati 2013). 



Bregaj M. (2015): Studimi i biotoksinave detare në Mytilus galloprovincialis, toksikologjia dhe ndikimi i tyre në ekosistemin e lagunës së Butrintit. 

10 

 

.  
a)       b) 

Figura 1.8: a) Pamje e një vargu fare,  b) Pamje e lagunës së Butrintit. 

1.7. Lulëzimet algale dhe fikotoksinat 

Algat mikroskopike planktonike janë ushqim i rëndësishëm për molusqet bivalvë që ushqehen me 

anë të filtrimit (stridhet, midhje, freskoret), si dhe për larvat e krustaceve komercialisht të 

rëndësishme. Ndër 5000 specie algash ekzistuese, rreth 300 prej tyre nganjëherë mund të ndodhë që 

të rriten shumë në numër duke krijuar në sipërfaqen e detit lulëzime që njihen me emrin "batica të 

kuqe" (Hallegraeff et al, 1995;. Lindahl, 1998). Fjala "lulëzim" është përdorur për të treguar rritje 

eksplozive të ndonjë prej këtyre organizmave, të cilat mund të ndryshojnë ngjyrë nga e kuqe 

zakonisht cituar (të ashtuquajturat "batica të kuqe") në të verdhë, jeshile, kafe ose blu në varësi të 

llojit, thellësisë dhe përqëndrimit. Termi më i përdorur zakonisht "baticë e kuqe", vjen nga fakti se 

një numër i madh i organizmave shpesh duken si vija të kuqe në të gjithë sipërfaqen e ujit (Bower et 

al.,1981). Kushtet për një lulëzim të algave ende nuk janë sqaruar plotësisht, por fenomeni është i 

ndikuar nga rrethanat klimatike dhe hidrografike (Van Egmond,Speijers, 1999). Rritjet shpërthyese 

nganjëherë shfaqen gjatë ndryshimeve të kushteve të motit, por shkaqet më të rëndësishme që 

kontribuojnë mund të jenë variacionet në temperaturë, transparencë, turbullirë apo kripëra të ujit, 

përqëndrimi i lëndëve ushqyese të tretura si dhe era apo ndriçimi në sipërfaqe (Bower et al., 1981). 

Nuk ka arsye të supozohet se intoksikimi i molusqeve mund të parashikohet nga vetitë e zonës.  

Eutrofikimi nga mbeturinat e brendshme, industriale dhe bujqësore mund të stimulojë lulëzimet e 

algave të dëmshme. Shpesh është e mundur që specie të algave, që normalisht nuk janë toksike 

mund të bëhen toksike kur ekspozohen ndaj regjimeve ushqyese atipike (p.sh. mungesat e fosfatit) 

që janë pasojë e eutrofikimit. Modelet e ndryshuar të shfrytëzimit të tokës, të tilla si shpyllëzimet, 

mund të shkaktojnë ndryshime në përbërjen e specieve të fitoplanktonit (Hallegraeff, 1993). Disa 

specie shkaktojnë çngjyrosje të padëmshme të ujit. Nga ana tjetër, në kushte të jashtëzakonshme 

disa specie mund të kenë lulëzim aq të dendur saqë mund të vrasin peshqit dhe jovertebrorët për 

shkak të pakësimit të oksigjenit. Për më tepër, ekzistojnë lloje të mikro-algave (rreth 75) të cilat 

kanë kapacitet për të prodhuar toksina të fuqishme (të quajtura fikotoksina) që mund të gjejnë 

rrugën e tyre nëpërmjet zinxhirit të ushqimit (p.sh molusqeve, krustaceve dhe peshqve). Këto 

toksina konsumohen në fund të fundit nga njerëzit dhe shkaktojnë një shumëllojshmëri të 

sëmundjeve gastrointestinale dhe neurologjike. Disa lloje algash dhe pse në përqëndrim të ulët 

prodhojnë toksina, ndërsa lloje të tjera algash duhet të kenë një përqëndrim disa miliona qeliza për 

litër, në mënyrë që të bëhen toksike dhe të shkaktojnë helmime.  
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Shumica e llojeve të dëmshme kanë një model të kufizuar të shpërndarjes por disa specie të 

dëmshme kanë një shpërndarje në të gjithë botën (Hallegraeff et al, 1995;. Lindahl, 1998). Nuk 

është e qartë pse disa lloje të mikro-algave prodhojnë toksina. Këto toksina janë metabolit dytësor 

që nuk kanë një rol të qartë në ekonominë e brendshme të organizmave që i prodhojnë ato dhe me 

aktivitete shumë të veçanta në gjitarë. Ato janë përdorur nga prodhuesit e tyre si një mënyrë për të 

konkurruar për hapësirë, luftuar grabitjen ose si një mbrojtje kundër rritjes së jashtëzakonshme të 

organizmave të tjera (Botana et al., 1996).  

Gjatë dy dekadave të fundit, frekuenca, intensiteti dhe shpërndarja gjeografike e lulëzimeve të 

dëmshme algale është rritur, së bashku me numrin e komponimeve toksike të gjetura në zinxhirin 

ushqimor detar. Përveç kësaj, monitorimi i algave toksike dhe i molusqeve apo peshëqve tani 

kryhet në disa zona bregdetare të botës. 

Transporti i cisteve të dinoflagjelatëve, sidomos nga toksinat e helmimit paralitik bivalvë (Mc 

Minn et al., 1997), nga ujërat e anijeve apo nëpërmjet lëvizjes së stoqeve të molusqeve nga një 

zonë në një tjetër jep një tjetër shpjegim të mundshëm për trendin e rritjes së lulëzimeve të 

dëmshme algale (Hallegraeff et al., 1995). Cisti i fjetur ose hypnozigota është forma e palëvizshme 

e disa dinoflagjelatëve (Anderson et al., 2001). Këto ciste fundosen në fund të detit dhe 

grumbullohen në kufirin e ujit dhe sedimenteve ku ata kalojnë dimrin (Fig 1.9). Kur kthehen 

kushtet e favorshme të rritjes, cistet mund të mbijnë. Në këtë mënyrë sigurohet mbijetesa e 

dinoflagjelatëve të caktuar nga një sezon në sezonin tjetër (Mons et al.,1998). 
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Figura 1.9: Transferimi i cisteve të dinoflagjelatëve nga molusqet tek njeriu. 

Fikotoksinat detare më të rëndësishme janë toksinat e molusqeve dhe Ciguatoksinat. Deri tani 

njihen 5 grupe të toksinave të molusqeve: 

 Toksinat paralitike të molusqeve që shkaktojnë Helmimin paralitik nga molusqet (PSP); 

 Toksinat diarretike të molusqeve që shkaktojnë Helmimin diarretik nga molusqet (DSP); 

 Toksinat amnezike të molusqeve që shkaktojnë Helmimin amnezik nga molusqet (ASP); 

 Toksinat neurotoksike të molusqeve që shkaktojnë Helmimin neurotoksik nga molusqet 

(NSP); 

 Toksinat azaspiracide të molusqeve që shkaktojnë Helmimin azaspiracid nga molusqet 

(AZP) (Hallegraeff et al., 1995; Lindahl, 1998). 

Ciguatoksina shkakton helmimin nga ciguatoksina (CFP).  

PSP, DSP, ASP, NSP dhe AZP shkaktohen nga konsumimi nga ana e njeriut e molusqeve të 

kontaminuara me këto toksina, ndërsa Ciguatoksina CFP shkaktohet nga konsumi i peshqve 

subtropikal dhe tropikal që kanë grumbulluar toksinën nëpërmjet zinxhirit ushqimor. Kohët e 

fundit, si kategori e pestë është shtuar helmimi i molusqeve nga Azaspiracidet (AZA) (McMahon 

and Silke, 1996; Satake et al., 1998); simptomat ngjajnë me ato të helmimit diarretik të molusqeve.  
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1.8. Helmimi paralitik nga molusqet bivalvor (PSP) 

Helmimi paralitik bivalvor (PSP) tek njerëzit shkaktohet nga ngrënia e molusqeve që përmbajnë 

toksina PSP. Këto toksina PSP grumbullohen në molusqet bivalv nga të ushqyerit e tyre me alga 

toksike. Simptomat e intoksikimit të njerëzve nga PSP ndryshojnë nga një ndjesi mpirjeje e lehtë për 

të përfunduar në paralizë të frymëmarrjes. Në raste fatale, paraliza e frymëmarrjes ndodh brenda 2 

deri në 12 orësh pas konsumit të ushqimit të kontaminuar me PSP. Toksinat e grupit të PSP janë një 

grup i përbërë nga 21 tetrahidropurina ciklike (Fig.1.10). Toksina e parë e grupit të PSP e njohur 

kimikisht është Saksitoksina (STX). Toksina të ndryshme të grupit të PSP ndryshojnë dukshëm nga 

toksiciteti me STX, e cila është më toksike.  

Toksinat PSP janë të prodhuara kryesisht nga dinoflagjelatët që i përkasin gjinisë Alexandrium. 

Molusqet që ushqehen me këto alga mund të grumbullojnë toksina, por vetë molusku është mjaft 

rezistent ndaj efekteve të dëmshme të këtyre toksinave. Gjatë 20 viteve të fundit, nga studimet e 

ndryshme ka patur një rritje të intoksikimeve të shkaktuara nga PSP. Megjithatë, ende është e paqartë 

nëse rritja është e vërtetë, apo nëse ajo mund të jetë pasojë e një identifikimi të përmirësuar, zbulimi 

dhe regjistrimi mjekësor, ose nëse ajo vjen si pasojë e kulturës gjithnjë e në rritje për konsumin e 

molusqeve. Shumë vende kanë hartuar një sërë rregulloresh për toksinat PSP. Shumica e rregulloreve 

janë të vendosur për toksinat PSP si grup në tërësi.  

1.8.1. Vetitë dhe struktura kimike 

Toksinat e PSP janë një grup komponimesh tetrahidropurine ciklike të cilat formojnë 4 nëngrupe 

përbërësish:  

1) Karbamatet (STX, neoSTX dhe goniautoksinat (GNTX1-4); 

2) N-sulfo-karbamilet (GNTX5-6, C1-4); 

3) Dekarbamilet (dc-) (dcSTX, dcneoSTX, dcGNTX1-4); 

4) Deoksidekarbaminet (do-) (doSTX, doneoSTX dhe doGNTX1). 

 

Nga toksinat PSP (Fig.1.10) tashmë janë identifikuar 21 prej tyre, shumica nga alga dinoflagjelatë 

dhe molusqe që ushqehen me alga toksike. Përpjekjet për të izoluar toksinat PSP ka filluar më 

shumë se njëqind vjet më parë. Zhvillimi i kromatografisë jono-shkëmbyese, të udhëhequr nga 

provat në minj çuan në izolimin e një toksine bazë, që tretet në ujë nga Alaska (Saxidomus 

giganteus). Ky përbërës i ka dhënë më vonë emrin Saksitoksinës (STX). Derivati i parë i STX u 

sintetizua në vitin 1975 dhe më pas u studiua struktura e tij (Bower et al.,1981). Me anë të 

kristalografisë x-ray dhe rezonancës magnetike bërthamore (NMR), studime spektroskopike kanë 

sqaruar strukturën e STX (Fig.1.10).  

Grupi ketonik dihidroksi dhe ai i ketoneve të hidratuara në 5 unazat është thelbësor për aktivitetin 

toksik. Reduktimi katalitik i këtij grupi me hidrogjen në një grup monohidroksi eleminon 

aktivitetin toksik. Largimi i grupit karbamoil anësor në unazën prej 6 anëtarësh, duke lënë një grup 

hidroksil në vendin e saj, prodhon një molekulë me rreth 60 % të aktivitetit toksik. Prania e këtij 

grupi aktiv hidroksil krijon një mjet për përgatitjen e derivateve të ndryshme të STX (Mons 

etal.,1998).  

Toksinat PSP janë të qëndrueshme ndaj nxehtësisë në pH acid (me përjashtim të përbërësve N-

sulfo-karbamoil) por të paqëndrueshme dhe lehtësisht të oksidueshme në kushte alkaline (Mons 

etal.,1998). 
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Figura 1.10: Struktura kimike e toksinave PSP ( Mons et al., 1998; Quilliam et al., 2001). 

 

1.8.2. Organizmat burimore  

Toksinat PSP janë të pranishëm në disa gjini të dinoflagjelatëve dhe në një specie të algave blu-të 

gjelbra. Disa lloje të gjinisë Alexandrium (i quajtur më parë Gonyaulax ose Protogonyaulax) janë 

identifikuar si ndotës të molusqeve. Këto janë: Alexandrium tamarensis, A. minutum (sin. A. 

excavata), A. catenella, A. fraterculus, A. fundyense dhe A. cohorticula. 

Dinoflagjelatë të tjerë të dallueshme në mënyrë të qartë janë gjithashtu të njohur si burime të STXs. 

Këto janë: Pyrodinium bahamense dhe Gymnodinium catenatum (Mons et al., 1998).  

Ekziston edhe një formë e palëvizëshme e disa dinoflagjelatëve, cisti ose hipnozigota. Cisti 

fundoset në fund të detit dhe qëndron në sedimente deri kur mbaron dimri (Mons et al., 1998). Kur 

kushtet e favorshme të rritjes kthehen, cistet mund të mbijnë dhe të lulëzojnë. Në këtë mënyrë 

mbijetesa e dinoflagjelatëve të caktuara nga një sezon në sezonin tjetër është e sigurt. Cistet vetë 

janë gjithashtu toksike, megjithatë toksiciteti i tyre nuk është i qartë.  

Disa studiues thonë se cistet kanë të njëjtin toksicitet me algat dinoflagjelate por të tjerë përmendin 

një përqëndrim më të lartë të toksinave PSP në ciste se në qelizat e lëvizshme (Mons et al.,1998). 
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1.8.3. Kushtet e zhvillimit 

Asnjëherë nuk mund të parashikojmë se kur mund të ndodh një lulëzim i dinoflagjelatëve, 

gjithashtu nuk mund të parashikojmë dendësinë e popullatës fitoplanktonike. Një lulëzim fillon si 

një popullsi e vogël e qelizave të dinoflagjelatëve toksike ose në formën e cisteve që banojnë në 

sedimentet e poshtme. Koha dhe vendndodhja e një lulëzimi varet se kur gjerminojnë cistet dhe se 

ku janë depozituar ato. Kushtet klimatike dhe mjedisore të tilla si ndryshimet në kripësi, rritja e 

temperaturës së ujit, si dhe rritja e ushqyesve çojnë në mbirjen në një fazë vegjetative që mundëson 

riprodhim të shpejtë. Pasi fillon lulëzimi i dinoflagjelatëve, një fazë e rritjes eksponenciale 

shkakton një rritje të madhe në popullsinë e tyre. Me kalimin e kohës, pas mbarimit të ushqyesve 

dhe dioksidit të karbonit në ujë, dhe kushte të degraduara mjedisore të shkaktuara nga lulëzimi, 

zvogëlojnë rritjen e popullsisë. Një fazë stacionare siguron nivelim të popullsisë. Në këtë nivel të 

lartë të lulëzimit, uji mund të ketë një ngjyrë fluoreshente të kuqërremtë referuar valës së kuqe. 

Degradimi i vazhdueshëm mjedisor rrit vdekjen e qelizave dhe në fund të fundit të çon në një 

përplasje të popullsisë. Në këtë fazë të lulëzimit, shumë specie dinoflagjelatësh formojnë ciste që 

bien në fund, gati për lulëzim të ardhshëm. Brenda këtij cikli lulëzimi, qelizat më toksike në 

përgjithësi kapen gjatë mesit të fazës së rritjes eksponenciale (Mons et al.,1998). Dinoflagjelatët 

zhvillohen në temperatura të larta dhe nën rrezet e bollshme të diellit.  

Tërësia e ushqyesve në ujin e detit duhet të jetë e përshtatshme për të përmbushur nevojat e 

organizmave, veçanërisht përqendrimi i elementeve gjurmë, vitamina dhe materiale organike në 

përgjithësi. Megjithatë, ka shumë pasiguri në përcaktimin e rolit të saktë të ushqyesve në zhvillimin 

e baticave të kuqe.  

Raporti azot-fosfor (N:P), pritet të ketë një ndikim të shënuar në prodhimin e toksinës gjatë një 

lulëzimi. Disa studime që janë raportuar në literaturë përshkruajnë efektin e N:P, raportet për rritjen 

e Alexandrium spp. dhe efektet në përmbajtjen e këtyre toksinave (Mons et al, 1998;. Béchemin et 

al, 1999). Kufizimi i azotit redukton rritjen e popullsisë, ndërsa kufizimi i fosforit redukton rritjen e 

prodhimit të toksinës.  

Përfshirja e Eubakterieve përveç Cianobaktereve në prodhimin e toksinave PSP ka provuar të jetë 

një temë e diskutueshme. Sugjerohet që bakteret luajnë një rol në këtë fushë edhe pse mekanizmat 

e sakta janë ende të paqarta.  

1.8.4. Habitatet 

Që nga viti 1990, A.minutum është raportuar nga një lagunë në Siçili (Itali), pranë vendbanimeve 

natyrore të molusqeve (Ruditapes decussata, Cardium spp.) dhe të midhjes (Mytilus 

galloprovincialis). Nuk pati njoftime për raste të intoksikacioneve në njerëz. Densiteti i algave ka 

arritur maksimumin në maj (Giacobbe et al., 1996). Përgjatë bregdetit të Adriatikut veriperëndimor 

të Italisë, A.minutum u gjet në stacionet e marrjes së kampioneve në Emilia Romagna në vitin 1994, 

1995 dhe 1996 nga prilli deri në korrik (Poletti et al., 1998). Në detin Mesdhe, deri më tani janë 

raportuar të jetë i pranishëm vetëm A.minutum dhe A.tamarensis potencialisht toksike. Megjithatë, 

një hetim i Ciminiello et al. (2000c), kryer në ciste nga Gjiri i Napolit A.andersoni, treguan efekte 

pozitive për PSP në provën biologjike. Profili i toksicitetit A.andersoni përbëhej kryesisht nga 

toksina STX dhe neo STX. 

Shpërthimet e PSP në Japoni, bregun veriperëndimor të Amerikës së Veriut, Irlandën jugore, 

Spanja, Meksika, Argjentina dhe Tasmania (Australi) është provuar se janë shkaktuar nga lulëzimi 

i Gymnodinium catenatum. Shpërndarja në ditët e sotme e G.catenatum përfshin Gjirin e 

Kalifornisë, Gjirin e Meksikës, Argjentinën, Venezuelën, Japoninë, Filipinet, Mesdheun dhe 

bregdetin Atlantiktë Spanjës dhe Portugalisë (Mons et al.,1998). 

Gjatë një lulëzimi të Pyrodinium në vitin 1987 në Champerico në bregdetin e Paqësorit e 

Guatemalës, 187 persona u shtruan në spital dhe 26 persona vdiqën (Rodrigue et al.,1990).  
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1.8.5. Depërtimi i toksinave PSP në organizmat ujorë 

Gjatë procesit të filtrimit qelizat dhe cistet e dinoflagjelatëve kalojnë në ezofag dhe stomakun e 

molusqeve bivalvë. Tretja zhvillohet në stomak dhe në divertikula ku toksina PSP çlirohen dhe 

hyjnë në organet e tretjes. Përzierje të veçanta të toksinave të ndodhura në indet e buta të 

molusqeve ndryshojnë në përqëndrim. Me kalimin e kohës ky përqëndrim përcaktohet nga speciet, 

llojet e dinoflagjellatëve dhe molusqeve si dhe nga faktorë të tjerë mjedisorë. Në midhje, u 

konstatua se organet e brendshme, të cilat përbëjnë vetëm 30 për qind të peshës totale të indeve, 

kontribuojnë 96% të totalit të toksicitetit. Në molusqe toksina përqëndrohet shpejt në organet e 

brendshme dhe ulet gradualisht më pas. Pas një periudhe vonese prej katër ose më shumë javësh, 

toksinat janë zbuluar kryesisht në sifon. Përbërja nuk është konsistente, por ndryshon me kohën dhe 

vendin në kafshë (Mons et al.,1998). Autorë të ndryshëm kanë raportuar për toksicitet të indeve të 

ndryshme të molusqeve dhe kanë dalë në këto konkluzione (Shumway et al, 1988): 

 Muskujt aduktor nuk grumbullojnë toksina dhe kanë aftësinë për të inaktivizuar toksina kur 

këto janë të pranishme. Një përjashtim bëjnë freskorja, Hinnites giganteus, ku toksina arrin 

nivelet 2000 mg/100g të indeve. 

 Gjëndrat që ndihmojnë tretjen e ushqimit, manteli, gonadet mbajnë toksina edhe pse nivelet 

ndryshojnë sipas indeve dhe specieve. 

 Toksiciteti i indeve të ndryshme varion sipas sezoneve. 

1.8.6. Molusqet që përmbajnë toksina PSP 

Edhe pse shumica e filtratorëve janë relativisht të pandjeshëm ndaj STXs, ka dallime midis llojeve 

të ndryshme të bivalvëve për mënyrën se si ushqehen dhe i përgjigjen STXs. Midhjet, për 

shembull, duket në përgjithësi nën rrethana të ngjashme kanë aftësi për të grumbulluar nivele 

shumë më të larta të toksinave PSP se stridhet (ostriket). 

Studimet e mëvonshme për të ushqyerin në kushte laboratorike kanë treguar se midhjet 

konsumojnë Alexandrium në përqëndrime më të mëdha ose të barabarta me ostriket (Mons et 

al.,1998). Grupi i molusqeve të identifikuara në rastet e PSP përbëhet kryesisht prej molusqeve 

bivalvë. Një listë e gjerë e molusqeve të gjetur që përmbajnë toksina PSP është dhënë në tab.1.2. 

Tabela 1.2: Molusqet që mbajnë toksina PSP: Mons et al., 1998, * Takatani et al., 1997; ** Lagos, 1998; *** 

Shumway et al., 1988; 
#
 MacKenzie et al., 1996; 

##
 Todd (1997). 

Emri shkencor Emri shkencor Emri shkencor 

Soletellina diphos (syn. Hiatula diphos) Clinocardium nutalli Mytilus edulis 

Saxidomus giganteus Acantocardia tuberculatum Mytilus californianus 

Tapes (Amygdala) japonica Cerastoderma edule Pinna bicolor* 

Protothaca staminea Haliotis tuberculata Mytilus chilensis** 

Siliqua patula Niotha clathrata Arctica islandica*** 

Mya arenaria Zeux scalaris Aulocomya ater** 

Spisula solidai Concholepas concholepas** Crassostrea gigas 

Spisula solidissima Argobuccinum ranelliformes** Ostrea edulis 

Paphies subtriangulata
#
 Placopecten magallanicus Mercenaria mercenaria

##
 

Venerupis rhomboides Patinopecten yessoensis Mesodesma arctatum
##

 

Ensis siliqua Argopecten irradians Buccinum spp.
##

 

Donax trunculus Venus verricosa Colus spp.
##

 

Scrobicularia plana Callista chione Thais spp.
##

 

Chamalea striatula Chlamys farreri* Homarus americanus
##

 

Venerupis pullastra Pecten albicans* Lunatia heros
##

 

(syn. Venerupis rhomboides) Hinnites giganteus*** Colus spp.
##

 

Amphichaena kindermani Buccinum spp.
##

 Thais spp.
##
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1.8.7. Organizma të tjerë ujor që përmbajnë toksina të grupit të PSP. 

Kopepodi E. herdmani akumulon në nivel më të lartë toksina PSP, kjo tregon se zooplanktoni 

mund të shërbejë si vektor i toksinave PSP në nivele më të larta trofike (Teegarden dhe Cembella, 

1996). Tre lloje kopeopodësh detare (Acartia tonsa, Centropagus hamatus, Eurytemora herdmani), 

në më të shumtën e rasteve gjenden në të njëjtin mjedis me Alexandrium spp. që është një algë 

toksike. Ky kopepod e ka shpesh të pamundur që të bëj diferencimin ndërmjet Alexandrium spp. 

toksik dhe atij jo toksik (Teegarden, 1999). 

459 ekzemplarë të gaforreve të mbledhura në Tajvan të Kinës gjatë muajit Tetor 1992 dhe Maj 

1996 u analizuan për tetradotoksinën dhe toksinat e grupit të PSP. Nga analiza rezultoi se 5 

kampionë (Zosimus aeneus, Lophozozymus pictor, Atregatopsis germaini, Atergatis floridus, 

Demania reynaudi) përveç tetradotoksinës përmbanin dhe toksina të grupit të PSP. Profili i 

toksinave PSP ishte i ndryshëm. Burimi i toksinave PSP ishte A.minutum (Hwang dhe Tsai, 1999). 

Toksinat algale mund të shkaktojnë mortalitet në peshq si pasojë e të qënurit të tyre në zinxhirët 

ushqimore detare. Disa vjet më parë, një sasi toni u gjet e ngordhur në Gjirin Fundy pas 

konsumimit të kërminjve të vegjël planktonik, që ishin ushqyer me Alexandrium. Nga 

këndvështrimi i sigurisë ushqimore është shumë e rëndësishme dhe konsiderohet si me fat që toni, 

merluci, salmoni dhe peshq të tjere komercialë janë të ndjeshëm ndaj toksinave  

PSP dhe ndryshe nga molusqet vdesin para se toksina të arrij nivele të rrezikshme në mishin e tyre. 

Megjithatë, disa toksina grumbullohen në mëlçi dhe organe të tjera të peshkut dhe në këtë mënyrë 

kafshë të tilla si peshqit e tjerë, gjitarë detar dhe zogj që konsumojnë gjithë peshkun, duke përfshirë 

edhe organet e brendshme, janë në rrezik. Në vitin 1987, 14 balena kurrizo ngordhën papritmas pas 

ekspozimit në një lulëzimtë A.tamarensis në Cape Cod Bay (Massachusetts). Studiuesit më vonë 

mësuan se balena kishte ngrënë peshq të familjes Skumbride, organet e të cilit përmbanin në 

përqendrime të larta STX (Mons et al., 1998). 

