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LISTA E SHKURTIMEVE
ALT – alanin amino transamniaza
AST – aspartatamino transamniaza
FA – fosfataza alkaline
PT – -proteina totale
DAAL – dehidrataza e ecidit -aminolevulinik
PBG – porfobilinogjeni
ALA – acidi levulinik
CK – keratin kinaza
MT – metaltionina
Er - eritrocitet
Le – leukocitet
Hb – hemoglobina
Htc – hematokriti
Pb - plumbi
Cd - kadmiumi
Zn – zinku
Cu - bakri
Ni – nikeli
r – koeficienti i korrelacionit
P – sinjifikanca
X – mesatarja aritmetike
± SD – devijimi standard
NS – nuk është sinjifikan
PbSO4– sulfati i plumbit
PbNO3– nitrati i plumbit
CdCl2 – kloruri i kadmiumit
ZnCl2– kloruri i zinkut
ZnO – oksidi i zinkut
3

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

CuSO4– sulfati i bakrit
NiCl2 –kloruri i nikelit
NiSO4– sulfati i nikelit
Ni(CO)4– karbonili i nikelit
HgCl2 – kloruri i merkurit
H2O-Re – ujë i destiluar
I.P. – intraperitoneal
TCA– acidi treklor acetik
ASA – absorber atomic me flakë
ADN – acidi dezoksiribonukleik
ARN - acidi ribonukleik
cAMP – adenozin mono fosfati ciklik
ATP – adenozin trefosfat
N-nekrozë;
L-Infiltrim leukocitar,
I-zgjerim i hapsirës intersticiale.
V-vakuolizim i indit renal;
D-deskuamim i epitelit.
I-zgjerim i hapsirës subkapsulare
A–atrofi tubulare
OBSH – Organizata Botërore e Shëndetit
NTP - Programi kombëtar për toksikologji
ASTDR –Agjensia për regjistrimin e sëmundjeve dhe substancave toksike
EPA – agjensia për mbrojtjen e mjedisit
μg/mg – mikrogram për miligram
μg/g– ppm - mikrogram për gram.
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1. HYRJE
Të gjitha gjallesat që jetojnë në një ekosistem, ndërveprojnë me mjedisin ku jetojnë. Kjo
bën që faktorët e jashtëm të mjedisit të ndikojnë në mënyra të ndryshme në zhvillimin e
organizmit të tyre. Për shkak të zhvillimit të hovshëm të industrisë dhe mënyrës tonë të jetesës,
mjedisi ynë sot është bërë shumë më problematik dhe më i pasigurt për gjallesat, përfshirë këtu
edhe njeriun. Të gjitha këto zhvillime kanë bërë që të rritet shumë ndotja e mjedisit, e cila
dëmton rëndë gjallesat dhe krijon çrregullim të ekosistemeve.
Ndotësit janë me origjinë të ndryshme dhe vazhdimisht sulmojnë organizmat e gjallë, si
dhe njeriun; shkaktojnë çrregullimin dhe humbjen e barazpeshës së ekosistemit. Ndotësit më të
shpeshtë janë radioaktiviteti, çlirimi i gazrave nga makinat dhe industria, përdorimi i tretësve
industrialë, pesticidet, barnat e deri te mbeturinat shtëpiake. Problem i veçantë është ndotja që
vie nga industria, përpunimi i mineraleve dhe metalurgjia, ku përveç ndotësve të tjerë mund të
çlirohen në mjedis edhe metalet e rënda që ndikojnë në veprimtarinë jetësore të organizmave të
gjallë, duke shkaktuar një varg çrregullimesh dhe sëmundjesh. Metalet e rënda, pas proceseve të
përpunimit në industri shpesh çlirohen si okside në atmosferë apo si kripëra në tokë dhe ujë. Ato
kanë potencial të madh toksik për organizmat e gjallë, duke dëmtuar qelizat (nivelin molekular të
tyre) në nivel të materialit gjenetik si te njeriu ashtu dhe te gjallesat e tjera, dëme që mund të
kenë efekt kancerogjen dhe mutagjen (Demaku S.I. et al. 2012; Letaj K. et al. 2012; Baos R. et
al.2006; Ivanova E. et al. 2008). Si përbërës së kores së Tokës, metalet e rënda në sasi të vogël
janë të pranishme në mjedis. Prania e tyre çdo ditë e më shumë në mjedisin jetësor (ujë, ajër,
tokë), bën të mundur hyrjen e tyre në trupin e organizmave të gjallë dhe përveç kësaj, ato futen
në zinxhirët ushqimorë, ku sasia e tyre shumëfishohet qindra herë nga preja te grabitqari në
piramidën ushqimore (Bounagua M. et al.2014).
Disa nga metalet e rënda janë me rëndësi thelbësore për funksionimin e organizmit
(Zn,Cu,Ni, etj.), por mund të jenë toksikë në përqendrime të larta. Metalet tjera (Pb, Cd, As, etj.),
janë toksikë edhe në përqendrime shumë të ulëta (Plakiqi M.A. et al. 2015). Intoksikimi i
kafshëve me metale të rënda mund të vie si rezultat i ndotjes të ujit të pijshëm, të ajrit, si dhe
ushqimit në afërsi të vendeve të çlirimit të tyre. Toksiciteti varet nga shumë faktorë, siç është
doza, kohëzgjatja e ekspozimit, lloji, gjinia, të ushqyerit dhe faktorët mjedisorë (Govind P.dhe
Madhuri S. 2014). Pas futjes së tyre në organizëm, metalet e rënda ndërhyjnë në ciklet
biokimike, lidhen me lidhës dhe fillimisht sulmojnë aspektin biokimik, pastaj atë fiziologjik
(Elezaj I. et al.,2011; Plakiqi M.A. et al., 2014; 2015), dhe më vonë edhe aspektin morfologjik të
organizmit. Pas një kohe të gjatë të ekspozimit, mund të akumulohen në organe për shkak të
dendësisë dhe peshës së madhe atomike që kanë. Ata nuk mund të metabolizohen nga ana e
organeve. Disa nga këto metale sulmojnë sistemin enzimatik duke u lidhur me proteina specifike.
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Kështu, ato garojnë me substanca tjera esenciale dhe dëmtojnë funksionin qelizor. Ato mund të
formojnë anione, superokside, të cilat janë toksike dhe çojnë në vdekjen e qelizës.
Organizmat mund të sëmuren nga toksiciteti akut dhe kronik pas intoksikimit me rrugët e
sipërpërmendura pas një kohe të gjatë të ekspozimit, madje edhe në doza shumë të ulëta (Govind
P. dhe Madhuri S. 2014; Elezaj I. et al., 2011). Secili nga metalet e rënda (Pb, Cd, Cr, Ni, As,
Hg, Be, Cu, Zn) ka tendencë të akumulohet në organizëm në përgjithësi dhe në organet shenjë në
veçanti. Si rrjedhim, plumbi (Pb) akumulohet veçanërisht në indet e forta; kadmiumi (Cd) dhe
nikeli (Ni) në veshkë dhe testikuj, etj.
Akumulimi i metaleve të rënda është hulumtuar tek gjitarët (Sánchez-Chardi A. et al. 2009)
dhe shpendët që kanë jetuar në afërsi të minierave dhe shkritoreve të metaleve të rënda (Elezaj
I.et al. 2011). Në rastin tonë, ka pak hulumtime të bëra në rajonin e Drenasit, të cilat do të na
jepnin një pasqyrë rreth pranisë të metaleve të rënda në mjedisin përreth dhe efekteve të tyre në
organizëm. Kështu, përdorimi i pëllumbit urban (Columba livia) si organizëm që ka një spektër
të gjerë të të ushqyerit dhe rëndësisë që ka si organizëm monitorues (Hutton M. dhe Goodman
G.T. 1980), do të na ndihmonte për të provuar praninë e metaleve të rënda dhe efektet e tyre në
organizëm.
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QËLLIMI I HULUMTIMIT DHE OBJEKTIVAT
Qëllimi i këtij hulumtimi është konstatimi i efektit të ndotjes me metale tӫ rӫnda nga
kompleksi i ferronikelit në qytezën e Drenasit. Përmes monitoringut biologjik kemi synuar të
vlerësojmë ndikimin e këtyre metaleve në parametrat biokimike dhe hematologjike, si dhe të
vlerësojmë nëse pëllumbi urban është model shtazor i përshtatshëm për monitorimin e mjedisit të
ndotur me metale të rënda nga metalurgjia e nikelit; të identifikojmë nëse metalet e rënda, siç
janë Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ni do të jenë akumuluar në indet e buta dhe të forta të pëllumbit urban
(Columba livia), si dhe të konstatojmë efektet që mund të ketë mjedisi i tillë në histologjinë e
indeve të buta (mëlçi, veshkë dhe testikul).

