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PËRMBLEDHJE 
Kadmiumi shpërndahet në të gjithë organizmin me porcionin më të madh të ngarkesës trupore në mëlçi dhe veshka. 

Ai është toksik për shumë organe e inde, kryesisht veshkat. Ekspozimi ndaj kadmiumit rrit kohëzgjatjen e ciklit estral 

dhe ul fertilitëtin. Administrimi i Cd u bë në Cavia porcellus në rrugë intraperitoneale për një kohë 60 ditore. Dozat e 

përdorura ishin: doza e tolerueshme ditore 0,0005 mg Cd/kg/ditë, doza e ndërmjetme 0.2177 mg Cd/kg/ditë dhe 

doza LD50-5% 0.1148 mg Cd/kg/ditë. Në fund të eksperimentimit u mat përqëndrimi i Cd në vezore dhe u bënë 

prerje histologjike të tyre. Me rritjen e dozës së Cd të përdorur dëmtimet histologjike në vezore shtohen në mënyrë 

të theksuar. Ndër dëmtimet histologjike u evidentuan rritje të numrit të folikulave atretike, ndalim i maturimit të 

tyre, shkëputje e kontaktëve qelizore, dizorganizim dhe atrofi e qelizave granuloze, trupi i verdhë i vogël me proçese 

hemoragjike etj. 

Fjalë kyçe: atrezi, folikula, kadmium, trup i verdhë, vezore. 

 

SUMMARY 
Cadmium is distributëd throughout the body with greatër portion of body burden in the liver and kidney. It is toxic 

to many tissues and organs of the body, mainly the kidneys. Exposure to cadmium increases the duration of the 

estral cycle and decreases fertility. Administration of Cd is made in Cavia porcellus via intraperitoneal injëctions for a 

60 day time. Doses used are: TDI 0.0005 mg Cd/kg/day, intërmediatë dose 0.2177 mg Cd/kg/day and LD50-5% 

0.1148 mg Cd/kg/day. At the end of experimentation ovary histological cuts were prepared. The increasing of Cd 

dose applied results in many pronounced histological damages in the ovary. Among the histological damage 

recorded were high number of atretic follicula, arresting of their maturity, disruption of cell contacts, atrophy and 

disorganization of granulose cells, small corpus lutëum with hemorrhagic processes, etc. 

Key words: atresia, cadmium, corpus lutëum, follicular, ovary. 

 

 

HYRJE 
Një pjesë e metaleve të rënda, ndër të cilat edhe 

cadmiumi që kemi marrë në studim, janë toksina 

të tipit kumulativ. Rreziku i intoksikimit kronik 

është problemi më i madh. Metali i kadmiumit 

dhe komponimet e tij nuk absorbohen mirë; 

vetuem afërsisht <1% e dozës së marrë në rrugë 

inhalatore, orale apo dermale. Shumë faktorë 

mund të ndikojnë në efiçencën e absorbimit oral 

ose inhalator. Kadmiumi i absorbuar ekskretohet 

shumë ngadalë nëpërmjet urinës dhe fekaleve, 

në sasi afërsisht të barabarta. Kadmiumi 

shpërndahet në gjithë organizmin me porcionin 

më të madh të ngarkesës trupore në mëlçi dhe 

veshka. 
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Shpërndarja e kadmiumit në kafshë pas 

ekspozimit oral është i ngjashëm me atë të gjetur 

në njërëz, me akumulimin më të madh në mëlçi 

dhe veshka dhe më të ulët në pjesën tjetër të 

organizmit (10; 19). Në minjtë e ekspozuar në 

rrugë orale ndaj kadmiumit gjatë laktacionit, 53% 

e të gjithë kadmiumit të trupit u gjet në veshka, 

krahasuar me 27% në kafshët e kontrollit jo barse 

(4). Gjysmëjeta e kadmiumit në gjithë organizmin 

human është >26 vjet (18) dhe në minj, lepuj dhe 

majmunë nga disa muaj në disa vjet. Ekspozimi 

kronik apo oral ndaj kadmiumit shkakton 

dëmtime të tubulave proksimal, proteinuri 

(kryesisht proteina me peshë molekulare të 

vogël, si β2-microglobulina), glikozuri, 

aminoaciduri, poliuri, ulje e absorbimit të fosfatit 

dhe enzimuri në njërëz dhe kafshët e laboratorit. 

Shenjat klinike rezultojnë nga degjenerimi dhe 

atrofia e tubulave proksimal ose fibroza 

intërsiticiale e veshkave (16). Është treguar që 

kadmiumi ndikon në përbërjen e lipideve dhe nxit 

peroksidimin e tyre (9). Ai ndryshon 

metabolizmin e zinkut, hekurit dhe bakrit si edhe 

të selenit (13). Një hap fillestar i toksicitëtit të 

induktuar nga kadmiumi në tëstikuj është 

ndërhyrja e kadmiumit në komplekset zink-

proteinë që kontrollojnë transkriptimin e ADN e 

cila më pas çon në apoptozë (21). Studimet në 

kafshët e vogla sugjerojnë që kadmiumi inhibon 

aktivitetin ostëoblastik duke rezultuar në uljen e 

sintëzës së matriksit organik të kockave dhe 

mineralizimin (6; 7). 