1.8.8. Intoksikacionet në njerëz 

Klinicistët kanë vërejtur se, në qoftë se pacientët i mbijetojnë PSP për 24 orë me ose pa oksigjen, 

shanset për një shërim të shpejtë dhe të plotë janë të shkëlqyera. Shumica e toksinave PSP janë 

lehtësisht të absorbuara nga mukoza gastrointestinale. Përcaktuesit e ashpërsisë në ushqimin e 

përthithur janë: toksiciteti specifik i toksinave PSP, sasia e ushqimit të përthithur dhe shkalla e 

eliminimit të toksinave PSP nga trupi. Nëse sasia e ushqimit toksik të marrë nga organizmi i njeriut 

është mjaft e lartë, simptomat e para shfaqen brenda pak minutash (Mons et al., 1998).  

Niveli në të cilin intoksikimet e PSP ndodhin në njerëzit ndryshon shumë . Marrjet nëpërmjet gojës 

shkaktojnë simptoma të lehta që variojnë nga 144 në 1660 mg STX ek/njeri . Intoksikimet fatale 

janë raportuar pas një konsumi të llogaritur nga 456 në 12.400 mg STX ek/njeri . Një konsum i 300 

mg toksine PSP oral për njeri ishte raportuar në disa raste si fatale, ndërsa të në raste të tjera u vu 

në dukje mungesa e simptomave toksike pas një doze orale të 320 ug toksine për njeri. (Mons et 

al., 1998). Burime të tjera raportojnë helmim të lehtë në doza të toksinave të PSP mes 304 dhe 

4128 mg ek/njeri, ndërsa helmime të rënda janë shkaktuar nga doza në mes të 576 dhe 8272 mg 

ek/njeri (Aune , 2001). 

Shkalla e vdekshmërisë së PSP ndryshon shumë. Në shpërthimet e fundit që përfshijnë mbi 200 

njerëz në Amerikën e Veriut dhe në Evropën Perëndimore, nuk ka patur rast vdekje. Në shpërthime 

të ngjashme në Azinë Juglindore dhe Amerikën Latine, shkalla e vdekshmërisë shkon nga 2 në 

14%. Përsa i përket intoksikimeve të njerëzve  ka një ndryshim midis rasteve që ndodhin në zonat 

urbane ku njerëzit janë nën kujdesin spitalor dhe ato rurale ku intoksikimet janë më të rënda.  
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1.8.9. Simptomat toksike dhe trajtimi 

Simptomat klinike të PSP në rastet më të lehta përfshijnë një ndjesi shpimi gjilpërash ose mpirje 

rreth buzëve, simptoma këto që ndodhin në më së shumti brenda 30 minutave. Këto efekte janë të 

qartë për shkak të përthithjes lokale të toksinave PSP nëpërmjet membranave të mukozës së gojës. 

Këto ndjesi pastaj përhapen gradualisht në fytyrë dhe qafë. Janë të shpeshta ndjesitë e shpimit me 

gjemba në majë të gishtave dhe të këmbëve, dhimbjet e kokës, marramendje, të përziera, të vjella 

dhe diarre. Ndonjëherë, është vërejtur gjithashtu dhe verbëri e përkohshme. Shumica e simptomave 

kanë një fillim të shpejtë (orë), por mund të zgjasë me ditë, dhe janë praktikisht invariante në të 

gjitha rastet e helmimit paralitik bivalvë. Muskujt janë të parët që preken nga çdo agjent aksonal 

bllokimi. Në mënyrë të moderuar në helmimet e rënda, paraliza përparon nga krahët dhe këmbët të 

cilat shfaqin gjithashtu dobësi motorike. Marramendja dhe të folurit jo i rrjedhshëm shfaqen më 

pas. Vështirësitë në frymëmarrje fillojnë të shfaqen si ngushtësi rreth fytit. Në helmimet e rënda, 

paraliza muskulore përhapet dhe bëhet më e thellë. Pulsi zakonisht nuk tregon anomali alarmante. 

Vështirësia e theksuar e frymëmarrjes dhe vdekja përmes paralizës së rrugëve të frymëmarrjes 

mund të ndodhë brenda 2 deri 24 orëve të gëlltitjes (Mons et al., 1998). 

Menaxhimi klinik i viktimave të helmuarve është plotësisht mbështetës. Nëse nuk ka të vjella 

spontane është i detyrueshëm lavazhi i stomakut për të hequr burimet e toksinave të pa 

përvetësuara. Meqë toksinat PSP janë shumë të ngarkuara, në pH gastrik, ata do të absorbohen në 

mënyrë efektive nga karboni aktiv. Këto hapa janë veçanërisht të rëndësishme në menaxhimin e 

fëmijëve që janë viktima të helmimit, ashtu si ashpërsia e toksikimit është drejtpërdrejt e varur me 

përqëndrimin e toksinave në trup. Në epideminë e 1987 në Guatemalë, norma e vdekshmërisë te 

fëmijët deri në gjashtë vjeç ishte 50%, ndërsa për të rriturit ishte 7 %.  

Menaxhimi i kujdesshëm i këtyre rasteve ka dëshmuar efektiv. Nëse pacienti mbijeton 18 orë, 

prognoza është e mirë, me shërim të plotë dhe të shpejtë. Disa thonë se edhe nëntë orë duhet të jenë 

të përshtatshme për një reduktim fiziologjik të përqendrimit të toksinave në nivele relativisht të 

padëmshme, përveçse në ato raste kur përqëndrimi i toksinave fillon në nivele jashtëzakonisht të 

larta, apo në viktimat me funksion të dëmtuar renal. Marrja e oksigjenit dhe lavazhi i stomakut janë 

ende kundërmasat e vetme të pranueshme nga mjekët për intoksikimin nga STX. Megjithatë, në 

rastet e toksikimeve të rënda të gjitha këto masa mund të jenë të pamjaftueshme (Mons et al.,1998). 

Disa studime në kafshë kanë treguar se 4-aminopiridina mund të jetë e dobishme si antidot për 

intoksikimin nga STX. Në provat e bëra në minj, 4-aminopiridina ndryshon ndjeshëm shkallën e 

frymëmarrjes, e çon presionin e gjakut në vlerat normale. Për më tepër, 4-aminopiridina, jo vetëm 

zgjat kohën e mbijetesës, por edhe ul vdekshmërinë e minjve (71-43%) në një dozë vdekjeprurëse 

normalisht (30 mg/kg ) të STX (Chen et al.,1996). 

1.8.10. Parandalimi i intoksikimit nga PSP 

Për detoksikimin e molusqeve nga toksinat PSP janë bërë përpjekje të ndryshme për të zvogëluar 

kohën në të cilën tregu i molusqeve duhet të qëndrojë i mbyllur. Metoda më e qartë është 

transferimi i molusqeve në ujëra pa organizma toksike në mënyrë që të vetëpastrohen. Shpesh, 

transferimi i sasive të mëdha të molusqeve është punë intensive dhe e kushtueshme. Shkallët e 

detoksikimit ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme midis llojeve. Si mjet i mundshëm për 

detoksikimin nga helmimi paralitik bivalv është propozuar gatimi i molusqeve. Megjithatë, ndërsa 

gatimi mund të ulë nivelin e toksinave ai nuk eliminon rrezikun e intoksikimit. Nëse niveli fillestar 

i toksicitetit është i ulët, gatimi mund të zvogëlojë në mënyrë efektive toksicitetin në nivele të 

sigurta. Tiganisja duket të jetë më efektive se metodat e tjera të gatimit. Kur midhjet janë gatuar 

nën avull ose të ziera, toksinat largohen nga indet por kalojnë në lëngun e gjellës duke e bërë atë 

jashtëzakonisht toksik (Mons et al.,1998). Zierja e ostrikeve për gatim në shtëpi (98°C për 10 

minuta), redukton toksicitetin e tyre nga 68-81%.  
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Megjithatë, zierja në vetvete nuk është e mjaftueshme për të detoksikuar molusqet me nivele 

jashtëzakonisht të larta të toksinave (Jeong et al.,1999). Procesi i konservimit standard (gatim dhe 

sterilizim) i midhjeve në ujë me kripër rezultoi në një reduktim 50% të toksicitetit të PSP në mishin 

e tyre. Reduktimi total i toksicitetit nuk korrespondon plotësisht në shkatërrim toksine. Përqindjet e 

detoksikimit mund të ndikohen nga ndryshimet në profilin e toksinave për shkak të shndërrimit të 

tyre (Vieites et al., 1999). 

1.8.11. Raste të shpërthimeve të PSP 

Rritja globale e shpërndarjes së Helmimit Paralitik Bivalvor është raportuar nga Hallegraeff (1993). 

Deri në 1970 dinoflagjelatët A. tamarensis dhe A. catenella që janë prodhuesit e toksinave PSP 

njiheshin vetëm në Evropë, Japoni dhe Amerikën e Veriut. Nga 1990 raste të PSP të shkaktuara nga 

të ushqyerit e molusqeve me këto dinoflagjelatë u dokumentuan në Afrikën e Veriut, Australi, Indi, 

Tailand, Malaizi, Brunesi, Filipine si dhe ne Guinenë e re. 

Në 1987 dhe 1990 në Danimarkë u gjetën midhje që përmbanin toksinat PSP. Shkaktare ishin algat 

A. tamarensis dhe A. ostenfeldii (CRL, 1995). Një episod tjetër i PSP u pa në 1996 dhe ky u ndoq 

nga një episod tjetër i ngjajshëm me të në 1997, por tek ky i fundit nuk u konfirmua prania e 

toksinave PSP (EU-NRL, 1998). Në Angli shumica e episodeve toksike të shkaktuara nga 

biotoksinat detare ka qenë e lidhur me fikotoksinat diarretike dhe raste shume të pakta kanë qenë të 

lidhura me fikotoksinat paralitike. Episodet toksike kanë ndodhur vetëm në brigjet e Anglisë 

Veriore dhe shkaktar ka qënë A. minutum. Toksiciteti maksimal në midhje dhe ostrike ka qenë 400 

µg STX ek/100 g tul. Në fund të vitit 1998, u zbulua se në përqendrimet deri në 350000 qel./L disa 

zona të prodhimit për freskoret,ostriket dhe midhjet janë mbyllur për dy muaj (EU-NRL, 2000). Në 

vitin 2000, dy zona në Britani u mbyllën për shkak të pranisë së toksinave PSP (EU-NRL, 2001). 

 

Figura 1.11: Prania e toksinave PSP në botë. 
http://www.whoi.edu/redtide/page.do?pid=14899&tid=542&cid=47584&c=3 

 

http://www.whoi.edu/redtide/page.do?pid=14899&tid=542&cid=47584&c=3
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1.9. Helmimi diarretik nga molusqet bivalvor (DSP) 

Helmimi diarretik nga molusqet (DSP) në njerëz shkaktohet si pasojë e konsumimit të molusqeve 

bivalvë si midhjet, ostriket apo freskoret e kontaminuara. Toksinat e tretshme në yndyrna 

grumbullohen në indet dhjamore të bivalvëve. Simptomat e DSP janë: diarrea, të përzierat, të 

vjellat dhe dhimbje barku. Këto simptoma fillojnë që nga minuta e 30 deri në disa orë pas ngrënies 

së molusqeve të kontaminuar dhe shëndeti i plotë rifitohet brenda 3 ditësh. Toksinat DSP ndahen 

në grupe të ndryshme që varen nga struktura kimike e tyre. Grupi i parë janë toksinat acide që 

përfshijnë acidin okadaik (OA) dhe derivatet e tij që quhen dinofizitoksina (DTXs). Grupi i dytë 

jane toksinat neutrale që konsistojnë në laktone të polieteruara të grupit të pektenotoksinës (PTXs). 

Grupi i tretë përfshin polieteret e sulfuruara dhe derivatet e tyre jesotoksinat (YTXs) (Fig.1.12; 

fig.1.13).Toksinat DSP zakonisht prodhohen nga algat dinoflagjelate që i përkasin gjinisë 

Dinophysis, ndonjëherë si prodhues të toksinave DSP njihen dhe dinoflagjelatët e gjinisë 

Prorocentrum. Prodhimi i toksinave DSP nga dinoflagjelatët varion në mënyrë të konsiderueshme 

për gjatë sezonit në një specie. Numri i dinoflagjelatëve (qel./L) që nevojitet për të kontaminuar 

molusqet është i ndryshëm. Zonat më të prekura nga DSP janë Evropa dhe Japonia. Rastet e pranisë 

së toksinave DSP duket së janë në rritje. Kohët e fundit po raportohen alga potencialisht toksike 

dhe molusqe të kontaminuar nga zona të reja të pa raportuara më parë. 

1.9.1. Vetitë dhe struktura kimike 

Toksinat DSP janë polietere dhe përbërës lipofilik të izoluar nga specie të ndryshme të molusqeve 

dhe dinoflagjelatëve. Këto toksina janë të qëndrueshme ndaj nxehtësisë (Draisci et al., 1996a)         

( Fig. 1.12; 1.13). Diarrea është karakteristikë e përgjithëshme e intoksikimit, por disa nga toksinat 

e tjera të grupit të DSP nuk e shfaqin këtë efekt (PTXs dhe YTXs) (Van Egmond et al., 1993). 

Rivlerësimi i toksicitetit të tyre ka bërë që këto toksina të klasifikohen si grupe më vete (Quilliam, 

1998a). Tipet e ndryshme kimike të toksinave të lidhura me sindromën e DSP përfshijnë: 

a) Grupi i parë, toksinat acide, përfshin acidin okadaik (OA) dhe derivatet e tij të quajtura 

dinofizitoksina (DTXs). OA dhe derivatet e tij (DTX1, DTX2 dhe DTX3) janë liposolubil dhe 

grumbullohen në indet dhjamore të molusqeve. Këta përbërës janë inhibitorë të fuqishëm të 

fosfatazës dhe vetitë e tyre lidhen me inflamacionin e traktit intestinal dhe diarresë në njerëz (Van 

Apeldoorn et al., 1998; Hallegraeff et al., 1995). OA dhe DTX1 janë promotor të tumoreve në 

kafshë (Draisci et al., 1996a; Van Egmond et al., 1993).  

DTX1 është zbuluar për herë të parë në Dinophysis fortii në Japoni; DTX2 është identifikuar në 

molusqet e Irlandës gjatë një episodi të DSP (Van Egmond et al., 1993). DTX2 u izolua gjithashtu 

nga një biomasë fitoplanktoni detar që konsistonte më tepër në Dinophysis acuta (James et al., 

1999). Një isomer i ri i DTX2 i quajtur DTX2B u izolua dhe identifikua në ekstraktin e midhjeve të 

Anglisë (James et al., 1997). DTX3 përfaqëson një grup të toksinave derivate të DSP në të cilin 

grupi acil i saturuar apo jo i është bashkëngjitur grupit 7-OH të DTX1 (Hallegraeff et al., 1995; 

Wright, 1995). Acidi palmitolik ishte predominuesi i DTX3 (EU/SANCO, 2001). Këto përbërës të 

aciluar kanë gjithashtu aktivitet toksik. Suzuki et al. (1999) demostroi transformimin e DTX1 të 

Patinopecten yessoensis në 7-O-acyl-DTX1 (DTX3). Draisci et al (1998) raportoi zbulimin e një 

izomeri tjetër të OA duke e quajtur DTX2C. Struktura e DTX2C nuk është qartësuar ende. Ky 

përbërës u izolua nga D. acuta në ujërat Angleze. 

b) Grupi i dytë, toksinat neutrale, konsistojnë në polieter-laktone të grupit të pektenotoksinës 

(PTXs). Deri tani janë izoluar 10 PTXs dhe 6 nga këto janë identifikuar kimikisht; PTX1, -2, -3, -4, 

-6 dhe -7. Përderisa PTX2 (PTX2, CH3) është gjetur vetëm në fitoplankton (D. fortii në Japoni dhe 

Europë) dhe asnjëherë në molusqe, është sygjeruar që në hepatopankreasin e molusqeve që kanë 

PTXs (PTX1, CH2OH; PTX3, CHO; PTX6, COOH) të këtë ndodhur një oksidim (Draisci et al., 

1996a; Yasumoto et al., cituar nga Van Apeldoorn et al., 1998).Suzuki et al. (1998) demostroi 

oksidimin e PTX2 në PTX6 në Patinopecten yessoensis. 
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c) Grupi i tretë përfshin një përbërës të sulfuruar të quajtur jesotoksin (YTX), një brevitoksinë dhe 

derivatet e jesotoksinës, 45-hidroksijesotoksinë (45-OH-YTX) (Draisci et al., 1996a; Van Egmond 

et al., 1993). Jesotoksina u izolua për herë të parë nga organet tretëse të Patinopecten yessoensis në 

Japoni (Ciminiello et al., 1999) dhe besohet se ajo është prodhuar nga mikroalga.  

Jesotoksina nuk shkakton diarre. Jesotoksina sulmon muskulin kardiak në minj pas injektimit 

intraperitonal, ndërsa jesotoksinat e desulfuruara dëmtojnë mëlçinë (Van Egmond et al., 1993). Në 

organet tretëse të midhjes së Adriatikut (Mytilus galloprovincialis) pranë jesotoksinës u 

identifikuan nga Ciminiello et al. (1997; 1999) dhe dy analogë të saj, homojesotoksina dhe 45-

hidroksijesotoksina. Gjatë një lulëzimi të Gonyaulax polyhedra (=Lingulodinium 

polyedrum),Tubaro et al. (1998) identifikoi homojesotoksinën në M. galloprovincialis të 

Adriatikut. Satake et al. (1997) dhe Satake et al. (1999) izoluan YTX dhe 45,46,47-

trinorjesotoksinën nga kulturat qelizore të dinoflagjelatit Protoceratium reticulatum. Ciminiello et 

al. (1998) zbuloi në organet tretëse të molusqeve të grumbulluar nga brigjet italiane (Emilia 

Romagna) në 1997 një tjetër analog të YTX, adriatoksinën (ATX). Në midhjen e Adriatikut (M. 

galloprovincialis), përveç 4 analogëve të jesotoksinës, karbojesotoksinës (COOH është grupuar në 

C44 e YTX në vend të zinxhirit dysh), (Ciminiello et al., 2000a; 2000b). Vitet e fundit janë zbuluar 

dhe 2,43,44,45,46,47,55-heptanor-41-oxo YTX dhe 42,43,44,45,46,47,55-heptanor-41-oxohomo 

YTX (Ciminiello et al., 2001; 2002). 

d) Intoksikime të pashpjegueshme me simptoma të DSP ndoqën konsumin e midhjeve në Killary 

të Irlandës në 1995. Në këto midhje u izolua një toksinë e re (C47H71NO12), të cilën e quajtën 

Killary Toxin-3 ose KT3 (Satake et al., 1998a). Kjo toksinë më vonë u quajt Azaspiracid. 

 

Figura 1.12: Struktura kimike e Jesotoksinës dhe Adriatoksinës (Ciminiello et al., 1998; 2002 and Yasumoto et al., 

2001) 



Bregaj M. (2015): Studimi i biotoksinave detare në Mytilus galloprovincialis, toksikologjia dhe ndikimi i tyre në ekosistemin e lagunës së Butrintit. 

21 

 

 

 R1 R2 R3 

Acid okadaik (OA) H H CH 3 

Dinofizitoksina-1 (DTX1) H CH 3 CH 3 

Dinofizitoksina -2 (DTX2) H CH 3 H 

Dinofizitoksina -3 (DTX3) acil CH 3 CH 3 

 

 

  R C-7 

Pektenotoksina-1 (PTX1) CH 2OH R 

Pektenotoksina -2 (PTX2) CH 3 R 

Pektenotoksina -3 (PTX3) CHO R 

Pektenotoksina -4 (PTX4) CH 2OH S 

Pektenotoksina -6 (PTX6) COOH R 

Pektenotoksina -7 (PTX7) COOH S 

 

 

   

 

 

 

C-7 

pectenotoxin-2 seco acid (PTX2SA) R 

7-epi-PTX2SA S 

Figura 1.13: Struktura kimike e acidit okadaik, dinofizitoksinave dhe pektenotoksinave (Yasumoto et al., 2001). 
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1.9.2. Organizmat burimore 

Toksinat DSP janë prodhuar nga dinoflagjelatët që i përkasin gjinisë Dinophysis spp. dhe 

Prorocentrum spp. Këto alga, në kushtë të favorshme mjedisore, mund të shumohen në numër të 

madh dhe të prodhojnë lulëzime algale. Prodhimi i toksinave DSP është konfirmuar në 7 specie 

Dinophysis: D. fortii (në Japoni), D. acuminata (në Evropë), D. acuta, D. norvegica (në 

Skandinavi), D. mitra, D. rotundata dhe D. tripos, në dinoflagjelatët bentik Prorocentrum lima, 

Prorocentrum concavum (ose P. maculosum) dhe Prorocentrum redfieldi (Viviani, 1992). Janë të 

dyshuara gjithashtu dhe tre specie të tjera si: D. caudata, D. hastata dhe D. sacculus (Hallegraeff et 

al., 1995).  

Maksimumi i toksinave DSP u gjet në lulëzimin e fillimit të pranverës. Produktiviteti i toksinës 

varion në mënyrë të konsiderueshme për të njëjtën specie në zona dhe sezone të ndryshme. D. fortii 

në veri të Japonisë gjatë Mars-Qershor ka përqëndrime më të mëdha të toksinës duke çuar në këtë 

mënyrë në grumbullim më të madh të toksinës në molusqe. E njëjta specie në jug të Japonisë po 

gjatë kësaj periudhe tregon për toksicitet të lehtë dhe molusqet janë të pastër nga toksinat 

(Hallegraeff et al., 1995). Pan et al. (1999) raportoi prodhimin e OA, DTX1 dhe DTX4 nga 

Prorocentrum lima. Caroppo et al. (1999) demostroi potencialin e species jo fotosintetike 

Phalacroma rotundatum në jug të Adriatikut si prodhuese të OA, DTX1 dhe DTX2. Gonyaulax 

polyhedra u quajt si përgjegjëse për kontaminimin nga YTX në midhjet e detit Adriatik (Tubaro et 

al. 1998). (Satake et al. 1997) izoloi YTX nga kulturat qelizore të dinoflagjelatit Protoceratium 

reticulatum. 

1.9.3. Habitatet 

Prania e DSP duket se është në rritje. Kjo mund të vij si pasojë e rritjes së njohurive rreth 

sëmundjes dhe e programeve të survejancës. Megjithatë duhet të theksohet se janë raportuar në 

mënyrë të rregullt alga prodhuese të toksinave dhe molusqe toksike nga zona të reja (Aune and 

Yndestad, 1993). Për herë të parë DSP u dokumentua në 1976 në Japoni ku shkaktoi probleme të 

mëdha në produktet peshkore. Nga 1976-1982 në Japoni janë raportuar rreth 1300 raste të DSP. Në 

Spanjë në 1981 u raportuan më shumë se 5000 raste dhe 1983 në Francë pati 3300 raste me DSP. 

Në 1984, prania e DSP në Suedi çoi në mbylljen e industrisë së molusqeve për disa vite. 

Shpërndarja globale e DSP përfshin Japonin, Evropën, Kilin, Tailandën, Kanadan dhe Zelandën e 

Re (Hallegraeff et al., 1995). 

Në Japoni Dinophysis fortii është cilësuar si një organizëm DSP prodhues (Van Egmond et al., 

1993 and Viviani, 1992). Në brigjet Veriore të Japonisë OA prodhohet nga Prorocentrum lima. 

Në brigjet e Atlantikut Evropian në toksinat DSP janë të përfshira specie të tjera dinoflagjelatësh si: 

D. acuminata dhe D. acuta në Spanjë, D. acuminata, D. sacculus, P. lima në Francë; D. acuminata, 

P. redfieldii dhe P. micans në Holland (Van Egmond et al., 1993 dhe Viviani, 1992); D. acuta, D. 

sacculus, D. acuminata, D. caudata dhe P. lima në Portugali (Van Egmond et al., 1993), D. acuta, 

D. acuminata, P. lima dhe P. concavum në Irland; D. acuta, D. acuminata, D. norvegica, P. 

micans, P. minimum, P. lima në Scandinavi; dhe D. sacculus, D. acuminata, D. tripos, D. caudata 

dhe D. fortii në detin Adriatik (Van Apeldoorn et al., 1998; Ciminiello et al., 1997; Marasoviæ et 

al., 1998; Giacobbe et al., 2000). Draisci et al. (1996a) kanë raportur zbulimin e PTX2 në 

Dinophysis fortii të grumbulluar në veri të detit Adriatik. Ky ishte raportimi i parë për këtë toksinë 

në Evropë. Phalacroma rotundatum e cila ka potencialin për të prodhuar toksina të grupit të OA 

është e pranishme në ujërat japoneze, në veri-perëndim të Spanjës dhe përgjat brigjeve jugore të 

Adriatikut në Pulia të Italis (Caroppo et al., 1999). 
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1.9.4. Marrja dhe eleminimi i toksinave DSP në organizmat ujore 

Toksinat diarretike të molusqeve të lidhura me Dinophysis spp. dhe Prorocentrum spp. 

akumulohen shpejt nga molusqet. Megjithatë, pak është e njohur koha e shfaqjes së këtyre 

toksinave (Hallegraeff et al., 1995). Pak studime përshkruajnë kinetiken e toksinave DSP në 

molusqet bivalvë në kushtet natyrore të rritjes së tyre si dhe në kushte të kontrolluara laboratorike. 

Dinamika e toksinave DSP është ekzaminuar në freskoret adulte dhe juvenile duke i ushqyer ato 

me qeliza dinoflagjelatësh Prorocentrum lima në kushte laboratorike. Analizimi i DSP në qelizat e 

dinoflagjelatëve si dhe në indet e freskoreve u krye me metodë kimike HPLC të kombinuar me mas 

spektrometri (LC-MS). Juvenilët dhe adultët vazhduan rritjen dhe pas ekspozimit në qeliza të P. 

lima dhe nuk u vërejt asnjë rast vdekshmërie në freskore. Freskoret kaluan limitet ligjore me 0,2 

mg DSP toxin/g në më pak se një orë nga ekspozimi në densitete të larta të P. lima. Toksina brenda 

dy ditëve depurimi largohet shumë shpejt nga gonadet. Megjithatë duhen gati dy javë që toksina të 

largohet dhe nga indet (Bauder and Grant, 1996). 

Gjatë dekontaminimit të midhjeve M.galloprovincialis të Galicias (Spanjë) për 70 ditë, në kushte të 

ndryshme mjedisore (kripshmëri, temperaturë, fluoreshencë, dritë), u pa se fluoreshenca dhe drita 

kishin efektin me të madh në procesin e depurimit. Në rastet më të shumta kishte një lidhje të 

zhdrejtë ndërmjet depurimit dhe peshës trupore (Blanco et al., 1999).  