Objektivat kryesore të këtij studimi ishin:
– Të hulumtojë parametrat biokimike të pëllumbave urbanë që kanë jetuar në oborrin
e shkritores së ferronikelit, siç janë: Aktiviteti i enzimit alanin dhe aspartat
aminotransaminazave, ALT dhe AST; aktivitetin e fosfatazës alkaline, FA;
përcaktimin e proteinave totale, PT; përcaktimin e përqendrimit të plumbit në gjak,
si dhe aktivitetn e dehidratazës së acidit -aminolevulinik (ALAD).
– Të hulumtojë parametrat hematologjike (Vlera e hematokritit–Htc; sasia e
hemoglobinës-Hb në gjak, numri i eritrociteve dhe leukociteve).
– Të hulumtojë bioakumulimin e disa metaleve të rënda (Pb, Cd, Cu, Ni dhe Zn) në
indet e buta (mëlçi, veshkë dhe testikuj) dhe të forta (femur dhe tibi) të popullatës së
pëllumbit urban (Columba livia), nӫ qytezën e Drenasit.
– Të identifikojë efektet e metaleve të rënda (Pb, Cd, Cu, Ni dhe Zn) të akumuluara në
histologjinë e mëlçisë, veshkës dhe testikujve të popullatës së pëllumbit urban
(Columba livia), nӫ qytezën e Drenasit.
– Të vlerësojë ndotjen e mjedisit me ndotje komplekse të metalurgjisë së nikelit si dhe
intoksikimin e mundshëm që shkakton ndryshimin e parametrave biokimike,
hematologjike dhe histologjike specifike për këtë lloj ndotjeje.
– Të përcaktojë përshtatshmërinë e pëllumbit urban (Columba livia) si model shtazor
për monitorimin e ndotjes së mjedisit me metale të rënda.
HIPOTEZA SHKENCORE
Nëse në mjedisin jetësor të pëllumbave urbanë të qytetit të Drenasit do të jenë të
pranishme metalet e rënda të çliruara nga kompleksi i ferronikelit apo nga rrugët tjera, atëherë
këto metale (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni) do të akumulohen në indet e buta (mëlçi, veshkë dhe testikul)
dhe të forta (femur dhe tibie) te pëllumbat e qytetit të Drenasit. Në varësi nga indi ku do të jenë
akumuluar metalet (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni), do të vijmë në përfundim nëse ka intoksikim akut apo
kronik. Në anën tjetër, aktiviteti i enzimave ALT, AST, FA dhe DAAL; vlera e hematokritit,
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sasia e hemoglobinës, numri i eritrociteve dhe leukociteve, si dhe ndryshimet histologjike në
indin e mëlçisë, veshkës dhe testikujve do të duhej të korrelonin me përqëndrimin e metaleve të
analizuara në popullatën e pëllumbit urban (Columba livia) në qytetin e Drenas-it.
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KAPITULLI I
KONSIDERATA TEORIKE
3.0. MONITORIMI MJEDISOR, BIOTREGUESIT DHE BIOSHËNUESIT
Zhvillimi i hovshëm i industrisë, prodhimi i energjisë, zhvillimi i trafikut, zhvillimet në
sektorin e bujqësisë janë trysni që i bëhen mjedisit tonë jetësor, trysni që janë në rritje të
vazhdueshme. Për shkak të pasojave gjithnjë e më të mëdha të ndotësve të çliruar nga këto
burime të lartëpërmendura, gjithnjë vjen në rritje ndërgjegjësimi i shoqërisë për mbrojtjen e
mjedisit. Mbrojtja e mjedisit dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i resurseve natyrore vazhdon të
mbetet një nga sfidat më të mëdha të shoqërisë. Në kuadër të politikbërjes, sot vërehet një
përkushtim i vazhdueshëm për mbrojtjen e mjedisit dhe zbatim ligjor të kërkesave për mbrojtjen
e tij, përmes hartimit të legjislacioneve mjedisore, hartimit të strategjive, planeve dhe
programeve mjedisore. Me këtë synohet fuqizimi i sistemit për monitorimin e gjendjes së
mjedisit dhe rritja e kontrollit në zbatimin e legjislacionit mjedisor. Sot, mjedis të pastër në
kuptimin e plotë të fjalës, pothuajse, është e pamundur të hasësh në ndonjë vend të planetit.
Mirëpo, me programet monitoruese synohet të bëhet kontrollimi i çlirimit të ndotësve në mjedis,
të cilët nuk duhet të kalojnë kufinjtë parashikuar, në mënyrë që mjedisi jetësor të mos jetë shkak
i çrregullimeve, sëmundjeve dhe zhdukjes së gjallesave. Poashtu, synohet që çlirimi i ndotësve të
jetë mbrenda suazave të vetërregullimit të ekosistemit.
Në Kosovë, ekziston ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Ligji Nr. 03/L-025). Çdo vit jepen
raporte rreth gjendjes së mjedisit (Gjendja e Mjedisit në Kosovë 2015, Raport;
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Final_shqipja.pdf), ku paraqiten metodologjitë e
monitorimit të mjedisit, shtytësit kryesorë mjedisor (dendësia e popullatës njerëzore), trysnia që i
bëhet mjedisit nga sektorët e ndryshëm zhvillimor sikurse janë: Energjetika, Industria,
Transporti, Bujqësia, Pylltaria dhe Turizmi. Sipas Ministrisë së Mjedisit, vlerësohet se ka rënie të
çlirimit të pluhurit, NOx, dhe SO2 nga Korporata Energjetike e Kosovës (KEK-u), si dhe
metaleve të rënda nga ferronikeli. Në këtë raport, vlerësohet se ka tejkalime të vlerave kufitare
nga grimcat e PM10 dhe PM2.5, në periudhën e monitorimit 2012-2014. Vlerësohet se ujërat
sipërfaqësore nuk janë të rrezikuara nga eutrofikimi. Në zonat industriale është raportuar ndotje e
tokës me metale të rënda. Si rrjete për monitorimin e mjedisit në Republikën e Kosovës janë
rrjeti për monitorimin e cilësisë së ajrit, rrjeti hidrometrik dhe ai për monitorimin e cilësisë së
ujërave të lumenjve.
Edhe pse raportohet për monitorim kimik të mjedisit, një numër i madh i ndotësve, të
cilët janë të pranishëm në mjedis shmangen nga analizat rutine. Shumë herë nuk dihet për
praninë e shumë ndotësve në mjedis, shkallën e rrezikut të tyre, origjinën, përdorimin biologjik,
apo edhe emrin e tyre.
Dihet se monitorimi biologjik është përdorimi i përgjegjësve biologjikë në vlerësimin e
ndryshimeve në mjedis, përgjithësisht, ndryshimeve që ndodhin për shkak të faktorit antropogjen
(http://www.water.ncsu.edu/watershedss/info/biomon.html). Biomonitorimi përfshin përdorimin
e treguesve, llojeve apo komuniteteve treguese, të cilët janë të ndjeshëm dhe mund të pësojnë
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ndryshime të dukshme në përhapjen e tyre dhe në shenjat biologjike që ndodhin herët në
organizëm. Disa prej tyre, mund të mbijetojnë në doza të larta dhe t’i akumulojnë ndotësit e
ndryshëm, apo edhe të jenë shumë të ndjeshëm ndaj tyre.
Biotreguesit, edhe pse në shumicën e rasteve nuk mund të sqarojnë se çfarë ndotësish
mund të kenë shkaktuar ndryshimet e caktuara në organizëm (shpeshherë, ndryshimet e njëjta
mund të vijnë nga ndotës të ndryshëm), ata na tregojnë mbi ndikimin helmues që kanë këto lëndë
mbi këta organizma (Miho A. 2011). Si organizma biotregues për ujin përdoren
makroinveretebrorët bentikë, peshqit, algat, etj. Edhe disa lloje të bimëve ujore përdoren si
tregues të ndotjes (Phillips D.J.H. dhe Rainbow P.S. 1993). Ndryshimet biokimike, gjenetike,
morfologjike dhe fiziologjike të disa organizmave është konstatuar se janë të lidhura me ndikues
të veçantë në mjedis që mund të përdoren si tregues. Edhe pse një munër i madh i parametrave
biokimike, hematologjike, apo histologjike, nuk shërbejnë si parametra për të vlerësuar ndikimin
e një ndotësi të veçantë, është mirë që ata të vlerësohen së bashku, për të pasur një pasqyrë sa më
të qartë të ndikimit të tyre në organizëm. Në varësi nga koha e veprimit (helmim akut apo
kronik) dhe nga doza e substancave toksike, çdoherë efektet e para vërehen në aspektin biokimik,
pastaj fiziologjik, e më vonë edhe në nivel të popullatës (Selimi Q. 2008). Nëse i referohemi
ekspozimit për një kohë të gjatë në një mjedis të ndotur, mund të vihet re akumulimi i
toksikantëve në indet dhe organet e veçanta të njohura si organet shenjë (target organet). Përmes
përcaktimit të përqendrimit të substancave toksike në këto organe si dhe hulumtimit dhe
vlerësimit të aspektit biokimik, histologjik dhe gjenetik të organit mund të arrijmë në përfundim
për efektet që mund të kenë këto substanca toksike në organizëm. Për këtë arsye, çdoherë është e
preferueshme që të zgjidhen organizma me aktivitet të lartë metabolik, siç janë për shembull,
shpendët (në rastin tonë pëllumbi urban – C.Livia) për të ardhur deri te vlerësimi cilësor, por
edhe sasior i ndotjes. Rëndësi të veçantë ka zgjedhja e organeve shenjë të akumulimit (Hutton M.
dhe Godman G.T. 1980). Për këtë qëllim mund të përdoren organizma, të cilët ndodhen rastësisht
në mjedisin e ndotur (monitorimi pasiv i popullatave natyrore), apo edhe organizma që i
nënshtrohen në mënyrë artificiale ndikimit të ndotësve të ndryshëm (monitorimi aktiv) dhe
regjistrohen rezultatet e efekteve të ndotësve.
1.0.1. SHPENDËT SI ORGANIZMA BIOTREGUES
Problemi i akumulimit të metaleve në organizmat shtazorë është hulumtuar nga autorë të
ndryshëm dhe në lloje të ndryshme shtazore. Dihet se në ekosisteme ekzistojnë organizma
hipertolerant ndaj metaleve të rënda, e me këtë edhe hiperakumulatorë, siç janë bimët që janë
të lidhura me mikorrhiza të caktuara, e që janë më pak të ndjeshme ndaj kadmiumit sesa bimët
jo-mikorrhizale. Kështu, për shembull, te simbioza e këpurdhës Paxillus me rrënjët e gjinisë
Pinus, nxitet sistemi mbrojtës fenolik (Schützendübel A. dhe Polle A. 2002), apo edhe bimët e
gjinive Brassica, Sinapis, Alissum dhe Amaranthus (Miho A. 2011). Përmes sistemit rrënjor,
metalet e rënda dhe substancat e tjera toksike të mjedisit futen në organizmin e bimëve, të cilët
normalisht nxisin formimim e radikaleve të lira dhe ROS specieve që sjellin deri te stresi
oksidativ (Dietz K.J. et al. 1999). Disa lloje bimore, megjithatë, kanë specie tolerante, të cilat
mund të mbijetojnë në toka të njohura si metalifere duke përshtatur mekanizmat e tyre në praninë
e metaleve të rënda (Hall J.L. 2002). Këto lloje njihen ndryshe edhe si fitopastrues, të cilët
zbusin përqendrimin e ndotësve në mjedis.
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Shpendët barngrënës, në anën tjetër, duke u ushqyer me bimët e lartëpërmendura (farat
dhe frytet e tyre), do të marrin doza më të larta të metaleve të rënda nga këto bimë për shkak të
fenomenit të bioshumëfishimit dhe kështu përqendrimi do të arrijë kufijtë helmues. Nivelet më
kritike të përqendrimit arrihen në shkallët më të larta trofike të zinxhirit ushqimor.
Në qarqet shkencore, shpendët qysh herët, janë përdorur për të hulumtuar efektet e
ndotjes së mjedisit mbi organizmat e gjallë (Dieter M.P. and Finley M.T. 1978; 1979; Hutton M.
dhe Godman G.T. 1980). Sot, me një intensitet të lartë këto efekte hulumtohen nga autorët e
ndryshëm. Kështu, popullata të egra natyrore, siç janë harabelat – Passer domesticus (Swaileh
K.M.2005), zogjtë insektngrënës - Ficedula hipoleuca (Berglund A. 2009), pëllumbat (Dong-Ha
N. et al. 2004; Elezaj I. et al. 2008, 2011; Frantz A. et al. 2012), trishtilat (Geens A. et al. 2010),
papagajt (Pushpendra P. dhe Rana, K.S. 2012), rosat e egra (Brewer L. et al. 2003) dhe shpendë
të trajtuar me metale të rënda, siç janë pulat (Gabol K. et al. 2014), përdoren për të hulumtuar
efektin e metaleve të rënda dhe substanca të tjera toksike mbi organizëm.
Përdorimi i parametrave të ndryshëm biokimike bëhet më shumë në rastet e
intoksikimeve akute të organizmave. Mëlçia është një organ me rëndësi të shumëfishtë që merr
pjesë në kryerjen e qindra procese të ndryshme, kryesisht metabolizon proteinat, sheqerërat,
yndryrnat, barërat dhe hormonet; ka rol kyç në tretje përmes sekretimit të bilës; detoksifikon
ushqimin
dhe
shërben
si
depo
e
mineraleve
dhe
vitaminave,
etj.
(http://www.ivyroses.com/HumanBody/Digestion/Liver_Functions.php). Normalisht, të gjitha
lëndët që futen në organizëm përmes gypit tretës, që kalojnë në qarkullimin e gjakut, fillimisht
do të futen në mëlçi për t’iu nënshtruar detoksifikimit përmes hepatociteve që kanë rol
fagocitarë, apo proceseve metabolike që zbërthejnë lëndët e padëshiruara. Substancat e ndryshme
toksike, në varësi nga lloji, doza dhe kohëzgjatja e ekspozimit, mund të shkaktojnë nekrozë
hepatike, dëmtim që shoqërohet me rritje të aminotransferazave (ALT dhe AST) në serum.
Aminotranferazat, ngaqë janë enzima intraqelizore, gjatë nekrozës (plasjes së qelizës) për shkak
të humbjes së përshkueshmërisë membranore të qelizës, ato çlirohen në qarkullimin e gjakut
(https://livertox.nih.gov/Phenotypes_ahn.html). Matja e aktivitetit të tyre, do të ishte një pasqyrë
e mirë për të analizuar funksionin e mëlçisë. Mirëpo, edhe dëmtimet e organeve të tjera, siç janë
mushkëritë, veshkat dhe palca e eshtrave mund të rrisin nivelin e AST dhe ALT në serum,
kështuqë, mund të arrihet tek ndonjë përfundim i gabuar nëse përdoren vetëm këta shënues për
analizë.
Sa i përket shënuesve hematologjikë, dihet se një varg substancash toksike, si janë
plumbi (Hutton M. dhe Godman, G.T. 1980) dhe nikeli (Al-Ghanim K.A. 2011), çojnë deri te
ndryshimet e këtyre parametrave. Nëse përqëndrimi i këtyre metaleve është i lartë në mjedis,
atëherë ato do të dëmtojnë një mori organesh, siç janë palca e eshtrave dhe mëlçia, të cilat pastaj
do të pasqyrohen me mosfunksionin, apo dëmtimin e aspektit sintetik të tyre që çojnë deri te
anemitë e ndryshme dhe ndryshimet në numrin e leukociteve (Vinodhini R. dheNarayanan M.
2008). Gjatë intoksikimit akut, zakonisht në fillim sulmohen parametrat biokimikë, e pastaj
hematologjikë të një organizmi. Mirëpo, nëse doza e substancave toksike është e lartë dhe
kohëzgjatja e ekspozimit është e gjatë, atëherë patjetër që do të sjellë edhe të ndryshime të tjera
në nivel fiziologjik. Kështu, në rastet kur është e mundur, studimi do të plotësohej nëse do të
studiohej edhe akumulimi i substancave toksike në organe shenjë, si dhe histologjia e tyre.
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Në shkencë, sot, gjithnjë e më tepër shkohet në drejtim të hulumtimit të një organizmi që
do të ishte më i përshtatshëm për një lloj të ndotjes, si dhe në drejtim të zgjedhjes së një
bioshenuesi, qoftë molekular, biokimik, fiziologjik, strukturor apo i sjelljes, që përgjigjet ndaj
një substance toksike të caktuar. Mirëpo, zakonisht bioshenuesit e përmendur mund të përgjigjen
ndaj substancave toksike të ndryshme. Për këtë është e rëndësishme të përzgjidhen me kujdes
bioshënues, të cilët janë specifikë për një substancë toksike, që kanë kosto të ulët dhe përgjigje të
shpejtë. Për shembull, hulumtimi i aktivitetit të enzimës -aminolevulinik (DAAL) do të ishte
një test specifik për të treguar ndotjen me plumb. Pastaj, prova e kolinesterazës për helmimet me
organofosfate, etj.
1.0.2. Pëllumbi urban (Columba livia) si organizëm tregues
Siç u tha më lartë, ka një kohë të gjatë që në qarqet shkencore përdoren zogjtë për të
hulumtuar ndotjen e mjedisit me metale të rënda. Sa i përket pëllumbit urban (C. livia) ka një
mori përparësish që e bënë atë një organizëm të përshtashëm për biomonitorim.
Pëllumbi urban (Columba livia) i takon familjes Columbride. Foletë e tyre i bëjnë në
koloni (afërsisht 4 metër në distancë nga njëri-tjetri). Studimet e foleve të tyre nga Janiga M.
1991, nëpër nënkulmet dhe kthinat e qendrës së Bratislavës, treguan për një numër shumë të
madh të individëve brenda një sipërfaqeje të vogël. Sipas, Murton R. et al. 1972, kolonitë e tyre
tentojnë të jenë të vendosura në afërsi të burimeve të ushqimit, mirëpo nuk do të thotë që çdoherë
burimet e ushqimit do të jenë të përshtatshme për ndërtimin e foleve. Jo rrallë, ata duhet të
fluturojnë për kilometra të tëra për gjetjen e ushqimit. Ky udhëtim i tyre mund të arrijë edhe
distancë prej 50 kilometrash (Goodwin D.,1983).
Dietat e pëllumbit urban përfshijnë kryesisht bimë (farat, frytet), por ndonjëherë edhe
pakurrizorët dhe ushqimet e lëna nga njerëzit. Ai ka metabolizëm më të lartë se gjitarët për shkak
të ventilimit më të lartë të mushkërive gjatë fluturimit (García A. et al. 1988). Të ushqyerit me
gastrolite që mund të përmbajnë metale të rënda, me specie bimore, të cilat mund të jenë
hiperakumulatorë të metaleve të rënda, si dhe pirja e ujit të ndotur, e rrit mundësinë për
akumulim të metaleve të rënda në organizmin e tij. Jeton në vendbanimet e njerëzve edhe në
rastet kur trafiku është shumë i dendur dhe sasia e pluhurit është shumë e lartë. Jetëgjatësia e tyre
është e shkurtër (2-4 vite për shumicën e individëve, Haag D. 1990). Kështu, pëllumbi për një
kohë të shkurtër mund të akumulojë sasi të mëdha të Pb dhe Cd; të mbijetojë dhe të jetë tregues i
mirë i pasojave që mund të sjellin metalet e rënda në organizëm (Hutton M. dhe Godman G.T.
1980).
Përparësitë e pëllumbit urban që të përdoret për monitorimin e mjedisit të ndotur
qëndrojnë në disa aspekte. Së pari, ai nuk është organizëm migrator dhe paraqet një model të
mirë për të studiuar efektin kronik të ndotësve. Është organizëm i kudondodhur. Ka madhësi të
përshtatshme trupore dhe ofron sasi të lartë të gjakut (10-15 ml) të mjaftueshme për një numër
më të madh të analizave biokimike dhe hematologjike. Ka biotip dhe sjellje të përshtatshme për
të ekperimentuar me të. Prania e tyre në një mjedis me një numër të madh individësh në një
hapsirë të vogël; të ushqyerit, metabolizmi dhe aftësia e lartë për bioakumulim, e bënë këtë
organizëm të përshtatshëm për biomonitorimin e mjedisit të ndotur me metale të rënda.
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1.4.0. METALET E RËNDA
Edhe pse nuk ka një përkufizim të qartë se çfarë janë në të vërtetë metalet e rënda, në
shumicën e rasteve, përkufizohen mbi bazën e dendësisë. Metalet e rënda zakonisht quhen ato
metale që kanë dendësi specifike më të lartë se 5 g/cm3 dhe normalisht janë pjesë e kores së
Tokës. Sot, ato kanë përdorim të gjerë në industri, por janë përdorur që nga kohët e lashta (afër
5000 vite) për qëllime të shumta. Një burim i lartë dhe gjithnjë e më shqetësues është burimi
antropogjen i tyre, që rrjedhë nga aktivitetet e shumta njerëzore.
Efektet e këtyre metaleve në shëndetin njerëzor janë studiuar rregullisht nga organizatat e
ndryshme botërore, siç janë OBSH dhe ASTDR. Për shkak të përdorimit të tyre që nga kohët e
lashta, është ditur për efektet e dëmshme të disa prej tyre (p.sh. plumbit, arsenit), por me
zhvillimin e industrisë, ekspozimi në metale të rënda është rritur shumë. Sot, vendet e zhvilluara,
pothuajse e kanë tejkaluar këtë problem, apo e kanë minimizuar me aplikimin e filtrave të
ndryshëm, ku përqendrimi i këtyre metaleve është gjithnjë e më i vogël në mjedis. Mirëpo, në
vendet e pazhvilluara, edhe sot e kësaj dite ekspozimi në këto metale është i lartë (Järup L.
2003).
Studimet e shumta të autorëve të ndryshëm, të cilët kanë hulumtuar efektin e plumbit
(Pb), kadmiumit (Cd), arsenit (As), merkurit (Hg), nikelit (Ni), zinkut (Zn), bakrit (Cu) në
modele të ndryshme shtazore, tregojnë për efekte të dëmshme që sjellin deri te çrregullimi i
funksionit të organeve, siç janë dëmtimet e aspektit biokimik (ndryshimet e aktivitetit të
enzimave të ndryshme në serum dhe në organe, si, p.sh. aktiviteti i transaminazave (Bersenyi A.
et al. 2003; Dieter M.P. dheWiemeyer S.N. 1978),fosfatazës alkaline (Toman R. et al.,2013),
enzimave të stresit oksidativ në serum (Farombi E. O. et al. 2007), aktivitetit të DAAL-së në gjak
dhe në inde (Milaimi, A. et al 2015), etj. Gjithashtu, është konstatuar që ndodhin edhe
çrregullime të parametrave hematologjike që lidhen me sintezën dhe funksionin e tyre, siç janë
inhibimi i sintezës së hemoglobinës dhe eritrociteve si rezultat i ekspozimit në Pb, Cd dhe Hg
(Katavolos P. et.al. 2007; Hounkpatin A.S.Y. et.al. 2013), si dhe leukocitozë të theksuar për
shkak të ndikimit në sistemit imunitar nga përqendrimi i lartë i Ni dhe Zn në mjedis (Mehjbeen J.
dhe Nazura U. 2013). Helmimet akute kanë rezultuar me ndikime të rënda në fiziologjinë e
organizmit. Kështu, te punëtorët e rafinerisë së nikelit, të cilët aksidentalisht kanë pirë ujin e
ndotur me sulfat dhe klorur të nikelit (1.63 g Ni/litër), përveç parametrave biokimike dhe
hematologjike, kanë kanë pasur edhe simptome të tilla, si: mundim, vjellje, dhimbje barku,
barkqitje, marramendje, lodhje, dhimbje koke, kollë, etj. (Sunderman F.W. et al. 1988).
Intoksikimi me metale të rënda çon edhe te ndryshimi i drejtëpërdrejtë ose i tërthortë i shumë
aspekteve të funksionit qelizor, përmes ndryshimit të nivelit të hormoneve qarkulluese, duke
penguar aftësinë e qelizave ndaj përgjigjes hormonale. Për shembull, dozat shumë të ulëta të
plumbit inhibojnë sintezën e osteokalcinës (protein kalcium lidhëse) së nxitur nga vitamina D3
në qelizat osteoblastike të eshtrave, duke penguar zhvillimin e eshtrave. Të dhënat kanë treguar
që Pb ka pasur efekte toksike në eshtra duke çrregulluar sasinë e kalciumit dhe sistemin e
mesazherit dytësor cAMP (Pounds J.G. et al. 1991).
Raportet e hulumtimeve të nivelit molekular tregojnë së për shkak të ekspozimit në Ni,
Cd, Co dhe Pb arrihet deri te transformimi i gjenotipit të qelizave duke dhënë një fenotip
tumorogjenik, rritje të pakontrolluar të qelizave dhe shprehje të lartë të K-ras onkogjeneve.Kjo
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për shkak të dëmtimit të drejtpërdrejtë të materialit gjenetik të treguar me ngritjen e dëmtimit të
ADN-së dhe aberracioneve kromozomike (p.sh. mikronukleusi) ( Miller A.C. et al. 2001; Letaj
K. et al. 2012). Të gjendur para efekteve të tilla të metaleve, organizmat e gjallë i nënshtrohen
sëmundjeve të ndryshme dhe dëmtimeve gjenetike duke i bërë që këto metale të kenë efekt
mutagjenik, teratogjenik dhe kancerogjenik. Ndryshimet vërehen edhe në aspektin morfologjik,
si: rënje e peshës trupore dhe rënje të dimensioneve të organeve. Poashtu, është konstatuar se
metalet e rënda të tilla si; Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Hg, As, etj., kanë efekte toksike në histologjinë e
testikujve, veshkave, mëlçisë, shpretkës dhe trurit, duke shkaktuar nekrozë dhe dëmtime të tjera
te kafshë të ndryshme.
1.1.0.6.Plumbi (Pb)
Plumbi (Pb) është përdorur që nga kohët e lashta për qëllime të ndryshme. Sot,
komponimet e Pb përdoren për prodhimin e pigmenteve, baterive, si shtesë të benzinës, si
aliazhe, si përbërës të municionit, etj. (Govind P. dhe Madhuri S. 2014). Sasia më e lartë e