Një numër studimesh kanë treguar efektë të 

dëmshme riprodhuese në meshkuj dhe femra si 

pasojë e ekspozimit ndaj kadmiumit. Në minjtë, 

dozat akutë rreth dozës letale mund të 

shkaktojnë atrofinë tëstikulare dhe nekroza (1; 5) 

dhe ulje të fertilitëtit (10). 

Në femra përgjithësisht nevojitën doza më të 

larta të kadmiumit se në meshkuj për të 

shkaktuar përgjigje toksike riprodhuese. Edhe pse 

në meshkuj doza 65.6 mg Cd/kg/ditë për 10 ditë 

ishtë e mjaftueshme për të shkaktuar atrofinë 

tëstikulare dhe humbjen e elementëve 

spermatogjenikë në minj, në femra nuk u 

vëzhgua asnjë efekt deri në dozën 138 

mg/kg/ditë (5). Ulja e përqindjes së femrave të 

fertilizuara u raportua në dozën 61.32 mg 

Cd/kg/ditë për 10 ditë (12). Për ekspozime me 

kohë të ndërmjetme u vëzhguan zgjatje 

domethënëse të ciklit estral (2). Disa autorë të 

tjerë që përdorën doza më të vogla me 

kohëzgjatje më të madhe ekspozimi nuk vërejtën 

ndryshime në suksesin riprodhues në femra (13; 

15). Një dozë prej 10 mg Cd/kg/ditë në rrugë 

orale për 9 javë (6 javë para gjestacionit dhe 3 

javë gjatë gjestacionit) uli në mënyrë 

domethënëse numrin e femrave të kopuluara 

dhe të atyre barse si dhe numrin e implantëve 

dhe fetuseve të gjalla (17). 

Qëllimet e këtij studimi janë: 

Të evidentohet ndikimi i dozave toksike të 

kadmiumit në histologjinë e vezoreve si dhe në 

morfologjinë e tyre. 

Të bëhet një diferencim i efektëve negative të 

kadmiumit në morfologjinë e vezoreve duke iu 

referuar dozave të ndryshme të aplikuara. 

 
MATERIALI DHE METODA 
Për realizimin e qëllimeve të këtij studimi u 

përdorën 40 kafshë, kavje (Cavia porcellus) femra 

të maturuara seksualisht (pesha trupore 400-600 

g). Kafshët u ndanë në 3 grupe me nga 10 kafshë 

secili dhe një grup kontrolli prej 10 individësh. 

Administrimi i metalit u bë në tre doza të 

ndryshme, duke filluar nga doza ditore e lejuar 

(TDI) deri afër dozës letale (LD50). Futja e Cd në 

organizmin e kafshëve u bë me administrim e 

sasive përkatëse me injëktim intraperitoneal të 

solucionit ujor të CdCl2 në tre doza (TDI) 0,0005 

mg Cd/kg/ditë, LD50-5% 0.2177 mg Cd/kg/ditë, 

doza e ndërmjetme 0.1148 mg Cd/kg/ditë (14) 

për 60 ditë. Injëktimet u bënë në kuadrantin e 

poshtëm abdominal, anash vijës mediane (3). 

Marrja e kampioneve të gjakut u bë çdo javë me 

anë të punkturës kardiake (3). Pas 60 ditësh 

eksperimentimi u bë sakrifikimi i kafshëve. 

Kafshët e sakrifikuara iu nënshtruan diseksionit 

gjatë të cilit u bë ekstraktimi i vezoreve. 

Procedura e ndjekur për përgatitjen e 

preparatëve histologjike ishtë ajo standarde e 

parafinimit dhe ngjyrimi hematoksilinë-eozinë 

(20). 
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Preparatët histologjike u pregatitën në 

laboratorin e Histopatologjisë në Institutin e 

Sigurisë Ushqimore dhe Vetërinarisë (ISUV) 

Tiranë dhe në laboratorin e Anatomisë 

Patologjike në Qendrën Spitalore Universitare 

“Nënë Tëreza”. 

 

REZULTATET DHE DISKUTIMI  
Preparatët histologjie të përgatitura nga gonadet 

e kafshëve të kontrollit dhe të kafshëve të 

manipuluara tregojnë qartë ndryshime 

thelbësore në grupet e ndryshme qelizore 

sidomos në epitëlin gjerminativ. Ekzaminimi në 

mikroskopin optik i preparatëve histologjike të 

vezoreve tregon ndryshime të mëdha 

degjenerative. 