Gatimi nuk eleminon toksicitetin e molusqeve të kontaminuar, por intoksikimi mund të 

parandalohet nëse eleminohen më parë gjendrat tretëse (Viviani, 1992). Toksinat e pranishme në 

midhje janë në mënyrë të konsiderueshme në sasi më të madhe se ato të pranishme në freskoret. 

Kjo tregon se midhjet kanë potencial më të madh për grumbullimin e toksinave të grupit të OA se 

freskoret (Suzuki and Mitsuya, 2001). 

1.9.5. Organizma të tjerë ujorë që përmbajnë toksina DSP 

Toksinat DSP grumbullohen në midhje si rezultat i të ushqyerit filtrator. Të ushqyerit filtrator është 

një proces i gjerë dhe jo selektiv i cili përdoret gjithashtu nga disa peshq dhe mund të çojë në 

akumulimin e toksinave DSP në peshq. Grabiqarët mund të grumbullojnë gjithashtu sasi të 

konsiderueshme të toksinës në një vakt sa disa molusqe së bashku e përqëndrojnë toksinën në 

gjendrat e tyre tretëse. OA mund të shfaqet në peshqit grabiqar si pasojë e të ushqyerit me midhje 

dhe peshq që përmbajnë OA. 

Disa peshq, që ushqeheshin me midhje treguan përqëndrime të larta të OA, në veçanti në mëlçi (0,7 

mg/g). Përqëndrime më të ulta u kapën në gonade dhe muskuj. Megjith këtë midhjet tregojnë për 

përqëndrim më të lartë të DTX1 së OA. DTX1 pothuajse mungonte në indet e buta të peshqve. Pas 

ngrënies së ushqimeve jo toksike niveli i OA pothuajse zhduket në një apo dy muaj. Analizimi i 

peshqve të egër të ujërave Skandinave nga janari në shkurt 1992, kur OA që përmbahej në midhje 

ishte në vlera shumë të ulëta këta peshq treguan për mungesë të OA (Van Apeldoorn et al., 1998). 

Tradicoinalisht, vetëm molusqet filtratorë janë përfshirë në programet e monitorimit. Shumway 

(1995) vuri në dukje rëndësinë që kanë gastropodët dhe krustacetë në programet e monitorimit 

rutinë. Ende nuk ka rregjistrime të toksinave DSP në gastropodë apo krustace, por kjo padyshim që 

vjen nga fakti që askush nuk i ka analizuar ato.  

1.9.6. Toksiciteti në njerëz 

Molusqet që përmbajnë më tepër se 2 mg OA/g hepatopankreas dhe / ose më tepër se 1,8 mg 

DTX1/g hepatopankreas konsiderohen të papërshtatshëm për konsum human (Hallegraeff, 1995). 

Simptomat dominante në njerëz përfshijnë diarrenë, të përzierat, të vjellat dhe dhimbje barku. 

Kohëzgjatja e simptomave të cilat nuk janë asnjëherë vdekjeprurëse, varion nga 30 minuta në pak 

orë pas konsumit të molusqeve të kontaminuar me toksina DSP. Shërimi total ndodh brenda tre 

ditëve. Intensiteti i simptomave në njerëz varet shpesh nga sasia e toksinave të marra. Në rastet e 

intoksikimit nga DSP nuk është i nevojshëm hospitalizimi.  
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Nga toksinat e grupit të DSP: OA, DTX1 dhe DTX3 janë më të rëndësishmit në shkaktimin e 

diarresë në njerëz (Aune and Yndestad, 1993). DTX2 u raportua si toksinë dominante në 

shkaktimin e diarresë në Irlandë gjatë një episodi të zgjatur të DSP (Carmody et al., 

1996).Yasumoto et al. (1985) raportoi se doza minimale e DTX1 për shfaqjen e simptomave 

toksike në njerëz të rritur ishte 32 µg. PTXs shfaq një potencial diarretik të ulët dhe YTXs nuk 

shkakton diarre në brejtësit. Të dy toksinat janë vdekjeprurëse për minjtë nga injektimi 

intraperitonal i ekstraktit toksik.  

Në një incident të fundit në Norvegji, rreth 70 personave, gjatë një ceremonie të hapjes së një 

ndërmarrjeje midhjesh, iu shërbye midhje. Midis të ftuarve , rreth 54% e të intoksikuarve kishin 

simptomat tipike të DSP. Niveli i toksinave në midhje ishte rreth 55-56 µg OA ek/100 g midhje 

(Aune, 2001). 

1.9.7. Parandalimi i intoksikimit nga DSP 

Për reduktimin në mënyrë efektive të toksinave DSP në molusqet e kontaminuar aktualisht nuk ka 

metoda të dobishme në dispozicion. Të gjitha metodat e testuara deri tani (testuar në përgjithësi për 

reduktimin e toksinave PSP të tilla si: transferimi në ujëra të lira i organizmave toksike për vetë-

pastrim, zhvendosja vertikale e midhjeve në kolonën e ujit, si një mjet për të minimizuar 

akumulimin e toksinave, temperatura ose kripësia,stresi, ulja e pH, klorinimi, gatim) duket të jenë 

të pasigurta, shumë të ngadalta, ekonomikisht të pa realizueshme ose produktet të pa pranueshme 

në pamje dhe shije (Hallegraeff et al., 1995). Vetëm pas një zierjeje shumë rigoroze (163 minuta në 

100° C) toksinat shkatërrohen (Scoging, 1991). 

1.9.8.Rastet dhe shpërthimet e DSP 

Dukuria e toksinave DSP në botë është ilustruar në figurën1.14. 

 

Figura 1.14: Shpërhapja e toksinave DSP në botë. 

http://www.whoi.edu/redtide/page.do?pid=14899&tid=542&cid=47584&c=3 

http://www.whoi.edu/redtide/page.do?pid=14899&tid=542&cid=47584&c=3
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1.10. Helmimi amnezik nga molusqet bivalvor (ASP) 

Helmimi amnezik bivalvor (ASP), i njohur edhe si helmimi i acidit domoik (DA), sepse amnezia 

nuk është gjithmonë e pranishme u njoh së pari në vitin 1987 në Prince Edward Island, Kanada. Në 

këtë kohë, ASP shkaktoi tre të vdekur dhe 105 raste të helmimit akut të njeriut pas konsumimit të 

midhjeve blu. Simptomat përfshinin dhimbje barkut, të vjellja, humbje të kujtesës dhe disorientim 

(amnezi).  

Toksina shkaktare, acidi domoik, u prodhua nga diatomeja Pseudo-nitzschia pungens f. Multiseries 

(= Nitzschia f pungens. Multiseries) (Hallegraeff, 1995). Në shtator të vitit 1991, vdekjet e 

pashpjegueshme të pelikanëve në Monterey Bay, Kaliforni i atribuohen një shpërthimi të helmimit 

të DA prodhuar nga një diatome Pseudo-nitzschia australis. Kjo diatome ishte konsumuar nga 

ançoviet, ku këto të fundit ishin ngrënë nga zogjtë. Në tetor të vitit 1991, ekstrakte të freskoreve 

nga brigjet e Oregon u gjetën se shkaktojnë simptoma të DA në minj. Këto incidente nxitën 

autoritetet rregullatore në Shtetet e Bashkuara për të kryer një studim masiv të shumë specieve 

detare për praninë e DA. Toksina është gjetur gjerësisht nga Kalifornia në Uashington, dhe u gjet 

gjithashtu papritur në gaforre, hera e parë që kjo toksinë u shfaq në një krustace. Nga këto 

incidente, vetëdija globale për rëndësinë e DA dhe burimeve të tij të prodhimit është rritur (Wright 

dhe Quilliam, 1995). 

1.10.1. Struktura kimike dhe vetitë 

Helmimi amnezik nga molusqet (ASP) është shkaktuar nga DA (Fig.1.15), që i përket klasës 

kainoide të komponimeve që kanë qenë të izoluar nga një shumëllojshmëri e burimeve detare duke 

përfshirë makro dhe mikroalgat (Wright dhe Quilliam, 1995). DA është një aminoacid kristalin që 

tretet në ujë. DA u zbulua fillimisht si një produkt i një makroalge të kuqe Chondria armata dhe 

ishte izoluar më vonë në disa makroalga të tjera të kuqe. Megjithatë, këto nuk ishin burim i DA në 

incidentin e parë të raportuar nga ASP në Kanada në vitin 1987. Burimi i DA u gjet që ishte 

diatomeja Pseudo-nitzschia pungens forma multiseries. DA është një neurotoksinë e fuqishme 

(Wright, 1995).  

1.10.2. Organizmat burimore 

ASP është raportuar për herë të parë në vitin 1987 në Prince Edward Island në Kanada dhe toksina 

përgjegjëse për këtë sindrom është identifikuar si DA (Bates et al., 1989). DA u izolua fillimisht në 

vitin 1950 nga makroalga e kuqe Chondria armata (Ravn, 1995). Dy dekada më vonë, DA u 

zbulua në makroalgën e kuqe të Mesdheut Alsidium corallinum (Todd, 1993). Një tjetër diatome, 

Amphora coffaeformis, prodhon DA (Lundholm et al., 1994).  

Origjina e DA në incidentin e parë në vitin 1987 të ASP u mendua se ishte alga e kuqe Chondria 

baileyana, një specie që gjendet në ujërat e ishullit Prince Edward. Megjithatë më vonë, nga 

helmimet e njerëzve, u provua se molusqet ishin kontaminuar nga diatomeja Pseudo-nitzschia 

pungens f.multiseries (Bates et al , 1989). DA në kushte laboratorike prodhohet nga Pseudo-

nitzschia pungens f. multiseries ashtu sikurse dhe në kushtet mjedisore të rritjes (Hasle and Fryxell, 

1995). Në jug-perëndim të gjirit Fundy në Kanada, Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima duket se 

është organizëm prodhues i DA (Martin et al. , 1993). 

1.10.3. Marrja dhe eleminimi i toksinave ASP nga organizmat ujorë 

Shkalla e grumbullimit të algave toksike në molusqe të veçantë në zona të caktuara është shumë e 

ndryshme. Shkalla e eliminimit të toksinës ndryshon me sezonin dhe temperaturat e ulëta të ujit 

vonojnë humbjen e toksinave, megjithatë, shkalla në të cilën temperatura ndikon në marrjen dhe 

lirimin e toksinave nuk është kuptuar ende qartë. Për më tepër, shkalla e eliminimit varet nga vendi 

i ruajtjes së toksinave, domethënë, toksina të kafshëve në traktin gastrointestinal janë eleminuar 

shumë më lehtë se toksinat e lidhura në inde. Në midhjen blu (Mytilus edulis ) dhe ostriken 
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(Crassostrea virginica) pjesa më e madhe e DA është përqëndruar në zorrë. Në midhjet e ishullit 

Prince Edward, Kanada, për prodhimin e 20 mg/g DA është i mjaftueshëm një minimum 

përqëndrimi prej 2-4 x 10
5
 Pseudo-nitzschia qel/L, për një periudhë kohore prej 3-4 javëshe (Todd, 

1993). DA e absorbuar nga uji është më e përqendruar në gushë dhe veshka, ndërsa DA e marrë 

nga ushqimi përqendrohet më tepër në gjëndrat tretëse dhe veshkat. Gonadet, muskujt, këmba dhe 

indet lidhës mbajnë përqëndrime më të ulta të toksinave. Nivelet e DA në indet e midhjeve ulen në 

mënyrë të vazhdueshme gjatë një periudhe depurimi prej 48 orësh. Sasi të vogla të DA u eliminuan 

në feçe dhe sasi më të mëdha në formë të tretur (Van Apeldoornet al. 1999). 

 

Figura 1.15: Struktura kimike e acidit domoik dhe izomerëve të tij 
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1.10.4. Molusqe që përmbajnë toksina ASP 

Gjatë shpërthimit të parë të ASP në vitin 1987 në Kanada, midhjet e kultivuara (Mytilus edulis) 

përmbanin deri në 790 mg DA/kg (tërë midhjen) deri në 1280 dhe 1500 mg/kg respektivisht në 

indet e buta dhe gjëndrat tretëse) (Bates et al, 1989;. Todd, 1997). Gjatë gusht-tetorit 1988, DA u 

zbulua gjithashtu në jugperëndim të Gjirit Fundy, Kanada në midhjet blu dhe në klams (Mya 

arenaria) (Martin et al., 1993). Në Tetor 1991 DA u zbulua në Siliqua patula të Oregonit, në 

Shtetet e Bashkuara. Niveli më i lartë i DA arriti në 147mg/g. Niveli i DA ra në <10 mg/kg në 

pranverë të 1992. Niveli më i lartë i DA u gjet në këmbë, e ndjekur nga trupi, organet e brendshme 

dhe sifoni (ose qafa). Niveli DA në këmbë arriti 230 mg/kg (Van Apeldoornet al., 1999). Freskorja 

(Argopecten iradians) pas ekspozimit për rreth 48 orë ndaj P.multiseries toksike përmbante 60 

mg/kg DA në gjëndrat e tij tretëse. Niveli i DA ra në 5mg/kg DA pas 48 orësh depurimi (Douglas 

et al ., 1997). Në Nëntor 1993 një ngordhje e pashpjegueshme e freskoreve (Placopecten 

magellanicus) ndodhi në Gjirin e Fundy, Kanada. Gjëndra tretëse e Placopectenit u duk se 

përmbante 93,4.mg DA/kg. Edhe pse disa molusqe bivalvë janë raportuar se përmbajnë nivele të 

larta të DA pa treguar asnjë simptomë, Chlamys hastata ngordhi me shpejtësi (brenda 12 orëve) pas 

ekspozimit ndaj kulturave të P. multiseries toksike (Douglas et al.,1997). Sasi të konsiderueshme të 

DA janë gjetur rutinë në gjëndrat e tretjes, por jo në muskujt aduktor të skallopit të gjetur në det të 

hapur në Kanada në Georges Bank dhe Gjirin e Fundy (Stewart et al., 1998). 

1.10.5. Organizma të tjerë që përmbajnë toksina ASP 

Në organet e brendshme të gaforreve (Cancer magister) të kampionuara në SHBA, u zbulua DA. 

DA në organet e brendshme të gaforreve në dhjetor 1991 ishte mesatarisht 13 mg/kg dhe shkonte 

deri në 0,8-90 mg/kg (Wekell et al., 1994a, b). DA u gjet edhe në krustacet bentike, por burimet për 

rrugët e transferimit të DA për komunitetin bentik nuk janë qartësuar. Për të përcaktuar mënyrën 

sesi toksinat e akumuluara mund të ndikojnë tek konsumatorët nuk janë kryer ende studime 

(Horner et al., 1997). 

Në shtator të vitit 1991 në Kaliforni, shpendë të ujit Pelecanus occidentalis dhe Phalacrocorax 

penicillatus ngordhën pas ngrënies së açugeve (Engraulis mordax) të kontaminuara me DA. Niveli 

i DA i zbuluar në organet e brendshme të açugeve arriti deri në 485 mg/kg. Mostrat e ngrira të 

açugeve të grumbulluara në Prill të vitit 1991, përmbanin 270 mg/kg DA në organet e brendshme të 

tyre. Deri në Maj, nivelet e DA në mostra të ngrira të açugeve nga e njëjta zonë ishin më pak se 

1mg/kg. Açuget janë kryesisht mishngrënës, por ata mund të konsumojnë fitoplankton nëse burime 

të tjera ushqimore nuk janë në dispozicion (Wekell et al., 1994a). 

McGinness et al. (1995) tregoi se në stomakun e açugeve (Engraulis mordax ) nga Monterey Bay 

verior, Calfornia, (Tetor 1992) ishin të pranishme 9 specie të ndryshme Pseudo-nitzschia duke 

përfshirë dhe 4 speciet që prodhojnë DA si në kushte natyrore dhe ato laboratorike. Studimi tregoi 

se açuget e veriut janë të afta të filtrojnë diatomet penate nga dhe pranë sipërfaqes së ujit të detit.  

Gjatë muajit Maj- Qershor 1998 mbi 400 luanë deti Californian (Zalophus californianus) vdiqën 

përgjatë bregdetit Kalifornian. DA e prodhuar nga P.australis dhe u transmetohet luanëve të detit 

nëpërmjet açugeve.  

1.10.6. Toksiciteti në njerëz 

Informacioni gojor ka treguar se ishujt Japonez dikur ishin çmuar për ekstraktet e algave të detit të 

cilat përmbanin DA si një tonik shumë i dobishëm (Higa dhe Kuniyoshi, 2000). Gojdhënat janë 

përdorur mesa duket për të testuar këto veti. Megjithatë, DA është toksik si për sistemin nervor 

qendror dhe atë periferik te njerëzit. DA shkakton memecëri dhe të vjella. Kjo ka gjasa të lidhet me 

efektin e saj në qendrën për të vjellat në zonën e pastme të trurit. Ajo prodhon një nevropati, 

amnezi, gjendje kome dhe vdekje.  
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Për shkak të ndikimit të tij në kujtesë, përveç efekteve të tjera tek të sëmurët, toksikimi nga DA u 

emërua helmim amnezik i molusqeve (ASP) (Todd, 1993 dheWatters, 1995). 

Në shpërthimin e parë të ASP në vitin 1987 në ishullin Prince Edward në Kanada, janë raportuar 

107 raste. Simptomat e para ndodhin 15 minuta deri 38 orë (mesatare 5,5 orë) pas konsumimit të 

midhjeve. Simptomat më të zakonshme ishin të përziera (77%), të vjella (76%), dhimbje barkut (51 

%), dhimbje koke (43%), diarre (42%) dhe humbje kujtese (25%). Humbja e kujtesës ishte 

kryesisht afatshkurtër. Të sëmurët rëndë u shtruan në spital, nga të cilët 12 janë trajtuar në njësi të 

kujdesit intensiv. Tetë nga këto ishin 65 vjeç dhe katër të tjerët kishin sëmundje para-ekzistuese 

(diabet, sëmundje kronike renale apo hipertension). Pacientët nën kujdes intensiv demonstruan 

konfuzion, gjendje kome, memecëri, mungesën e përgjigjeve të stimujve të dhimbshme, të qarë të 

pakontrolluar apo agresivitet, presion të paqëndrueshëm të gjakut si dhe aritmi kardiake. 

Katërmbëdhjetë pacientë treguan defekte të vazhdueshme neurologjike. Problemet e syve janë 

vërejtur në disa nga këto raste, por këto u zgjidhën brenda 10 ditëve (Todd, 1993). Katër nga 14 

pacientët e mbetur në koma vdiqën. Ekzaminimi pas vdekjes zbuloi nekrozë dhe humbje nervore 

kryesisht në hipokampus dhe amigdala (Teitelbaum et al.,1990).  

Duke supozuar se pesha mesatare e trupit është 50-70 kg një person i pa prekur mashkull mund të 

marrë 0,2-0,3 mg DA/kg peshë trupore. Disa persona kanë treguar simptoma të lehta (kryesisht 

gastrointestinale) pas konsumimit 60-110 mg DA, e barabartë me 0,9-2,0 mg/kg peshë trupore. 

Rastet më serioze (defiçite të rënda neurologjike) kanë konsumuar 135-295 mg, ekuivalente me 

1,9-4,2 mg DA/kg peshë trupore (Todd, 1993). 

1.10.7. Parandalimi i intoksikimit nga ASP  

Deri më sot nuk ka pasur metoda të dobishme për reduktimin në mënyrë efektive të fikotoksinave 

nga molusqet e kontaminuara. Të gjitha metodat e testuara kanë qenë të pasigurta, shumë të 

ngadalta, ekonomikisht të parealizueshme ose kanë dhënë produkte të papranueshme në pamje dhe 

shije (Shumway et al.1995). Midhjet janë raportuar se e marrin shumë shpejt DA, por edhe 

pastrohen shpejt, ndërsa në bivalvët e tjerë DA ruhet për periudha të gjata. Pastrimi i DA nga 

frsekoret është një proces afat-gjatë (Horner et al.,1997). Në studimet laboratorike, Lundet al. 

(1997) tregoi se DA u pastrua në mënyrë efektive nga hepatopankreasi i gaforreve gjatë një 

periudhe tre-javore. Në qoftë se gaforret janë vendosur në ujin e detit të filtruar, nivelet e DA bien 

me shpejtësi brenda pak javësh, (Todd, 1993). Arévalo et al. (1998) kanë raportuar se rënia e 

toksicitetit tek freskorja (Pecten maximus) pas heqjes së hepatopankreasit, ishte 94 % (duke filluar 

82,3-100 %). 

1.10.8. Raste të shpërthimeve të ASP  

Dukuria e toksinave ASP është ilustruar në figurën1.16. 

1.11. Helmimi neurotoksik nga molusqet  

Helmimi neurotoksik nga molusqet (NSP) është shkaktuar nga brevetoksina të polieteruara të 

prodhuara nga dinoflagjelatët Gymnodinium breve (i quajtur edhe Ptychodiscus breve, që nga viti 

2000 quhet Karenia brevis). Brevetoksinat janë toksike për peshqit, zogjtë detarë dhe njerëzit, por 

jo për molusqet. Deri në 1992-1993, helmimi neurologjik nga molusqet është konsideruar të jetë 

endemik në Gjirin e Meksikës dhe në bregun lindor të Floridas. Një tipar i pazakontë i 

Gymnodinium breve është formimi nga veprimi i valës së aerosoleve helmuese të cilat mund të 

çojnë në astmë simptoma të ngjashme në njerëzit. Në fillim të vitit 1993, më shumë se 180 

helmime të njerëzve nga molusqet janë raportuar nga Zelanda e Re e shkaktuar nga një organizëm i 

ngjashëm me G.breve. Me shumë gjasa, ky ishte një anëtar i florës së fshehur planktonike (më parë 

i pranishëm në përqëndrime të ulëta), i cili zhvillohet në përmasa të mëdha në kushte të pazakonta 

klimatike (reshje më të larta se zakonisht dhe temperatura më të ulëta se temperaturat e zakonshme) 

(Hallegraeff, 1995). 
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Figura 1.16: Shpërhapja e toksinave ASP në botë. 

http://www.whoi.edu/redtide/page.do?pid=14899&tid=542&cid=47584&c=3 

1.12. Helmimi nga Ciguatera 

Helmimi Ciguatera (CFP) është i njohur gjithashtu si helmimi i peshqve tropikal. CFP është e 

lidhur kryesisht me konsumin nga ana e peshqve predator që kanë akumuluar toksina të grupit të 

CTX duke u ushqyer me peshq më të vegjël koralorë. Toksina (ciguatoksin ose CTX ) është 

prodhuar nga dinoflagjelati bentik Gambierdiscus toxicus i cili është gjetur në shkëmbinjtë nën 

ujorë koralorë dhe sipërfaqet e vështira të shkëmbinjve nënujorë tropikalë (Murata et al, 1989; 

Murata et al, 1990; Lehane dhe Lewis, 2000; Lehane, 2000). Toksina e njohur prej disa vitesh u 

karakterizua strukturalisht vetëm brenda 20 viteve të fundit. Toksina ka një peshë molekulare të 

lartë dhe është një toksinë e tretshme në yndyrë. Pesha e lartë molekulare e saj kanë bërë që 

metodat kimike për zbulimin e saj dhe monitorimet të jenë shumë të vështira. Menaxhimi i rrezikut 

të toksinës është i kufizuar. Për shumë njerëz në zonat tropikale ku baza ushqimore e tyre është 

peshku, menaxhimi i rrezikut për të shmangur ngrënien e organeve të brendshme dhe indet 

yndyrore të peshkut është i kufizuar. Megjithatë, edhe me këto masa paraprake, incidente të 

ciguaterës nuk janë të rralla në zonat tropikale.  

Ato janë gjetur kryesisht në Paqësor, Karaibe dhe rajone të Oqeanit Indian. Toksinat e grupit të 

CTX janë të klasifikuar si Paqësor (P), Karaibe (C) dhe Oqeani Indian (I). Kohët e fundit toksinat e 

grupit të CTX janë identifikuar për herë të parë në peshq të kapur në Evropë. Toksinat e grupit të 

CTX shkaktojnë helmimin ciguaterë të peshqve (CFP). Kjo është një sindromë komplekse që 

karakterizohet nga një varietet i madh simptomash si: gastrointestinale (të vjella, diarre, të 

përziera), neurologjike dhe kardiovaskulare (hipertension, bradikardi). Në raste të rënda simptomat 

mund të fillojnë shpejt brenda 30 minutave që pasojnë gëlltitjen e peshqve të ndotur, ndërsa në 

rastet më të buta simptomat mund të vonohen për 24 deri 48 orë. Vdekja mund të ndodh si pasojë e 

problemeve kardio respiratore.  

http://www.whoi.edu/redtide/page.do?pid=14899&tid=542&cid=47584&c=3
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Aktualisht, CFP është lloji më i zakonshëm i helmimit nga biotoksinat detare. Çdo vit në mbarë 

botën vuajnë rreth 10 000 deri në 50 000 njerëz (De Fouw et al., 2001; Lehane, 2000). Përveç 

gambiertoksinës edhe toksina të tjera të tilla si maitotoksina kanë qenë të izoluara nga G.toxicus 

dhe kanë qenë të lidhura me CFP. Për një kohë të gjatë, nivelet e vdekshmërisë për ciguaterën ishin 

rreth 5-10 %, por me rritjen e kujdesit më të mirë shëndetësor këto vlera janë në rënie. Një faktor 

tjetër që po ndihmon në uljen e mortalitetit është se ne e kuptojmë më mirë origjinën dhe 

etiologjinë e sindromit. 
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KREU II: MATERIALI DHE METODA  

2.1. Të dhëna mbi stacionet dhe mënyra e kampionimit 

Kampionët e Mytilus galloprovincialis për përcaktimin e biotoksinave algale në lagunën e Butrintit 

u morën paralelisht me kampionët e ujit për analizimin e fitoplanktonit potencialisht toksik. Ky 

studim u krye në periudhën Prill 2011 deri në Prill 2013, por për interpretimin e rezultateve janë 

përdorur të dhënat që nga Janar 2011 e në vazhdim së bashku me të dhënat e fitoplanktonit 

potencialisht toksik. Kampionimi është kryer me një frekuencë dy herë në muaj. Gjatë periudhës 

Janar 2011- Dhjetor 2013 janë kampionuar 216 kampione Mytilus galloprovincialis për praninë e 

biotoksinave detare si dhe 216 kampione uji për analizimin e fitoplanktonit potencialisht toksik.  