plumbit së pari vjen nga minierat e plumbit dhe pastaj edhe nga reciklimi i metalit ose baterive.
Plumbi gjendet në mjedis në mënyrë natyrore, por sasia më e lartë e tij në mjedis vjen nga
veprimtaritë njerëzore. Rritja më e lartë e përqendrimit të tij ka qenë për shkak të përdorimit të
shtesave të benzinës, sidomos në mes të viteve 1950-2000, por edhe nga minierat, apo fabrikat e
tjera të metaleve që e përdorin plumbin, aliazhet dhe komponimet e tij. Ai gjendet në tokë, më së
shumti afër rrugëve, në shtëpi të vjetra të lyera me ngjyra që kanë përmbajtje plumbi, në zona të
minierave dhe industrive, në krematoriume, në gropat me mbeturina të rrezikshme, etj..
Ekspozimi me plumb mund të vijë përmes ajrit, ujit, ushqimit, nga vendet e punës që
lidhen me përdorimin e Pb, minierat dhe trafiku i dendur (Gangoso L. et al. 2009). Nga mjedisi i
ndotur me Pb, ai mund të futet në zinxhirët ushqimorë përmes pluhurit të depozituar, shiut, i cili
shplan metalet e rënda nga ajri dhe ndot tokën, e pastaj nga toka futet në kulturat bujqësore
(Govind P dhe Madhuri S. 2014). Grimcat e vogla të Pb futen në organizëm përmes mushkërive
dhe me anë të gjakut shumë shpejtë shpërndahen në organet tjera, ndërsa grimcat e mëdha
kthehen me kollitje në pështymë. Këto pastaj mund të futen në gypin tretës. Pasi futet në
organizëm, me anë të gjakut, Pb udhëton drejtë indeve të buta, siç janë: mëlçia, veshka,
mushkëritë, truri, shpretka, muskujt dhe zemra. Pas disa javëve, shumica e sasisë së Pb lëviz në
drejtim të eshtrave dhe dhëmbëve (ATSDR, 2007).
Plumbi nuk ka ndonjë rol biologjik. Ka informacione të shumta mbi ndikimin e tij në
shëndetin e njeriut dhe gjallesave tjera, ku efektet e tij negative shprehen edhe në doza shumë të
ulëta të Pb në gjak (<20 μg/dL). Toksicitetin e tij e shpreh në një varg sistemesh të organeve, si:
sistemi nervor, tretës, kardiovaskular, urinar, riprodhues, imunitar dhe hormonal. Në doza prej
<10 μg/dL në gjakun e njeriut, ai inhibon sintezën e hemoglobinës përmes inhibimit të aktivitetit
të enzimës dehidrataza e acidit δ-aminolevulinik (Elezaj I. et al. 2011; Plakiqi M.A. et al. 2015).
Nëse organizmi do të ekspozohej në doza të ulëta, por për një kohë të gjatë, atëherë Pb do të
shkaktonte toksicitet kronik, duke u akumuluar në organet shenjë të tij që janë indet e forta
(eshtrat). Akumulimi i tij varet nga fiziologjia e organizmit. Për shkak të afinitetit të lartë për
eshtrat, Pb mund të akumulohet duke filluar që nga koha embrionale deri në moshën e shtyer
(Jelea S.J. dheJelea M. 2009). Pb tenton të akumulohet më shumë te moshat e reja sesa te të
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rriturit për shkak të metabolizmit të lartë të rinjve si pasojë e efektit mbrojtës të organizmit
kundër helmimit me plumb. Ndryshimet në akumulim përsa i përket moshës mund të vijnë për
shkak të ndryshimeve në përthithje, depozitim dhe shpërndarje të metalit të Pb në inde (Goyer R.
A. dhe Clarkson TH.W. 2001; Rader J.I. et al. 1981). Në rastet kur minjve të racës SpragueDawley u është dhënë acetat plumbi përmes ushqimit në kohëzgjatje prej 6 javëve, atëherë është
konstatuar sasi e lartë e Pb në veshkë dhe femur. Femuri i minjve të rinj ka akumuluar më shumë
plumb sesa të rriturit për shkak të formimit të shpejtë të eshtrave.
Te moshat e reja është konstatuar që Pb së pari akumululohet në sistemin hematopoetik
dhe atë nervor, si organe të para shenjë (Rader J.I. et al. 1981). Në rastet kur organizmi i tillë
preket nga ndonjë sëmundje metabolike; nga humbja e baraspeshës hormonale, siç është
çrregullimi i funksionit të gjëndrrës paratiroide, apo edhe gjendjet e stresit, atëherë plumbi mund
të mobilizohet nga eshtrat. Si pasojë e kësaj, ai rikthehet në gjak dhe futet përsëri në indet e buta
edhe pas një kohe shumë të gjatë, ndonjëherë pas 2 dekadave (Jelea S.J. dhe Jelea M. 2009). Pb i
gjendur në qelizat e indeve të buta, shkakton një varg ndryshimesh biokimike, molekulare dhe
strukturale, të cilat interferojnë me proçeset qelizore, siç janë: mitoza, motiliteti, funksioni
enzimatik, etj. (Pounds J.G. et al. 1991). Përveç mëlçisë, e cila shërben si organ shenjë i parë i
plumbit, është dokumentuar që Pb akumulohet shumë edhe në veshkë. Sipas, Hutton M. dhe
Godman G.T. 1980, plumbi i akumuluar në veshkë sjell deri te degjenerimi difuz i tubuleve
proksimale të veshkës. Kështu, theksohet se veshka mund të jetë ndër organet kryesore shenjë
bashkë me eshtrat dhe mëlçinë. Në eshtra është konstatuar që rritja e përqendrimit të Pb të
akumuluar ul shkallën e mineralizimit të eshtrave. Sipas, Gangoso L. et al. 2009, në studimet e
kryera te shkaba egjiptiane (Neophron percnopterus), pas gëlltitjes me ushqim të dozave
subletale të Pb, në humerus është konstatuar deminarilizimi i ashtit kompakt, i cili ishte
proporcional me rritjen e përqendrimit te Pb në gjak dhe në humerus. Ky akumulim rritej me
kalimin e moshës dhe shkaktonte thyeshmëri të eshtrave duke sjellur te thyerja e tyre.
Pb ka aftësi konkuruese me jonet tjera të metaleve, siç janë Zn dhe Cu për të njejtat vende
lidhëse në enzima. Sa më e lartë që të jetë sasia e Pb të akumuluar, aq më e lartë do të rezultojë
edhe përqendrimi i Zn brenda organit shenjë dhe anasjelltas. Studimet e bëra në kafshë të
ekspozuara në komponime të plumbit konstatojnë që Pb nxit dëmtime oksiduese të ADN-së,
proteinave dhe lipideve duke indukuar stresin oksidativ, i cili rezulton me efekt toksik (R. C.
Patra R.C. dhe Swarup R. 2004).Veçanërisht, prodhohen radikalet perokside, që nxisin
peroksidimin e lipideve. Ngaqë membrana qelizore në përbërje ka acide yndyrore të pangopura,
kjo ka sjellë deri te oksidimi i tyre në mëlçi dhe tru (Patra R.C. et al., 2001). Në testet in vivo, te
gjitarët është konstatuar që Pb shkakton dëmtimin e ADN-së. Poashtu, në kulturat e lira qelizore
të gjitarëve, ai inhibon aktivitetin e ADN-së dhe ARN-së (Casarett dhe Doull’s Toxicology
2001). Acetati dhe subacetati i plumbit janë komponimet më kancerogjene, që shpien deri te
paraqitja e tumoreve (adenomave dhe karcinomave) të veshkës, të trurit, të mushkërive dhe
sistemit hematopoetik, ngaqë kanë veti karcinogjenike dhe kokarcinogjenike. Për më shumë, Pb
është mutagjen dhe teratogjen kur përthithet në sasi të lartë. Ai dobëson funksionin riprodhues,
funksionet e mëlçisë dhe tiroides, si dhe ndërhyn në rezistencën ndaj sëmundjeve infektive
(EPA, 1979). Në eksperimentet e bëra me dallëndyshet e trajtuara me acetat plumbi është
konstatuar edhe ngecja në rritje, çrregullimi në lëvizje, çrregullimet në baraspeshim, në të
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ushqyerit dhe në termorregullimin e individëve të rinj dhe mungesë në sjellje, gjë që e lidhin
plumbin me efekte teratogjene (Burger J. dhe Gochfeld M. 2000).
1.1.0.7. Kadmiumi (Cd)
Kadmiumi (Cd) ka përdorime të shumta në industri për shkak të vetive të tij të larta
antikorrozive. Ai përdoret për galvanizim dhe elekroformim, si stabilizues i pigmenteve për
plastikë, për ngjyra, për prodhimin e Ni/Cd baterive, për aliazhe dhe komponime elektronike.
Përveç industrisë së minierave dhe rafinerive të metaleve, Cd gjendet thuajse çdo herë si pjesë
përbërëse e mineraleve të zinkut dhe plumbit. Është element i përdorur vetëm në 50 vitet e
fundit, por është një burim i rëndësishëm i ndotjes së mjedisit (ATSDR, 2012).
Kadmiumi mund të çlirohet në tokë, ujë dhe ajër edhe nga përdorimi i plehrave fosfatike,
nga djegia e fosileve dhe mbeturinave. Ai mund të akumulohet në organizmat ujorë dhe në
kultura bujqësore. Në ajër (oksidet, kloridet dhe sulfatet) ekziston si grimca ose në formë të
avujve. Mund të transportohet në distancë të largët në atmosferë dhe pastaj të depozitohet në tokë
dhe në sipërfaqet ujore. Faktorët, si pH-ja dhe përbërja organike e tokës rrisin lëvizjen e tij. Ai
mund të lidhet fortë me përbërësit organikë të tokës dhe pastaj të thithet nga sistemi rrënjor i
bimëve dhe eventualisht të kyçet si përbërës i ushqimit (ATSDR, 2012). Ekspozimi i njerëzve
fillimisht vjen nga ushqimi. Bimët, siç janë spinaqi dhe sallata e gjelbër, patatet dhe drithërat,
farat e sojës, kikirikut dhe lulediellit, përmbajnë sasi të lartë të Cd, afërsisht 0.05– 0.12 mg
Cd/kg. Gjethet e duhanit akumulojnë sasi të lartë të Cd. Nëse konsumohet 1 pako e duhanit
brenda ditës, vlera e Cd do të jetë 1–3 μg Cd/ditë.
Kadmiumi në ajër mund të çlirohet edhe nga gazrat e makinave dhe të thithet nga qeniet e
gjalla dhe pastaj, të futet në qarkullimin e gjakut, ku lidhet me albuminat e gjakut për shkak të
strukturës së ngjashme kimike që ka me zinkun (Hutton M. dhe Goodman G.T. 1980). Te
pëllumbat urbanë të zonave të ndotura me metale të rënda, është konstatuar që Cd është
koakumulator bashkë me zinkun. Nga gjaku, Cd mund të shpërndahet në organe. Fillimisht, Cd
depozitohet në mëlçi dhe pastaj në veshkë, testikujt, sistemin imunitar dhe nervor. Në brendësi të
këtyre organeve Cd mund të qëndrojë për 20–30 vite, duke shkaktuar me këtë rast toksicitet,
çrregullime, sëmundje dhe kancer të këtyre organeve (Goering P.L. et al. 1995; Govind P. dhe
Madhuri S. 2015). Kur Cd përthithet nga organizmi dhe futet në gjak, ai lidhet në eritrocite, apo
me albumina. Në mëlçi indukon metaltioninën dhe lidhet me të (protein e pasur me cisteinë), e
cila mundëson akumulimin e lartë të tij (Patrick L. 2016). Ky kompleks lirohet shumë ngadalë
për të qarkulluar pastaj në veshkë, por edhe në eshtra, pankreas, gjëndrra adrenale dhe placentë.
Në hulumtimet e shumë autorëve, veshkat paraqiten si organe shenjë për akumulimin e
Cd. Studime te zogjtë e detit kanë treguar se ata kanë pasur përqendrim të lartë të Cd në veshka
dhe kanë përmbajtur metaltioninën të pranishme si protein mbrojtëse në mëlçi dhe veshkë. Në
krahasim me mëlçinë, përqendrimi i Cd ka qenë 6 herë më i lartë në veshkë (480 mg/kg të peshës
së zogjve). Edhe pse ka qenë e pranishme kjo protein mbrojtëse, studimet ultrastrukturale në
nivel histologjik kanë treguar per lezione të ndryshme nefrotoksike (Osborn D. dhe Nicholson
K.J. 1984) dhe që metaltionina si protein nuk mund të mbrojë veshkën nga dëmtimet. Mekanizmi
i veprimit në nivel qelizor është pak i njohur, megjithatë dihet se Cd lidhet me mitokondritë e
qelizave dhe inhibon frymëmarrjen qelizore (75%) dhe fosforilimin oksidues (100%) në
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përqendrime shumë të ulta (Fowler B.A.1978). Dëmtimet tjera janë të lidhura me stresin
oksidativ dhe shterrimin e grupeve tiole. Cd lidhet me grupet sulfidrike në inde, bën
peroksidimin e lipideve dhe harxhimin e glutationit brenda qelizës. Poashtu, inhibon enzimat
antioksiduese, siç janë katalaza, Mn – superoksid dismutaza dhe Cu/Zn superoksid dismutaza
(Wasowics W. 2001).
Studimet biokimike në organizmat e ndryshëm tregojnë për efektet e dëmshme të Cd në
veshkë që pasqyrohen me rënjen e sasisë së kreatininës dhe proteinave tjera në seum
(Babaknejad N.et al. 2015). Veprimi hepatotoksik i Cd shprehet përmes rënies së aktivitetit të
transaminazave në serum të shoqëruar me lezione nekrotike në histologjinë e mëlçisë (Diaby V.
et al. 2016). Cd njihet edhe si dëmtues i indeve hematopoetike. Kështu, Gill T.S. dhe Epple A.
1993), konstatuan anemi për shkak të ndikimit të Cd në veshkë dhe shpretkë. Hounkpatin A.S.
et.al. 2013, të minjtë e racës Wistar të trajtuar me CdCl2 (2.5 2.5 mg/kg Cd), konstatuan rënie
domethënëse të numrit leukociteve dhe eritrociteve, rënje të përqendrimit të hemoglobinës dhe
vlerë të ulët të hematokritit. Këto të dhëna kanë sugjeruar që Cd shkakton disfunksion të mëlçisë
që pasohet me leukopeni dhe trombocitopeni. Poashtu, hemoglobinemia vjen si shkak i
tendencës për makrocitozë dhe hipokromi hematopoetike në mëlçi.
Janë të njohura edhe rastet kur bashkë me dëmtimin e funksionit biokimik dhe fiziologjik
të indit në të cilin është akumuluar kadmiumi, të vërehen edhe ndryshime morfologjike, si rënie e
peshës trupore dhe pengesa në rritje te zogjtë e pulave, që është shoqëruar edhe me refuzim të
ushqimit, humbje të oreksit dhe keqformime të organeve, ndryshime që kanë qenë paralele me
përqendrimin e metalit të Cd në inde (Okeke O.R. et al. 2015).
Kadmiumi ka efekt dedritues në funksionin e qelizave dhe shkakton anormalitet në
madhësinë e tyre. Ndryshimet degjenerative janë vërejtur në indet hematopoetike të pulave të
trajtuara me Cd në ushqim. Po ashtu, edema e indit veshkor, hipertrofia dhe dëmtimi i veshkës
kanë qenë të pranishme edhe në përqendrime të vogla të Cd në këtë ind (Gabol K.M. et al. 2014).
Cd njihet edhe si një element, i cili sjellë deri te çrregullimet endokrine te njerëzit. Për shkak të
interaksioneve të shumta në testikuj, ndodh çrregullimi i barrierës testikul-gjak përmes hallkës së
sinjalit të transduksionit dhe molekular, siç janë p38 mitogjen-protein kinaza e aktivizuar.
Transportuesit e Cd dhe metalotioninës indukojnë stresin oksidativ, si dhe prishin ekuilibrin e
Zn2+ dhe Ca2+ që shërbejnë si ndërmjetësues qelizorë (Siu E.R. et al. 2009).
Cd është i njohur si metal gjenotoksik, i cili rrit rrezikun për kancer në organet ku është
akumuluar (Patrick Lyn. 2016). Te punëtorët e ekspozuar në Cd dhe Pb, afër 50-60% e tyre kanë
pasur dëmtime kromozomale (Fowler B.A.1978), përmes prodhimit të radikaleve të lira, të cilat
ndryshojnë aktivitetin mitokondrial dhe informacionin gjenetik.
1.1.0.8.Zinku (Zn)
Zinku është ndër elementet më të përhapura në koren e Tokës. Ai gjendet në ajër, tokë, ujë
dhe në të gjitha indet. Ka përdorime të shumta në industri për shkak të vetive antikorrozive të tij.
Përdoret për galvanizim; për krijimin e aliazheve me bakër; për krijimin e baterive, etj.
Komponimet më toksike të tij janë kloruri, oksidi, sulfati i zinkut, të cilat përdoren për prodhimin
e ngjyrës së bardhë, qeramikës, gomave dhe për mbrojtjen e drurit. Kloruri i zinkut është
përbërës i duhanit (ATSDR, 2005).
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Zn është element i domosdoshëm. Ai është pjesë e të gjitha indeve dhe lëngjeve trupore, ku
lidhet me proteina, aminoacide të plazmës dhe mund të jetë pjesë integrale e hormoneve dhe
enzimave. Meqë rëndësia e tij është e lartë, duke pasur parasysh që shërben si koenzimë në
funksionet e shumë enzimave, atëherë mungesa e tij shprehet me efekte të shumta. Në mungesë
të tij inhibohet rritja e organizmit, shfaqen një mori sëmundjesh serioze metabolike, nuk
funksionon imuniteti, rritet mundësia për infeksione dhe inhibohet pjekja seksuale.
Zinku mund të futet në ajër, ujë dhe tokë si rezultat i proceseve natyrore dhe njerëzore.
Shumica e Zn futet në mjedis nga minierat, pasurimi i mineraleve të Zn, Pb dhe Cd, prodhimi i
çelikut, djegia e qymyrit dhe mbeturinave. Këto aktivitete e rrisin sasinë e tij në ajër, në
shumicën e rasteve në formë të grimcave, të cilat pastaj përhapen në ujë dhe në tokë. Gjallesat
mund të marrin zinkun nga uji i pijshëm. Mesatarja e dozës ditore të zinkut të marrë përmes
dietës shkon 5,2-16,2 mg (ATSDR, 2005). Ajri afër zonave industriale mund të ketë sasi të larta
të Zn, ku mesatarja e lëshimit të Zn është 5 µg/m3/ vit. Një sasi e lartë e tij mund të çlirohet edhe
nga vaji i makinave, lëngjet e sistemit ftohës, frenat dhe gomat (Bounagua M. et al. 2014). Edhe
pse është element i domosdoshëm, në doza të larta mund të jetë toksik. Kështu, ai mund të
inhibojë funksionin e enzimave të shumta në mëlçi dhe në gjak (Brumbaugh W.G. et al. 2010)
edhe në doza shumë të vogla mbi vlerat referente (Maret W. 2013). Toksiciteti akut i Zn varet
nga komponimi i tij. Komponimi më toksik është evidentuar të jetë oksidi dhe kloruri i zinkut.
Efektet e këtyre komponimeve shihen më së shumti në gypin tretës dhe sistemin e
frymëkëmbimit. Në gjak, komponimet e Zn shkaktojnë leukocitozë (Maret W. 1999). Dozat
subletale të Zn (5,0 dhe 10,0 mg /L) te peshqit shkaktojnë rënje të sasisë së Hb në gjak, të
shoqëruar me rënje të vlerës së Htc dhe numrit të eritrociteve. Si rezultat i ndryshimit osmotik të
gjakut ndodh liza e eritrociteve, si dhe është vërtetuar një rritje e lehtë e limfociteve (Ovie K.S.
dhe Ubogu E.O. 2008). Ekspozimi në komponime të Zn sjell të rënia e proteinave të plazmës për
shkak efektit të dëmshëm që kanë këto komponime në veshkë dhe mëlçi, të cilat pastaj çojnë në
jashtëqitjen e proteinave nga veshka, apo inhibimin e sintezës së tyre në mëlçi (Ovie K.S. 1995).
Disa komponime të Zn, siç janë nanogrimcat e ZnO në përqendrim 50-500 ppm, është
konstatuar që kanë efekt citotoksik dhe gjenotoksik në kulturat in vitro të limfociteve njerëzore.
Në 62,2% të rasteve është konstatuar hemoliza e eritrociteve dhe rritja e nivelit të enzimave
antioksiduese. Poashtu, janë prodhuar edhe ROS speciet të shoqëruara me harxhimin e
glutationit, glutation-S-transferazës, si dhe rritja e nivelit të natrium peroksidazës, katalazës dhe
peroksidimit të lipideve (Khan M. et al. 2015).
Nëse organizmat i nënshtrohen për një kohë të gjatë ekspozimit në Zn, ai ka tendencë të
akumulohet në organe, siç janë: eshtrat, ku njëkohësisht edhe përqendrimi i Pb dhe Cd ka qenë i
lartë. Akumulimi i Zn në këto raste shihet si efekt mbrojtës, për shkak të rritjes së metaltioninës.
Pb, Cd dhe Zn kanë rol konkurues për të njejtat vende lidhëse të proteinave në organet shenjë, siç
është mëlçia, veshkët, gonadet, etj. Ky efekt konkurues i Zn përshkruhet si efekt mbrojtës i tij
kundër ndotjes me Cd dhe Pb (Hutton M. dhe Goodman G.T. 1980).
1.1.0.9.Bakri (Cu)
Bakri (Cu) është komponent përbërës i mineraleve. Pas përpunimit të tij industrial, ai
mund të përdoret si metal ose aliazh në prodhimin e fijeve të telit, fletëve metalike, tubave dhe
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produkteve tjera metalike. Komponimet e tij, sidomos, sulfati i bakrit (CuSO4) përdoren shumë
në bujqësi. Mjedisi mund të ndotet me Cu përmes çlirimit të tij nga minierat e bakrit dhe fabrikat
e metaleve tjera, nga depozitimi i mbeturinave, djegia e mbeturinave dhe qymyrit, si dhe
përdorimi i pesticideve. Ai mund të çlirohet edhe nga burimet natyrore (p.sh. pluhuri, toka,
proçeset vullkanike, kalbja e bimëve, djegia e pyjeve, etj.), (ATSDR, 2004).
Cu është element i domosdoshëm, i cili është kofaktor i shumë enzimave në reaksione të
shumta kimike. Ndryshimet e përqendrimit të Cu në organizëm mund të dëmtojnë efektin e
këtyre enzimave të varura nga bakri. Cu merr pjesë edhe në sintezën e hemoglobinës, në
metabolizmin e barnave, ksenobiotikëve dhe karbohidrateve, në biosintezën e katekolaminave,
etj. Poashtu, Cu lidhet edhe me mekanizmat antioksidues (ATSDR, 2004).
Në përqendrime të larta edhe Cu është toksik për organizmat e gjallë. Ai shkakton anemi,
leukopeni, osteoporozë, dëmtim të mëlçisë dhe veshkave, irritim të zorrëve dhe lukthit,
imunotoksicitet, etj. Ai mund të futet në organizëm përmes ushqimit, ujit dhe ajrit të ndotur me
Cu. Pas kësaj, ai kalon në gjak dhe përhapet në organizëm.
Shumë autorë kanë konstatuar që mëlçia dhe veshka janë organe shenjë për Cu. Në
përqendrim të lartë, ai akumulohet, duke shkaktuar çrregullime, sëmundje të ndryshme dhe
kancer në këto organe (Hasan M.Z. dhe Seth T.D. 1981). Përveç simptomave të zakonshme në
gypin tretës dhe atë frymëshkëmbyes, Cu shkakton dëmtime të veshkave dhe mëlçisë, madje
edhe vdekjen e organizmit. Sipas ATSDR, 2004, ende nuk ka të dhëna që Cu mund të shkaktojë
kancer te njeriu dhe kafshët. I gjendur edhe në formë të lirë në organizëm, Cu mund të katalizojë
formimin e radikaleve hikroksile shumë reaktive, ku si pasojë, nxit dëmtimin oksidativ dhe
ndërhyn me ngjarje të rëndësishme qelizore. Kjo pastaj mund të shpjerë në metabolizëm
jonormal të Cu dhe në ndryshime neurodegjenerative në organizëm (Gaetke L.M. dhe Chow
Ch.K. 2003). Ekspozimi kronik çon deri te akumulimi i Cu edhe në indet e forta (femur dhe
tibie). E rëndësishme është të theksohet që sasia e lartë e Pb në organizëm, do të nxitë fillimisht
akumulimin e lartë të Zn në po të njejtat organe shenjë. Mirëpo, këto përqendrime të larta të Pb
dhe Zn çdoherë çojnë në rënie të përqendrimit të Cu. Kjo e dhënë mbështetet nga autorët, të cilët
te minjtë e gjinisë Rattus, pas administrimit të Pb, ose të Pb dhe Zn bashkë, kanë vërejtur
përqendrim të lartë të Pb dhe Zn në mëlçi dhe veshkë, por njëkohësisht rënie të përqendrimit të
Cu në këto organe. Kjo për shkak se Cu dhe Zn luftojnë për të njejtat vende lidhëse në proteinë
dhe sugjerohet që ekspozimi i organizmit në metale të rënda shtyp metabolizmin e Cu në
organizëm (Hasan M.Z. dhe Seth T.D. 1981). Në rastet e intoksikimit me Cu, çdo herë preferohet
dhënia e Zn dhe acidit askorbik. Zn largon Cu nga vendet lidhëse, ku ai mund të ketë formuar
radikale të lira (Gaetke L.M. dhe Chow Ch.K. 2003).
Pas intoksikimit me Cu, te njerëzit është konstatuar se Cu ka efekte hematologjike që
shoqërohet me met-hemoglobinemi (3.4 – 42 %) dhe me hemolizë (47-65%) rapide (Kurisaki E.
et al. 1988; Agarwal S.K. et al. 1993). Verdhëza hepatocelulare është shfaqur në pacientët e
helmuar me CuSO4 (Agarwal S.K. et al. 1993). Poashtu, efektet e CuSO4 janë shoqëruar me
bllokim të veshkëve, lezione histologjike prej atyre të lehtave deri te nekroza e tubuleve
nekrotike (Chugh K.S. et al. 1977). Efektet e tij janë vërejtur edhe në mëlçi, veshkë dhe testikuj.
Sipas, Mohammed S.A. et al. 2013, minjtë e racës Albino, pasi janë ushqyer me CuSO4 është
vërejtur një rënie domethënëse e peshës së testikujve dhe rritje e jonormale të spermatozoideve
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që është shoqëruar me rënie domethënëse të numrit të tyre. Poashtu, në testikujt e minjëve është
vërejtur zvogëlim i diametrit të tubuleve seminifere, qelizave të Sertolit, speramtogonieve dhe
epitelit germinal, pasi ata janë trajtuar me 200 mg/kg CuSO4 (Babaei H. et al. 2012).
1.1.0.10.