 

 
 

Figura 1. Folikul, grupi i kontrollit (10x) 

 
 

Figura 2. Folikul dhe trupi i verdhë, grupi i 

kontrollit (5x) 

Në figurën 1 dhe 2 paraqitën prerje të vezoreve 

të grupit të kontrollit. Në figurën 1 mund të 

dallohen të gjithë komponentët e një folikule 

antrale, shtresat e theca extërna dhe theca 

intërna, shtresat e plota të qelizave granuloze 

dhe gjithashtu qelizat e zhvilluara të cumulus 

ooforus dhe corona radiata. Në mes të qelizave 

të corona radiata vendoset oociti i madh në 

proçesin e maturimit i rrethuar nga zona 

pellucide. Gjithashtu në prerjet e vezoreve të 

grupeve të kontrollit dallohet trupi i verdhë i 

zhvilluar dhe folikula në faza të ndryshme të 

zhvillimit duke filluar nga folikulat primordiale 

deri në folikulat e Graafian (Figura 2). 

 

 
 

Figura 3. Folikul, grupi Cd TDI (40x) 

 
 

Figura 4. Folikula, grupi Cd dozë e ndërmjetme 

(5x) 
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Figurat 3-7 tregojnë foto mikroskopike të 

vezoreve nga kafshët e trajtuara me doza të 

ndryshme të kadmiumit. 

Në grupin e trajtuar me dozën TDI të kadmiumit 

nuk vërehen ndryshime në histologjinë e grupeve 

të ndryshme qelizore në vezoret (Figura 3). 

Folikulat përmbajnë strukturat e tyre tipike në 

varësi të stadit të zhvillimit dhe ndeshen folikula 

në stade të ndryshme zhvillimi si dhe trupi i 

verdhë. 

 

 
 

Figura 5. Folikul, grupi Cd dozë e ndërmjetme 

(40x) 

 

 
 

Figura 6. Folikula dhe trupi i verdhë, grupi Cd 

LD50-5% (5x) 

 

Në grupin e trajtuar me dozën e ndërmjetme të 

kadmiumit shfaqen një numër i konsiderueshëm 

folikulash pak a shumë në të njëjtin stad zhvillimi 

(Figura 4). Qelizat granuloze kanë filluar të 

dizorganizohen dhe të shkëputin kontAKTET me 

qelizat e thekës, ndërkohë që këto të fundit 

shtojnë shtresat e tyre dhe bëhen më të 

ngjeshura (Figura 5). Ndërmjet qelizave granuloze 

dallohen çarje të mëdha. 

 

 
 

Figura 7. Folikula, grupi Cd LD50-5% (10x) 

Edhe në grupin e trajtuar me dozën LD50-5%, 

ndryshimet degjenerative janë të dukshme. Në 

preparatë dallohen folikula cistike dhe atretike si 

dhe folikula ku qelizat granuloze janë të rralluara 

dhe të shkëputura si pasojë e proceseve 

nekrotike të nxitura nga sasitë toksike të 

kadmiumit, gjithashtu mungon trupi i verdhë ose 

është i ndaluar në stadin e një trupi hemorragjik 

(Figura 7). 

Pra, në grupet ku është administruar kadmium në 

dozën e ndërmjetme dhe dozën LD50-5% 

ndryshimet janë të dukshme. Rritët shumë numri 

i folikulave atretike dhe ulet numri i folikulave në 

stade të ndryshme maturimi, ka disorganizim të 

qelizave granuloze, krijim të çarjeve ndërmjet 

shtresave të qelizave granuloze si dhe ndërmjet 

tyre dhe thekës. Trupi verdhë është i vogël me 

proçese hemoragjike (Figura 6), në pjesën 

medulare të të cilit ka enë gjaku të mëdha që 

tëntojnë në hemorragji. Dëmtime të ngjashme 

janë vërejtur edhe nga autorë të tjerë të 

punimeve të kësaj natyre (11; 8). 

Nga këto foto mikroskopike mund të kuptohen 

efektët toksike që ka toksikimi kronik nga 

përqendrime të larta të kadmiumit në vezoret e 

kafshëve. 
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Përfundime 
Dëmtimet që shkakton aplikimi i kadmiumit në 

doza toksike në vezore janë të konsiderueshme. 

Ndryshimet histologjike në vezore si pasojë e 

toksikimit kronik nga kadmiumi shfaqen si efektë 

degjenerative të tipit të nekrozave hemoragjike, 

atrofive, dizorganizim të qelizave granuloze, 

shkëputje kontaktësh mes tyre dhe me qelizat e 

thekës, shtim i indit fibroz dhe ndalim i maturimit 

të folikulave. 

Në dozën e përcaktuar si doza e tolerueshme 

ditore nuk shfaqen ndryshime domethënëse të 

strukturave të epitëlit gjerminativ. 
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