Për matjen e parametrave fiziko-kimike janë kryer 1385 matje në secilin stacion. 

Në lagunën e Butrintit njihen 8 stacione të rritjes së midhjes (Fig.2.2). Në këtë punim janë marrë në 

studim tre stacione (Veriu, Perëndimi dhe Jugu) që përfaqësohen në hartë nga pikat: 1- Veriu, 5-

Perëndimi dhe 7- Jugu (Fig.2.2). Këta stacione përfaqësojnë mikromjedise të veçanta të lagunës, të 

përcaktuara paraprakisht në bazë të kushteve gjeomorfologjike të saj, të burimeve të mundshme të 

ndotjeve dhe të korrenteve të ujit dhe të ndikimit të tyre. Kordinatat e matura me GPS për secilin 

stacion jepen në tab. 2.1. 

 

Stacioni X Y 

Stacioni i Veriut (1), Manastiri Farm 20.01609 39.80614 

Stacioni i Perëndimit (5), Pallavraqi i vogël Farm 20.02051 39.77206 

Stacioni i Jugut (7), Butrinti Farm 20.03181 39.75483 

Tabela 2.1: Kordinatat e tre stacioneve të kampionimit në lagunën e Butrintit. 

Stacioni i Veriu (1): Kjo pikë ndodhet në pjesën Veri Perëndimore të lagunës së Butrintit. Rreziqet 

e kësaj pike lidhen me prurjet e hidrovorit dhe reshjet atmosferike. Këto dy faktorë ndikojnë 

drejtpërdrejt mbi parametrat fiziko-kimike dhe mikrobiologjike të ujit dhe molusqeve. 

Stacioni i Perëndimit (5): Kjo pikë ndodhet në pjesën perëndimore të lagunës së Butrintit në veri 

të daljes së Pallavraqit. Kjo pikë është përzgjedhur për të monitoruar burimet e mundshme të 

ndotjes, që vijnë në lagunë si rrjedhojë e zonës urbane të Ksamilit.  

Stacioni i Jugut (7): Kjo pikë ndodhet në pjesën jug-perëndimore të lagunës së Butrintit për të 

monitoruar burimet e mundshme të ndotjes që mund të vijnë si rrjedhojë e aktivitetit anëkëmbyes të 

ujit nga kanali i Vivarit si dhe nga aktivitetet turistike në Parkun Arkeologjik të Butrintit.  

 

Figura 2.1: Skema e mënyrës së kampionimit 
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Kampionimi i molusqeve bivalvë u krye në të njëjta pika në të cilat u morën kampionët e ujit për 

analizën e fitoplanktonit potencialisht toksik. Për marrjen e një kampioni për kryerjen e analizave 

për biotoksinat algale nxirret në sipërfaqe një varg molusqesh nga i cili shkëputen molusqe me 

përmasa për tu tregëtuar, në fillim, në mes dhe në fund të vargut. Kampionimi u krye sipas skemës 

në figurën 2.1.  

Molusqet vendosen në enë plastike me vrima dhe kryhet shplarja e tyre disa herë me ujin në të cilin 

ato jetojnë, në mënyrë që të bëhet eliminimi i ndotësve të mundshëm, të cilët mund të jenë të 

pranishëm në guaskat e tyre. 

 

Figura 2.2: Impiantet e rritjes së midhjes në lagunën e Butrintit. Pikat në të cilat u kampionua janë Veriu - 1; 

Perëndimi - 5 dhe Jugu - 7. 

Një mostër molusqesh për analizë duhet të jetë të paktën në një peshë 2-4 kg prodhim. Kampionët e 

molusqeve vendosen në qese plastike të veçanta, të cilat identifikohen me anë të etiketave.  
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Mostrat e etiketuara vendosen në bokset frigoriferike që shërbejnë për transport. Kampionët çohen 

në laborator sa më shpejt të jetë e mundur (në mënyrë që ato të qëndrojnë të gjalla) (Rreg. BE. 

854/2004). Kohëzgjatja e transportit shkoi 6-8 orë. Në bokset frigoriferike duhet të vendoset një 

shishe uji e cila shërben për matjen e temperaturës së transportit në momentin e mbërritjes në 

laborator. Në momentin e ardhjes në laborator (Laboratori i Biotoksinave, ISUV), kampionët iu 

nënshtruan analizave të menjëhershme. 

2.2. Metoda e përcaktimit të toksinave të grupit të PSP 

Kjo procedurë përcakton Saksitoksinën dhe derivatet e saj në molusqet bivalvë, ekinodermatët, 

tunikatët dhe gasteropodët detar. 

2.2.1. Përgatitja e kampionit 

Molusqet përpara se të analizohen duhet të pastrohen nga jashtë me ujë. Hapen duke prerë muskujt 

aduktor dhe hiqen indet e buta të moluskut nga guacka. Nuk duhet përdorur as nxehtësia as 

anestezikët përpara se të hapet molusku, duhet të evitohet dëmtimi ose prerja e trupit (Fig 2-6a). 

Peshohen reth 150 gr ind dhe vendosen në një rrjetë plastike ku lihen të kullojnë për 5 min. 

Kampioni homogjenizohet në një blender elektrik. Peshohen 100 gr material i homogjenizuar. 

Shtohen 100 ml HCl 0,1N, përzihet dhe matet pH. pH duhet të jetë <4.0, preferohet pH 3.0. Nëse 

është e nevojshme rregullohet pH. Mostra vihet në vlim të ngadalshëm për 5 min. Lihet të ftohet në 

temperaturën e ambjentit dhe matet vlera e pH që duhet të jetë pH ( ≈3.0 ±0.1). Për të ulur vlerën e 

pH shtohet HCl 5N me pika duke e tundur deri sa të arrihet vlera e duhur e pH. Për të rritur pH 

mostrës i shtohet NaOH 0.1N duke e hedhur me pika dhe duke e përzier, për të ndaluar një 

alkalinizim lokal që ka si pasojë shkatërimin e toksinës. Kalohet mostra në një cilindër të graduar 

200 mL dhe çohet në volum me ujë të distiluar. Centrifugohet mostra në 3000 rrot/min për 5 min. 

Supernatanti kalohet në një tub centrifugë.  

2.2.2. Inokulimi i kafshëve 

Për inokulim përdoren tre minj albin rraca Swiss me peshë 19-21g. Inokulohet intraperitoneal secili 

mi me 1 mL ekstrakt acid (Fig 2-7b). Matet me një kronometër koha e fillimit të inokulimit (h.m.s) 

dhe vëzhgohet me kujdes miu për të caktuar kohën e ngordhjes (frymëmarjen e fundit). Nëse koha 

e ngordhjes ose mediana e kohëve të ngordhjes është <5 minuta, mostra hollohet deri sa të merret 

një kohë ngordhje 5-7 minuta. Nëse 1 ose 2 nga tre minjtë e inokuluar ka një kohë ngordhje >7 min 

atëherë inokulohen dhe 3 minj të tjerë për të stabilizuar kohën e ngordhjes.   

2.2.3. Interpretimi i rezultateve 

Nëse të gjithë minjtë e inokuluar mbijetojnë më tepër se 60 minuta, prova duhet të quhet e 

përfunduar, dhe përqëndrimi i toksinës konsiderohet < 317 µg saksitoksinë /kg pjesë e ngrënshme. 

Përcaktohet mediana e kohëve të ngordhjes së minjve duke patur parasysh edhe ata që mbijetojnë 

dhe nëpërmjet tab. 2.2 (Tabela e Sommerit) përcaktohen vlerat koresponduese të njësisë mi. Nëse 

pesha e kafshëve është më e vogël se 19g ose më e madhe se 21g bëhet një korrektim për secilin mi 

duke shumëzuar njësinë mi që i korespondon kohës së ngordhjes me faktorin e korrektimit të 

peshës për atë mi të nxjerrë në bazë të tab. 2.3 (korrigjimi i peshës) dhe në fund zgjidhet mediana e 

vlerave të njësisë mi të korrektuar për grup (koha e ngordhjes së të mbijetuarve konsiderohet si më 

shumë se 60 minuta ose e barabartë me më pak se 0.875 njësi mi në llogaritjen e mesatares).  

Kthehet njësi mi në µg toksinë / mL duke e shumëzuar me vlerën e faktorit të konvertimit (C.F). 

Ky i fundit jepet nga raporti në µg toksinës PSP të solucionit të referuar inokular peritonial.  

µg toksinë/100 g molusk = ( µg/mL) x faktorin e hollimit x 200 
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Tabela 2.2: Përcaktimi i toksinave të tretshme në ujë P.S.P. (Tabela e Sommerit) 

Koha e ngordhjes 

(minuta) 

Njësi. mi. Koha e ngordhjes 

( minuta) 

Njësi. mi 

1:00 100 5:00 1.92 

10 66,2 05 1.89 

15 38,3 10 1.86 

20 26.4 15 1.83 

25 20.7 20 1.80 

30 16,5 30 1.74 

35 13.9 40 1.69 

40 11,9 45 1.67 

45 10,4 50 1.64 

50 9,33 6:00 1.60 

55 8,42 15 1.54 

2:00 7,67 30 1.48 

05 7,04 45 1.43 

10 6.52 7:00 1.39 

15 6.06 15 1.35 

20 5.66 30 1.31 

25 5.32 45 1.28 

30 5.00 8:00 1.25 

35 4.73 15 1.22 

40 4.48 30 1.20 

45 4.26 45 1.18 

50 4.06 9:00 1.16 

55 3.88 30 1.13 

3:00 3.70 10:00 1.11 

05 3.57 30 1.09 

10 3.43 11:00 1.075 

15 3.31 30 1.06 

20 3.19 12:00 1.05 

25 3.08 13.00 1.03 

30 2.98 14:00 1.015 

35 2.28 15:00 1.000 

40 2.79 16:00 0.99 

45 2.71 17:00 0.98 

50 2.63 18:00 0.972 

55 2.56 19:00 0.965 

4:00 2.50 20:00 0.96 

05 2.44 21:00 0.954 

10 2.38 22:00 0.948 

15 2.32 23:00 0.942 

20 2.26 24:00 0.937 

25 2.21 25:00 0.934 

30 2.16 30:00 0.917 

35 2.12 40:00 0.898 

40 2.08 60:00 0.875 
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Tabela 2.3: Përcaktimi i toksinava të tretëshme në ujë P.S.P (Faktori i Korigjimit të peshës). 

Pesha e minjve (g) Njësi mi Pesha e minjve (g) Njësi mi 

10.0 0.50 17.0 0.88 

10.5 0.53 17.5 0.905 

11.0 0.56 18.0 0.93 

11.5 0.59 18.5 0.95 

12.0 0.62 19.0 0.97 

12.5 0.65 19.5 0.985 

13.0 0.675 20.0 1.000 

13.5 .07 20.5 1.015 

14.0 0.73 21.0 1.03 

14.5 0.76 21.5 1.04 

15.0 0.785 22.0 1.05 

15.5 0.81 22.5 1.06 

16.0 0.84 23.0 1.07 

16.5 0.86   

2.3. Metoda e përcaktimit të toksinave të grupit të ASP 

Metoda është testuar për përcaktimin e acidit domoik në matrica të ndryshme si midhje, 

ekinodermatë, tunikatë, gastropodë detar dhe sardele të kontaminuara në rrugë natyrale ose të 

kontaminuara në laborator. 

2.3.1. Përgatitja e kampionit 

Pastrohen nga jashtë molusqet që do të analizohen duke i larë me ujë të rrjedhshëm. (Commission 

Decision 2002/226/CE). Hapen molusqet duke prerë muskujt adutorë dhe duke larguar indet e 

moluskut nga guacka (Fig 2-6a). Nuk duhen përdorur anestezikë dhe nxehtësi për hapjen .Merren 

rreth 100 -150g tul dhe transferohen në një rrjetë plastike duke e lënë të kullojë për 5 minuta. 

Homogjenizohet kampioni me homogjenizator me lama të rrotullueshme. Ruhet masa e mbetur në 

temperaturë më të ulet se 10
o
C. Peshohen me kujdes në një tub centrifuge 4±0,2g nga kampioni i 

homogjenizuar. I shtohen homogjenizantit 16 mL tretësirë metanol:uje (50:50) dhe ekstraktohet në 

një homogjenizator me imersion për 3 min në 10.000 rrot/min. Centrifugohet ekstrakti në 3000 rpm 

për 10 min. Merret nga faza e lëngshme rreth 2 mL dhe transferohen në njësin e filtrimit 0,45 ose 

0,2µm. Ekstrakti duhet të lexohet sa më shpejt të jetë e mundur. Ekstrakti i mësipërm ruhet në 

ngrirës -12
0
C. 

2.3.2. Përcaktimi në HPLC 

Kushtet e mëposhtme kromatografike janë provuar se janë të përshtatshme në analizimin e acidit 

domoik dhe atij epidomoik (Fig. 2.3). 

 

Kolona:     250mm x 4,6 mm, e paketuar me 5um C18. 

Temperatura:   40
0
C 

Faza e lëvizshme:  Shishja A: në 400 mL H2O milipor shtohen 0,1 ml TFA dhe    

  çohen në volumin 500 mL me ujë milipor.       

  Në shishen B hidhen 100% Acetonitril .  

Fluksi:    1 mL/min 

UV dedektor:   Gjatësia e valës 242 nm 
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Figura 2.3: HPLC-ja që përdoret për përcaktimin e ASP-së në molusqe. 

2.3.3. Kalibrimi dhe nxjerrja e rezultatit 

Përgatitet një kurb kalibrimi çdo herë që analizohet dhe sa herë që ndryshohet ndonjë parametër. 

Injektohet tretësira e referimit: tretësira standarte të acidit domoik me përqëndrim 0,4 µg/mL, 2 

µg/mL, 4 µg/mL, 10 µg/mL. Koefiçienti korrelimit të kurbës së kalibrimit duhet të jetë: R ≥ 0,99. 

Ndërtohet një kurbë kalibrimi e tipit y=ax+b,  

Ku;         y= sipërfaqja e pikut të acidit domoik 

 x= përqëndrimi i tretësirës bazë të referimit në µg/mL 

 a= koeficienti këndor 

 b= ndërprerja në boshtin e y 

 
Figura 2.4: Paraqitje skematike e aparaturës së HPLC-së. 

Identifikimi i acidit domoik përftohet nga krahasimi i kohës së retensionit të pikut të kampionit dhe 

kohës së retensionit të pikut të standartit të acidit domoik.  

Përcaktimi sasior është realizuar nëpërmjet interpolimit të sipërfaqes së pikut të acidit domoik të 

ekstraktit kampion mbi kurbën e tarimit. Për kampionet me përqëndrim të lartë të acidit domoik 

punohet me hollime të ekstraktit të filtruar para përcaktimit kromatografik, në mënyrë që të merret 

një përqëndrim i përfshirë në intervalin e linearitetit të vërtetuar. 
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Përqëndrimi C i acidit domoik i shprehur në µg acid domoik për g tul, është llogaritur sipas 

ekuacionit të mëposhtëm: 

 

Përqëndrimi (µg DA+EA/g) = µg DA+EA/ mL ekstrakt të injektuar x Vt (mL) x D 

                                                     W (g) 

 

Ku:      Vt = Volumi total i homogjenizantit dhe tretësit të hedhur në mL 

W = Pesha e mostrës (zakonisht 4 g) 

D = Faktori i hollimit (nëse ekstrakti është holluar)  

Standartet e përdorura: Tretësirë standarti  kalibrues i acidit domoik (CRM – DA-f), i vlefshëm 

nga Instituti i Bioshkencave Detare, National Research Council of Canada, Halifax, Nova Scotia – 

Kanada. Tretësira ka një përqëndrim 101.8 µg DA . Çdo ampulë përmban 0,5 mL tretësirë standarte 

acidi domoik të tretur në acetonitril:ujë, (1;9, v;v).  

Tretësira pune të acidit domoik: Pregatitet një seri me tretësira kalibruese pune me përqëndrim 

rritës të DA+EA, me përqëndrim 0,4 µg/mL në 8 µg/mL duke holluar me kujdes tretësirën e 

çertifikuar të kalibruar me acetonitril:ujë (1:9, v:v). 

Material reference indesh molusku për acidin domoik: CRM-ASP–Muc-c, i vlefshëm nga 

Instituti i Bioshkencave detare, National Research Council of Canada, Halifax, Nova Scotia – 

Kanada. CRM–ASP–Muc-c është ind molusku (Mytilus edulis L.) i homogjenizuar që ka një 

përqëndrim 41 ± 2 µg DA/g dhe 3.2 ± 0.3 µg EA/g, 44 ± 3 µg DA/g + EA/g. Çdo shishe polietileni 

përmban 8 ± 0,1g molusk të homogjenizuar dhe mund të ruhet në ngrirje (≤ 12
 o

C). Përpunimi i të 

dhënave bëhet nga softweari Agilent 1200 series (fig. 2.5). 

 

Figura 2.5: Paraqitje e softwearit të HPLC-Agilent 1200 series. 

 



Bregaj M. (2015): Studimi i biotoksinave detare në Mytilus galloprovincialis, toksikologjia dhe ndikimi i tyre në ekosistemin e lagunës së Butrintit. 

38 

 

2.4. Metoda e përcaktimit të grupit të toksinave liposolubile DSP 

Kjo metodë ka si qëllim përcaktimin e toksinave liposolubile AOS, DTXS, PTXS, YTXS, AZAS në 

molusqet bivalvë, ekinodermatët, gastropodët detare dhe tunikatët. 

2.4.1. Përgatitja e kampionit 

Pastrohen nga jashtë molusqet që do të analizohen duke i larë me ujë të rrjedhshëm. (Commission 

Decision 2002/226/CE). Hapen molusqet duke prerë muskujt adutorë dhe duke larguar indet e 

moluskut nga guacka. Nuk duhen përdorur anestezikë dhe nxehtësi për hapjen (Fig 2.6a). Merren 

rreth 150 g pjesë e ngrënshme dhe transferohen në një rrjetë ku lihen të kullojnë për 5 minuta. 

Kalohen në homogjenizator Ultra-Turax ose Blender për ti homogjenizuar. Peshohen 100 ± 1 g 

molusk dhe shtohen 300 mL aceton dhe kalohen në Ultraturax për 2 minuta. (Sasia e acetonit që do 

të hidhet duhet të jetë në përpjestimin 3:1, aceton: pjesë e ngrënshme për ekstraktimin e parë dhe 

2:1 për ekstraktimin e dytë). Centrifugohet materiali në 3000 r.p.m për 10 minuta dhe mblidhet 

supernatanti në një ballon 1000 mL. Ekstraktohet mbetja me 200 mL aceton dhe kalohet në Ultra- 

Turax për 2 minuta. Centrifugohet materiali në 3000 r.p.m për 10 minuta dhe hidhet supernatanti në 

balonin ku është hedhur ekstrakti acetonik i parë. Avullohet nën presion ekstraktin acetonik deri në 

tharje të plotë. Temperatura e banjo marisë së rotavaporit duhet të jetë 42
0
C ± 2

0
C. (Për të bërë një 

tharje të plotë mbyllet rotavapori. E ndezim sërisht pas 5 minutave. Në qoftë se nuk kemi më 

rrjedhje në ballonin pritës të tretësave do të thotë që avullimi ka përfunduar, nëse jo e lëmë dhe 

pak. Për të eleminuar formimin e shkumave herë pas here hapim nga pak valvulën e vakumit). 

Transferohet tretësira e kondensuar në një hinkë ndarëse me 30 mL Diklormetan dhe 60 mL 

Metanol 60%. Tundet lehtësisht hinka ndarëse. Në përfundim të ndarjes së dy fazave, merret 

ekstrakti i diklormetanit dhe ruhet ai i metanolit. Ekstraktohet diklormetani dy herë me 60 mL 

metanol 60%. Bashkohen ekstraktet metanolike. Prania e AOS, DTXS, PTXS, AZAS  evidentohet në 

fazën e diklormetanit. Prania e YTX evidentohet në fazën e metanolit 60 %. 

2.4.2. Përcaktimi i AOS, DTXS, PTXS,  AZAS (Hapi I, Ekstrakti i Diklormetanit) 

Çohet sasia e diklormetanit për avullim në rotavapor në një ballon. Përfundohet avullimi dhe 

transferohet sasia e mbetur në tub të graduar me tapë. Çohet mbetja lipidike në një volum final prej 4 

mL me Tween 60 i gjithi solucion 1%. 

2.4.3. Përcaktimi i YTXs (Hapi II, Ekstrakti ujor i Metanolit) 

Mblidhen ekstraktet metanolike 60% dhe çohen në volumin 200 mL me metanol. Merren 16 mL të 

metanolit dhe avullohen tërësisht në rotavapor në balon 50 mL. Përfundohet avullimi dhe transferohet 

sasia e mbetur në një tub të graduar me tapë. Çohet mbetja lipidike në një volum final prej 4 mL me 

Tween 60 i gjithi solucion 1%.  

2.4.4. Inokulimi i kafshëve (Hapi I ) 

Peshohen tre minj prej 17-22 g. Injektohet intraperitonalisht në secilin nga minjtë e peshuar 1 mL i 

emulsionit ekuivalent me 25 g pjesë e ngrënshme, duke përdorur një shiringë një përdorimshe 

(Fig.2.6 b). Mbahen kafshët nën vëzhgim për 24 orë. 

2.4.5. Inokulimi i kafshëve (Hapi II ) 

Peshohen tre minj prej 17-22 g. Injektohet intraperitonalisht në secilin nga minjtë e peshuar 1 mL 

të emulsionit ekuivalent me 2g pjesë e ngrënshme, duke përdorur një shiringë një përdorimshe 

(Fig.2.6b). Mbahen kafshët nën vëzhgim për 6 orë. 
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(a)       (b) 

Figura 2.6: (a) një midhje e hapur nga laguna e Butrintit, (b) inokulimi i miut me ekstrakt midhjeje. 

2.4.6. Interpretimi i rezultateve për AOS, DTXS, PTXS,  AZAS 

Ngordhja e dy nga tre minjë e inokuluar brenda 24 orëve tregon praninë e një ose më shumë 

toksinave që i përkasin grupit të: AOS, DTXS, PTXS, YTXS,AZAS në nivele më të larta nga ato që ka 

vendosur Rregullorja BE 853/2004 dhe testi konsiderohet pozitiv.  

2.4.7. Interpretimi i rezultateve për YTXs 

Ngordhja e dy nga tre minjtë e marrë për provë brenda 5 orëve tregon praninë e YTXS në nivele më 

të larta nga ato që ka vendosur Komisioni 2002/255/BE në 15 Mars 2002 dhe testi konsiderohet 

pozitiv. Mbijetesa e të paktën dy minjve nga tre të marrë në provë gjatë 6 orëve tregon mungesën e 

toksinave të sipër përmendura ose praninë e tyre në nivele inferiore me ato të vendosura nga 

Rregullorja BE 853/2004 dhe testi konsiderohet negativ. Disa përbërës të tretshëm në ujë mund të 

ekstraktohen nga faza ujore e MeOH, duke shkaktuar falso-pozitivitet (p.sh. toksina PSP ose 

shpesh PLTXs). Si pasojë, nëse 2 ose më shume minj ngordhin brenda 40 minutave, prova duhet 

konsideruar e dyshimtë dhe duhet ndjekur nga teste të tjera sipas Rregullores BE Nr.2074/2005. 

2.5.Kampionimi i ujit për analizën e fitoplanktonit 

Është shumë e rëndësishme që pikat e kampionimit të ujit të korespondojnë me pikat në të cilat 

merren molusqet për analizën e biotoksinave. Duke pasur parasysh se në lagunën e Butrintit, sasitë 

e llojeve kryesore përbërëse të fitoplanktonit janë relativisht të bollshme është përdorur 

kampionimi direkt me shishe për vlerësime cilësore dhe sasiore. Për çdo stacion është marrë ujë 

lagune në shishe qelqi të errëta 250 mL për të vëzhguar material të fiksuar, në thellësinë rreth 1 m 

nga sipërfaqja, e cila konsiderohet si thellësia optimale për zhvillimin e fitoplanktonit në mjediset 

lagunore; një sasi uji e tillë është e mjaftueshme për numërimin e llojeve në mikroskopin optik 

(Bushati.M, 2013). Ruajtja e mostrave bëhet në shishe të errëta qelqi (Fig. 2.7), që pëmbajnë 

fiksues Lugoli, të cilat ruhen në temperaturë të ulët për analizat e mëtejshme.  

Për fiksimin e mostrave përdoret tretësirë Lugoli alkalin me acetat natriumi për fiksimin e 

planktonit në ujërat neutrale ose alkaline (pH > 7) (EN 15204, 2006). Përdorimi i 5 mL tretësire 

Lugol për 1L mostër uji është standard. Mostrat e fiksuara me tretësirë Lugoli janë ruajtur në 

errësirë, për të shmangur foto-oksidimin dhe në të ftohtë, për të ulur shpejtësinë e proçeseve të 

shpërbërjes kimike dhe fizike, duke ruajtur cilësinë e mostrës, kur nuk janë analizuar brenda një 

jave; në të kundërt mostrat ruhen në errësirë në temperaturën e mjedisit. Zakonisht, një periudhë 

aklimatizimi në temperaturën e dhomës për rreth 12 orë është i mjaftueshëm për të arritur ekuilibrin 

termik. 
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Figura 2.7: Shishet e mostrave për analizat cilësore dhe sasiore të fitoplanktonit (Bushati.M; 2013). 

Kamera e sedimentimit është cilindrike me fund rrethor dhe mund të vëzhgohet me mikroskop 

invers. Cilindri mbushet me ujë nga mostra dhe lihet të sedimentojë që grimcat, përfshirë dhe 

qelizat e algave mikroskopike të bien në fund të kamerës.  

Janë përdorur dy lloje kamerash (Fig. 2.8): 1) njëra me vëllim 25 dhe 50 mL (kryesisht 25 mL) 

përbëhet nga dy pjesë, një cilindër (pjesa lart), që vendoset mbi një pjesë fundore; pas 

sedimentimit, cilindri mund të hiqet me rrëshqitje dhe të zëvendësohet më një lamelë 

mikroskopike. 2) Tek kamera tjetër me vëllim 25 mL cilindri është një me pjesën fundore. 

Trashësia e pllakës fundore nuk kalon 2 mm, sepse përndryshe do të ndikonte drejtpërdrejtë në 

cilësinë e pamjes.  