Nikeli (Ni)

Nikeli është përbërës i kores së Tokës. Komponimet e tij janë të rëndësishme në industrinë
moderne dhe përdoren në galvanizim, elektroformim, për prodhimin e baterive të Ni/Cd, si dhe
për pajisjet elektronike. Aliazhet e nikelit përdoren për prodhimin e veglave, makinerive dhe
armatimit. Gjithashtu, Ni përdoret edhe për prodhimin e stolive si dhe për prodhimin e protezave
mjekësore. Vlerësimet e rreziqeve nga nikeli dhe komponimet e tij në ajër, rezultojnë se rrjedhin
nga burimet antropogjene si; djegia e mbeturinave të karburanteve, rafinimi i metalit të Nikel-it,
djegia e mbeturinave komunale, prodhimi i çelikut, prodhimi i aliazheve nga nikeli dhe djegia e
qymyrit (ASTDR, 2005). Djegia e karburanteve paraqet burimin kryesor të ndotjes së ajrit me
komponime të nikelit (Merian E. 1984). Kështu, përqendrimi i nikelit në zonat e industrializuara
dhe urbane është vlerësuar të jetë rreth 120-170 ng/m3 kurse, në zonat fshatare rreth 6-17 ng/m3.
Nikel përmbajnë edhe endoprotezat, barnat e ndryshme të ndotura me nikel (p.sh.
albumina, mediumi radiokontrast, lëngu për hemodializë), stolitë, monedhat ose enët e kuzhinës
që janë prodhuar nga aliazhet e nikelit, të cilët mund të shkaktojnë me përthithjen e nikelit nga
lëkura (ASTDR, 2005). Poashtu, pirja e duhanit mund të rrisë më tepër thithjen e Ni (Grandjean
P. et al. 1984). Burim tjetër i Ni për popullatën njerëzore janë edhe dietat, ku disa perime si
mielli i tërshërës, spinaqi, asparagus, kakao dhe arrat përmbajnë sasi të lartë të nikelit (IARC,
1990).
Pavarësisht nga paqartësitë, që nga viti 1920, është sugjeruar që nikeli mund të ketë efekte
të larta fiziologjike në organizëm. Është raportuar që mungesa e nikelit te minjtë rezulton me
rritje të vdekshmërisë paralindjes, me zhvillim të dobët të mëlçisë dhe zvogëlim të masës
trupore. Varësia e rritjes nga nikeli ka qenë më e shprehur në gjeneratën e dytë, ku gjithashtu,
është vërejtur anemia që është shfaqur me zvogëlim të sasisë së hemoglobinës dhe vlerës së
hematokritit (Nielsen F.H. et al. 1991). Gjithashtu, te këto kafshë është vërejtur edhe zvogëlimi i
sasisë së metaleve tjera në mëlçi, përfshirë këtu hekurin, bakrin dhe zinkun. Nikeli përfshihet
edhe në metabolizmin e karbohidrateve dhe aminoacideve, duke marrë pjesë në aktivitetin e disa
enzimave. Disa enzima që njihen mirë në botën e baktereve, përmbajnë nikel (Maroney M.J.
1999). Për shembull, bakteria Helicobacter pylorus, që është e përfshirë në shfaqjen e ulçerës
dhe karcinomës së lukthit, përmban ureazën e varur nga nikeli. Në përqendrime të vogla, Ni
është i nevojshëm edhe për formomin e eritrociteve (proçesi i hematopoezës).
Në ajër, nikeli mund të çlirohet nga proceset vullkanike, djegia e qymyrit dhe mbeturinave,
aktivitetet e minierave dhe industria e nikelit. Me këtë rast, industritë e nikelit, gjatë shkarkimit
të tyre, çlirojnë Ni edhe në ujë. Poashtu, grimcat e tij në ajër, pas reshjeve kthehen në tokë. Për
shkak të lëvizshmërisë të tij të lartë, në kushtet e tokës acidike, mund të futet në rrjedhën e
ujërave nëntokësore.
Dihet, që sasia e lartë e nikelit në ajër shkakton alergji, kancer, sëmundje jo malinje, astmë,
konjuktivit, dhe reaksione inflamatore të traktit frymëshkëmbyes. Pas aplikimit parenteral të
kripërave të Ni te kafshët eksperimentale, ndryshimet toksike janë vërejtur në mushkëri dhe
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veshkë, të cilat mund të konsiderohen si organe shenjë për toksicitetin e nikelit. Sipas (ATSDR,
2005), pas marrjes së sasive të larta të Ni, është konstatuar rritje të vdekshmërisë së të
porsalindurve dhe rënie të peshës trupore të kafshëve.
Komponimi më toksik i nikelit është karbonati i nikelit. Ekspozimi i njeriut për 30-180
minuta në ajër me Ni(CO)4, në përqendrim (50 mg /m3), ka shkaktuar simptoma si kokëdhembja
frontale, marramendja, neveria, vjellja, dhembja në gjoks, kolla e thatë, dispnea, cianoza,
takikardia, djersitja, etj. (Sunderman F. dhe Kincaid J. 1954).
Sa i përket ndikimit të nikelit në parametrat biokimike, është vërtetuar se pas dhënjes
intraperitoneale (I.P.) të 107 mmol Nikel (III) acetat/kg të peshës trupore, te meshkujt e minjve të
gjinisë Rattus F344/NCr, është vërejtur rritje e aktivitetit të alanin aminotransaminazës (ALT)
për 330% dhe aspartat aminotransmainazës (AST) për 240% (Misra, M. et al.,1988). Funksioni
sintetizues i mëlçisë për proteina totale dhe albumina ka qenë i ulur te grupi i ekspozuar krahas
kontrollit, por jo në shkallë domethënëse. Aktiviteti i fosfatazës alkaline dhe glutamiltranspeptidazës në serum, kanë qenë i rritur, por jo në shkallë domethënëse (Sunderman F. dhe
Kincaid J. 1954). Efektet nefrotoksike, si edema dhe degjenerimi i parenkimës, janë konstatuar te
punëtorët meshkuj, të cilët aksidentalisht kanë konsumuar ujin e pijshëm të ndotur me sulfat dhe
klorur të nikelit. Gjithashtu, ka pasur ngritje të përqendrimit të urinë-albuminës (68, 40 dhe 27
mg/g kreatininë) (Sanford et al., 1988). Te këta pacientë, është konstatuar edhe leukocitoza.
Sipas (NTP, 1996), në rastin e ekspozimit 13 javor të minjve të racës F344/N në NiO, është
konstatuar që numri i leukociteve dhe eritrociteve; vlera e hematokritit (Htc), sasia e
hemoglobinës (Hb), kanë qenë minimalisht të ngritura, sidomos te femrat. Mirëpo, sipas (Cempel
M. 2004), nikeli nuk ka ndonjë ndikim specifik në parametrat hematologjike, sikur se ka plumbi
në aktivitetin e D-AAL-së, dhe pesticidet në aktivitetin e acetilkolinesterazës, (Schweinsberg F.
dhe Karsa L.V. 1990).
Në përqendrime të larta, Ni është toksik dhe shoqërohet me akumulim të tij në mëlçi,
veshka, organet riprodhuese dhe mushkëri. Në këto organe është konstatuar se shkakton një varg
çrregullimesh dhe sëmundjesh (Eisler R. 1998). Eksperimentet me ekspozim në sasi të lartë të Ni
kanë treguar se nikeli ka efekt teratogjen dhe karcinogjen. Në organizëm, Ni formon komplekse
me ATP-në, aminoacidet, peptidet, proteinat, ADN-në, etj. (Kalahasthi R. et al. 2006).
Ekspozimi në Ni shkakton formimin e radikaleve të lira në inde të ndryshme, të cilat çojnë në
modifikimin e bazës së ADN-së, duke rritur peroksidimin lipidik dhe ndryshimin e homeostazës
së kalciumit dhe sulfurit. Fillimisht shkakton harxhim të glutationit dhe lidhet me grupet
sulfidrike të proteinave. Akumulimi i tij në organizëm nxit aktivizimin e rrugëve sinjalistike dhe
rolin mbrojtës enzimatik, si dhe antioksidant kundër toksicitetit dhe karcinogjenocitetit (Das
K.K. et al. 2008).
1.5.0. PARAMETRAT BIOKIMIKE
Për të identifikuar besueshmërinë e rrezikshmërisë së ndotësve të mjedisit është e
nevojshme njohja e niveleve të ndryshme të organizimit biologjik. Mekanizmat më të besueshëm
ekotoksikologjik konsiderohen bioshënuesit biokimikë, të cilët janë përgjegjës potencial për të
zbuluar shkakun e efekteve në nivele më të larta të organizimit (Jemec A. et al. 2010). Për këtë
qëllim përdoret aktiviteti i enzimave dhe komponentëve tjerë qelizorë. Te shpendët, për këtë
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qëllim është përdorur profili biokimik i plazmës së gjakut. Kështu, janë analizuar: dehidrataza e
acidit -aminolevulinik (DAAL), transaminazat (ALT, AST), fosfataza alkalike, katalaza,
glutation transferaza, laktat dhe glutamat dehidrogjenaza, proteinat totale, kreatin kinaza, etj.
(Katavolos P. et al. 2007; Abou Hadeed A.H. et al. 2008; Selimi Q. 2008; Elezaj I. et al. 2011).
Ndotësit e ndryshëm natyrorë, e sidomos ata me natyrë antropogjene shkaktojnë dëmtime të
ndryshme në qeliza, të cilat si pasojë do të çojnë në ngritjen apo uljen e këtyre parametrave.
Varësisht prej natyrës, llojit, kohëzgjatjes së ekspozimit, do të nxiten dëmtimet eventuale të
qelizave, të cilat kanë për pasojë prishjen e përshkueshmërinë qelizore dhe me këtë rast kalimin e
enzimave intraqelizore në qarkullimin e gjakut. Analizimi i aktivitetit të këtyre enzimave dhe
proteinave tjera në gjak, do të ishte një pasqyrë fillestare, mjaft e rëndësishme për vlerësimin e
gjendjes funksionale të organit të caktuar.
1.2.0.6. Alanin amino transaminaza (ALT)
Në biokimi, transaminazat ose aminotransferazat janë enzima që katalizojnë reaksionin e
tranaminimit midis aminoacideve dhe α-ketoacideve. Për të qenë më të saktë, ky reaksion
(transaminimi) përfshin çuarjen e grupit aminik nga aminoacidet, tek α-ketoacidet dhe
shndërrimin e α-ketoacidit në një aminoacid tjetër. Transaminazat janë metaloenzima të varura
nga jonet e zinkut. Enzimat e tilla janë të rëndësishme për prodhimin e llojeve të ndryshme të
aminoacideve, dhe matja e përqendrimit të transaminazave në gjak është e rëndësishme për
diagnostifikimin patologjive të ndryshme te njerëzit dhe kafshët. Transaminazat veprojnë nën
ndikimin e koenzimës së tyre piridoksal-fosfat (vitamina B6), e cila shndërrohet në
piridoksaminë në fazën e parë të reaksionit.
Alanin transaminaza ose ALT mund të quhet edhe si serum glutamik piruvik
transaminaza (SGOT) ose alanin aminotransferazë (ALAT). Kjo enzimë gjendet në serum dhe në
inde të ndryshme, por zakonisht është e lidhur me mëlçinë. Ajo katalizon dy hallka të ciklit të
alaninës: katalizon transferimin e grupit aminik nga alanina në α-ketoglutarat dhe si produkt i
këtij transaminimi të kthyeshëm janë piruvati dhe glutamati. Zakonisht, në klinikë përdoret si
pjesë e testit diagnostifikues të funksionit të mëlçisë, për të përcaktuar shëndetin e saj. Rritja e
madhe e aktivitetit të ALT-së, shpesh sugjeron për ekzistencën e problemeve tjera mjekësore, siç
janë nekroza e qelizave të mëlçisë që vërehet gjatë hepatitit viral, apo edhe dëmtimet toksike të
mëlçisë. Mirëpo, një rritje e aktivitetit të ALT-së vërehet edhe te infarkti i miokardit, problemet
në kanalin e tëmthit, mononukleoza infektive ose miopatitë. Prandaj, rritja e aktivitetit të ALTsë, nuk do të thotë çdoherë që ekziston një problem mjekësor vetëm në mëlçi
(http://www.acb.org.uk/Nat%20Lab%20Med%20Hbk/ALT.pdf). Rritje e lehtë e aktivitetit të saj
vërehet edhe te dëmtimet akute të veshkave.
1.2.0.7. Aspartat aminotransaminaza (AST)
Aspartat transaminaza (AST), mund të quhet edhe serum glutamik oksaloacetik
transaminaza (SGOT) ose aspartat aminotransferaza (ASAT). Sikurse ALT, edhe AST është një
enzimë tjetër e lidhur me qelizat parenkimore të mëlçisë. Më pak është gjetur edhe në veshka,
zemër dhe muskuj të skeletit, në eritrocite dhe në tru. AST shndërron aspartatin dhe α–
ketoglutaratin në oksalacetat dhe glutamat, si dhe anasjelltas. ALT zakonisht merret si tregues
më specifik i inflamacioneve të mëlçisë sesa AST. Vlerat e AST-së mund të ngriten edhe gjatë
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sëmundjeve të organeve të tjera, siç janë: zemra te infarkti i miokardit, muskujt, pankreatiti akut,
anemia hemolitike, disa djegie, sëmundjet akute veshkore, sëmundjet muskuloskeletale dhe
traumat. Infarkti akut i miokardit, rrit shumë aktivitetin e AST-së në plazmë, ndërsa aktiviteti i
ALT-së ngritet shumë pak. Në anën tjetër, dëmtimi i indit hepatik shpie në rritje shumë më të
lartë të aktivitetit të ALT-së, se sa të AST-së. Të dhënat shkencore tregojnë që këta dy parametra
(ALT dhe AST), janë teste të mira për të treguar dëmtimin (nekrozën) e hepatociteve, por nuk
mund të merren si teste specifike për hepatotoksicitet. (http://semmelweis.hu/biokemia.pdf). Duke
pasur parasysh funksionet e shumta të mëlçisë, kapaciteti i transportit të anioneve, metabolizimi i
barnave, aspekti biosintetik i saj, nuk mund të shqyrtohen vetëm përmes transaminazave (Thapa
B.R. dhe Walia A. 2007).
1.2.0.8. Fosfataza alkaline (FA)
Fosfata alkaline (FA) është një metaloenzimë që përmban zink. Ka disa forma të kësaj
enzime (izoforma) që kodohen nga gjene të ndryshme. Është e përhapur në të gjithë trupin, por
më së shumti lidhet me eshtrat (osteoblastet), zorrën e hollë (qelizat e mukozës), mëlçinë (qelizat
e sistemit të tëmthit), placentën dhe veshkat (tubulet proksimale). Roli i FA-së përfshihet në
katalizimin e procesit të formimit të grupeve fosfat nga ato pirofosfat. Te njerëzit, zakonisht
shërben si parametër për sëmundjet hepatobiliare (obstruksionet e kanalit biliar) dhe verdhëzën,
ku në këtë rast rritet shumë aktiviteti i saj në plazmën e gjakut. Poashtu, edhe në rastet e
sëmundjeve të eshtrave (sëmundja e Paget-it, osteomalacia, osteodistrofia renale), rast që rritet
aktiviteti i osteoblasteve haset rritja e aktivitetit të FA-së. Rritja e aktivitetit të saj haset edhe në
rastet e hipotireoidizmit, kretenizmit dhe enteriteve. Në rastet e toksicitetit me bakër, ulet
aktiviteti i saj, për shkak të konkurrencës së Zn dhe Cu (http://www.acb.org.uk/docs/defaultsource/amalc/alp.pdf). Ngaqë kanë rol konkurrues me jonet e Zn, po ashtu, një rritje e
përqendrimit të Pb dhe Cd në eshtra, apo organe të tjera do të shpiente te inhibimi i aktivitetit të
kësaj enzime (Hutton M. dhe Goodman G.T. 1980).
1.2.0.9. Proteinat totale (PT)
Gjaku është një kompleks i qelizave në pezulli në mjedisin e lëngët, që është plazma e
gjakut. Proteinat e plazmës përbëjnë afërsisht 8% të saj. Tërësia e këtyre proteinave përbën atë
që quhet proteina totale. Dihet se në serum, fibrinogjeni, i cili me rregull përfshinë 3-6% të
proteinave totale të plazmës, humbet. Për këtë arsye, çdo herë analizat e proteinave totale bëhen
në plazmën e gjakut. Këto proteina ndahen në dy fraksione: albuminat dhe globulinat, të cilat
ndahen edhe në nënfraksione të tjera. Roli i këtyre proteinave në gjak është i ndryshëm. Ato
mund të çaminohen për të dhënë ketoacidet, të cilat mund të prodhojnë energji, apo të
transformohen në karbohidrate dhe lipide. Disa proteina të tjera kanë rol transportues të
metabolitëve, joneve të metaleve, karbohidrateve dhe lipideve. Gjithashtu, enzimat, antitrupat
dhe disa hormone kanë natyrë proteinike. Sinteza e këtyre enzimave bëhet kryesisht në mëlçi.
Për shembull, fibrinogjeni dhe protrombina që kanë rol në koagulimin e gjakut, sintetizohen në
mëlçi. Sasia e tyre matet me g/l. Çdo rënie apo ngritje e sasisë së tyre në plazmë, përdoret për të
vlerësuar aspektin sintetik dhe aspekte të tjera të mëlçisë. Poashtu, proteinat e gjakut e ruajnë
presionin osmotik. Sasia e tyre në plazmë rritet në rastet e dehidratimit, por vërehet një rënie e
sasisë së tyre në rastet e sëmundjeve të veshkave (proteinat humbin përmes urinës), insuficiencës
së mëlçisë, e cila pastaj nuk mund të prodhojë albumina. Sasi e tyre bie edhe te sëmundjet akute,
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kronike dhe kanceroze. (http://www.austincc.edu/mlt/chem/chemlab10proteins.pdf). Studimet
me shpendë kanë treguar që prania e metaleve të rënda, me theks të veçantë Pb, Cd dhe Ni, nxit
peroksidimin e lipideve që pastaj, nxisin stresin oksidativ dhe më këtë modifikojnë sasinë e
proteinave. Në këtë rast, oksidimi i proteinave është pasojë e metaleve të rënda (Carparova M. et
al., 2008; Kurhalyuk N. et al. 2009).
1.2.0.10. Dehidrataza e acidit -aminolevulinik (DAAL)
Dehidrataza e acidit -aminolevulinik (DAAL), njihet ndryshe edhe si PBG sintetaza, që
funksionin e saj e shpreh në hallkën e dytë të biosintezës së tetrapiroleve. Tetrapirolet janë
komponime të mëdha makrociklike, të cilat rrjedhin nga një rrugë e përbashkët biosintetike.
Produkti i fundit, uroporfirinogjeni III, përdoret për të sintetizuar një numër të madh të
molekulave të rëndësishme, përfshirë vitaminën B12, hemin, klorofilin, koenzimën F430,
fitokromobilinën, etj. (Tanaka R. dheTanaka A. 2007). Faza e parë e sintezës së tetrapirolit është
sinteza e 5-acidit aminolevulinik ALA, përmes dy rrugëve:
1. Kondenzimi i suksinil CoA dhe glicinës duke përdorur ALA sintetazën;
2. Dekarboksilimi i glutamatit përmes tre enzimave të ndryshme: glutamil-tRNA
sintetaza, glutamil-tRNA reduktaza dhe glutamat-1-semialdehid aminotransferaza.
(http://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/IPR001731)
Faza e dytë është shndërrimi i ALA në uroporfirinogjenin III, përmes tri enzimave:
Porfobilinogjen sintetaza (ose ALA dehidrataza), që kondenson dy molekula ALA për të
prodhuar porfirinogjenin (PBG); hidroksimetilbilan sintetaza (PBG deaminaza) që të
polimerizojë katër (4) molekula të PBG-së në preuroporfirinogjen (struktura tetrapirole); si dhe
uroporfirinogjen III sintetaza, e cila lidh dy njësi piroli për të dhënë uroporfirinogjen III. Për të
sintetizuar hemin, uroporfirinogjeni III dekarboksilohet dhe shndërrohet në koproporfirinogjen
III, nën veprimin e enzimës uroporfirinogjen III dekarboksilaza.
Studimet e ndryshme japin të dhëna për progresion të efekteve negative të plumbit në
popullatat njerëzore dhe shtazore. Efektet toksike të Pb mund të shkaktojnë çrregullime të
ndryshme në shumë lloje të organizmave, përfshirë sistemin nervor, urinar, riprodhues dhe të
gjakut. Sikurse metalet tjera të rënda, për shkak të dendësisë të lartë që kanë, edhe Pb mund të
akumulohet në organe, siç është mëlçia, veshkat, e sidomos indet e forta (femuri dhe tibia). Në
këto të ashtuquajtura organe shenjë, një ndër efektet e para të tij është inhibimi i aktivitetit të
enzimës DAAL (Elezaj I. et al. 1988; Elezaj I. et al. 2011; Plakiqi A.M. et al. 2015). Shumë herët
është ditur nga qarqet shkencore se Pb nxit ndryshime në sistemin hematologjik duke inhibuar
aktivitetin e disa enzimave që përfshihen në biosintezën e hemit (Hutton M. dhe Goodman G.T.
1980).
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Figura. 1.1. Fazat e sintezës së hemit. Roli i dehidratazës ALA dhe roli i plumbit në sintezën e hemit.

Në figurën 1.1., dallohet që plumbi atakon veprimin e dy enzimave: DAAL-së dhe
ferrokelatazës. Inhibimi i veprimit të të dyja enzimave shpie në inhibimin e sintezës së hemit,
por shumë më e ndjeshme është enzima DAAL. Kjo enzimë është e varur nga zinku dhe
përmban grupe sulfidrike. Disa metale, si: Pb (Hutton M. dhe Goodman G.T. 1980; Elezaj I. et
al. 2013), Hg (Emanuelli T. et al 1996) dhe metale të tjera që oksidojnë grupet sulfidrike
modifikojnë aktivitetin e DAAL-së. Prandaj DAAL inhibohet nga substancat, të cilat
konkurrojnë me jonet e Zn ose oksidojnë grupet sulfidrike, të cilat pastaj, çojnë në situata të
lidhura me stresin oksidativ. Siç kuptohet, Pb inhibon sintezën e DAAL-së ngaqë ndryshon
strukturën katërsore të kësaj enzime për shkak të veprimit antagonist që ka me Zn (Drasch G.A.,
1987). Për këtë arsye, Pb mund të shkaktojë anemi si rezultat i inhibimit të DAAL-së dhe
shkurtim të jetëgjatësisë së eritrociteve. Poashtu, është konstatuar se Pb nxit prodhimin e pakët të
hormonit eritropoetinë që pastaj, shpie në pjekjen e papërshtatshme të qelizave pararendëse të
eritrociteve, të cilat kontribuojnë në anemi. Pb mund të inhibojë aktivitetin e DAAL-së në doza
shumë të ulëta <10 to >60 μg/dL gjak (ATSDR, 2007). Te pëllumbat urban që kanë jetuar në
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zonat me aktivitet industrial është konstatuar që përqendrimi i Pb ka qenë 3 herë më i lartë se sa
te grupi i kontrollit (Elezaj I. et al. 2013). Madje, edhe sasitë tepër të vogla të Pb në gjak kanë
inhibuar aktivitetin e DAAL-së në popullatat që kanë jetuar ne zonat urbane (Dieter M.P. dhe
Finley M.T. 1979).
Megjithatë, ka shumë pak të dhëna rreth efektit që mund të ketë metalurgjia e nikelit në
aktivitetin e organizmave të gjallë. Për këtë arsye ne kemi përcaktuar sasinë e plumbit në gjak
dhe aktivitetin e DAAL-së në gjakun e pëllumbave urbanë (C.Livia), ngase kemi menduar që
plumbi mund të jetë si komponentë e rëndësishme e pranishme në këtë zonë.
1.6.0. PARAMETRAT HEMATOLOGJIKE
Gjaku i shpendëve përmban tre lloje qelizash: Eritrocitet, leukocitet dhe trombocitet.
Për shkak se gjaku i shpendëve nuk mund të ruhet mirë (p.sh. gjatë transportit), është e
rëndësishme që rezultatet hematologjike të merren sa më shpejtë që është e mundur. Për dallim
nga gjitarët, eritrocitet e shpendëve kanë bërthamë dhe mund të kenë formë eliptike. Poashtu,
qelizat e gjakut janë më të mëdha se sa qelizat e gjitarëve.
Vlerat e parametrave hematologjikë mund të jenë burim i rëndësishëm informativ dhe me
vlerë diagnostike në patologjitë e ndryshme. Poashtu, këta parametra, në disa raste mund të jenë
edhe sinjale për ekuilibër të dëmtuar ekologjik (Lashev L. et al. 2009). Përdorimi i parametrave
hematologjikë për të identifikuar efektet e metaleve të rënda përdoret shumë shpesh. Substanca e
ndryshme toksike nga mjedisi mund të ndikojnë drejtëpërdrejtë në gjakun periferik, apo edhe të
atakojnë palcën e eshtrave (vend i krijimit të qelizave të gjakut), që për pasojë do të ketë
ndryshime në numrin e qelizave, e me këtë edhe në vlerën e hematokritit. Po ashtu dihet që
substancat e ndryshme toksike, përmes ndikimit që kanë në hallkat e ndryshme biokimike të
qelizave, qoftë eritrociteve, qoftë palcës së eshtrave, sjellin edhe deri te ndryshimi në sasinë e
hemoglobinës në eritrocite, të cilat janë thelbësore për frymëmarrjen qelizore.
1.3.0.1. Eritrocitet
Siç u tha më lartë, eritrocitet e shpendëve kanë formë eliptike dhe janë qeliza nukleare
(http://people.eku.edu/ritchisong/birdcirculatory.html). Ato nuk përmbajnë organele qelizore,
përveç mitokondrieve, por kanë proteinat rrjetëzore të quajtura spektrina si dhe kripëra në
përqendrim të afërt me atë të gjitarëve (0,9%). Në një numër te madh të llojeve të shpendëve,
madhësia e tyre arrin në 6–12 mikron. Numri i tyre në gjak është 2,5 – 4 milion/mm3. Në
brendinë e tyre gjendet e lokalizuar hemoglobina. Eritrocitet sintetizohen në palcën e eshtrave,
më pak në mëlçi, shpretkë dhe timus dhe jetëgjatësia e tyre është 28-35 ditë. Meqenëse, eshtrat te
shpendët janë pneumatike dhe nuk kanë palcë eshtërore, atëherë sinteza e eritrociteve kryhet në
palcën hematopoetike që gjendet në radius, ulnë, femur, tibie otarsus, etj. Prodhimi i tyre në
palcën eshtërore nxitet drejtëpërdrejtë nga eritropoetina e veshkës, në përgjigje të uljes së sasisë
së O2 në gjak. (http://www.poultry.msstate.edu/pdf/courses).
Në studimet e autorëve të ndryshëm është konstatuar që intoksikimi me metale të rënda
çon deri në ndryshimin e numrit të eritrociteve. Kështu, sipas Solomon P. et al. 2014, pasi lepujt
janë ushqyer me bimë foragjere të ndotura me metale të rënda, është konstatuar një rënje e
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numrit te eritrociteve. Numër i konsideruar i ndryshimeve hematologjike është vërtetuar edhe në
rastet kur punëtorët e rafinerisë së nikelit aksidentalisht kanë pirë ujin e ndoturr me sulfat dhe
klorur nikeli në sasi prej 7,1-35,7 mg Ni/kg. Me këtë rast, është raportuar një rritje e lehtë e
numrit të eritrociteve (NTP, 1996). Studimet me shpendë kanë treguar se te trishtili (Parus
major), që ka jetuar në afӫrsi tӫ metalurgjisӫ së plumbit nӫ Belgjikӫ, eritropenia ka shkuar
paralel me rritjen e sasisӫ e Pb nӫ gjak (sa mӫ e lartӫ sasia e Pb nӫ gjak, aq mӫ e ulӫt vlera e
parametrave hematologjike, Geens A. et al. 2010). Rezultate të tilla kanë raportuar edhe Elezaj I.
et al. 2011; 2013, te pëllumbat urbanë që kanë jetuar në Mitrovicë (zonë e ndotur me plumb).

Figura 1.2. Pamje mikroskopike e qelizave të gjakut (eritrocite dhe leukocite) te shpendët.