 

Figura 2.8: Kamera cilindrike e kamera të kombinuara për sedimentimin e mostrës (Bushati.M; 2013). 

Vëzhgimet dhe numërimet janë kryer me mikroskop optik Zeiss, Axiovert 25 me zmadhim të 

objektivit 20x, 40x, 100x, ndërsa vëzhgimet dhe fotografimet me mikroskopin optik Zeiss, 

Axiovert 40 CFL (Fig. 2.9) me zmadhim të objektivit 50x ose 100x, i pajisur me kontrast faze dhe 

me kamera dixhitale. Këta mikroskopë janë të pranishëm në laboratorin e fitoplanktonit pranë 

ISUV-it.  

Numërimet janë bërë më anë të kamerave të sedimentimit kryesisht me vëllim 25 mL. Në varësi të 

përqëndrimit të fitoplanktonit numërimi i tij  është kryer me një nga tre metodat e mëposhtmë: 

 Numërimi në të tërë kamerën është një metodë që është përdorur për të numëruar vetëm 

speciet e rralla ose ato të përmasave të mëdha, që mund të njihen me zmadhim të vogël (Fig 

2.10a). 
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Për numërimin e bërë në të gjithë fundin e kamerës së sedimentimit:  

 C = 1000/v x n 

 Ku: C = densiteti i fitoplanktonit të kampionit, i shprehur në qelizë/L 

 v = volumi (mL) i nën-kampionit 

 n = numri total i qelizave të numëruara në të gjithë fundin e kamerës së sedimentimit 

 

 

Figura 2.9: Mikroskopi Zeiss Axiovert 40 CFL me kamera dixhitale (Bushati.M;2013). 

 Numërimi me tranzete: Ky sistem numërimi parashikon identifikimin e qelizave algale në 

tranzetet me gjatësi të barabartë me diametrin e kamerës së sedimentimit dhe një gjerësi të 

barabartë me diametrin e fushës pamore. Ky lloj numërimi përdoret në rastet kur përqëndrimi 

i qelizave algale është më i madh se me sipër. Minimumi i numrit të tranzeteve që do të 

ekzaminohet është dy dhe maksimumi varet nga numri i individëve, që duhet të numërohen 

(Fig 2-11b). 

Për numërimin me tranzete, që kalojnë në qendër të kamerës së sedimentimit: 

      C = N/n 1000/v π r/2·h 
Ku: 

C = densiteti i fitoplanktonit të kampionit, i shprehur në qelizë/L 

N = numri total i qelizave të numëruar në tranzetet  

r = rrezja e kamerës së sedimentimit (mm) 

v = vëllimi (mL) i nënkampionit  

n = numri i tranzetave, ku është bërë numërimi 

h = lartësia e tranzetit (mm), që përputhet me diametrin e fushës vizive  

 Numërimi me fushat e rastit konsiston në shqyrtimin në mënyrë të rastësishme të një numri 

të fushave mikroskopike (Fig. 2.10c). Numri i fushave  varet nga numri i qelizave i cili do të 

jetë ≥ 400 (EN 15204, 2006).  

Për numërimin me fusha të rastësishme në kamerën e sedimetimit: 

     C = N/n 1000/v A/a 
Ku: 

C = densiteti i fitoplanktonit të kampionit, i shprehur në qelizë/L 

N = numri total i qelizave të numëruara në të gjitha fushat  

A = sipërfaqja e kamerës së sedimentimit (mm
2
) 

n = numri i fushave, ku është bërë numërimi 

v = vëllimi (mL) i nënkampionit  

a = sipërfaqja e fushës vizive të marrë në shqyrtim (mm
2
) 
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Zakonisht për ujërat e ëmbla njësia e matjes është qeliza.mL
-1

, kurse për ujrat detare njësia e matjes 

është qeliza.L
-1

. 

 
  (a)    (b)     (c) 

Figura 2.10: Përshkimi i të tërë fundit të kamerës (a), me tranzete paralele (b) dhe me fusha për të treguar zonën e 

numëruar (c) (Bushati.M; 2013) 

2.6. Metodat e matjeve të parametrave fiziko-kimikë  

Të dhënat e parametrave fiziko-kimike gjatë periudhës kohore 2011-2013 janë marrë nga Qendra e 

Depurimit në Butrint, Sarandë. Matja e temperaturës (°C), kripshmërisë (‰), oksigjenit të tretur 

(%), oksigjenit të tretur (mg/L), pH, në disa raste dhe tejpamjes u bënë me mjetet e mëposhtme: 

• O2 dhe temperatura me aparat multiparametër WTW Oximetër 323, i pajisur me përzies WTW 

BR 325; 

• pH dhe kripshmëria me multiparametër WTW 340i / SET; 

• tejpamja me disk Secchi, bardh e zi, Ø 29 cm. 

2.7. Metoda statistikore  

Për përpunimin dhe paraqitjen e rezultateve të këtij punimi janë përdorur programet Microsof  

Office Excel (2007), SPSS version 20 (IBM statistics 2011). Testet statistikore që janë zhvilluar për 

të treguar besueshmërinë e rezultateve të përftura gjatë këtij studimi janë: 

• Normaliteti i të dhënave të vazhduara për të gjithë grupet është testuar me anë të testit 

Kolmogorov-Smirnov. Shpërndarja është konsideruar normale për nivelin p > 0.05. 

• Për krahasimin e grupeve me të dhëna të vazhduara dhe shpërndarje normale është përdorur 

testi Student.  

• Krahasimi i grupeve me të dhëna të vazhduara dhe shpërndarje normale të formuara në bazë 

të faktorëve të caktuar (stacione kampionimi) është bërë me anë të analizës së variancës 

(one-way ANOVA). 

• Përcaktimi i lidhjeve dhe sasisë së shoqërimit mes variablave të vazhduar është bërë me anë 

analizës korrelative. Meqë variablat nuk kishin shpërndarje normale është llogaritur 

koeficienti Spearman. Përpara se të llogaritej koeficienti Spearman të dhënat janë testuar 

për linearitetin mes variablave me anë të metodës grafike scatterplot.  

• Përcaktimi i lidhjeve mes variablave kategorikë është bërë me anë testit X
2
 pas organizimit 

në tabela kontigjente. 

• Për të gjithë llojet e testeve statistikore që janë zhvilluar, ndryshimet janë konsideruar 

statistikisht të besueshme për çdo p < 0.05 
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KREU III: REZULTATET 

3.1. Të dhëna mbi disa parametra fiziko-kimik të ujit të lagunës së Butrintit. 

Gjatë periudhës Janar 2011- Dhjetor 2013, në ujin e lagunës së Butrinit janë kryer 1385 matje të 

ujit për parametrat fiziko-kimik si: temperatura, pH, kripësia dhe oksigjeni i tretur. Matjet janë 

kryer në momentin e kampionimit të midhjeve. Vlerat e këtyre parametrave janë paraqitur në 

tabelat e mëposhtme: 

Tabela 3-1: Vlerat mesatare mujore të disa parametrave fiziko-kimikë në ujin e lagunës së Butrintit për vitin 2011. 

2011 O2 mg/l O2 % Temperatura pH Kripshmëria 

Janar 7,5 85,2 13,0 8,3 18,5 

Shkurt 7,7 76,1 12,5 8,1 18,5 

Mars 7,6 76,2 13,9 8,2 20,7 

Prill 8,0 78,3 14,6 8,3 21,4 

Maj 8,0 78,8 18,3 8,4 23,7 

Qershor 8,0 78,8 18,3 8,4 23,7 

Korrik 7,0 67,6 23,8 8,3 28,2 

Gusht 7,1 70,8 26,7 8,3 31,2 

Shtator 6,9 70,4 26,4 8,6 29,7 

Tetor 7,5 75,0 22,5 8,4 23,3 

Nëntor 7,5 75,0 22,5 8,4 23,3 

Dhjetor 6,7 68,0 13,2 8,3 21,7 

 

Tabela 3-2: Vlerat mesatare mujore të disa parametrave fiziko-kimikë në ujin e lagunës së Butrintit për vitin 2012. 

2012 O2 mg/l O2 % Temperatura pH Kripshmëria 

Janar 7,4 76,4 11,5 8,4 24,3 

Shkurt 6,8 69,8 11,2 8,4 25,5 

Mars 7,0 74,1 14,9 8,5 25,0 

Prill 7,0 75,8 16,6 8,4 25,7 

Maj 6,6 69,9 18,9 8,3 25,7 

Qershor 6,6 69,9 18,9 8,3 25,7 

Korrik 6,5 68,6 25,1 8,5 26,2 

Gusht 6,3 67,8 26,6 8,5 27,9 

Shtator 6,7 85,4 22,3 8,3 22,9 

Tetor 7,3 90,4 21,4 8,4 24,9 

Nëntor 7,4 91,2 21,7 8,4 25,9 

Dhjetor 7,8 91,8 16,3 8,3 15,0 
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Tabela 3-3: Vlerat mesatare mujore të disa parametrave fiziko-kimikë në ujin e lagunës së Butrintit për vitin 2013. 

2013 O2 mg/l O2 % Temperatura pH Kripshmëria 

Janar 9,2 95,8 7,3 8,4 14,9 

Shkurt 9,4 93,6 7,6 8,3 17,6 

Mars 8,5 88,5 14,0 8,3 17,5 

Prill 8,3 89,4 17,2 8,4 18,2 

Maj 8,5 97,2 17,8 8,4 21,5 

Qershor 8,6 91,3 20,6 8,5 22,1 

Korrik 8,3 82,2 23,7 8,5 23,1 

Gusht 8,0 88,4 25,1 8,6 22,7 

Shtator 7,3 99,8 26,8 8,4 24,3 

Tetor 7,9 87,6 21,9 8,3 19,9 

Nëntor 9,1 90,7 16,4 8,2 19,7 

Dhjetor 9,7 90,4 15,3 8,2 16,8 

 

Tabela 3-4: Vlerat maksimale, minimale dhe mesatare të disa parametrave fiziko-kimikë në ujin e lagunës së Butrintit, 

gjatë periudhës 2011-2013 (përftuar nga rreth 1385 matje). 

Viti 2011 O2 mg/L O2 % Temperatura pH Kripshmëria 

Vlerat max. 8,0 85,2 26,7 8,6 31,2 

Mesataret vjetore 7,5 75,0 18,8 8,3 23,6 

Vlerat min. 6,7 67,6 12,5 8,1 18,5 

 

Viti 2012 O2 mg/L O2 % Temperatura pH Kripshmëria 

Vlerat max. 7,8 91,8 26,6 8,5 27,9 

Mesataret vjetore 6,9 77,6 18,8 8,4 24,6 

Vlerat min. 6,3 67,8 11,2 8,3 15,0 

 

Viti 2013 O2 mg/L O2 % Temperatura pH Kripshmëria 

Vlerat max. 9,7 99,8 26,8 8,6 24,3 

Mesataret vjetore 8,6 91,2 17,8 8,4 19,9 

Vlerat min. 7,3 82,2 7,3 8,2 14,9 
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Tabela 3.5: Vlerat mesatare të disa parametrave fiziko kimik të ujit të lagunës së Butrintit për vitet 2007-2013. Vlerat e 

viteve 2007-2010 janë marrë nga Bushati. M, 2013. 

Viti O2 mg/L O2 % Temperatura pH Kripshmëria 

2007 7,7 78,3 19,3 8,4 22,2 

2008 8,5 88,0 18,9 8,4 21,1 

2009 8,2 92,3 18,2 8,4 20,0 

2010 8,4 93,2 17,7 8,3 20,9 

2011 7,5 75,0 18,8 8,3 23,6 

2012 6,9 77,6 18,8 8,4 24,6 

2013 8,6 92,9 17,8 8,4 19,9 

 

 

Figura 3.1: Paraqitje grafike e vlerave mesatare të parametrave fiziko-kimike të ujit të lagunës së Butrintit për  

2007 – 2013.  

3.2. Të dhëna mbi toksinat e grupit të ASP. 

Gjatë periudhës Janar 2011- Dhjetor 2013 në lagunën e Butrintit u kampionuan 216 kampione 

midhjeje për analizimin e toksinave të grupit të ASP (acidi domoik, acidi epidomoik). Të gjithë 

kampionët u analizuan me anë të kromatografisë së lëngët (HPLC). Rezultati i përftuar është sasior 

dhe shprehet në mg/kg pjesë e ngrënshme e midhjes. Një përshkrim i detajuar i karakteristikave 

(performancës) së metodës analitike në HPLC-DAD për analizën e toksinave ASP (acid domoik 

dhe epi-domoik) në molusqet bivalvë dhe produktet iktike jepet më poshtë.  

Programimi dhe kryerja e vlefshmërisë brenda laboratorike u bazua në protokolle të njohura në 

nivel ndërkombëtar (Rreg 657/2002, BE). Për të verifikuar përputhshmërinë e tyre, vlerat e marra 

janë ballafaquar me ato të paraqitura në metodën zyrtare (CEN/TC 275 WG 5 Domoic method 

2008.06.06). Acidi domoik është ekstraktuar nga indi i molusqeve bivalv me një përzierje ujë dhe 

metanol (1:1). Ekstrakti është filtruar në një membranë filtri WHATMAN 0.2µm CA w/GMF dhe 

matur në HPLC-DAD Agilent me kolonë Zorbax Eclipse XDB-C18 (4.6 x 250 mm 5µ) në kushte 

izokratike me fluks 1mL/minutë, temperaturë kolone 40ºC, fazë të lëngët 10% ACN dhe 90% 

H2O+TFA.  

Gjatë studimit janë përdorur kampionet e bardhë: nr. 2737/10; nr. 2738/10; nr. 2739/10. 
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Të tre kampionët bashkë janë përdorur për të përgatitur materialet e referencës të fortifikuar, të cilët 

kishin nevojë për hollim, për verifikimin e karakteristikave të linjës bazë të pritshme dhe për të 

llogaritur limitin e dedektimit dhe kuantifikimit. Kampionet e bardhë janë kampione të ekstraktuar 

dhe analizuar nga laboratori i “Fondazione Centro Ricerche Marine” Cesenatico,Itali (Laborator i 

referencës për Biotoksinat algale për Italinë) të cilët kanë rezultuar të pa kontaminuar nga analitët 

në fjalë. Gjatë studimit janë përdorur matricat e fortifikuara të mëposhtme:  

1) MUS 44 => NRC CRM-ASP MUS-c lot 200310 

2) MUS 20 => 28,215g të kampionit të bardhë i janë shtuar 23,372g të materialit të referencës  

  NRC-CRM-ASP-MUS-c. 

3) MUS 2 => 45,0795g të kampionit të bardhë i janë shtuar 4,996 g të matricës së fortifikuar me lot 

  nr. BT005/10.  

 
Tabela. 3.6: Skemë përmbledhëse e Materialeve të Referencës Dytësore (matrica të fortifikuara) të përdorura gjatë 

studimit të vlefshmërisë së metodës. 

Material Reference DA (mg/kg) epi-DA (mg/kg) ASP (mg/kg) 

MUS 44 41,000 3,000 44,000 

MUS 20 18,612 1,362 19,974 

MUS 2 1,857 0.135 1,993 

Në tabelën e mësipërme janë paraqitur vlerat teorike të përqendrimit të acidit domoik, epi-domoik 

dhe ASP (mg/kg) në total. 

 

Figura 3.2: Kromatograma e një kampioni të bardhë (pa toksina ASP). 

 

Figura 3.3: Kromatograma e matricës së fortifikuar MUS 20. RT=10.7 acidi domoik dhe RT=12.2 acidi epidomoik. 

Selektiviteti i metodës është verifikuar duke injektuar materialet e referencës dytësore. Kampioni i 

bardhë i përdoruar për përgatitjen e tyre përmbante triptofan, interferuesi më i zakonshëm për këtë 

tip analize. Ndarja midis triptofanit dhe acidit domoik rezulton që në linjën e bazës (Fig. 3.4). 
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Specificiteti: Gjatë një serie analitike kohët e retensionit të acidit domoik (DA) dhe epi-domoik 

(epi-DA) janë paraqitur në tab.3.7. Nga vlerat e gjetura janë përcaktuar koha mesatare e retensionit 

dhe CV% për të dy acidet përkatësisht: acidi domoik (DA) dhe acidi epi-domoik (epi-DA).  

 

Figura 3.4: Kromatograma e matricës së fortifikuar MUS 20. Acidi domoik del ne RT=10.7minuta, ndërsa Triptofani 

në RT=9.9 minuta. 

Tabela 3.7: Kohët e retensionit (daljes së pikut) për DA dhe epi-DA. 

Nr.provave Standartet RT DA-f RT epi-DA 

1 0.4 10.76 12 

2 2 10.76 12.21 

3 4 10.76 12.23 

4 10 10.75 12.22 

5 0.4 10.73 12 

6 2 10.73 12.16 

7 4 10.75 12.21 

8 10 10.71 12.19 

9 0.4 10.69 12 

10 2 10.71 12.17 

11 4 10.73 12.20 

12 10 10.69 12.17 

13 0.2 10.73 12 

DA-f epi DA 

Mesatare 10.734615 Mesatare  12.1399231 

Dev.Std 0.0234398 Dev.std 0.09930799 

CV% 0.218 CV% 0.81802817 

Limiti i dedektimit dhe kuantifikimit: Limitet e dedektimit dhe kuantifikimit mund të përcaktohen 

duke përdorur metoda të ndryshme. Disa prej tyre janë metodologji statistikore të interpolimit të 

kurbës së kalibrimit; të tjera përdorin bandat e besueshmërisë dhe parashikojnë llogaritjen e 

deviacionit standart të mbetjeve të y-së.  

Për metodën në shqyrtim këto llogaritje statistikore japin limitet e dedektimit dhe kuantifikimit. Për 

këtë arsye kriteri i përdorimit të raportit sinjal/zhurmë (S/N) duket se jep vlera të LOD (limit of 

detection) dhe LOQ (limit of quantification) më real. Një përafrim i tillë është bërë edhe gjatë 

vlefshmërisë së metodës zyrtare. LOD i paraqitur, i llogaritur si S/N = 3, rezulton i përfshirë midis 

0,0048 dhe 0,142 g/mL. LOD (limit of detection) i llogaritur si S/N=3 → 0.010 μg/mL, ku: 

S=sinjali, N=zhurma (fig. 3.5). LOQ i llogaritur ekpserimentalisht është 0,025 g/mL (0,125 

mg/kg).  

 

 DA 
 

Tryptophan 
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Figura 3.5: Kromatograma e standartit 0,01ppm (S/N = 3). 

Intervali i matjes: Kurba e kalibrimit me të cilën janë llogaritur përqëndrimet e kampioneve në 

shqyrtim bëhet me standarte të çertifikuara (NRC Kanada). Për këtë qëllim nga një standart i 

çertifikuar përgatiten një seri standartesh me përqëndrime në rend rritës përkatësisht 0.4-2-4-10 

g/mL. Në rastet e përqëndrimeve më të mëdha, do të bëhet hollimi i kampionit. R
2
 është 

gjithmonë më e madhe se 0.99.  

Përsëritshmëria, riprodhueshmëria dhe saktësia: Për të përftuar të dhënat e përsëritshmërisë dhe 

saktësisë marticat e fortifikuara të përgatitura u ndanë në alikuota dhe pastaj u analizuan në të njëjtë 

seri analitike (tab. 3.8). Para se të vazhdohej me analizën statistikore, u verifikua nëse shpërndarja e 

të dhënave ishte normale (Testi Shapiro Wilk). U verifikua gjithashtu mungesa e vlerave anormale 

(Testi Dixon me 95% probabilitet). 

Tabela 3.8: Përsëritshmëria. 

Toksina ASP MUS 2 MUS 20 MUS 44 

Vlera teorike (mg/kg) 1,99 19,97 44,00 

 2,15 20,34 42,94 

 2,03 19,75 42,75 

 2,08 19,50 42,22 

 2,06 19,32 42,46 

 2,16 19,42 42,89 

 2,24 19,31 43,37 

 2,22 19,48 42,12 

 2,21 19,03 43,56 

Mesatarja  2,15 19,48 42,79 

Deviacioni standart 0,077 0,382 0,513 

CV%  3,6 (n=10) 2,0  

(n=10) 

1,2 

 (n=8) 

Rifitimi % 108 98 97 

Për të përftuar të dhënat e riprodhueshmërisë dhe saktësisë matricat e fortifikuara u ndanë në 

alikuota dhe pastaj u analizuan në seri analitike të kryera në ditë të ndryshme (tab. 3.9).  

Para se të vazhdohej me analizën statistikore, u verifikua nëse shpërndarja e të dhënave ishte 

normale (Testi Shapiro Wilk) dhe mungesa e vlerave anormale (Testi Dixon me 95% probabilitet).  
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Tabela 3.9: Riprodhueshmëria 

Toksinat ASP MUS 2 MUS 20 MUS 44 

Vlera teorike (mg/kg) 1,99 19,97 44,00 

 2,15 20,34 42,94 

 2,03 19,75 42,75 

 2,08 19,50 42,22 

 2,06 19,32 42,07 

 2,27 19,07 41,93 

 2,15 18,81 42,31 

 2,35 19,01 40,86 

 2,44 18,02 47,11* 

Masatarja  2,15 18,99 42,15 

Deviacioni standart 0,159 0,793 0,673 

CV% 7,4 (n=10) 4,18 

(n=10) 

1,6 

(n=7) 

Rifitimi % 108 95 96 

 *vlerë anormale 

Koefiçientët e variacionit në % janë brenda vlerave të dhëna në Vendimin e Komisionit 

2002/657/BE të 12 Gushtit 2002 mbi implementimin e Direktivës 96/23/BE përsa i përket 

parametrave të përformancës dhe interpretimit të rezultateve. Për përqëndrime të toksinës ≥10 

µg/kg vlerat e rifitimit duhet të përfshihen brenda limitit 80% - 110%, sipas 2002/657/BE (Aneksi 

II– paragrafi 2.3, 2.1 – tabela 2). 

Qëndrueshmëria: Qëndrueshmëria përcaktohet si aftësia e një metode për të mos u ndikuar në 

mënyrë domethënëse, në rezultatet finale, si rrjedhim i ndryshimeve të vogla, të qëllimshme në faza 

të ndryshme të kryerjes së saj. Efekti global në rezultatet finale për shkak të ndryshimeve të bëra 

(duke konsideruar dy nivele) me shtatë ndryshime kritike njëkohësisht, është llogaritur duke bërë 

tetë prova sipas metodës së Youden (tab. 3.10). 

Tabela 3.10: Tetë kombinime të shtatë ndryshimeve kritike për të verifikuar qëndrueshmërinë e një metode analitike 

sipas Youden. 

Ndryshimet 

kritike 

Kombinimet 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A/a A A A A a a a a 

B/b B B b b B B b b 

C/c C c C c C c C c 

D/d D D d d d d D D 

E/e E e E e e E e E 

F/f F f f F F f f F 

G/g G g g G g G G g 

Rezultate s t u v w x y z 

Tabela 3.11: Mënyra e kryerjes së analizimit të qëndrueshmërisë. 

Veprimi Ndryshimet kritike 

Ekstraktimi 

 

Pesha e kampionit A = 4,0g / a = 3,9g 

Vëllimi i tretësit B = 15,7mL / b = 16,3mL 

Mënyra e ekstraktimit C = Ultraturraks / c = Vorteks 

Kohëzgjatja D = 2‟ 45‟‟/ d = 3‟ 15‟‟ 

Centrifugimi Shpejtësia E = 2500 rpm / e = 3200 rpm 

Kohëzgjatja F = 8‟/ f = 12‟ 

Filtrimi Tipi i filtrit G = CA 25mm / g = Anatop 10mm 
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Kritikshmëria efektive e ndryshimeve të testuara është verifikuar duke krahasuar raportin midis 

variancave të tetë rezultateve dhe asaj të vlerësuar paraprakisht në kushtet normale të zhvillimit të 

metodës, me vlerën e funksionit F tabelare sipas gradëve të lirisë të dy variancave dhe nivelit të 

besueshmërisë α te zgjedhur (5%). Në tabelën 3.11 paraqitet në mënyre skematike mënyra si është 

kryer analizimi dhe në tabelën 3.12 rezultati i arritur. 

3.12: Rezultate të tetë provave të kryera sipas kombinimeve të ndryshimeve të përshkruara nga Youden dhe testi i 

Fisher-it. 

Numri i Kombinimeve Ndryshimet kritike Rezultati 

ASP (mg/kg) 

1 s  10,25 

2 t  10,05 

3 u  9,77 

4 v  9,88 

5 w  10,13 

6 x  10,00 

7 y  9,34 

8 z  9,35 

mesatarja  9,972 

deviacioni standart  0,597 

varianca  0,356 

F eksperimentale  2,85 

F tabelare  3,29 (0,05;7;9) 

  F eksperimentale < F tabelare 

Në këtë rast vlera e F eksperimentale është më e vogël se F tabelare, kështu që mund të themi që 

metoda jonë është e qëndrueshme, të paktën për ndryshimet e testuara.  

Në mënyrë të përmbledhur rezultatet e proçesit të verifikimit të vlefshmërisë së metodës që kemi 

përdorur për analizimin e kampioneve të studimit tonë janë paraqitur në tabelën 3.13. 

Tabela 3.13: Parametrat e verifikimit të vlefshmërisë të metodës. 

Matrica Molusk bivalv (Mytilus galloprovincialis) 

Teknika HPLC - DAD 

Lineariteti Verifikohet korelacioni linear në limitin 0.4-10 μg/ml ASP 

R
2
 = 0.999 

Specificiteti /Selektiviteti Metoda specifike. 

LOD (mg/kg) 0.010 μg/mL 

LOQ i llogaritur (mg/kg) 0.025 μg/mL 

Rifitimi (%) ASP (acidi domoik + acidi epidomoik) 

        2 mg/kg:    %Rec = 108%  

   20 mg/kg:   %Rec = 95% 

  44 mg/kg:   %Rec = 96% 

Përsëritshmëria (RSD%) ASP (acidi domoik + acidi epidomoik) 

2 mg/kg:    %RDS = 3.6% 

20 mg/kg   %RDS = 2.0% 

44 mg/kg   %RDS = 1.2% 

Riprodhueshmëria (RSD %) ASP (acidi domoik + acidi epidomoik) 

2 mg/kg:       %RDS = 7.4% 

20 mg/kg:      %RDS = 4.2% 

44 mg/kg:       %RDS = 1.6% 

Qëndrueshmëria Metoda e qëndrueshme 

Pasiguria e matjes  2,16 ± 0,27 mg/kg 

19.47 ± 1.92 mg/kg 

42.79 ± 4.00 mg/kg 
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Nga kjo tabelë janë nxjerrë vlerat mesatare pë çdo muaj për të tre vitet e studimit. Vlerat mesatare 

të ASP të marra nga analizimi i 216 kampioneve paraqiten në tab.3.14. 

Tabela 3.14: Vlerat mesatare të ASP (mg/kg) të matura në tre stacionet e lagunës së Butrintit gjatë viteve 2011-2013. 

Viti Muaji ASP (mg/kg) 

St. Perendimi 

ASP (mg/kg) 

St. Veriut 

ASP (mg/kg) 

St. Jugut 

2011 J 0,4 0,24 0,5 

SH 0,5 0,53 0,77 

M 1,43 1,58 1,54 

P 0,7 0,90 0,8 

M 2,1 2,03 2,1 

Q 1,1 1,75 1,3 

K 0,5 0,44 0,6 

G 1,1 1,22 0,43 

SH 1,92 2,02 1,69 

T 0,7 1,55 0,6 

N 0,2 0,23 0,3 

DH 0,8 0,64 0,7 

2012 J 2,97 2,90 3,28 

SH 2,89 2,51 2,89 

M 3,06 2,63 2,76 

P 1,48 1,16 2,11 

M 0,62 0,83 0,16 

Q 0,51 0,78 0,71 

K 0,47 0,28 0,78 

G 0,28 0,52 0,54 

SH 1,54 0,24 0,33 

T 2,73 1,29 1,86 

N 1,3 2,26 2,91 

DH 0,86 0,96 0,99 

2013 J 0,30 0,22 0,20 

SH 0,20 0,20 0,20 

M 0,50 0,39 0,40 

P 0,20 0,20 0,20 

M 0,20 0,20 0,20 

Q 0,20 0,20 0,20 

K 0,20 0,20 0,20 

G 0,20 0,20 0,50 

SH 0,60 0,50 0,30 

T 0,20 0,20 0,20 

N 0,20 0,20 0,20 

DH 0,20 0,20 0,20 

Të dhëna mujore mesatare dhe maksimale mbi sasinë në mg/kg të toksinave të grupit të ASP të 

gjetura në kampionet e analizuar gjatë viteve 2011-2013 jepen në Tab. 3.15.  

Tabela 3.15: Vlerat maksimale dhe ato mesatare të ASP-së (mg/kg) tek midhja për çdo muaj, gjatë 2011-2013. 

Viti J SH M P M Q K G SH T N DH 

2011 MAX. 0,48 0,62 1,85 1,02 2,08 1,95 0,64 1,65 1,98 1,12 0,34 1,15 

MES. 0,45 0,60 1,52 0,8 2,04 1,43 0,50 1,06 1,88 0,68 0,24 0,71 

2012 MAX. 3,56 3,94 3,58 2,08 0,89 1,02 0,53 0,56 0,42 2,52 3,35 1,96 

MES. 3,05 2,76 2,81 1,58 0,57 0,70 0,52 0,51 0,28 1,56 2,79 1,08 

2013 MAX. 0,4 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,6 0,2 0,2 0,2 

MES. 0,26 0,2 0,41 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,46 0,2 0,2 0,2 
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3.3. Të dhëna mbi toksinat e grupit të DSP. 

Gjatë periudhës Janar 2011- Dhjetor 2013 në lagunën e Butrintit u analizuan 216 kampione Mytilus 

galloprovincialis të cilët u analizuan për praninë e toksinave të grupit të DSP (AOS, DTXS, PTXS, 

AZAS,YTX). Kampionët u morën në mënyrë të rregullt një herë në dy javë në tre pikat e 

kampionimit të cilat janë vlerësuar dhe për potencial më të lartë prodhues. Rezultatet e analizave 

kanë dal 3 ditë pas arritjes së kampionit në laborator. Për përcaktimin e toksinave të grupit të DSP 

është përdorur metoda biologjike me minj albin 18-21g.  

Në Tab.3.16 jepet numri i kampionëve pozitiv për çdo muaj, ndërsa në tabelën 3.17 jepen rastet 

pozitive në përqindje për cdo muaj të toksinave të grupit të DSP për vitet 2011-2013.  

Tabela 3.16: Numri i kampioneve pozitive për toksinat e grupit të DSP gjatë periudhës 2011-2013 

Viti J SH M P M Q K G SH T N DH 

2011  6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012  5 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 

2013 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 3.17: Vlerat e toksinave të grupit të DSP në përqindje, gjatë periudhës 2011-2013 (% = Testet pozitive/Testet 

Totale x 100%; ku 0-negative, 100%-pozitive). 

Viti J SH M P M Q K G SH T N DH 

2011  100 83.3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012  83.3 100 100 66.6 0 0 0 0 0 0 0 100 

2013 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3.4. Të dhëna mbi toksinat e grupit të PSP. 

Gjatë periudhës Janar 2011- Dhjetor 2013 në lagunën e Butrintit u kampionuan 216 kampione 

midhjeje për analizimin e toksinave të grupit të PSP (Saksitoksina dhe derivatet e saj). Të gjithë 

kampionët u analizuan me anë të provës biologjike në minj albin rraca Swiss. Në të gjithë 

kampionët nga tre minjtë e inokuluar pas 1 ore vëzhgimi nuk ngordhi asnjë, gjë e cila tregoi 

mungesën e këtyre toksinave në këta kampione. Metoda e përdorur lejon zbulimin e toksinave deri 

në 317 µg ekuivalent STX/kg.  

3.5. Të dhëna mbi algat potencialisht toksike. 

Paralelisht me kampionet e midhjeve u bë dhe kampionimi dhe analizimi i 216 kampioneve të ujit 

të kësaj lagune po në të njëjtat pika kampionimi për vlerësimin e sasisë së algave potencialisht 

toksike (helmuese) shkaktare të prodhimit të toksinave të mësipërme. Në fitoplanktonin e Butrintit 

janë gjetur mbi 20 lloje algash mikroskopike, që njihen si helmuese, sipas Hallegraeff et al. (1995; 

2004), Moestrup (2004) etj. Diatomeve u përkasin llojet rrethore Cerataulina pelagica, 

Leptocylindrus minimus dhe llojet pendore Amphora coffaeformis dhe Pseudo-nitzschia spp. 

(figura 3.6).  
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Tek dinoflagjelatët janë gjetur rreth 15 lloje, si Akashiwo sanguinea, Alexandrium minutum, 

Alexandrium spp.(figura 3.8), Cochlodinium spp., Dinophysis acuminata, Dinophysis acuta, 

Dinophysis fortii, Dinophysis rotundata, Dinophysis sacculus, Dinophysis tripos (figura 3.7), 

Gonyaulax spinifera, Karenia spp., Lingulodinium polyedrum, Ostreopsis spp., Prorocentrum 

minimum dhe Scrippsiella trochoidea. Lloje të tjera të pranishme janë edhe dy diktiofite Dictyocha 

fibula dhe D. speculum dhe cianofite të pranishme të gjinisë Oscillatoria (Bushati. M, 2013).  

Në këtë studim janë analizuar vetëm llojet potencialisht toksike për helmimet PSP, DSP e ASP. 

Vlerat maksimale të Pseudo-nitzschia spp. janë paraqitur në tabelën 3.17, ndërsa vlerat maksimale 

të Dinophysis spp. janë paraqitur në tabelën 3.18. Vlerat mesatare mujore të algave potencialisht 

toksike për të tre pikat e kampionimit së bashku paraqiten në tabelën 3.19,  

 

Tabela 3. 17: Vlerat maksimale (qel./L) të Pseudo-nitzschia spp. në fitoplanktonin e lagunës së Butrintit gjatë 2011-

2013. 

Muaji J SH M P M Q K G SH T N DH 

2
0
1
1
 

Max 7320 400 280 2160 400 1640 2680 11560 11760 1227948 3840 2640 

2
0
1
2
 

Max 99666 13335276 242109 74440 494802 6480 1200 119070 182082 26460 2960 22491 

2
0
1
3
 

Max 19600 40560 17040 < 120 < 120 <120 280 2800 3680 3440 320 153468 

 

Tabela 3. 18: Vlerat maksimale (qel./L) të dinoflgjelateve Dinophysis spp. në fitoplanktonin e lagunës së Butrintit 

gjatë 2011-2013. 

Muaji J SH M P M Q K G SH T N DH 

2
0

1
1
 

Max. 200 480 240 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 120 240 

2
0

1
2
 

Max. 720 920 720 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 120 200 280 

2
0

1
3
 

Max. 160 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 < 120 
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Tabela 3. 19: Vlerat mesatare të Pseudonitzschia spp., Dinophysis spp, dhe Alexandrium spp të shprehura në qel./L në 

tre stacionet e lagunës së Butrintit gjatë viteve 2011-2013. 

Viti Muaji Pseudo-nitzschia spp.  Dinophysis spp.  Alexandrium spp. 
2

0
1

1
 

J 4780 120 140 

SH 260 160 <120 

M 213 240 <120 

P 1120 <120 <120 

M 270 <120 <120 

Q 1006 <120 <120 

K 1384 <120 <120 

G 7006 <120 <120 

SH 10347 <120 <120 

T 561656 <120 <120 

N 1887 120 <120 

DH 1147 180 <120 

2
0

1
2
 

J 83570 140 180 

SH 2712721 400 <120 

M 102178 180 200 

P 74440 120 240 

M 262641 <120 <120 

Q 3980 <120 <120 

K 1020 <120 <120 

G 111935 <120 <120 

SH 78705 <120 <120 

T 13710 <120 <120 

N 2040 180 <120 

DH 18981 220 <120 

2
0

1
3
 

J 9087 120 <120 

SH 27053 <120 <120 

M 14000 <120 <120 

P 120 <120 <120 

M 120 <120 <120 

Q 120 <120 <120 

K 220 <120 <120 

G 2560 <120 <120 

SH 2293 <120 <120 

T 1487 <120 <120 

N 260 <120 <120 

DH 57430 <120 <120 
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PASQYRA 3-7: 

6

7

1 - 5

10 µm

 

Figura 3.6: Diatome pendore nga fitoplanktoni i Butrintit. 1 - 5, koloni të Pseudo-nitzschia spp, „delicatissima-grup‟ 

(1-2, 1-4) dhe „seriata-grup‟ (1-5, 3-5), lloje helmuese (ASP) shumë të zakonshme në fitoplankton, mbizotëruese në 

kulmet dimërore-pranverore; gjetur në Butrint nga Miho (1994), përshkruar nga Miho & Witkowski (2005); gjetur dhe 

në lagunat e tjera bregdetare shqiptare nga Xhulaj (2009); 6 - 7, Nitzschia  spp. Zmadhimi për të gjitha është 1500x 

(Bushati.M, 2013). 
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 PASQYRA 3-9: 

1   2

10 µm

3    4
 

 

Figura 3.7: Dinoflagjelatë të gjinisë Dinophysis nga fitoplanktoni i Butrintit; këto lloje njihen si helmuese (DSP). 1, 

Dinophysis acuminata Claparède & Lachmann; 2 - 3, Dinophysis fortii Pavillard; 4,  Dinophysis caudata Saville-Kent. 

Zmadhimi për të gjitha është 1500x (Bushati.M, 2013). 
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PASQYRA 3-14: 

10 µ m

3

1 - 2

4 - 5

5

6 - 7                            8

 

Figura 3.8: Dinoflagjelatë helmuesë nga fitoplanktoni i Butrintit. 1, Alexandrium ostenfeldii (Paulsen) Balech & 

Tangen; 2, Alexandrium sp.1; 3, Alexandrium sp.2; 4 - 5, Alexandrium minutum Halim; 6 - 7, Peridinium divergens 

Ehrenberg; 8, Peridinium sp. Zmadhimi për të gjitha është 1500x (Bushati. M., 2013). 
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KREU IV: DISKUTIME 

4.1. Mendime mbi praninë e toksinave ASP dhe lidhja e tyre me algat potencialisht toksike. 

Në periudhën kohore Janar 2011- Dhjetor 2013 vlerat e acidit domoik dhe epidomoik së bashku 

(ASP) në përgjithësi janë të ulëta. Gjatë 2011 vlerat e ASP variojnë nga 0,2 mg/kg në 2,08 mg/kg. 

Vlerat mesatare të përqëndrimeve të acidit domoik dhe epidomoik për çdo vit të ndara sipas 3 

stacioneve të lagunës paraqiten në tabelat 4.1- 4.3.  

Tabela 4.1: Vlerat mesatare të përqëndrimeve të acidit domoik gjatë vitit 2011 në tre stacionet e Butrintit. 

2011 J SH M P M Q K G SH T N DH 

Veri 0,24 0,48 1,42 0,78 1,98 1,54 0,45 0,87 1,98 1,02 0,25 0,29 

Perëndim 0,45 0,42 1,35 0,58 2,06 1,28 0,64 0,59 1,75 1,12 0,20 0,57 

Jug 0,28 0,34 1,85 0,62 2,03 1,46 0,53 0,28 1,54 0,95 0,24 0,29 

Nga paraqitja grafike e përqëndrimeve të acidit domoik dhe epidomoik (ASP), shohim se situata 

paraqitet gati e njëjtë për të tre stacionet (veri, perëndim, jug) për vitin 2011. 

 

Figura 4.1: Ecuria e acidit domoik gjatë vitit 2011 në tre stacionet e lagunës së Butrintit. 

Kjo vërtetohet dhe nga përpunimi statistikor i vlerave të ASP për të tre stacionet e lagunës. Viti 

2011 nuk kishte ndryshim midis stacioneve: (F(2;69)=0.207
ns

; p=0,142). 

Gjatë vitit 2012 vlerat e acidit domoik dhe epidomoik të kapura në kampionet Mytilus 

galloprovincialis të lagunës së Butrintit janë më të lartat e studimit tonë (Tab. 4.2). Vlerat më të 

larta acidi domoik i ka kapur gjatë muajve Janar, Shkurt, Mars dhe Nëntor. Vlera mesatare e 

përqëndrimit më të lartë të kapur gjatë 2012 është 3,28 mg/kg.  

Tabela 4.2: Vlerat mesatare të  përqëndrimeve të acidit domoik gjatë vitit 2012 në tre stacionet e Butrintit. 

2012 J SH M P M Q K G SH T N DH 

Veri 2,9 2,51 2,63 1,26 0,83 0,78 0,28 0,52 0,24 1,29 2,26 0,96 

Perëndim 2,97 2,89 3,06 1,48 0,62 0,51 0,47 0,28 1,54 2,73 1,30 0,86 

Jug 3,28 2,89 3,06 2,11 0,26 0,71 0,78 0,54 0,33 1,86 2,91 0,99 
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Për stacionin e veriut vlerat variojnë nga 0,24 mg/kg në 2,63 mg/kg. Stacioni i perëndimit kap vlera 

nga 0,28 mg/kg në 3,06 mg/kg dhe për stacionin e jugut vlerat variojnë nga 0,26 në 3,28 mg/kg. 

Maksimiumi i parë i përqëndrimit arrihet në Janar-Mars me 3,06 mg/kg në stacionin e Jugut, ndërsa 

maksimumi i dytë është arritur në Nëntor me 2,91 mg/kg në stacionin e Perëndimit. Në fig. 4.2 

është paraqitur në mënyrë grafike ecuria e acidit domoik (mg/kg) gjatë vitit 2012 për të tre 

stacionet (veri, perëndim, jug). Siç duket dhe nga paraqitja grafike të tre stacionet kanë pothuajse 

ecuri të njëjtë ndërmjet tyre.  

 

 

Figura 4.2: Ecuria e acidit domoik gjatë vitit 2012 në tre stacionet e lagunës së Butrintit. Në boshtin e x jepen muajt 

ndërsa në boshtin e y jepen përqëndrimet në mg/kg. 

 

E vërtetuar kjo dhe nga ANOVA ku tre stacionet e Butriniti për vitin 2012 nuk kishin ndryshim 

midis tyre: (F(2;69)=0.205
ns

; p=0,815). 

Gjatë vitit 2013 vlerat e ASP (tabela 4.3) kanë qenë 0,2 mg/kg në 0,60 mg/kg acid domoik dhe 

epidomoik për pjesë të ngrënshme të midhjes. Të gjitha këto vlera janë pothuajse të papërfillshme 

referuar limitit maksimal të lejuar për këtë grup toksinash, që është 20 mg/kg (Rregulloja 853/2004 

e BE).  

Tabela 4.3: Vlerat mesatare të  përqëndrimeve të acidit domoik gjatë vitit 2013 në tre stacionet e Butrintit. 

2013 J SH M P M Q K G SH T N DH 

Veri 0,22 0,20 0.30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,50 0,20 0,20 0,20 

Perëndim 0,30 0,20 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,60 0,20 0,20 0,20 

Jug 0,20 0,20 0.20 0,40 0,20 0,20 0,20 0,50 0,30 0,20 0,20 0,20 

Ecuria e përqëndrimit të ASP ndërmjet tre stacioneve të lagunës gjatë vitit 2013 (fig 4.3) paraqitet e 

njëjtë si me ato të viteve 2011-2012. Për këtë vit: (F(2;69)=0.152
ns

; p=0,859). 
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Figura 4.3: Ecuria e acidit domoik gjatë vitit 2013 në tre stacionet e lagunës së Butrintit. 

Një pamje e ecurisë së përqëndrimeve të ASP në mg/kg, gjatë tre viteve të studimit tonë (2011-2013) 

paraqitet në figurën 4.4. Nga krahasimi midis tre viteve të studimit për përqëndrimin e ASP së gjetur 

në lagunën e Butrintit shohim se midis viteve 2011-2012 nuk ka ndryshime sinjifikative: (t(71) 

=1.219
ns

; p=0.227), kryer kjo me testin e Studentit. 

Ndryshime në përqëndrime nuk ka dhe midis viteve 2011-2013: (t(71) =1.637; p=0.106), ndërsa për 

vitet 2012-2013 ka ndryshime: (t(71) =9.511
***

; p< 0.0005). Kjo lidhet dhe me vlerat e larta që arriti 

diatomeja Pseudo-nitzschia spp, në Shkurt të 2012, vlera këto që u shoqëruan pas dy javëve me 

përqëndrimin 3,06 mg/kg të ASP. Duhet theksuar se kjo vlerë është krahasimisht e lartë me vlerat e 

ASP për 2013 të cilat kanë qenë më të vogla se 0,6 mg/kg.  

 

Figura 4.4: Ecuria e acidit domoik gjatë 2011-2013 në tre stacionet e lagunës së Butrintit. 
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Në fitoplanktonin e Butrintit janë vrojtuar lulëzime të algave, sidomos zhvillim i madh i llojeve të 

gjinisë Pseudo-nitzschia që janë dhe shkaktaret e shfaqjes së toksinave ASP në midhje. Brenda 

gjinisë Pseudo-nitzschia prodhimi DA mund të ndryshojnë në masë të madhe me llojet. Qelizat e 

Pseudo-nitzschia janë kategorizuar nga forma dhe përmasat (Bushati.M, 2014) në dy grupe: 

“delicatissima-grup”, ku u dallua ndër të tjerët Ps. pseudodelicatissima specie kompleks dhe 

“seriata-grup”. Në figurën 4.5 paraqitet ecuria e lulëzimit të diatomeve Pseudo-nitzschia spp. 

(qel./L) të gjetura në kampionët e ujit të lagunës së Butrintit, gjatë viteve 2011-2013. Qelizat e 

Pseudo-nitzschia, që i përkasin grupit "delicatissima" janë gjendur në 100% të kampionëve, ndërsa 

qelizat e grupit "seriata" janë gjendur në rreth 80 % të kampionëve. Dëndësia e diatomeve 

potencialisht toksike (Pseudo-nitzschia spp.) krahasuar me dinoflagjelatët potencialisht toksik 

(Dinophysis spp, Alexandrium spp.) të gjetur në këtë lagunë është shumë më e lartë. Viti me 

dëndësinë më të madhe të tyre gjatë studimit tonë si dhe viti me përqëndrimin më të lartë të algave 

është viti 2012 ku dëndësia e kësaj mikroalge shkon 1.3x10
7
 qel./L. Për këtë lagunë zhvillimi i 

kësaj mikroalge është më i madh në temperatura të ulëta. Kjo ndodh kryesisht në stinën e dimrit 

dhe të vjeshtës.  

 

Figura 4.5: Ecuria e Pseudo -nitzschia spp. gjatë 2011-2013 në lagunën e Butrintit. 

Në Butrint lulëzimi i kësaj alge koençidon me temperaturën dhe kripshmërinë minimale të matur 

gjatë muajit Shkurt. Villac et al., 1993a, ka raportuar se kjo mikroalgë dominon në temperatura të 

ulta. Rritja optimale dhe fotosinteza e P. Pungens f. multiseries kanë treguar të ndodhin në 

temperaturë prej 15-20°C. Megjithatë, lulëzime specifike të P. Pungens f. multiseries janë parë në 

fund të vjeshtës apo dimrit, kur temperatura mbizotëruese e ujit ishte e ulët (-1 në 3°C). Duke u 

nisur nga fakti se temperatura optimale për rritjen e saj është shumë më e lartë se sa kjo, është e 

qartë se zhvillimin e lulëzimeve duhet ta kenë iniciuar edhe faktorë të tjerë (Van Apeldoorn et al., 

1999).  
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Mendohet se pasurimi i ujit të ftohtë me përqëndrime të larta të azotit mund të ketë stimuluar rritjen 

e popullatave të Pseudonitzschias. Duhet theksuar se dhe brenda gjinisë Pseudo-nitzschia, 

prodhimi i DA ndryshon shumë nga një specie në një tjetër. Marrëdhëniet që ekzistojnë midis 

prodhimit të DA nga Pseudo-nitzschia spp. dhe kushteve të mjedisit nuk është ende e qartë. 

Kushtet në rajonet të cekëta me qarkullim të kufizuar mund të ofrojnë gjendjen e stresit me një 

tepricë të azotit inorganik të nevojshme për të filluar prodhimin DA (Van Apeldoorn et al., 1999). 

Edhe prodhimi i toksinave nga e njëjta specie mund të ndryshojë me zonën. Për shembull, P. 

pseudodelicatissima nga Gjiri Fundy, Kanada, shkakton nivele të larta të DA në molusqe, ndërsa 

izolatët e kësaj specie nga Galveston Bay (Texas), Massachusetts Bay (Massachusetts), Monterey 

Bay (California), Danimarka dhe Australia nuk arrijnë të prodhojë DA (Bates, 2000). Kulmin e 

lulëzimit Pseudo-nitzschia e arriti në Kanada në vitin 1987 ku u zhvillua pas një magjie, një fund 

vere jashtëzakonisht i thatë i ndjekur nga një stuhi shiu e ashpër në fillim të Shtatorit. 

Studimet mbi dendësisë e P. pungens f. multiseries kanë treguar se vetëm një dëndësi prej 3 x 10 
5
 

për litër mund të shkaktojë vlera të DA më të larta se 20 mg/kg të DA që është dhe niveli i 

tolerancës për konsum njerëzor (Dickey et al., 1992a ). Prodhimi i DA nga P. seriata duket se është 

gjithashtu i varur nga temperatura, sasi më të larta duket se prodhohen më tepër në 4°C sesa në 

15°C (Van Apeldoorn et al. 1999). Lewis et al. (1993), tregoi se shkalla e prodhimit të DA nga P. 

pungens f. multiseries në fazën e rritjes stacionare mund të reduktohet në masë të madhe nga një 

rënie e vogël e temperaturës. 

Nga rezultatet e marra gjatë viteve 2011-2013 shohim se ka një korrelacion lehtësisht të drejtë 

(Spearman) midis dëndësisë mesatare të Pseudo-nitzschia spp. dhe vlerave të acidit domoik 

(rho(36)=0.499; p=0.002). 

Kjo situatë është e ngjashme me atë të viteve të mëparshme. Në vitin 2005, vlera maksimale e 

Pseudo-nitzschia spp. ishte 5,3x10
6 

qel./L në Dhjetor, në Jug dhe vlera mesatare 5,7x10
5
 qel./L 

ndërkohë që vlerat e acidit domoik dhe atij epidomoik së bashku ishin < 2 mg/kg. 

Në vitin 2006, Pseudo-nitzschia spp. zë 47,6%, vlera maksimale 10x10
6 

qel./L në Janar, në 

Perëndim dhe vlera mesatare 7,1x10
5 

qel./L. Në këtë periudhë vëmë re dhe rezultate të larta të 

ASP-së me vlerë maksimale 11,75 mg/kg në Qershor 2006 (Bregaj et al., 2008), megjithatë, 

theksojmë se këto vlera janë brenda kufijve të lejuar. Gjithashtu, në Tetor të 2006, vihet re se 

pavarsisht dendësisë (1,5x10
6 

qel./L) të Pseudo-nitzschia vlerat e ASP-së janë të ulëta 5,3 mg/kg. 

Në 2007, vlerat e ASP janë më të vogla < 2 mg/kg ndërkohë që Pseudo-nitzschia spp. arrin vlerën 

maksimale 3,6x10
5 

qel./L në Maj, në Perëndim dhe vlerë mesatare 5.5x10
4 

qel./L. Në 2008, llojet 

potencialisht toksike përbëjnë 5 % të sasisë së përgjithshme (qel./L) të fitoplanktonit, ku 3.8 % zë 

Pseudo-nitzschia spp., me vlerë maksimale 1,4x10
6
 qel./L në Dhjetor, në Perëndim dhe vlerë 

mesatare 4x10
4
 qel./L; vlera maksimale e ASP është 13,05 mg/kg në Nëntor. Në Shkurt të 2008 

dëndësia e Pseudo-nitzchia spp. ishte 4x10
4
 qel/L. Vlerat më të larta DA i ka arritur në Mars të vitit 

2009 (Bregaj et al. 2012). Në vitin 2009, vlerat e ASP arritën në limitin maksimal të lejuar 20 

mg/kg pjesë e ngrënshme. Duke marrë apo jo parasysh pasigurinë e matjes së kësaj metode që 

është 1,92 mg/kg (Tab.3.13) vlera e acidit domoik në këtë vit varion nga 19,85 mg/kg në 20,5 

mg/kg (Bregaj et al. 2012). Pseudo-nitzchia spp varion nga120 qel/L në 7.6 x10
4
 qel/L. Vlera 

maksimale është arritur në Shkurt ku Pseudo-nitzschia spp. arriti një dëndësi 6x10
5
 qel/L, duke 

rënë përsëri në vlera < 2mg/kg DA në 2010 ku Pseudo-nitzchia spp. varion nga 437 qel/l ne 17492 

qel/L (Bush et al. 2010). Lulëzimi i madh i Pseudo-nitzschia spp. (në janar-2005, 2006 dhe shkurt-

2009) tregon praninë e mundësisë së shfaqjeve të dukurive të tilla edhe në këtë lagunë. Mendohet 

që shkaku i këtyre dukurive (lulëzimet monollojore dhe prirjet eutrofike) të jetë koha e qetë dhe e 

ngrohtë, qarkullimi i kufizuar i ujërave si dhe sasitë e mjaftueshme të lëndëve ushqyese (Bushati. 