Te pulat, të cilat kanë konsumuar ushqim të trajtuar me doza të ndryshme të Pb dhe Cd,
është konstatuar që parametrat hematologjike ulen nën ndikimin e plumbit, por rriten në doza të
ulta të Cd. Dozat e larta të plumbit shkaktojnë hemolizë të eritrociteve dhe shkurtojnë
jetëgjatësinë e tyre (Gabol K. et al. 2012). Mirëpo, një rritje e numrit të eritrociteve të papjekura
është vërejtur te Ficedula Hypoleuca Pall, shpend i familjes paserine, i cili ka jetuar në një zonë
të ndotur me metale të rënda në Rusi (Belskii E.A. et al. 2005). Siç duket, ndotja me metale të
rënda ka ndikim negativ në statusin hematologjik të shpendëve dhe mund të përdoret si
bioshënues i suksesshëm për monitorimin e ndikimeve negative të ekspozimit të popullatave të
pëllumbit urban.
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1.3.0.1. Leukocitet
Qelizat e bardha të gjakut (leukocitet) luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e
shpendëve nga agjentët infektues, siç janë viruset dhe bakteret. Shpendët kanë disa lloje
leukocitesh. Të njohura si qeliza të sistemit imun, ato sintetizohen nga qelizat multipotente të
njohura si hematopoetic stem cells (qeliza burimore hematopoetike). Zakonisht gjenden në gjak
dhe në limfë. Te shpendët numri i tyre është afër 20 000/mm3 dhe mund të prodhohen edhe në
mëlçi, në indin limfatik, në Bursa Fabricius, shpretkë, timus dhe zorrë. Dy tipet e tyre janë:
Agranulocitet (monocitet dhe limfocitet) dhe Granulocitet (heterofilet, bazofilet, euzinofilet),
figura.1.2.
Studimet kanë treguar se ndotja mjedisit ndryshon karakteristikat cilësore dhe sasiore të
qelizave të gjakut, duke rezultuar me simptoma toksike. Hematotoksiciteti ndodh kur
komponentët e gjakut kanë pësuar anomali në numër ose strukturë, që pastaj ndikon në
funksionin normal të tyre. Në studimet e bëra me papagaj që kanë jetuar në mjedis të ndotur me
okside të Pb dhe Zn, për 60 ditë me radhë, ӫshtӫ konstatuar rritje e numrit tӫ leukociteve (Pathak
P. dhe Rana K.S. 2012). Levengood J.M. et al. 2000, te rosat e trajtuara me Zn, është konstatuar
leukocitozë. Poashtu, te shpendët e zonave të ndotura me metale të rënda nga metalurgjia e
plumbit (Elezaj, I. et al. 2013) dhe metalurgjia e nikelit (Elezaj, I. et al. 2011) është konstatuar
leukocitozë, e cila është rritur proporcional me rritjen e përqendrimit të Cd, Ni dhe Zn në veshkë
dhe mëlçi. Në rastet e ndotjes me Pb është konstatuar leukopeni (Gabol K. et al. 2012). Siç
duket, metalet e rënda në përqendrim të lartë, ndikojnë në humbjen e aftësisë mbrojtëse të
organizmit. Për këtë arsye organizmat i nënshtrohen infeksioneve të ndryshme bakteriale, të cilat
pasqyrohen me leukocitozë.
1.3.0.2.Hematokriti (Htc)
Hematokriti (Htc) është një parametër hematologjik, i cili tregon raportin në përqindje
midis plazmës dhe elementeve të gjakut. Zakonisht, vlerat normale të tij merren nga 35-55%. Në
vlerën e hematokritit kanë ndikim të tre llojet e qelizave të gjakut. Vlerat nën 35% do të ishin
tregues për anemi (eritropeni), ngaqë Htc më së shumti lidhet me përqendrimin e eritrociteve në
gjak. Në rastet kur vlerat e Htc-së janë më të larta se 55%, flitet për policitemi, e cila merret si
normale në rastet kur organizmat i nënshtrohen kushteve të hipoksisë. Edhe vlera e Htc-së
përdoret për të vlerësuar ndotjen e mjedisit me ndotës të ndryshëm, poashtu, edhe me metale të
rënda. Plumbi është treguar që shkakton eritropeni, e që refletohet me përqindje të ulët të Htc-së.
Geens A. et al. 2010, te trishtili, konstatuan ulje të përqendrimit të Htc-së që ishte proporcional
me rritjen e përqendrimit të Pb dhe Cd në gjak. Poashtu, Levengood J.M. et al. 2000, te rosat e
trajtuara me Zn, kanë konstatuar vlerë të ulët të Htc-së, krahasuar me grupin e kontrollit. Rënia e
vlerës së Htc-së është tregues që provon efektet toksike të metaleve të rënda që ndikojnë në
aktivitetet metabolike dhe hematopoetike të organizmit (Vinodhini R. dhe Narayanan M. 2009).
1.3.0.3. Hemoglobina (Hb)
Sistemi i frymëshkëmbimit i shpendëve është i ndryshëm nga ai i gjitarëve, ndërsa
hemoglobina (Hb) e tyre është funksionalisht e afërt. Hemoglobina (Hb) është proteinë, e cila
sintetizohet në proeritroblaste (qelizat progjenitore të eritrociteve në palcën eshtërore) dhe
vazhdon edhe në fazën retikulocitare. Ajo është e lokalizuar në brendinë e eritrociteve, por në
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sasi në vogël gjendet e tretur edhe në plazmë. Sasia normale e hemoglobinës në eritrocitet e
shpendëve është 8-12 g/dl. Për shembull, te pulat, vlera e Hb-së është: 9,3 mg%, te rosat: 10,3
mg% dhe te gjeldeti: 10,3 mg% (http://scholar.cu.edu.eg). Hb e shpendëve, sikurse e
vertebratëve tjerë ka 4 nënnjësi, ku secila prej tyre ka vendet lidhëse për oksigjen. Hb është
proteinë tetramere që konsiston në dy nënnjësi α dhe dy β. Është një metaloproteinë që përmban
hekur dhe roli i saj është të bart oksigjenin nga mushkëritë drejt të të gjitha indeve dhe organeve
të trupit. Ajo, gjithashtu, është e përfshirë në transportin e gazrave tjera, siç është CO2, i cili
lidhet me proteinën globinë duke formuar të ashtuquajturën karbaminohemoglobinë. Hb mbart
edhe molekulat e oksidit të azotit që lidhet me grupet tiole të globinës (Epstein F. H. dhe Hsia C.
C. W. 1998). Në shumicën e vertebrorëve, molekula e Hb-së përbëhet nga 4 nënnjësi globulare.
Secila nënnjësi përbëhet nga vargjet proteinike të lidhura me hemin - një grup joproteinik. Hemi
konsiston në një jon të hekurit që mbahet në një unazë heterociklike të quajtur porfirin, e cila ka
katër molekula të pirolit që lidhen me jonet e hekurit në qendër.
Te shpendët e rritur, hasen dy tipe të hemoglobinës: Hb-A dhe Hb-D, ku Hb-A, ka
afinitet më të ulët për lidhjen e O2. Mirëpo, Hb e shpendëve është parë të jetë më kooperative me
O2, se sa Hb e vertebrorëve të tjerë. Kështu, vërehet që lidhja e një molekule O2 me Hb lehtëson
lidhjen e molekulës tjetër të O2 nga Hb-ja. Përparësi e këtij kooperimi është rritja e dërgimit të
O2 në inde. Hb e shpendëve futet në reaksion me inozitol fosfatazën dhe inozitol tetrafosfatazën.
Kjo lidhje mundëson që Hb të mos ndikohet nga lidhja e CO2, i cili tenton të lidhet në vendet
oksigjen lidhëse.
Studimet me gjakun e shpendëve kanë treguar se edhe Hb mund të përdoret si një
parametër i rëndësishëm për të hulumtuar ndikimin e metaleve të rënda në organizëm.
Hulumtimet me mjellmat kanë treguar se me rritjen e përqendrimit të Pb dhe Cd në gjak, sasia e
hemoglobinës ulet (Katavolos P. et al. 2007). Poashtu, rezultate të tilla të hemoglobinemisë së
shkaktuar nga Pb dhe Cd, konstatuan edhe Geens A.et al. 2010, te gurgulli dhe Belskii E.A. et
al. 2005, te trumcakët. Përveç Pb dhe Cd, te patat e egra është konstatuar se edhe nikeli shkakton
hemoglobinemi (Brewer L. et al. 2003).
1.7.0. PARAMETRAT HISTOLOGJIKE
Mëlçia është e lokalizuar në anën e djathtë të abdomenit, menjëherë nën diafragmë. Është
gjëndrra më e madhe në organizëm, e mbështjellur me një kapsulë fibroze, të cilën indi lidhor e
ndan në dy lobe: lobin e majtë dhe të djathtë. Ajo, gjithashtu, ka edhe dy lobe të vogla: lobin
kuadrat afër fshikëzës biliare dhe lobin kaudat, afër venës cava. Vendi ku takohen katër lobet me
enët e gjakut që hyjnë ose dalin nga mëlçia është porta hepatis. Secili lob i saj është i ndarë në
lobule të imta hepatike, që janë njësi strukturale dhe funksionale të mëlçisë (Fig. 1.3.). Lobulet
konsistojnë në shumë qeliza hepatike që janë të renditura në mënyrë rrezore nga vena qendrore.
Kanalet vaskulare të quajtura sinusoide hepatike kufizohen në mes vete përmes qelizave stellata.
Gjaku që arrin nga gypi ushqyes, sjell lëndët ushqyese në sinusoide dhe bashkë me oksigjenin që
vjen nga arteria hepatike ushqen hepatocitet (qelizat parenkimore). Qelizat e Kupffer-it (qelizat
jo-parenkimore), të cilat janë të fiksuara në shtresën e brendshme (endotelium) të sinusoideve
largojnë bakteret e ardhura përmes ushqimit me anë të fagocitozës (Fig. 1.4.). Pastaj, përmes
venës qendrore gjaku largohet në drejtim të trupit me anë të venës hepatike. Në brendinë e
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hepatociteve hasen kanalikulet biliare, të cilat bashkohen në një kanal të vetëm që është duktusi
biliar (Shier D. et al. 2002).

Figura. 1.3. Lobulet hepatike. A) Prerja tërthore e lobuleve hepatike. B) Prerje gjatësore e një seksioni të zmadhuar
të lobulit hepatik. C) Mikrografia e dritës së lobuleve hepatike.

Mëlçia kryen një varg veprimtarish metabolike, siç janë:
1. Metabolizmi i karbohidrateve (ndihmon mbajtjen e përqendrimit normal të sheqerit në
gjak), ku shërben si depo e glikogjenit;
2. Metabolizmi i lipideve, përfshirë oksidimin e acideve yndyrore, sintezën e
lipoproteinave, fosfolipideve dhe kolesterolit;
3. Metabolizmin e proteinave, ku përfshihen proçese si çaminimi i aminoacideve, formimi i
uresë, sinteza e proteinave plazmatike.
Mëlçia shërben edhe si depo e vitaminave, mineraleve dhe glikogjenit. Ka rol në
homeostazën e hekurit në gjak përmes krijimit të ferritinës. Ajo shkatërron eritrocitet e vjetëruara
dhe fagociton agjentët e huaj, si dhe bën detoksifikimin e gjakut nga materiet toksike (Shier D. et
al. 2002).
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Figura.1.4. Paraqitje skematike e llojeve të qelizave hepatike.

Duke pasur parasysh të gjitha funksionet e sipërpërmendura të mëlçisë, mund të themi që
mëlçia është një organ, i cili sulmohet shumë shpesh nga substancat toksike të natyrave të
ndryshme, përfshirë këtu edhe metalet e rënda, të cilët në sasi të lartë tentojnë të akumulohen në
indin e mëlçisë. Duke pasur parasysh faktin se mëlçia është një organ shumë dinamik, atëhere,
histologjia e saj do të ishte një tregues shumë i mirë i ndikimit të metaleve të rënda në
organizëm. Përdorimi i histologjisë së mëlçisë si një bioshënues, jo vetëm që është i qëlluar, por
edhe do të plotësonte rezultatet e ndikimit të metaleve të rënda në parametrat biokimike dhe
hematologjike. Në studime të ndryshme histologjike është konstatuar që paralel me akumulimin
e metaleve të rënda në mëlçi, për shkak të stresit oksidativ që shkaktojnë këto metale (Leonard
S.S. et al. 2004; Flora S.J.S.et al. 2008), kemi edhe vakuolizim të indit, apoptozë të qelizave,
nekrozë, etj. Ndryshime të tilla kanë dhënë metalet si Pb, Cd, Ni, Cu, Zn dhe komponimet e tyre
në mëlçinë e shpendëve të ndryshme (Gabol K. et al. 2014). Shpendët (Anas Platyrhynchos dhe
Fulica atra) që kanë jetuar në afërsi të minierës së Pb në Poloni, në një lum ku ka pasur
shkarkime të metaleve të rënda, krahas përqendrimit të lartë të Pb dhe Cd në indin e mëlçisë janë
konstatuar ndryshime, siç janë: çrregullimet cirkulatore (kongjestion), ndryshimet retrogresive,
inflitrimi leukocitar, nekroza në afërsi të enëve të gjakut dhe degjenerimi vakuolar (Łukasz J.et
al. 2013). Poashtu, vendosja e peshqve në ujë të trajtuar me doza subletale të nikelit (5.7 mg/l),
ka dhënë ndryshime në mëlçi, siç janë: kongjestioni dhe nekroza hepatocelulare proporcinale me
kohëzgjatjen e ekspozimit, pastaj, vakuolizimi i hepatociteve, hipertrofia dhe çarja e tyre. Ni, Zn
dhe Cu i përqendruar në mëlçinë e shpendëve - Gallinula chloropus ka sjellë gjithashtu, deri te
agregimi i makrofagëve me granula të zeza, kongjestion sinusoidal, infiltrim limfocitar,
degjenerimi i hepatociteve dhe nekroza fokale (Salamat N. et al. 2014).
Veshka ka ngjyrë të kuqërremtë dhe formë si fasule. Te shpendët, veshkët janë më të
gjata dhe të holla krahasuar me gjitarët; kanë strukturë lobulare të ndara në një numër më të
vogël të lobeve; janë të tipit metanefridik dhe kanë numër dy herë më të madh të glomeruleve të
vogla krahasuar me nefronet e gjitarëve. Kjo i jep rëndësi të veçantë veshkës së shpendëve si
organe që kanë rol kyç në metabolizmin dhe ekskrecionin e materieve. Secila nga veshkat ka
sipërfaqen e saj konkave dhe konvekse. Sipërfaqja konkave (hilum renalis) është vendi në të
cilin futet arteria veshkore dhe del vena veshkore. Vendi ku del ureteri quhet pelvisi renal. Ato
mbështillen me ind dhjamor (kapsula veshkore).
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Veshka ka dy zona: korteksin në periferi dhe medulën në brendinë e saj. Në medulë
vërehen piramidat veshkore që në maje kanë papillat veshkore të kthyera nga pelvisi. Indi
medular duket i vijëzuar për shkak të pranisë së tubuleve veshkore, ndërsa indi kortikal duket
granular dhe formon një shtresë mbi medullë (Fig. 1.5, 1.6.). Njësia strukturore e saj është
nefroni, i cili përbëhet nga nënnjësitë funksionale të tij që janë glomeruli dhe tubulet renale
(Shier D. et al. 2002).

Figura. 1.5. Ndërtimi i veshkës. Paraqitje skematike e korteksit dhe medulës së veshkës.

Funksioni i themelor i veshkës është që të bëjë rregullimin e vëllimit, përbërjes dhe pH-së
së lëngjeve trupore. Kështu, ajo largon lëndët e tepërta dhe të panevojshme jashtë organizmit.
Ajo gjithashtu, sintetizon hormonin eritropoetinë që nxit eritropoezën. Poashtu, veshka sekreton
reninën që rregullon presionin e gjakut dhe aktivizon vitaminën D për të rregulluar përthithjen e
joneve të kalciumit.
Veshkët, sikurse edhe mëlçia, bëjnë pjesë në organe vitale. Ksenobiotikët e ndryshëm
shkaktojnë efekte jo rrallë të pariparueshme për indin e veshkës, të cilat pastaj shpiejnë në
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sëmundje dhe fatalitet të organizmit. Ndotja e mjedisit me metale të rënda është konstatuar se
ndikon në histologjinë e veshkëve, varësisht prej metalit dhe përqendrimit të tij në ind.

Figura. 1.6. Histologjia e veshkës.

Veshkat shërbejnë si organe shenjë për metalet e Cd, Ni, jo rrallë edhe Pb. Hulumtimet
me shpendë të ndryshëm (ndër ta edhe pëllumbi urban - C.livia), që kanë jetuar në afërsi të
minierave të Pb, kanë treguar që Pb dhe Cd edhe në përqendrime të ulta mund të kenë efekte të
shumta si: degjenerim i epitelit të tubuleve proksimale, zgjerim i hapsirës subkapsulare
glomerulare, atrofi e tubuleve renale, proliferim të indit fibroz, deskuamim të epitelit tubular,
inflitrat inflamator me limfoplazmocite, degjenerim cistik, etj. (Selimi Q. et al. 2008). Te pulat,
Cd ka pasur efekt dedritues në funskionin e qelizave veshkore, jonormalitet në madhësi dhe
hipertrofi të tyre (Gabol K. et al 2014). Sipas, Eisler, 1998, veshka luan rol themelor në
akumulimin, detoksifikimin dhe jashtëqitjen e Ni dhe konsiderohet si organ shenjë për Ni. Te
peshqit e zhytur në akuariume, ku uji është trajtuar me sulfat nikeli, është konstatuar, poashtu:
hiperplazion i tubuleve renale, hemolizë e eritrociteve në veshkë, kariolizë, vakuolizim i indit,
citoplazmolizë, nukleus piknotik, agregim i nukleuseve, dëmtim i membranës plazmatike,
membranë e çarë e glomeruleve. Ndryshimet nukleare janë vërejtur pas një kohe më të gjatë të
ekspozimit në nikel. Lezione në veshkë janë konstatuar edhe te rosat që janë ushqyer me qull që
ka përmbajtur 800 ppm sulfat nikeli për 90 ditë. Nikeli është akumuluar veçanërisht në veshkë
dhe lezione më të shumëta janë konstatuar në këtë ind (Eastin W.C. J. dhe O'Shea T.J. 1981).
Testikujt janë organe sekretore, të cilat prodhojnë spermatozoidët (gametet mashkullore)
dhe hormonet seksuale mashkullore, të cilat janë: androgjenet, sidomos testosteroni.
Testosteroni është një hormon steroid i sekretuar nga qelizat intersticiale të testikujve (qelizat e
Leydig-ut) dhe është hormon përgjegjës për prodhimin e spermatozoidëve (spermatogjeneza),
sekretimin e gjëndrrave akcesore dhe për paraqitjen e karakteristikave sekondare seksuale.
34

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

Qelizat e Sertol-it, janë përgjegjëse edhe për prodhimin e hormonit Inhibin, proteinave
androgjen-lidhëse, dhe lëngjeve të tjera, të cilat mundësojnë kalimin e spermatozoidëve të
pjekur në kanalin e spermës.
Secili testikul mbështillet me një kapsulë fibroze (Tunica albuginea). Në fund tësaj
ndodhen tubulet seminifere të shtresuara me qeliza germinative, të cilat prodhojnë
spermatozoidet. Këto tubule në periferi mbështillen nga qelizat e Sertol-it (qelizat epiteliale), të
cilat lidhen në mes vete me lidhje të forta. Në mes të kanaleve seminifere (intersticiumit)
ndodhen qelizat e Leydig-ut. Në përbërje të tubuleve hyjnë edhe muskujt e lëmuar, që vënë në
lëvizje spermatozoidët, të cilët pasi krijohen nga qelizat e Sertolit, lirohen në lumenin e tubulit.
Në periferi të tubulit seminifer, afër epitelit, dallohen spermatogoniet, pastaj, më poshtë
spermatocitet parësore, dytësore, spermatidet dhe afër lumenit dallohen spermatozoidet. Pas
prodhimit të tyre në tubulet seminifere të testikujve, spermatozoidët udhëtojnë në mediastinum
testis, në duktusineferent dhe pastaj në epididymis, ku edhe piqen (Fig. 1.7.) (Ross M.H. dhe
Pawlina W. 2006).

Figura. 1.7. Paraqitje skematike e ndërtimit të testikujve; Spermatogjeneza.