M, 2014; Hallegraeff et al., 1995).  

E njëjta situatë paraqitet dhe në rajon. Duke filluar që nga viti 2000 (Pistocchi et al. 2012), acidi 

domoik ka qenë një nga toksinat më të studiuara në molusqet e Adriatikut, përgjatë brigjeve të 



Bregaj M. (2015): Studimi i biotoksinave detare në Mytilus galloprovincialis, toksikologjia dhe ndikimi i tyre në ekosistemin e lagunës së Butrintit. 

63 

 

Italisë (Ciminello et al.,2005; Polleti et al., 1997) dhe brigjet Kroate (Ljubekšić et al., 2011; Ujević 

et al., 2010; Marić et al.,2011). Nivelet e acidit domoik të gjetura kanë qenë gjithmonë poshtë 

limitit ligjor. Paralelisht me të në zonat e kultivimit të molusqeve janë gjetur lulëzime të Pseudo-

nitzschia spp. (Penna et al., 2006; Ljubekšić et al., 2011, Marić et al.,2011).  

Gjatë 2006-2007 specie të ndryshme të Pseudo-nitzschia u gjetën në nivele të lulëzimit gjatë 

monitorimit që iu bë brigjeve të Adriatikut. Speciet e gjetura ishin P. pseudodelicatissima, P. 

fraudulenta dhe P. multiseriata. Përsa i përket toksicitetit të tyre të treja këto specie janë 

konsideruar potencialisht toksike edhe pse janë raportuar si popollata toksike dhe ato jo toksike. 

(Bates et al., 1998). P. multiseriata e gjetur në brigjet e Italisë ka treguar se prodhon acid domoik 

(Zigone et al., 2006), ndërsa në të njëjtën specie në New Zeland nuk është gjetur acid domoik 

(Rhodes et al., 2000). Të treja speciet e Pseudo-nitzschia u pa se prodhonin acid domoik në 

përqëndrime të ndryshme në kushte të ndryshme të rritjes.  

Gjatë viteve 2006-2008 nga një monitorim i kryer në brigjet Kroate u zbulua për herë të parë acidi 

domoik në 4 specie, midis tyre dhe në Mytilus galloprovincialis. Për herë të parë acidi domoik u 

gjet në Janar 2006 me një vlerë prej 6,548 mg/kg. Në të njëjtën periudhë u vunë re dhe lulëzime të 

Pseudo-nitzchia spp. (Ujević et al., 2010). Ky lulëzim u shoqërua me vlera të larta të acidit domoik 

për rreth 55 ditë. Acidi domoik nuk u zbulua gjatë vitit 2007-2008 dhe vlerat e Pseudo-nitszchia 

spp.ishin respektivisht 1.0 x 10
5 

qel/L dhe 2.0 x 10
4 

qel/L. Abondanca maksimale P. nitzschia spp 

është gjetur gjatë mesit të dimrit (Shkurt) në 1999 atëherë kur kontributi i tyre ishte 80% e 

abondancës totale të diatomeve. Nga analizat morfologjike u gjet se Pseudo-nitzschia dominuese 

ishte P. Calliantha (Buric et al 2001). Kjo algë u gjet dhe në Gjirin e Triestes dhe Plazhin e 

Kastelas, në detin Adriatik (Maric et al., 2008). Përqëndrimi i kësaj alge në brigjet jug-perëndimore 

të Adriatikut gjatë dimrit arriti në më shumë se 1,48 x 10
5 

qel/L. Spatharis at., 2005 numëruan rreth 

7,0 x 10
6 

qel/L në brendësi të Gjirit Kalloni në Greqi në Shkurt të vitit 2005. Në Kroaci ashtu 

sikurse në lagunën e Butrintit lulëzimi i kësaj alge koençidon me temperaturën dhe kripshmërinë 

minimale të matur gjatë muajit Shkurt.  

Në shtete të tilla si Belgjika, Danimarka pavarsisht vlerave shumë të larta të algave potencialisht 

toksike, vlerat e acidit domoik qenë shumë të papërfillshme (EU-NRL 1996). Në Angli dy piqet e 

toksicitetit të kësaj toksine kanë qenë në Qershor 1999 dhe në Shtator të 2002 mjaft zona të 

peshkimit janë mbyllur si rezultat i vlerave të larta të acidit domoik, vlera këto që i kalojnë limitet e 

lejuara për këtë toksinë (Hinder et al. 2011). Nga monitorimi i fitoplanktonit potencialisht toksik 

dhe toksinave algale në Francë rezultoi një rritje e përqëndrimit të acidit domoik nga 1998 deri në 

vitin 2000. Për herë të parë acidi domoik u zbulua në vitin 1998. Në këtë vit Pseudo-nitzschia spp 

arriti përqëndrimin 1,0x10
5
 qel/L (Amzil et al., 2007). Në vitin 1999, vlera maksimale e toksinës 

arriti në 3,2 mg/kg, ndërsa në vitin 2000, përqëndrimi i acidit domoik arriti në 53 mg/kg. Nga 

pamja mikroskopike e fitoplanktonit në këtë periudhë u pa se shkaktarë ishin P. pseudodelicatisima 

dhe P. multiseries. Vlera të pazakonta acidi domoik i arriti në Portugali në midhje si dhe peshk. 

Këto vlera e kaluan dyfishin e limitit maksimal të lejuar 20 mg/kg (Rregullorja 854/2004 BE) (Vale 

et al., 2001). 

Siç vihet re nga figura 4.6 jo gjithmonë maksimumet e përqëndrimeve koinçidojnë saktësisht në 

kohë. Nuk është e qartë, nëse Pseudo-nitzschia seriata prodhon acid domoik në të gjitha kushtet, 

meqë fitoplanktoni prodhon toksicitet të ndryshëm, në varësi të kushteve të mjedisit ujor 

(ushqyesit, bakteriet dhe karakteristikat e rritjes së organizmave).  
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Figura 4.6: Pseudo -nitzschia spp.(qel./L) dhe perqendrimi i ASP (mg/kg) gjatë 2011-2013 në lagunën e Butrintit. 

Gjithashtu, duhet të kemi parasysh që këto toksina nga fitoplanktoni në stomakun e midhjeve 

filtrohen dhe grumbullohen kohë pas kohe. Lulëzimi i Pseudo-nitzschia në lagunën e Butrintit 

mund të stimulohet nga ushqyesit nga dy burime, përzierja e ujërave, hyrjet e lumenjve dhe nga 

dukuritë meteorologjike lokale, të tilla si erërat dhe reshje të rënda. Rreshjet e rënda pas një 

thatësire mund të shkaktojnë një rritje të sasisë së Pseudo-nitzschias..  

Studimet, që tregojnë se një rritje e pH do të rrisë prodhimin e toksinës gjithashtu, tregojnë se 

norma e rritjes ulet në këto rrethana (Lundholm et al., 2004). Është gjetur që temperaturat e ulëta 

ndikojnë negativisht në ndarjen qelizore dhe prodhimin e acidit domoik në disa zinxhirë (Lewis et 

al., 1993). Rrezatimi, duke siguruar energjinë e nevojshme për biosintezën, kontrollon prodhimin e 

acidit domoik. Gjatësia e ditës mund të ndikojë në normat e rritjes, prodhimin e qelizave, 

prodhimin e toksinës dhe ndikon se cilat lloje të Pseudonitzschia bëhen mbizotëruese (Fehling et 

al., 2005). Duket që toksiciteti i fitoplanktonit ndikohet nga ndryshimet gjenetike midis zinxhirëve 

të të njëjtës Pseudo-nitzschia (Bates, 1998). Studime të tjera kanë treguar se ekzistojnë dy klone 

toksike dhe jo-toksike të të njëjtit lloj dhe kushtet fiziologjike për prodhimin e toksinës ende nuk 

janë kuptuar plotësisht (Lundholm et al., 1997; Bates et al., 1998).  

Prodhuesit më të mëdhenj të acidit domoik janë "seriata-grup", sepse ato kanë qeliza më të mëdha 

(si vëllim qelizor), ndërsa "delicatissima-grup" janë prodhues më të pakët të kësaj toksine (Hasle & 

Syverstsen, 1996). Smayda (2004), në kundërshtim me gjetjet e mëparshme, tha se dallimet e 

konsiderueshme në kapacitetin e prodhimit të acidit domoik mes llojeve të Pseudo-nitzschia spp. 

pasqyrojnë një kapacitet të pabarabartë fiziologjik, në krahasim dallimet ndërllojore në madhësinë 

e qelizës. Llojet e Pseudo-nitzschia të filtruar nga bivalvët bentikë mund të ndikojnë përmbajtjen e 

tyre të acidit domoik. Nuk ka kapacitet të barabartë për të prodhuar acidin domoik midis qelizave të 

popullsisë në lulëzim (Skov et al., 1997). Si rrjedhojë mund të jetë me vend kryerja e studimeve më 

të hollësishme në këtë fushë (Gallacher,Smith, 1999). 

Nga të gjitha këto të dhëna mund të themi se jo domosdoshmërisht vlerat e larta të Pseudo-nitzchia 

spp. shoqërohen me vlera të larta të DA dhe në raste të përqëndrimeve të larta të DA jo gjithmonë 

është vërejtur një numër i madh qel/L të Pseudo-nitzchia spp.. 
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4.2 Mendime mbi praninë e toksinave DSP dhe lidhja e tyre me algat potencialisht toksike. 

Nga 216 kampionët e analizuar në midhjen Mytilus galloprovincialis, 32% e tyre rezultuan pozitive 

për praninë e toksinave të grupit të DSP (AOS, DTXS, PTXS, AZAS,YTX). Konfirmimi u bë nga 

faza e diklormetanit dhe metanolit ku minjtë ngordhën në fazën e diklormetanit. Kjo tregon për 

praninë e AOS, DTXS, PTXS, AZAS në këta kampione të analizuar nga metoda biologjike. Në rreth 

90% të rasteve nga tre minjtë e inokuluar 3 ngordhën. Koha e ngordhjes së minjve varionte nga 4 

deri 20 orë nga inokulimi, ku koha e vëzhgimit ishte 24 orë. Sipas Rregullores 854/2004 të BE nëse 

dy nga tre minjtë e inokuluar ngordhin brenda 24 orëve nga momenti i inokulimit prova quhet 

pozitive dhe sasia e toksinës në midhje është > 160 µg ekuivalent toksinë/kg. Kjo është dhe vlera 

maksimale e lejuar për këto toksina sipas rregullores 853/2004 të BE. Nëse midhjet përmbajnë 

toksina DSP në përqëndrim më të lartë se kjo vlerë ata nuk janë të përshtatshëm për konsum human 

dhe midhja nuk duhet të nxirret në treg. Nga speciet e Dinophysis në lagunën e Butrintit janë 

gjetur Dinophysis acuminata dhe Dinophysis sacculus. Nga këto specie dëndësinë më të lartë e ka 

D. accuminata. Në studimin tonë të dyja këto specie janë përfshirë në Dinophysis spp.  

Gjatë vitit 2011 nga 72 kampione të analizuar, 18% e tyre rezultuan pozitive për praninë e 

toksinave të grupit të DSP. Nga gjithë toksinat e grupit të DSP në kampionët e Butrintit për këtë vit 

u gjet acidi okadaik (OA), dinofizitoksinat (DTX), pektenotoksinat (PTX) dhe azaspiracidet 

(AZA). Të gjitha këto toksina u zbuluan në fazën e diklormetanit. Në asnjë rast nuk u gjet të jetë e 

pranishme jesotoksina. Përqindja e DSP ishte 100% në Janar, 83,3% në Shkurt dhe 33,3% në Mars. 

Situata ndërmjet stacioneve të lagunës jepet në fig 4.7.  

 

Figura 4.7: DSP pozitive në % në tre stacionet e lagunës së Butrintit për vitin 2011. 

Gjatë 2011 ka një shpërndarje gati të njëjtë të rasteve pozitive në të tre stacionet e lagunës (X
2

(2)= 

0.001; p=1.000). Ndryshim ka vetëm në muajin Mars ku vërehet mungesa e kampioneve pozitive 

në stacionin e veriut edhe pse në të njëjtën periudhë kohore në këtë stacion dëndësia e 

dinoflagjelatëve potencialisht toksik ishte 240 qel./L. Shfaqja e DSP në muajin Janar është 

paraprirë dhe shoqëruar nga një dëndësi e Dinophysis spp. nga 200 qel/L në 480 qel/L në muajin 

Dhjetor e Shkurt (fig 4.8). 
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Figura 4.8: Paraqitje grafike e rasteve DSP pozitive (%) total dhe Dinophysis spp. (vlerat maksimale) për vitin 2011. 

Lidhja Dinophysis spp. - DSP pozitive është vlerësuar dhe nëpërmjet testit X
2
. Dinophysis është 

kategorizuar në dy nivele: <120 qel./L kur ai nuk është i pranishëm dhe ≥120 qel./L kur është i 

pranishëm (Tab. 4.4). Nga testi X
2
 rezultoi se ka lidhje midis toksinave të grupit të DSP dhe algave 

shkaktare të tyre Dinophysis spp. (X
2

(1 = 4.455; p=0.035). 

Tabela 4.4: Paraqitje e rasteve pozitive në numër kampionesh  pozitive dhe pranisë së Dinophysis spp. në dy nivele < 120 

qel./L kur ato nuk janë të pranishme dhe ≥120 qel./L kur ato janë të pranishme (2011). 

  Toksina DSP 2011 Total 

Negative Pozitive 

Dinophysis spp. 

2011 

<120 53 5 58 

≥120 6 8 14 

Total 59 13 72 

Megjithëse Shkurti dhe Marsi kanë dëndësi më të madhe se Janari përqindja e kampioneve pozitiv 

vjen duke u ulur. Dinophysis janë gjetur dhe në muajt Nëntor dhe Dhjetor përkatësisht 120 qel./L 

dhe 240 qel./L. Asnjë kampion pozitiv nuk është gjetur këto dy muaj. Mesa duket dinoflagjelatët 

duke filluar që nga Nëntori fillojnë dhe akumulohen në midhje dhe në Janar 2012 toksina ka arritur 

vlerat maksimale dhe rastet pozitive për këtë muaj janë 83.3%.  

Viti 2012 ka numrin më të lartë të kampioneve pozitive si dhe dëndësinë më të lartë të 

dinoflagjelatëve prodhues të DSP-së. Shpërndarja e rasteve pozitive brenda stacioneve është gati e 

njëjtë (fig 4.9).  
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Figura 4.9: DSP pozitive në % në tre stacionet e lagunës së Butrintit për vitin 2012. 

Për këtë vit nga përpunimi i rezultateve (Tab.4.5) me anë të testit X
2
 del se stacioni nuk ka lidhje 

me praninë e toksinës (X
2

(1)= 0.751; p=0.687). 

Tabela 4.5: Paraqitje e rasteve pozitive në numër kampionesh pozitive (2012) për të tre satcionet e lagunës. 

  Toksina DSP 2011 Total 

Negative Pozitive 

Stacionet Veri 21 3 24 

Perëndim 19 5 24 

Jug 19 5 24 

Total 59 13 72 

Nga 72 kampionet e analizuar për këtë vit 37.5% e tyre rezultuan pozitiv për praninë e DSP-së. 

Nga këto 83.3% i përkasin muajit Janar, 100% janë gjetur në muajin Shkurt, Mars, Dhjetor dhe 

66.6% në muajin Prill (fig 4.10). 

 

Figura 4.10: Paraqitje grafike e rasteve DSP pozitive (%) total dhe Dinophysis spp. (vlerat maksimale) për vitin 2012. 
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Vlerat e Dinoiphysis spp. gjatë periudhës së pozitivitetit të midhjeve variojnë nga 200-920 qel/L. 

Viti 2012 është dhe viti me vlerat më të larta të dinoflagjelatëve DSP shkaktues (fig 4.10). Në këtë 

vit rastet pozitive me toksina diarretike shkojnë deri në pranverën e hershme (Prill).  

Lidhja Dinophysis spp. - DSP pozitive është vlerësuar dhe nëpërmjet testit X
2
. Dinophysis është 

kategorizuar ne dy nivele: < 120 qel./L kur ai nuk është i pranishëm dhe ≥120 qel./L kur është i 

pranishëm. Nga testi χ
2
 për këtë vit rezultoi se ka lidhje midis toksinave të grupit të DSP (Tab.4.6) 

dhe dinoflagjelatëve Dinophysis spp.: (X
2

(1)= 17.946; p<0.0005). 

Tabela 4.6: Paraqitje e rasteve pozitive në numër kampionesh pozitive dhe pranisë së Dinophysis spp. në dy nivele < 120 

qel./L kur ato nuk janë të pranishme dhe ≥120 qel./L kur ato janë të pranishme (2012). 

  Dinophysis spp. 2012 Total 

<120 ≥120 

Toksina DSP  

2012 

Negative 49 17 66 

Pozitive 2 4 6 

Total 51 21 72 

Përsa i përket vitit 2013, ky vit ka përqindjen më të ulët të DSP. Nga 72 kampionët e analizuar në 

këtë vit 8.3% e tyre kanë rezultuar pozitive. Përsa i përket pranisë së toksinave në tre stacionet e 

lagunës së Butrintit ato kanë shpërndarje gati të njëtrajtshme (fig 4.11).  

 

Figura 4.11: Paraqitje grafike e rasteve DSP pozitive (%) total dhe Dinophysis spp. (vlerat maksimale) për vitin 2013. 

Ky vit ka dhe dëndësinë më të ulët të dinoflagjelatëve DSP shkaktues. Vlera më e lartë e 

Dinophysis spp. shkon maksimumi 160 qel/L. Nga testi χ
2
 rezultoi se për vitin 2013 ka lidhje midis 

toksinave të grupit të DSP (Tab. 4.7) dhe dinoflagjelatëve Dinophysis spp.: (X
2

(1)= 11.15; 

p=0.001). 

Tabela 4.7: Paraqitje e rasteve pozitive në numër kampionesh  pozitive dhe pranisë së Dinophysis spp.  në dy nivele < 120 

qel./L kur ato nuk janë të pranishme dhe ≥120 qel./L kur ato janë të pranishme (2013). 

 Toksina DSP 2013 Total 

Negative Pozitive 

Dinophysis spp. 

2013 

<120 66 5 71 

≥120 0 1 1 

Total 66 6 72 
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Figura 4.12: DSP pozitive në %  në te tre stacionet e lagunës së Butrintit për vitin 2013. 

Në fig 4.13 jepet ecuria e dinoflagjelatëve potencialisht toksik Dinophysis spp. në qel./L si dhe të 

kampioneve pozitiv në % për praninë e toksinave DSP (OA, DTX, PTX, AZA), gjatë periudhës së 

studimit tonë 2011-2013.  

 

Figura 4.13: Paraqitje grafike e rasteve DSP pozitive (%) total (me ngjyrë të kuqe) dhe Dinophysis spp. (vlerat 

maksimale me ngjyrë blu) për vitet 2011- 2013. 

Viti 2012 ka numrin më të madh qel./L dinoflagjelatë Dinophysis si dhe përqindjet më të larta të 

rasteve pozitive me toksina të grupit të DSP. Nga krahasimi i rezultateve të marra nga studimi jonë 

me ato të studimeve të mëparshme për praninë e këtyre toksinave në këtë lagunë është vërejtur 

prania e tyre dhe gjatë viteve 2008-2010. Gjatë vitit 2010 situata është gati e njëjtë me vitin 2013 

(8.7% pozitive) (fig 4.14). Nga të dhënat e përftuara nga analizimi i 122 kampioneve të M. 

Galloprovincialis për praninë e toksinave (OA, DTX, YTX, PTX) gjatë vitit 2009, 44.4% e 

kampioneve të analizuar në Janar, 16.6% e kampionëve të analizuar në Shkurt dhe 33.3% e 

kampionëve të analizuar në Mars rezultuan pozitive për praninë e acidit okadaik, azaspiracideve, 

pektenotoksinave dhe dinofozitoksinave (fig 4.16). Dhe gjatë këtij viti Janari ka përqindjen më të 

lartë të pozitivitetit (Bregaj et al., 2012).  
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Figura 4.14: Paraqitje grafike e rasteve DSP pozitive (%) total dhe Dinophysis spp. (vlerat maksimale) për vitet 2011- 

2013. 

Speciet e dinoflagjelatëve të njohur si potencialisht toksike dhe gjatë 2007-2009 ishin Dinophysis 

sacculus (max. 160 qel/L në Januar`08; 160 qel/L në Shkurt –Mars`09), D. acuminata (max. 200 

qel/L në Janar`08; 200 qel/L në Shkurt`09) (Bushati. M, et al. 2010). Megjithatë, mund të pohojmë 

se edhe pse sasia (qel./L) e këtyre dinoflagelatëve toksikë, gjatë periudhës 2006-2010 ka qënë 

relativisht e ulët ka pasur raste pozitive për DSP (Bushati. M, 2014; Bregaj et al., 2013).  

Përqëndrimi maksimal i acidit okadaik në indet e molusqeve është rregjistruar 12 ditë pas shfaqjes 

së D.fortii. Kjo do të thotë se rritja graduale e nivelit të toksinës në molusqe ndodh në javën e parë 

pas shfaqjes së algave. 

 

Figura 4.15: Paraqitje grafike e rasteve DSP pozitive (%) total dhe Dinophysis spp. (vlerat maksimale) për periudhën 

2011- 2013. 
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Gjatë javës së dytë rritja e përqëndrimit të toksinës ndodh me ngadalë. Morano et al. 2001 ka 

rregjistruar një rast të ngjajshëm në Ria de Vigo, Spanjë, ku maksimumi i përqëndrimit të toksinës 

është shënuar 16 ditë pas shfaqjes së D.acuminata. Ajo që shihet në sudimin tonë është se në 

lagunën e Butrintit toksinat shfaqen rreth 2 javë pas shfaqjes së dinoflagjelatëve potencialisht 

toksike. 

 
Figura 4.16: Paraqitje grafike e rasteve DSP pozitive (%) total  dhe Dinophysis spp. (vlerat maksimale) për periudhen 

2008- 2010 (Bregaj et al., 2013). 

Të dhënat e episodeve të DSP në detin Adriatik, kanë treguar se jo të gjitha speciet e molusqeve 

bivalvë e thithin dhe përqëndrojnë me të njëjtën shpejtësi enterotoksinën në indet e tyre. Në mënyrë 

të veçantë Mytilus galloprovincialis, Chamelea gallina, Tapes decussata dhe Venus verrucosa u 

monitoruan për praninë e DSP nëpërmjet provës biologjike dhe DSP u zbulua vetëm në midhje 

edhe pse ato ishin mbledhur nga i njëjti habitat i Adriatikut. Kjo gjë vërtetohet dhe nga kampionet e 

analizuar përgjatë bregdetit shqiptar në speciet D.trunculus dhe D. semistrians në të cilat gjatë 4 

viteve monitorim nuk është gjetur asnjëherë prania e DSP (Bregaj et.al 2008). 

Në një studim në lidhje me mënyrën e të ushqyerit të midhjes Mytilus galloprovincialis në gjirin e 

Triestes (Itali), midhjet dukeshin se bënin një përzgjedhje ndërmjet dinoflagjelatëve dhe diatomeve, 

duke preferuar dinoflagjelatët. Midhjet kryenin një përzgjedhje dhe midis vetë dinoflagjelatëve, ku 

ishte e dukshme preferenca për llojin Dinophysis. Midhjet dukej se hapnin tekat e Dinophysis dhe i 

tretnin ato më lehtë se dinoflagjelatët e tjerë (Sidari et al., 1998).  

Në vitin 1996 një program monitorimi konfirmoi se toksinat më frekuente të grupit të DSP në detin 

Adriatik (Pavela et al., 2002) dhe që janë të lidhura me fenomenet e DSP janë: acidi okadaik (OA) 

dhe dinofizitoksina-1 (DTX-1). Në vitin 1997 u vërejt një rënie e rasteve positive me DSP 

krahuasuar me 1996 dhe toksinat më të hasura ishin OA dhe DTX-2 e cila raportohet për herë të 

parë në Adriatik në këtë vit. 

Nga kampionët e analizuar për praninë e biotoksinave algale në brigjet Kroate në vitin 2007, 10 

kampione dolën positive për praninë e toksinave të grupit të DSP (Gladan et al., 2010). Rezultatet u 

morën nga analizimi i këtyre kampioneve me metodën biologjike dhe shumica e kampioneve ishin 

positive me YTX. Kur kampionet u analizuan me LC MS/MS nga 10 prej tyre ne 9 u gjet YTX dhe 

në 1 kampion OA. Ky fenomen ishte i lidhur me Lingulodinium polyedrum , i cili ishte i pranishëm 

para dhe gjatë periudhës së pranisë së YTX shpesh në përqëndrime të ulëta (80 deri 1440 qel./L), si 

një alge potencialisht toksike për YTX.  

Shfaqja e Dinophysis, shpesh në dëndësi të tilla si 200 qel./L mund të shkaktojë një toksikim të 

molusqeve të mjaftueshëm për të ndikuar në helmimet e njerëzve (Botana et al., 1996).  
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Në anën tjetër në Dutch Wadden Sea një lulëzim prej 20000 qel/L është i lidhur me DSP. Një 

studim i Dinophysis në ujërat Portugeze tregoi se koha e nevojshme që një molusk të bëhet toksik 

nuk varet vetëm nga prania e algave toksike por edhe nga densiteti i specieve të tjera shoqëruese jo 

toksike (Aune and Yndestad, 1993). Në Lagunën e Butrintit përveç D.accuminata dhe D. saculus 

është gjetur dhe prania e llojeve të tjera toksike, që janë DSP-prodhuese si: Lingulodinium 

polyedrum, Dinophysis tripos, D. fortii etj.  