Testikujt e shpendëve janë disa milimetra të gjata, por madhësia e tyre rritet për 400-500
herë gjatë kohës së shumimit (http://udel.edu/~gshriver/pdf/Reproduction.pdf). Te shpendët
(përveç pëllumbave) farorët pësojnë ndryshime regresive në fund të periudhës së shumimit. Ka
shumë kohë që dihet për efektin e metaleve të rënda në riprodhimin mashkullor përmes inhibimit
të funksionit të qelizave të testikujve. Efekt më të madh ka Cd dhe Pb. Te minjtë e trajtuar me
acetat të Pb dhe pesticide të fosforiluara është konstatuar incidencë më e lartë e qelizave apoptike
të qelizave germinale (Corpas I. et al. 2002). Po ashtu, acetati i Pb (0,1% acetat të Pb për 4-6
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muaj në ushqim), nxit ndryshime testikulare te thëllënza, siç janë: degjenerimi epitelial dhe
nekroza, atrofia tubulare dhe deskuamimi i epitelit germinal. Këto ndryshime janë paraqitur për
shkak të ndjeshmërisë së epitelit seminifer ndaj ekspozimit në Pb, si dhe me mundësinë e efektit
të tij në lidhjet intercelulare në mes stratumit të qelizave germinale (Almansour M.I. 2009).
Edhe komponimet e nikelit (nikel sulfati), ndikojnë në histologjinë e testikujve, në
morfologjinë e epididimisit, vesikulave seminale dhe spermatozoidëve (Das K. dhe Dasgupta
S.H. 2009). Dihet prej kohësh edhe për efektin e Cd në histologjinë e testikujve. Autori, Pařízek
J. 1957., konstatoi shkatërrim akut të testikujve, shkatërrim të epitelit të tubuleve seminifere dhe
indit intersticial, te minjtë e trajtuar me kripëra të Cd. Përqendrimet e larta të Cu në testikujt e
gjelave (Gallus domesticus), për shkak të trajtimit të tyre me CuSO4 (1263 mg/kg të peshës
trupore), kanë shkaktuar atrofi testikulare, sepse është inhibuar funksioni i qelizave të Leydig-ut
(Shivanandappa T. et al. 1983).
1.5.0. Zona e studimit dhe problemet e ndotjes
Shkritorja e ferronikelit është e
lokalizuar në qytezën e Drenasit, 20
kilometra në perëndim të qytetit të Prishtinës
(kryeqyteti i Republikës së Kosovës). Kjo
shkritore vepron që nga viti 1984 dhe
përfshin një sipërfaqe prej 81 hektarësh, në
këtë kompleks përfshihet fabrika e
prodhimit të nikelit dhe depozitat e
mineraleve të tjera përreth tij. Shkritorja e
ferronikelit është e vendosur në një lagje të
Drenasit, përkatësisht në fshatin Çikatovë,
vend ky i banuar nga një numër i madh
banorësh, ku largësia e shtëpive të banimit
nga tymtarët e fabrikës është afërsisht 70Figura. 1.8. Pamje nga zona e studiuar – Drenas.
100 metër (figura 1.8).
Pas ndërprerjes së funksionimit të tij gjatë periudhës së luftës në Kosovë (1998-1999),
fabrika u dëmtua shumë edhe nga bombardimet e NATOS dhe rifilloi funksionmi i saj në vitin
2007, me një emërtim tjetër si “NewCo Ferronikeli”. Në vitin 2015, kapaciteti i prodhimit të
kësaj shkritoreje ka qenë 6000 ton. Tendencat e prodhimit sipas politikave të ferronikelit janë që
të arrihet prodhimi prej 9000 tonësh. Sipas, cunicoresources.com, shkritorja është ndërtuar sipas
teknologjisë sovjetike, por përmban elemente sipas projektit perëndimor, siç janë furrat elektrike,
furrat me rrotacion dhe makineritë hedhëse. Furnizimi me mineralin e nikelit bëhet nga minierat
e Çikatovës dhe Gllavicës, të cilat sillen në shkritore përmes rrugëve hekurudhore. Si produkt
përfundimtar është Ferro-nikeli. Gjatë përpunimit metalurgjik, minerali bazë trajtohet me okside
dhe homogjenizohet me lignit për përpunim të mëtejshëm, ku xehet kanë këtë strukturë:
Ni+Co=1,2%; Fe=26,0%; SiO2=47,0%; CaO=2,5%; Cr2O3=1,2%; MgO=11,0%. Skorja
(shlaku) ka këtë strukturë: Ni-0,08%; SiO2 55-57 %; MgO 10,0%; Fe total 20%; Ca 4.0%.
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Që nga koha e fillimit (mëse 30 vite) të funksionimit të ferronikelit, janë çliruar sasi
shumë e mëdha të gazrave si dioksidit squfuri, pluhurit, hirit që përmbajnë metale të rënda, të
cilat kanë shkaktuar dëmtime dhe efekte toksike në Tokë, bimësi, në kafshë dhe banorët që
jetojnë përreth kësaj shkritoreje. Sipas, Imeri, SH. et. al. 2012, përbërësit kimikë të mineralit dhe
hirit në këtë zonë konsistojnë në: Ni, Fe, Co, Cr2O3, CaO, MgO, Al2O3, SiO2, Fe2O3. Kompozimi
kimik i ajrit konsiston në: Ni, SiO2, Fe, FeO, CaO, MgO, Cr2O3, Al2O3. Gjithashtu, në lumin
Drenica, lum në të cilin shkritorja e ferronikelit shkarkon produktet e mbetjeve industriale, është
konstatuar prania e Fe, Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, Cr dhe Mn (Demaku, S.I. et al. 2014). Në këtë lum
janë raportuar përqendrime të metaleve të rënda me këtë përbërje: Pb=0,0998 ppm, Cd=0,00
ppm, Zn=0,1012 ppm, Cu=0,0260 ppm, Ni=0,2546 ppm (Demaku, S.I. et al. 2014). Në llumin e
lumit, kompozicioni i metaleve ka qenë: Pb=121,00 ppm, Zn=2541,00 ppm, Cu=50,90 ppm,
Cd=0,00 ppm, Ni=4035,00 ppm; në hi: Pb=16,21 ppm, Zn=19,10 ppm, Cu=5,50 ppm, Cd=0,00
ppm; Ni=260,50 ppm; në tokë: Zn=97,00 ppm, Pb=55,50 ppm, Cu=22,60 ppm, Cd=0,00 ppm,
Ni=107,80 ppm (Demaku, S.I. et al. 2012). Ajri përreth shkritores ka pasur këtë përbërje kimike:
Fe = 0,068 (mg/l), Ni=0,006, Co=0,043, Cr=0,01, si dhe gazëra, siç janë CO =10,65, CO2 = 7,7,
SO2 = 310, NOx = 54 (Veliu, A. et al. 2009).

Figura. 1.9. Fotografi nga afër e kompleksit të ferronikelit në qytezën e Drenas-it
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KAPITULLI II
PJESA EKSPERIMENTALE

2.1. MATERIALI DHE METODOLOGJIA E PUNËS
2.1.0. Mbledhja e Mostrave dhe përgatitja për eksperiment
2.1.0.0. Mbledhja e mostrave
Si organizëm për monitorimin e mjedisit të ndotur në Drenas ne kemi zgjedhur pëllumbat
urbanë (Columba livia). Njëzet mostra (20 zogj; 9 meshkuj dhe 11 femra) të pëllumbit urban janë
zënë në tavanin e shkritores së ferronikelit në Drenas dhe njëzet mostra të tjera (20 zogj; 11
meshkuj dhe 9 femra) në fshatin Lubizhdë të Prizrenit, që kanë shërbyer si grup i kontrollit.
Pëllumbat janë zënë natën. Kjo bëhet për shkak të pamundësisë natyrore të pëllumbave që të
shohin natën, gjë që ka lehtësuar procedurën e zënies së tyre. Për shkak se në studimin tonë kemi
përfshirë edhe analizat histologjike të testikujve, atëherë mbledhja e mostrave është bërë në
muajin Maj, 2014, kohë kur spermatogjeneza e pëllumbave është më aktive. Menjëherë pas
zënjes së tyre pëllumbat janë dërguar në laboratorin e Ekotoksikologjisë në Departamentin e
Biologjisë pranë Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore në Prishtinë për të filluar me
eksperiment brenda pak orëve.
2.1.1.0. ANALIZAT BIOKIMIKE, HEMATOLOGJIKE, HISTOLOGJIKE DHE
BIOAKUMULIMI I METALEVE
Për realizimin e studimit tonë, analizat janë kryer:
-

Në Laboratorin e Ekotoksikologjisë së Departamentin e Biologjisë, Fakulteti i
Shkencave Matematiko-Natyrore, Universiteti i Prishtinës;
Në Institutin e Shëndetit Publik pranë Qendrës Klinike Universitare në Prishtinë;
Në Institutin e Patologjisë pranë Qendrës Klinike Universitare në Prishtinë;
Në Institutin e Veterinës dhe Bujqësisë në Prishtinë.

2.1.1.1. MARRJA E GJAKUT
Pëllumbat urbane u narkotizuan në eksikatorë duke përdorur pambukun e lagur me dietil
eter. Janë kontrolluar reflekset dhe pas narkotizimit fillimisht është bërë matja e peshës trupore të
tyre, pastaj janë larguar puplat nga zona e sternumit dhe është bërë thithja e gjakut drejtëpërdrejtë
nga zemra me anë të dy shiringave, ku gjithsejt janë thithur 10–12 mililitër (ml) gjak. Në njërën
shiringë janë vendosur paraprakisht 0,02 ml heparinë/ml gjak dhe provëza është mbështjellë me
fletë alumini për të ruajtur aktivitetin e enzimit -aminolevulinik për shkak të ndjeshëmrisë që ka
kjo enzimë ndaj dritës. Në shiringën tjetër nuk ka pasur heparinë dhe gjaku që është thithur është
përdorur për analizat hematologjike.
Pas marrjes së gjakut pëllumbat janë sakrifikuar me dislokim cervikal dhe janë disektuar
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pas më së shumti pas 10 minutash. Nga secili individ janë izoluar indi i mëlçisë, i veshkës, i
testikujve, femuri dhe tibia. Gjysma e indit të mëlçisë, veshka dhe testikuli i djathtë janë futur në
formalinë 4% për procedurën e analizave histologjike. Indet e anës së majtë (veshka, testikuli,
femuri dhe tibia e majtë) janë matur (pesha, gjatësia dhe gjerësia) dhe janë përdorur më tutje për
të matur sasinë e metaleve të rënda (Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ni) në to.

Figura. 2.1. Pamje nga laboratori; marrja e gjakut.

Figura.2.2. Pëllumbat e zënë në oborrin e shkritores së ferronikelit në Drenas.
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2.2.0.0. ANALIZA E PARAMETRAVE BIOKIMIKE
Analizat biokimike kanë përfshirë përcaktimin e aktivitetit të alanin dhe aspartat
aminotransaminazës (ALT dhe AST), fosfatazës alkaline (FA), dehidratazës së acidit -aminolevulinik
(DAAL) dhe përcaktimin e sasisë së proteinave totale (PT) në plazmën e gjakut të pëllumbit urban
(Columba livia). Për këtë qëllim, gjaku i heparinizuar është centrifuguar në centrifugë në 3000 rpm për
10 - 15 minuta.

2.2.1.0. Analiza e enzimës Alanin-aminotransaminaza (ALAT EC 2.6.1.2) është
përcaktuar me mikrometodën kinetike të përcaktimit sipas IFCC-së (International Federation of
Clinical Chemistry), me reagentë të gatshëm të firmës gjermane “Human” të paketimit 12012
(Clin.Chim. Acta., 1980). Reagenti i punës përgatitet në atë mënyrë që nga tretësira e reagentit
fillestar (R.2) merren 2 ml dhe përzihen me 8 ml nga tretësira e reagentit të enzimës (R.1). Në
kyvetën e spektofotometrit janë shtuar 100 μl plazmë gjaku dhe 1 ml reagent i punës. Përmbajtja
është përzier dhe është inkubuar në banjon ujore në temperaturë 37 oC për 1 minutë. Pas
inkubimit, është lexuar absorbanca në gjatësi valore 365 nm pas 1, 2 dhe 3 minutave. Njësia për
ALT është U/L. Llogaritja e aktivitetit të enzimës është bërë sipas formulës:
Δ A/ min x 3235
2.2.1.2. Analiza e enzimës Aspartat-aminotransaminaza (ASAT EC 2.6.1.1) është përcaktuar me
mikrometodën kinetike të përcaktimit sipas IFCC-së (International Federation of Clinical Chemistry), me
reagentë të gatshëm të firmës gjermane “Human” të paketimit 12011 (Clin.Chim. Acta., 1976).
Procedura e përgatitjes së reagentit të punës, përgatitjes së mostrave dhe leximit të tyre është e njëjtë
sikurse analiza e ALT-së dhe shprehet në njësi tradicionale U/L. Llogaritja bëhet sipas formulës:

Δ A / min x 3235
2.2.1.3. Analiza e aktivitetit të enzimës fosfataza alkaline (FA., EC 3.1.3.1) është
përcaktuar në plazmën e gjakut me metodën standarde të Shoqërisë Gjermane të Kimisë Klinike
(Schlebhsch, H. et al. 1974) me reagentë të gatshëm të firmës gjermane “Human” të paketimit
12017. Reagenti i punës përgatitet në atë mënyrë që nga tretja e substratit (R.2) merren 2 ml dhe
përzihen me 8 ml të tretjes së tamponit (R.1). Në kyvetën e spektofotometrit janë shtuar 20 μl
plazmë gjaku dhe 1 ml reagent pune. Përmbajtja është përzier dhe është bërë inkubimi në banjon
ujore në 370C. Pas inkubimit, është lexuar absorbanca në gjatësi valore 405 nm pas 1, 2 dhe 3
minutave. Njësia për fosfatazë alkaline është U/L. Llogaritja e aktivitetit të FA-së është bërë
sipas formulës:
Δ A/ min x 2751
2.2.1.4. Përcaktimi i sasisë së proteinave totale (PT) në plazmën e gjakut është bërë sipas
metodës së Biuretit. Në dy provëza janë vendosur nga 5 ml reagent Biureti. Në provëzën e parë
janë shtuar 0,1 ml plazmë gjaku, ndërsa në të dytën 0.1 ml standard. Provëzat u inkubuan në
temperaturë dhome për 30 minuta dhe u matën në spektrofotometër me gjatësi valore 546 nm.
Llogaritja e përqendrimit të proteinave totale është bërë në bazë të absorbancës së analizës dhe
standardit ndaj provës se verbër. Llogaritja është bërë në bazë të formulës:
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Prot. g/L= Abs. e analizës / Abs.e standardit x Konc. i standardit
2.2.1.5. Përcaktimi i aktivitetit të enzimës dehidrataza e acidit δ-aminolevulinik
(DAAL EC 4.2.1.24) në gjak është bërë me metodën e standardizuar evropiane (Berlin dhe
Schaller, 1974). Mostrat e gjakut janë marrë nga zemra me shiringë të heparinizuar dhe janë
bartur në provëza për centrifugim që paraprakisht është errësuar me fletë alumini dhe ka
përmbajtur 0,02 ml heparinë/ml gjak. Në tri provëza me nga 2,6 ml ujë të çjonizuar, janë shtuar
nga 0,4 ml gjak. Përmbajtja është përzier mirë. Pastaj provëzat janë vendosur në banjo ujore për
10 minuta në temperaturë prej 37oC. Njëra prej tri provëzave ka shërbyer si provë e verbër
(blank), kurse dy provëzat e tjera si mostra paralele për përcaktimin e aktivitetit të enzimës
DAAL. Në provëzën e bardhë janë shtuar 2,0 ml të tretjes 10% të acidit treklor acetik (TCA), me
përmbajtje 0,1 M HgCl2 (tretja 10% e TCA-së: 50 g CCl3COOH është tretur dhe mbushur me
500 ml H2O-Re; tretja HgCl2-CCl3COOH: 6,75 g HgCl2 është tretur dhe mbushur me 500 ml të
tretjes 10% TCA) dhe është përzier mirë. Pas 10 minutave në të tri provëzat janë shtuar nga 2 ml
të substratit 0,01 M të acidit aminolevulinik të përgatitur në tampon fosfat (pH=6,40 ± 0,01) dhe
janë përzier mirë. Të tri provëzat janë inkubuar në banjon ujore në temperaturë 37oC ± 0,2oC, në
kohëzgjatje prej 60 minutash. Koha e inkubimit është llogaritur nga momenti i shtimit të
substratit të acidit aminolevulinik (AAL).
Pas 60 minutash të inkubimit, në të dy provëzat paralele të dedikuara për përcaktimin e
aktivitetit të DAAL-së, janë shtuar nga 2 ml tretje 10% të TCA me përmbajtje 0,1 M HgCl2 për
të ndërprerë aktivitetin e mëtejshëm të enzimës. Pastaj, të tri provëzat janë centrifuguar 10
minuta në 3000 rpm/min. Pas centrifugimit, nga secila provëzë janë marrë nga 2,0 ml
supernatant të pastër dhe janë bartur në tri provëza të pastra; në secilën prej tyre janë shtuar nga
2,0 ml reagent i freskët i Ehrlich-ut. Pas 10 minutave është lexuar absorbanca në krahasim me
H2O-Re në spektrofotometër në gjatësi valore 555 nm. Aktiviteti i enzimës DAAL është
shprehur për litër të eritrociteve sipas barazimit:
A555 e korrigj.
D-AAL (U/LE) = -------------------- x 1881,7
% Hct
2.3.0.0. ANALIZA E PARAMETRAVE HEMATOLOGJIKË
2.3.1.0. Analiza e hemoglobinës në gjak është përcaktuar me metodën e
cianmethemoglobinës (Kampen dhe Zijlstra, 1961) me reagent të gatshëm të firmës gjermane
Human. Në provëzë janë vendosur 0,02 ml gjak dhe 5,0 ml tretësirë të punës (0,5 mmol/L
heksacianoferat (III), 0,6 mmol/L cianur kalium, dhe 1,0 mmol/L bikarbonat natriumi, të gjitha
të tretura në 500 ujë të destiluar). Provëzat janë inkubuar 3-5 minuta dhe është lexuar absorbanca
në gjatësi valore 546 nm. Është matur absorbanca e blankut dhe e standardit (5,0 ml tretje të
standardit) në krahasim me provën e verbër (5,0 ml reagent të punës). Sasia e hemoglobinës në
gjak është shprehur në g/L, sipas formulës:
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Abs. e analizës
Hemoglobinë g/L = ------------------------------ x 150
Abs. e standardit

2.3.1.1. Vlera e hematokritit (Htc) është përcaktuar me metodë të zakonshme
(mikrohematokrit) sipas Škerovič-Mijuškovič (1983). Nga provëza e mbushur me gjak është
thithur gjaku me gypin kapilar (afërsisht 70%) në mënyrë që gjaku, sipas ligjeve të kapilaritetit të
hyjë në të. Pjesa e kundërt e kapilarit (rreth 15 mm) ka mbetur e zbrazët dhe nga ajo pjesë është
mbyllur kapilari. Kapilarët janë vendosur në centrifugë, ku skaji i hapur i tyre është vendosur në
drejtim të qendrës së centrifugës për mikrohematokrit. Pastaj, kapaku është mbyllur dhe mostrat
janë centrifuguar 5 minuta në 12000 rrot/min. Mbas centrifugimit, kapilarët janë vënë në lexues
dhe janë lexuar vlerat e hematokritit të shprehura në përqindje.

Figura. 2.3. Përgatitja e mostrave për matjen e hematokritit.

2.3.1.2. Numërimi i eritrociteve është bërë me komorën e Neubauer-it, sipas metodës së
Papenhajm-it. Me melanzherin për numërimin e eritrociteve është thithur gjak deri te shenja 0,5
dhe pastaj është thithur tretësira e Hayem-it deri te 101. Melanzherët janë përzier mirë. Pika e
parë është hedhur, kurse pika tjetër është vendosur në komorën e Neubauer-it së cilës
paraprakisht ia kemi vendosur xhamin mbulues. Pas 2 minutave është bërë mikroskopimi, ku
janë numëruar 5 fusha të katrorit për numërimin e eritrociteve. Numri i eritrociteve të numëruara
në të pesë fushat është pjesëtuar me 80 (1 katrorë = 16 nënkatrorë; 5 x 16 = 80) dhe pastaj janë
shumëzuar me 400 (komplet komora ka 400 katrorë të vegjël). Numri i fituar ka dhënë numrin e
eritrociteve në 1 mm2. Ky numër është shumëzuar me 200 (hollimi i gjakut) dhe pastaj me 10 për
të dhënë numrin e eritrociteve në 1 mm3.
42

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

2.3.1.4. Numërimi i leukociteve është bërë duke përdorur metodë të njëjtë si në rastin e
numërimit të eritrociteve. Për numërimin e qelizave të gjakut te shpendët përdoret metodë e
njëjtë, ngaqë te shpendët të tre llojet e qelizave të gjakut kanë bërthamë dhe vështirë të dallohen
nga njëra tjetra. Pas numërimit të qelizave dhe llogaritjes së tyre, ku është fituar numri total i
qelizave, për leukocite është përgatitur një strishë (lamë) gjaku dhe është lyer me metodën e
Papenhajm-it, ku preparatet janë ngjyrosur me ngjyrat May Grünwald dhe Giemse. Në këto
preparate janë numëruar gjithsej tremijë (3000) qeliza dhe është shënuar se sa prej këtyre
qelizave kanë qenë eritrocite, sa leukocite dhe sa trombocite. Llogaritja përfundimtare e tyre
është bërë sipas kësaj formule:
Total qeliza x Le. në 3000 qeliza
Numri i leukociteve = ---------------------------------------------3000

Figura. 2.4. Përgatitja e strishove të gjakut dhe numërimi i eritrociteve dhe leukociteve.