Jo të gjitha shpërthimet e DSP jane të lidhura me lulëzimet makroskopike të Dinophysis spp. ose 

Prorocentrum spp. (Viviani, 1992). Toksiciteti i specieve specifike të Dinophysis varet në kohë dhe 

në hapsirë. Numri i qel./L që nevojiten për kontaminimin e molusqeve varion shumë. Në Norvegji 

toksiciteti i lartë në midhje erdhi si pasojë e grumbullimit të një numri të madh qel./L (20000 në 

30000 qel). Ky toksicitet u vërejt dhe në dëndësinë 1000 në 2000 qel./L të Dinophysis spp. (Aune 

dhe Yndestad, 1993). 

Gjatë monitorimit të dy fermave të rritjes së midhjeve në Slloveni në 1995-2003 (France et al., 

2006) u regjistrua prania e toksinave të grupit të DSP e cila ishte e lidhur dhe me shfaqjen e 

Dinophysis spp.. Hollanda ka një plan të rregullt monitorimi për praninë e biotoksinave dhe 

fitoplanktonit potencialisht toksik në zonat e prodhimit të molusqeve (Van der Fels-Klerx et al., 

2012). Rezultatet e këtij programi monitorimi gjatë viteve 1999-2009 treguan se speciet DSP 

prodhuese më të hasura ishin Dinophysis acuminata e ndjekur nga D. rotundata dhe Prorocentrum 

lima. Në fund të vitit 2002 u regjistruan episode të DSP nga rezultate të marra nga prova biologjike 

me minj albin. Vetëm gjatë vitit 2007 pati një korrelacion të lehtë ndërmjet përqendrimit të 

toksinave të grupit të DSP dhe algave prodhuese të tyre. Rritja e përqëndrimit te DSP u pa se 

ndodhte rreth 5 javë pas zhvillimit maksimal të algave toksin-prodhuese. 

4.3 Mendime mbi praninë e toksinave PSP dhe lidhja e tyre me algat potencialisht toksike. 

Gjatë periudhës Janar 2011- Dhjetor 2013 në lagunën e Butrintit u kampionuan dhe analizuan 216 

kampione midhjeje për praninë e toksinave të grupit të PSP (Saksitoksina dhe derivatet e saj). Të 

gjithë kampionët u analizuan me anë të provës biologjike në minj albin rraca Swiss. Pesha e minjve 

të përdorur për analizë ishte 19-21g. Për çdo kampion u inokuluan në rrugë intraperitonale 3 minj 

me nga 1 mL ekstrakt acid midhjeje në pH=3. Në të gjithë kampionet nga tre minjtë e inokuluar pas 

1 ore vëzhgimi nuk ngordhi asnjë mi, gjë e cila tregoi mungesën e këtyre toksinave në këta 

kampione. Rezultati i përftuar është sasior. Metoda e përdorur lejon zbulimin e toksinave deri në 

317 µg ekuivalent STX/kg. Vlera maksimale e lejuar për këtë toksinë është 800 µg ekuivalent 

STX/kg. Rezultatet e marra nga analizimi i kampioneve jepen të detajuara në tab. I.1; I.2; I.3 

(Aneksi). Siç shihet dhe nga kjo tabelë nga 216 kampionet e analizuar në asnjërin prej tyre nuk u 

zbulua saksitoksina. Nga speciet e Alexandrium në lagunën e Butrintit janë gjetur 

Alexandrium catenella dhe Alexandrium minutum. Në studimin tonë të dyja këto specie janë 

përfshirë në Alexandrium spp. Përqëndrimin më të lartë Alexandrium spp. e ka patur në 2012 

në muajin prill me 360qel./L. Nga studimi i Bushati.M, 2014, gjatë vitit 2008 dëndësia 

maksimale e Alexandrium spp. ishte 320 qel./L në muajin Qershor dhe 200 qel./L në Korrik të 

vitit 2009. Kur ushqyesit janë të pakufizuar, faktorët kryesorë kufizues për A.catenella janë 

temperaturë (20-25 °C), kripësia (30-35%) dhe pH (8,0-8,5) (Siu et al.,1997).  

Nga analizimi i kampioneve të Mytilus galloprovincialis, Donax trunculus dhe Donax semistriatus 

në 8 pika kampionimi të bregdetit shqiptar (Bregaj.M; 2007) gjatë 2002-2006 rezultoi se nga 

kampionet e analizuar gjatë vitit 2002, vetëm dy kampione të marra në zonën e Nartës ishin pozitiv 

për praninë e toksinave PSP. Në Maj 2003, rezultuan pozitiv 2 kampione (902 µg ekuivalent 

STX/kg dhe 804µg ekuivalent STX/kg). Në vitin 2005, po nga Laguna e Nartës në Qershor – 

Korrik u kapën 3 raste positive me PSP. Rasti i parë ishte në fillim të muajit Qershor me 

përqëndrim 908 µg ekuivalent STX. Dy vlerat e tjera ishin 845 µg ekuivalent STX dhe 791 µg 

ekuivalent STX. Në të gjitha këto raste ku vlerat e PSP e kalonin limitin ligjor 800 µg ekuivalent 
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STX u bë mbyllja e zonave të prodhimit dhe u rihapën vetëm kur kampionet dolën negative pas 

analizimit të tyre dy herë radhazi  në një interval 2 javor (Mikroteza Bregaj 2007, FSHN). Në 

kampionet e marrë në midhjen e Butrintit nuk është gjetur asnjë rast pozitiv për PSP dhe kjo 

shpjegohet dhe me sasinë e ulët të llojeve të gjinisë Alexandrium në këtë lagunë gjatë 2002-2013. 

Në Mesdhe fenomene të intoksikimit nga PSP ka patur kryesisht gjatë 1994-2002 (Penna et 

al.,2006). Speciet algale PSP prodhuese në këto raste kanë qenë: Gymnodinium catenatum 

Alexandrium minutum Alexandrium catenella.  

Nga këndvështrimi i sigurisë ushqimore është shumë e rëndësishme dhe konsiderohet si me fat që 

peshqit që rriten në lagunë janë të ndjeshëm ndaj toksinave PSP dhe ndryshe nga molusqet vdesin 

para se toksina të arrij nivele të rrezikshme në mishin e tyre. Megjithatë, disa toksina grumbullohen 

në mëlçi dhe organe të tjera të peshkut dhe në këtë mënyrë kafshë të tilla si peshqit e tjerë, gjitarë 

detar dhe zogj që konsumojnë gjithë peshkun, duke përfshirë edhe organet e brendshme, janë në 

rrezik. Gjatë 2011-2013 mungesa e toksinave PSP në lagunën e Butrintit ka bërë që të mos kemi 

fenomene të intoksikimit të peshqve. Ngordhja e peshve dhe zogjve që ushqehen me ta në lagunë 

do të ishte tregues për një rrezik të mundshëm të pranisë së këtyre toksinave në lagunë.  

4.4. Mendime mbi detoksikimin e midhjeve nga toksinat ASP e DSP në lagunën e Butrintit. 

Midis llojeve të ndryshmë të molusqeve shfaqen ndryshime të rëndësishme në sasinë e akumulimit 

dhe shkallën e detoksikimit. Kjo lidhet me ndryshimet në metabolizëm, sasinë e filtrimit dhe 

përzgjedhjen e algave toksike me të cilat molusqet ushqehen. Këto ndryshime specifike midis 

llojeve mund të rregullohen dhe mund të përzgjidhen llojet e duhura për të shmangur ndikimin e 

këtyre algave në zona të caktuara. Ndonëse për shumë toksina tashmë janë të njohura algat që i 

prodhojnë ato, marrëdhënia shkak-pasojë nuk është gjithmonë e qartë dhe kërkon shumë vite 

studimi intensiv.  

Përsa i përket proçesit të detoksikimit të midhjeve të lagunës nga këto toksina ai nuk paraqitet 

gjithmonë njësoj. Në vitin 2011 toksinat DSP ishin të pranishme deri në muajin Mars, në vitin 2012 

pozitiviteti shkoi deri në pranverën e hershme (Prill), ndërsa në 2013 vetëm kampionet e analizuar 

në Janar rezultuan pozitive për praninë e këtyre toksinave (DSP). Temperaturat e ulta të ujit me sa 

duket vonojnë humbjen e toksinave, megjithatë, shkalla në të cilën temperatura ndikon në marrjen 

dhe lirimin e toksinave është e panjohur. Më tej, shkalla e detoksikimit varet shumë nga vendi se 

ku magazinohen toksinat brenda kafshëve (toksina në traktin gastrointestinal (p.sh. Mytilus) janë 

eliminuar shumë më lehtë se sa toksinat e lidhura në inde), janë në nivel fillestar apo në pikun e 

toksicitetit. Para dhe gjatë periudhës kur midhjet kishin akumuluar toksinat në trupin e tyre u gjetën 

dinoflagjelatë potencialish toksik edhe pse në përqëndrime të ulëta. Gjatë muajve Prill - Nëntor 

përqëndrimi i algave DSP shkaktues tyre ishte në shumicën e rasteve < 120 qel./L. Zvogëlimi i 

përqëndrimit të algave u shoqërua dhe me rënie të toksicitetit.  

Toksiciteti pëson një ulje graduale dhe në rastet kur dinoflagjelatët e kontaminuar nuk janë prezent 

në ujërat përreth. Hallegraeff et al., 1995 ka sygjeruar se cilësia e ushqimit në dispozicion për 

midhjet gjatë detoksikimit mund të ndikojë gjithashtu në shkallën e eleminimit të toksinave.  

Kohëzgjatja e ndotjes mund të jetë e lidhur me sezonin. Shaqja e disa algave në verë çon në ndotje 

më të shkurtër sesa episodet që shfaqen në vjeshtë apo dimër. 

Koha e nevojshme për eliminimin e toksinave nga indet e midhjes gjithashtu varion shumë. Nëse 

dinoflagjelatët e kontaminuar nuk janë prezent në ujërat përreth ka një rënie graduale në sasinë e 

toksinave. Toksiciteti i midhjes Mytilus edulis mund të ulet me 50% në 12 ditë në ujëra të kripura 

pa dinoflagjelatë dhe në temperaturë 15 - 20°C (Mons et al.,1998). Midhjet janë të njohur për të 

grumbulluar toksina PSP, DSP e ASP më shpejtë se shumica e llojeve të tjera të molusqeve. Ato 

kanë aftësinë gjithashtu ti eleminojnë më shpejt ato. (Mons et al.,1998).  
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4.5. Mendime mbi sfidën e të paturit molusqe të sigurta për shëndetin e konsumatorit. 

Në 20 vitet e fundit incidenca e rasteve të PSP, ASP dhe DSP në njerëz ka rënë ndjeshëm sidomos 

në vendet e zhvilluara. Megjithëse Shqipëria këto vitet e fundit ka raportime për raste pozitive të 

toksinave të grupit të DSP në midhje, nuk ka asnjë raportim për raste të helmimeve në njerëz (asnjë 

rast zyrtar për hospitalizim). Kjo gjë vjen si rezultat i simptomave të këtyre toksinave të cilat janë 

të buta. Viktimat rrallë herë kërkojnë ndihmën e mjekut dhe shpesh simptomat e DSP ngatërrohen 

me ato të virozave të stinës si dhe helmimet nga bakteret. Nga këndvështrimi mjeksor simptomat e 

këtyre helmimeve mund të dallohen lehtësisht nga ato të helmimeve mikrobiologjike nga bakteret 

apo viruset. Infeksionet bakteriale apo virale kërkojnë periudha inkubacioni 12-24 orë para 

sëmundjes, ndërsa simptomat e helmimit nga toksinat e molusqeve ndodhin 30 minuta (në rastin e 

STX, tetradotoksinës) ose 2-4 orë (për shumë nga grupet e tjera) pas konsumit të molusqeve të 

kontaminuar. 

Për shkak të pranisë këto vitet e fundit (2008-2013) të toksinave të grupit të DSP (OA, DTX, PTX, 

AZA) mbi nivelet maksimale të lejuara si dhe pranisë në nivele të larta të E.coli (Çoçoli.2013) në 

fermat e rritjes së midhjes në lagunën e Butrintit MBZHRAU ka vendosur mbylljen e këtyre 

fermave për disa muaj të vitit. Gjatë këtyre muajve (Dhjetor-Mars) nuk lejohet tregtimi i midhjes. 

Sezoni i daljes në treg i midhjes fillon në muajin Prill. Duhet theksuar se nga Prilli deri në fund të 

Nëntorit që zona qëndron e hapur nuk janë gjetur kampione pozitive për praninë e toksinave algale. 

Për shkak se molusqet bivalvë të gjalla (midhjet) janë shumë të nevojshëm në treg, menaxhimi i 

praktikave të prodhimit të molusqeve të sigurt për shëndetin publik është shumë specifik. Për 

sigurinë e molusqeve të gjallë, janë ndërmarrë një sërë kontrollesh zyrtare .Ky parim çon në 

prodhimin e molusqeve bivalvë të gjallë dhe nuk lejon vjeljen e molusqeve të kontaminuar duke 

bërë të mundur detoksikimin e tyre në ujërat e rritjes së tyre natyrore. Kjo praktikë është e limituar, 

sidomos në verë, pasi vdekshmëria natyrore e molusqeve është më e madhe. Për më tepër, depurimi 

natyror ndonjëherë mund të zgjasë për disa muaj dhe kjo do të çonte në mbajtjen mbyllur të zonës 

për një periudhë më të gjatë kohë, gjë e cila është në përgjithësi e dëmshme për çdo operator të 

biznesit.  

Siç u përmend dhe më sipër shumë alga njihen si organizma burimore të toksinave në molusqe, për 

këtë arsye monitorimi i fitoplanktonit plotëson kuadrin e kontrollit zyrtar të zonave të rritjes së 

molusqeve bivalvë. Monitorimi i molusqeve dhe fitoplanktonit duhet kryer çdo javë gjatë 

periudhave me rrezik të lartë, dhe të reduktohet në frekuencë më të ulët gjatë periudhave me rrezik 

të ulët. Specie të caktuara algash, të cilat nuk janë hasur ndonjëherë në një zonë të caktuar, mund të 

shfaqen papritmas dhe pastaj me shpejtësitë shkaktojnë probleme. Megjithatë, vendi ynë ka 

ndërmarrë programe të posaçme monitorimi për të kontrolluar shfaqjen e specieve fitoplanktonike 

toksike në zonat ku rriten molusqet. Në vitin 2014 MBUMK filloi dhe monitorimin e një pike të 

rritjes së midhjes në Shëngjin, Lezhë. Monitorimi përfshin analizat kimike, biotoksikologjike, 

mikrobiologjike si dhe fitoplanktonin potencialisht toksik.  

Parandalimi i toksinave mund të forcohet edhe nëpërmjet një strategjie të trajnimit të grupeve të 

veçanta dhe të një sistemi të përshtatshëm për shpërndarjen e informacionit. Kjo mund të përfshinte 

seminare trajnimi të orientuara të grupeve të ndryshme të interesit si dhe hartimin dhe shpërndarjen 

e informacionit kryesor në lidhje me lulëzimet e dëmshme algale dhe efektet e tyre.  

Teknika të ndryshme duhet të përdoren për të rritur jetëgjatësinë e molusqeve bivalvë. Teknikat 

duhet të përfshijnë ngrirjen, gatimin, sterilizimin, ruajtjen në të ftohtë, paketimin nën atmosferë dhe 

trajtim në presion të lartë. Trajtimet më të ashpra e lejojnë produktin të rriti jetgjatësinë e tij për 

deri në dy vjet dhe kështu të reduktojë rrezikun që produktet toksike të arrijnë në treg. 

 Përveç monitorimit të zonave tona të ritjes së molusqeve bivalvë mendojmë se është me rëndësi 

dhe kontrolli i produkteve që vijnë nga tregu ndërkontinental. Ajo që mund të themi, është fakti se 

tashmë vendi ynë është në gjendje që të nxjerrë në treg molusqe të sigurta për shëndetin e 

konsumatorit.  
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PËRFUNDIME 

 Në periudhën Janar 2011- Dhjetor 2013 janë analizuar 612 kampione Mytilus 

galloprovincialis për praninë e toksinave të grupit të PSP, ASP e DSP. Në të njëjtën 

përiudhë kohore janë analizuar dhe 612 kampione uji lagune për praninë e algave 

potencialisht toksike, shkaktarë të prodhimit të këtyre toksinave në midhje. 

 Kampionet e Mytilus galloprovincialis të analizuar për praninë e biotoksinave algale PSP, 

DSP me anë të testit biologjik në minj Albin rraca Swiss dhe pranisë së ASP me anë të 

metodës instrumentale HPLC (Hight Performance Liquid Chromatography) rezultuan 

pozitive vetëm për toksinat e grupit të DSP (OA, DTX, PTX, AZA). 

 Përqëndrimet e ASP-së (acidi domoik dhe acidi epidomoik), gjatë viteve të studimit tonë 

kanë qenë të ulëta, dhe asnjëherë vlerat e gjetura nuk e kanë kaluar limitin ligjor (Rreg. 

853/2004 e BE) për këtë toksinë, 20 mg/kg. Mesatarja më e lartë mujore i pëket muajit 

Shkurt 2012, me 3.28 mg/kg. Ekziston një korrelacion lehtësisht i drejtë midis dëndësisë 

mesatare të Pseudonitzschia spp. dhe vlerave të acidit domoik. 

 Pseudonitzschia spp. zë përqindjen më të madhe të fitoplanktonit potencialisht toksik të 

gjetur në liqenin e Butrintit gjatë viteve 2011-2013. Pseudo-nitzschia spp. është e 

pranishme në Lagunën e Butriniti në të gjithë muajt e vitit. Përqëndrimin më të lartë në këtë 

lagunë kjo diatome e arrin në muajt e dimrit me një dëndësi 1.3x10
7
qel/L. Marrëdhëniet që 

ekzistojnë midis prodhimit të DA nga Pseudo-nitzschia spp. dhe kushteve të mjedisit nuk 

janë ende të qarta. 

 18% e kampioneve të analizuar gjatë 2011, rezultuan pozitive për praninë e toksinave të 

grupit të DSP. Për vitin 2012 kjo përqindje ishte 37.5%  dhe në vitin 2013 përqindja e 

rasteve pozitive ulet në 8.3%. Rastet pozitive janë ndeshur më shumë gjatë muajve Dhjetor 

- Mars. Nga testi χ
2 

rezultoi se nuk ka ndryshime midis stacioneve përsa i përket pranisë së 

toksinave. 

 Nga gjithë toksinat e grupit të DSP, në Mytilus galloprovincialis u gjetën në përqëndrim më 

të lartë se limiti maksimal i lejuar (Rreg. 853/2004 e BE) acidi okadaik, azaspiracidet, 

pektenotoksinat dhe dinofozitoksinat (160 mg/kg). Asnjëherë nuk ishin të pranishme 

jesotoksinat. 

 Toksinat e grupit të DSP arritën përqëndrimin maksimal të tyre rreth dy javë pas shfaqjes së 

dinoflagjelatëve të gjinisë Dinophysis (D. sacculus, D. acuminata ). Përqëndrimi maksimal 

i këtyre algave në rastet e pozitivitetit në midhje arriti 920 qel/L në Shkurt 2012. 

 Megjithëse herë pas here në ujë është gjetur prania e algave të gjinisë Alexandrium, në 

midhje asnjëherë nuk kanë qenë të pranishme toksinat e grupit të PSP-së.  

 Megjithëse Shqipëria këto vitet e fundit ka raportime për raste pozitive të toksinave të 

grupit të DSP në midhje, nuk ka asnjë raportim për raste të helmimeve në njerëz (asnjë rast 

zyrtar për hospitalizim). Në rastet e rezultateve mbi normë të biotoksinave MBUMK ka 

bërë në mënyrë të menjëhershme mbylljen e zonës.  
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REKOMANDIME 

 Monitorimi i gjerë dhe i vazhdueshëm i mjedisit detar dhe produkteve të peshkimit së 

bashku me rregulloret përkatëse do të jenë të nevojshme për të parandaluar incidentet e 

helmimit nga molusqet. Të dhënat për dukurinë, llojin dhe përqendrimet e specieve toksike 

algale mund të tregojnë se cilat toksina mund të priten gjatë periudhave të lulëzimeve të tyre 

dhe se cilat produkte të detit duhet të merren parasysh për monitorimin analitik.  

 Monitorimi i vazhdueshëm i toksinave dhe algave potencialisht toksike do të ndihmonte 

tregëtarët e peshkatarët për t`i paralajmëruar për molusqet toksikë dhe për të planifikuar 

aktivitetet e tyre në përputhje me rrethanat.  

 Vëmendje e veçantë i duhet kushtuar metodave për reduktimin në mënyrë efektive të 

toksinave në molusqet e kontaminuar. Deri tani shumica e metodave të testuara kanë qenë të 

pasigurta, shumë të ngadalta, ekonomikisht të parealizueshme, ose kanë dhënë produkte të 

papranueshme në pamje dhe shije.  

 Zhvillimi i metodës instrumentale LC MS/MS do të ndihmonte në përcaktimin sasior në 

nivel ppb të secilës toksinë të grupit të DSP-së.  

 Ndonëse për shumë toksina tashmë janë të njohura algat që i shkaktojnë ato, marrëdhënia 

shkak-pasojë nuk është gjithmonë e qartë dhe kërkon shumë vite studimi intensiv.  

 Parandalimi i toksinave mund të forcohet edhe nëpërmjet një strategjie të trajnimit të 

grupeve të veçanta dhe të një sistemi të përshtatshëm për shpërndarjen e informacionit. Kjo 

mund të përfshinte seminare trajnimi të orientuara të grupeve të ndryshme të interesit si dhe 

hartimin dhe shpërndarjen e informacionit kryesor në lidhje me toksinat e molusqeve dhe 

lulëzimet e algave potencialisht helmuese. 
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PËRMBLEDHJE 

Ky studim synon në njohjen më të mirë të toksinave algale në midhjen Mytilus galloprovincialis të lagunës së Butrinit. 

Gjatë 2011-2013 janë analizuar 216 kampione M. galloprovincialis për praninë e toksinave të PSP, DSP e ASP si dhe 

216 kampione uji për analizimin e algave potencialisht toksike. Nga analizimi i kampioneve të molusqeve për praninë e 

ASP-së me HPLC DAD përqëndrimi i acidit domoik dhe epidomoik së bashku ishte më i vogël se 20 mg/kg (limiti 

maksimal i lejuar). Pseudo-nitzschia arrin zhvillim më të madh në muajt e dimrit (Shkurt, 1.3x10
7
qel./L). Kjo algë  zë 

përqindjen më të madhe të fitoplanktonit të gjetur në lagunën e Butrintit. 18% e kampioneve të 2011, 37.5% e 

kampioneve të 2012 dhe 8,3% e kampioneve të analizuar në 2013 rezultuan pozitive për praninë e tokinave të grupit të 

DSP. Përqëndrimi maksimal i Dinophysis spp. arriti në 920 qel./L në muajt e dimrit. Episodet pozitive në midhje hasen 

kryesisht në muajt Dhjetor-Mars. Ekziston një korrelacion i drejtë midis sasisë së Dinophysis dhe toksinave DSP në 

molusqe si dhe mesatareve të vlerave të ASP dhe Pseudo-nitzschia spp.. Nuk ka ndryshime midis stacioneve për 

praninë e toksinave ASP dhe DSP. Përqëndrimi i toksinave PSP ka qenë gjithmonë < 317 ug/STX eq/kg. Nuk ka asnjë 

raportim për raste të helmimeve në njerëz nga biotoksinat (asnjë rast zyrtar për hospitalizim). Zhvillimi i metodës 

kimike me LC MS/MS do të ndihmonte në përcaktimin sasior të secilës toksinë DSP. Kontrolli i vazhdueshëm i 

molusqeve për praninë e biotoksinave dhe zonave ujore të rritjes së tyre për praninë e algave potencialisht toksike do të 

ndihmonte në parandalimin e intoksikacioneve në njerëz duke bërë që produktet e kontaminuara të mos arrijnë tregun. 

Njohja e mirë e toksinave dhe ndikimi i tyre në organizmat ujor do të na ndihmojë gjithashtu për të kuptuar më mirë 

ngordhjen e peshqeve dhe shpendëve detarë që ushqehen me ta. 

Fjalëkyçe: Laguna e Butrintit, alga potencialisht toksike, DSP, PSP, ASP, HPLC, intoksikacion. 

 

ABSTRACT 

The present study was focused on better knowledge of algal toxins in Butrinti lagoon mussel Mytilus galloprovincialis. 

During 2011-2013 there were analyzed 216  mussels samples for the presence of PSP, ASP, DSP toxins group and 216 

water samples for potentially phytoplankton toxic abundance. The analysis of samples for ASP with HPLC DAD 

showed that the concentration of domoic acid and epidomoic acid together was always lower than 20 mg/kg (the 

maximum permitted level for this toxins group). Pseudo-nitzschia during winter has the highest concentration 

(February, 1.3x10
7 

cell/L). This algae has the most percentage of Butrinti lagoon phytoplankton. 18% of samples in 

2011, 37.5% of samples in 2012 and 8.3% of samples analyzed during 2013 result positive for the presence of DSP 

toxins group. The maximum concentration of Dinophysis spp. was 920 cell/L during winter. The occurrence of toxic 

event in mussels was from December until March. There was a correlation between Dinophysis and DSP toxins group 

and  average concentration of ASP toxins and  Pseudo-nitzschia spp. abundance. There are not differences for the 

presence of DSP e ASP toxins between three stations. PSP concentration was always < 317 ug/STX eq/kg. There is no 

repotring cases for biotoxins intoxications in human (any official case for hospitalization). Chemical method 

development with LC MS/MS would help us for quantification of each DSP toxins group. Continuous control for the 

presence of biotoxins in molluscs and aquatic areas of their growth for the presence of potentially toxic algae will help 

to prevent intoxication in people making that contaminated products do not reach the market. Good knowledge of 

toxins and their impact on aquatic organisms will also help us to better understand the death of fish and marine birds 

that feed on them.  

Keywords: Butrinti lagoon. potentially toxic algae, DSP, PSP, ASP, HPLC, intoxications. 

 

 

 

 

 

 