2.4.0.0. ANALIZA E PLUMBIT, KADMIUMIT, ZINKUT, BAKRIT DHE
NIKELIT NË MËLÇI, VESHKË, TESTIKUJ, FEMUR DHE TIBIE TE PËLLUMBI
URBAN (COLUMBA LIVIA)
Përqendrimi i këtyre metaleve është përcaktuar me teknikën e spektrofotometrisë me anë
të absorbimit atomik (SAA) teknika me flakë sipas metodës së Blanushës dhe Breshkit
(Blanusa M. dhe Breski D., 1981).
Pas dekapitimit, shpendëve u është nxjerrë tibia dhe femuri i djathtë. Pasi janë pastruar
nga indet e buta, femuri dhe tibia janë peshuar dhe janë vendosur në gota kimike prej 50 ml.
Mostrat e tyre janë tharë në 105oC, së paku 12 orë, dhe pas ftohjes janë peshuar përsëri.
Njëkohësisht janë tharë edhe indet e mëlçisë, veshkës dhe testikulit të djathtë, të cilat janë tharë
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me kujdes në letër filtruese, duke u liruar prej tepricës së lëngut; janë peshuar dhe janë vendosur
në gota laboratorike prej 50 ml. Pastaj janë tharë në 105oC, së paku 12 orë dhe, pas ftohjes janë
peshuar përsëri.
Enët me mostra të thara të indeve janë vendosur në furrë për djegie. Në 24 orët e para
temperatura është ngritur gradualisht në 300oC, duke filluar nga 150oC. Çdo 2 orë është ngritur
temperatura me 50oC. Gjatë kësaj faze kemi pasur një kujdes të posaçëm, meqë në raste të
ngritjes së shpejtë të temperaturës mostrat mund të fryhen dhe kështu mund të humbasë masa e
tyre dhe të avullohen metalet e rënda. Ditën e dytë, temperatura gradualisht është ngritur në
450oC, kështu që, mostrat janë djegur në këtë temperaturë edhe 24 orë të tjera.
Pas ftohjes, enët me mostra janë peshuar dhe janë zbardhur me shtimin e tretjes 67% të
acidit nitrik të redestiluar (1 ml 67% të acidit nitrik për 1 g të masës së thatë) duke i nxehur në
pllakë të nxehtë (ky proces është përsëritur deri sa mostrat janë zbardhur plotësisht dhe është
fituar një pluhur i bardhë). Pas avullimit dhe ftohjes së tyre, mostrat përsëri janë vënë në furrë
për djegie në temperaturën 450oC për disa orë (4-5 orë). Nëse edhe pas kësaj, mostrat nuk janë
zbardhuar, procedura është përsëritur. Pas zbardhjes, mostrat janë zbutur dhe bartur në enë
normale prej 10 ml dhe janë mbushur me ujë të ridestiluar, krahas shtimit të acidit nitrik të
ridestiluar, ashtu që në fund tretja përmbante 10% acid nitrik. Krahas çdo serie të mostrave, janë
vendosur së paku katër prova të verbëra (blank). Tretësirat e përgatitura në këtë mënyrë janë
përthithur direkt në spektrofotometër të absorpimit atomik, teknika me flakë (UNICAM 929) dhe
janë lexuar absorbancat e Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ni. Përqëndrimi i metaleve të analizuara është bërë
me lexim nga kurbat kalibruese dhe është llogaritur për gram të masës së thatë të indit të
analizuar.

Figura. 2.5. Procedura e djegies së indeve në furrë dhe matja e metaleve të rënda në inde me absorber atomik.

2.4.0.1. Kalibrimi
Kalibrimi është kryer me metodën e shtimit të standardit të elementeve të analizuar në H2ORe në mënyrën si vijon:
a. Për plumb (Pb) janë përdorur:
Blanku pa standard

0 mg/l
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Tretësira bazike standarde:

1000 mgPb/ml

Tretësira standarde ndërmjetësuese:

100 mgPb/ml

Tretësira standarde e punës:

5 mg/ml; 10 mg/ml; 30mg Pb/ml

Mostrat e çdo standardi janë përthithur dretpërdrejt në spektrofotometrin e absorbimit atomik
me flakë (UNICAM 929) dhe është lexuar absorbimi i plumbit në gjatësi vale 283,3 nm. Kurba
kalibruese është bërë duke i shënuar përqendrimet e tretura të plumbit në abshisë (x) dhe
absorbimet përkatëse në ordinatë (y) të sistemit koordinat.
b. Për kadmium (Cd) janë përdorur:
Tretësira bazike standarde:

1000 mgCd/ml

Tretësira standarde ndërmjetësuese:

10 mgCd/ml

Tretësira standarde e punës:

1 mg/ml; 3 mg/ml; 5 mgCd/ml

Mostrat e çdo standardi janë përthithur dretpërdrejt në spektrofotometrin e absorbimit atomik
me flakë (UNICAM 929) dhe është lexuar absorbanca e kadmiumit në gjatësi vale 228,8 nm. Në
bazë të vlerave të përfituara, është përpiluar kurba kalibruese.
c. Për Zink (Zn) janë përdorur:
Tretësira bazike standarde:

500 mgZn/ml

Tretësira standarde ndërmjetësuese:

10 mgZn/ml

Tretësira standarde e punës:

2 mg/ml; 5 mg/ml; 10 mgZn/ml

Mostrat e çdo standardi janë përthithur ddretpërdrejt në spektrofotometrin e absorbimit
atomik me flakë (UNICAM 929) dhe është lexuar absorbanca e zinkut në gjatësi vale 213,9 nm.
Në bazë të vlerave të përfituara është përpiluar kurba kalibruese.
d. Për nikel (Ni) janë përdorur
Tretësira bazike standarde:

1000 mgNi/ml

Tretësira standarde ndërmjetësuese:

100 mgNi/ml

Tretësira standarde e punës:

1 mg/ml; 3 mg/ml; 5 mgNi/ml

Mostrat e çdo standardi janë përthithur dretpërdrejt në spektrofotometrin e absorbimit atomik
me flakë (UNICAM 929) dhe është lexuar absorbanca e nikelit në gjatësi vale 232 nm. Në bazë
të vlerave të përfituara është përpiluar kurba kalibruese.
e. Për bakër (Cu) janë përdorur:
Tretësira standarde:

1000 mgCu/ml
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Tretësira standarde ndërmjetësuese:

10 mgCu/ml

Tretësira standarde e punës:

1 mg/ml; 3 mg/ml; 5 mgCu/ml

Mostrat e çdo standardi janë përthithur dretpërdrejt në spektrofotometrin e absorbimit
atomik me flakë (UNICAM 929) dhe është lexuar absorbanca e bakrit në gjatësi vale 324,7 nm.
Në bazë të vlerave të përftuara, është përpiluar kurba kalibruese.
2.4.0.2. Analiza e plumbit në gjak
Përcaktimi i përqendrimit të plumbit në gjak është bërë me teknikën e spektrofotometrisë
së absorbimit atomik (SAA) teknika me flakë sipas metodës së Miliçit (Milič S. 1985).
Gjaku është mineralizuar me acid nitrik të përqendruar dhe pas mineralizimit dhe shtimit
të acidit klorhidrik të zbutur, plumbi ka kaluar në klorur të plumbit. Nga zemra e pëllumbit janë
thithur 5 ml gjak dhe janë pipetuar në enë konike 100 mililitërshe, me grykë të gjerë dhe është
mineralizuar në banjon ranore me shtimin e acidit nitrik të përqendruar (tri herë nga 5,0 ml deri
sa është shfaqur shkuma). Pastaj, po në këtë gotë janë shtuar 5,0 ml HCl, 6 N dhe tretësira është
përzier mirë. Pas kësaj, janë shtuar edhe 10 ml etileter (me shtimin e eterit, emulsioni tretet) dhe
përmbajtja prej gotës është bartur në hinkën ndarëse. Është përzier mirë dhe është lënë të
qëndrojë në mënyrë që të ndahen shtresat. Shtresa e poshtme acido-ujore është bartur përsëri në
gotën e mëparshme dhe është tharë në banjon ranore gati tërësisht. Mbetja e gotës është tretur me
pak ujë të ridestiluar (H2O-Re) deri në 2,5 ml. Tretja është përthithur dretpërdrejt në absorberin
atomik (UNICAM 929) dhe është lexuar absorbanca në gjatësi vale 283,3 nm. Krahas çdo serie,
janë përgatitur nga katër prova të verbëra. Sasia e plumbit në gjak është llogaritur në µg/dl.
2.4.0.3. Përgatitja histologjike e indeve
Përgatitja histologjike e indeve të mëlçisë, veshkës dhe testikujve është bërë me metodën
e zakonshme sipas Švob M.,1974.
Pas dekapitimit, pëllumbave u është nxjerrë me kujdes lobi kaudal i veshkës se majtë dhe
testikuli i majtë, si dhe një pjesë e mëlçisë, të cilat janë vendosur në formalinë 4%. Pas nxjerrjes
nga formalina indet janë shpërlarë disa herë me alkool 70%, dhe pastaj janë vendosur në alkool
98% për 24 orë dhe 100% për 2 orë. Pas serisë së alkooleve, indet janë vendosur në kloroform
për 2 orë në termostat me temperaturë 570C.
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Figura.2.6. Përgatitja dhe leximi i preparateve histologjike.

Pas kësaj është bërë parafinimi i indeve, ku indet kanë qëndruar paraprakisht në parafinë
për 48 orë dhe pastaj është bërë kallëpimi dhe etiketimi i tyre. Indet e përgatitura janë prerë në
mikroton rrëshqitës 5 μm. Indet e parafinuara iu janë nënshtruar procedures së deparafinimit me
ksilol, duke i kaluar ato në dy enë të ndryshme me ksilol për 10 dhe 20 minuta. Mostrat janë
kulluar dhe janë tharë e pastaj i janë nënshktruar serisë së alkooleve në 100 %/10’; 96%/10’ dhe
75%/5’. Preparatet janë shpëlarë përsëri me ujë të destiluar dhe pasi janë tharë janë ngjyrosur me
hematoksilinë duke qëndruar në ngjyrë 5-10 minuta dhe pastaj në eozinë për 3-5 minuta. Janë
shpëlarë dhe janë futur përsëri në alkool 96% dhe 100%. Mbi indet e ngjyrosura në këtë mënyrë
ëshë vendosur një pikë kanadabalsam. Pastaj janë mbuluar me xhama mbulues, dhe janë vrojtuar
me mikroskop optik.
2.4.0.4.Përpunimi statistikor i të dhënave
Rezultatet e këtij punimi për të gjithë parametrat e analizuar janë shprehur si vlerë
mesatare (X) dhe devijim i standard (± SD). Përpunimi statistikor i të dhënave është realizuar me
kompjuter duke përdorur T-testin në programin për përpunimin statistikor të dhënave, Sigma Stat
3.5. Si nivel i besueshmërisë është pranuar niveli P < 0,05. Rezultatet me vlerë P < 0,05 janë
konsideruar statistikisht domethënëse. Është përdorur koeficienti i korrelacioni (Pearson
cerrelation, -r) për të testuar korrelacionin në mes të metaleve të rënda në indet e pëllumbit
urban.
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KAPITULLI III
a.

REZULTATET E STUDIMIT DHE DISKUTIMI I TYRE
3.1. REZULATET E ANALIZAVE TË PARAMETRAVE BIOKIMIKE NË
GJAKUN E PËLLUMBIT URBAN (Columba livia)

Rezultatet e hulumtimeve tona, që kanë të bëjnë me analizat e parametrave biokimikë të
popullatës së pëllumbit urban (Columba livia), në qytetin e Drenasit krahasuar me grupin e
kontrollit (fshati Lubizhdë i Prizrenit), janë paraqitur në tabelën 3.1. dhe 3.2., si dhe në figurën
3.1.1. dhe 3.1.2.
Në rezultatet e paraqitura në tabelën 3.1.1. dhe në figurën 3.1.1., vërehet që aktiviteti i
enzimave ALT, AST dhe FA në plazmën e gjakut është më e ulët në shkallë sinjifikante
(P<0.001; P < 0.01; P < 0.01), te pëllumbat e grupit të Drenasit krahasuar me kontrollin. Sasia e
proteinave totale në plazmën e gjakut është më e ulët në shkallë sinjifikante (P < 0.01) krahasuar
me grupin e kontrollit.
Rezultatet tona janë në pajtim me Sobecka E. 2001 dhe Hadeed A. et al. 2008., të cilët
pas marrjes nga goja e klurorit të nikelit te peshqit, kanë konstatuar një rënie të aktivitetit të ALT
dhe AST. Poashtu, Roberts T. et al. 2013, pas aplikimit intraperitoneal dhe gojor të nikelit te
minjtë konstatuan fillimisht një ngritje të aktivitetit të të dy enzimave (ALT dhe AST) dhe pastaj
një rënie të aktivitetit të tyre pas ekspozimit të zgjatur në nikel. Rënie të aktivitetit të këtyre
enzimave konstatuan edhe Selimi Q. et al 2008 në zonat e kontaminuar me metale të rënda me
prejardhje nda industria e plumbit.
Rezultatet tona të zvogëlimit të aktivitetit të enzimave ALT dhe AST janë në
kundërshtim me rezultatet e Kalahasthi et al. 2006, të cilët kanë konstatuar një ngritje sinjifikante
të aktivitetit të enzimave ALT dhe AST në serumin e punëtorëve të ekspozuar në nikel.
Gjithashtu, Kechrid et al., 2006, kanë konstatuar një rritje të aktivitetit të alanin dhe aspartat
transaminazës te minjtë e racës Wistar pas administrimit të sulfatit të nikelit të hidratuar. Ngritje
të aktivitetit të këtyre enzimave konstatuan edhe autorët Chen D. et al. 1998, pas administrimit të
dozave të ndryshme të komponimeve të Pb, Cd dhe Ni në ushqim, si dhe Carparova M. et al.,
2008, pas administrimit të komponimeve të Pb, Cd dhe Ni përmes ujit të pijshëm te pulat vojse.
Dihet që këto dy enzima, zakonisht janë tregues të hepatotoksicitetit akut si rezultat i
dëmtimit të mëlçisë për shkak të rritjes së përshkueshmërisë të hepatociteve, dëmtimit dhe
nekrozës së qelizave (Cornelius, C.E. 1979). Megjithatë, këto enzima tentojnë të ulin aktivitetin e
tyre pas një intoksikimi kronik për shkak të aftësisë së organizmit që përmes mekanizmave
mbrojtës të rikthejë gjendjen normale të funksionimit. Bazuar në vlerat e dhëna për ALT dhe
AST në studimin tonë, dallohet një rënie domethënëse e aktivitetit të këtyre enzimave, vlerë që
është tregues për një hepatotoksicitet që mund të ketë ardhur si rezultat i ekspozimit kronik të
pëllumbave në mjedis të ndotur me metale të rënda, siç është Drenasi. Tanimë dihet që Drenasi
është një qytet me ndotje që vjen nga metalurgjia e nikelit dhe nga trafiku. Në këtë mjedis është
konstatuar prania e metaleve të rënda (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Mn, Hg) në ajër, ujë dhe tokë; në
xehe, në hirin e depozituar dhe në skorje (Veliu A. et al. 2009, Demaku S.I. et al. 2012; 2014).
Sipas këtyre të dhënave, mund të ketë ardhur deri te akumulimi i metaleve në indin e mëlçisë
(tabela 3.4.), pas një kohe të gjatë të ekspozimit të pëllumbave në mjedisin përreth dhe do të ketë
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shkaktuar dëmtime në indin e mëlçisë gjë që mund të vërehet edhe në preparatet histologjike të
mëlçisë së këtyre individëve të studiuar (Fig. 3.4.1.1.– 3.4.1.4.).
Tabela 3.1.1.Aktiviteti i enzimave alanin dhe aspartat transaminaza (ALT, AST) dhe fosfataza alkalike (FA), si dhe
proteinat totale (PT) në plazmën e gjakut të pëllumbit urban (Columba livia) nga zona e ferronikelit (Drenas) dhe
Lubizhdës.

PARAMETRAT
ALT

AST

FA

PT

U/L

U/L

U/L

g/L

48.05 ± 2.60
(20)

242.7 ± 90.83
(20)

385.4 ± 141.8
(20)

38.35 ± 5.62

73.75 ± 31.35

330.7 ± 31.25

402.5 ± 194.15

35 ± 5.03

(20)

(20)

(20)

(20)

< 0.01

< 0.01

< 0.01

LOKALITETI
DRENAS
LUBIZHDË

< 0.001

SINJIFIKANCA

(20)

P
Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore - X; devijimi i standardit ± SD; numri i
individëve - (20); sinjifikanca - P<0.01; P<0.001.
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Figura 3.1.1. Aktiviteti i enzimave Alanin dhe aspartat-transaminaza (ALT, AST; U/L), fosfataza alkalike (FA;
U/L) dhe proteinave totale (PT; g/L) në plazmën e gjakut të pëllumbit urban (Columba livia), në qytetin e Drenas-it
si dhe në fshatin Lubizhdë (kontrolli).

Vlen të theksohet se rritja e aktivitetit të transaminazave nuk është test specifik i
plumbizmit, por transaminazat paraqesin tregues të mirë të gjendjes së përgjithshme patologjike
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të organizmit dhe vijnë në shprehje në raste të nekrozave të ndryshme, siç është ciroza e mëlçisë,
hepatiti, infarkti i miokardit (Makasev K.K. 1976).
Rezultatet tona të inhibimit të aktivitetit të enzimës fosfataza alkaline janë në
pajtueshmëri me rezultatet e autorëve Carparova M. et al. 2008, të cilët konstatuan ulje të
aktivitetit të FA-së pas marrjes në rrugë gojore të NiCl2 te pulat vojse. Poashtu, Selimi Q. et al.
2001, te pëllumbat urbanë të qytetit të Mitrovicës (zonë e ndotur me plumb), konstatuan rënie të
FA-së në plazmën e gjakut. Në kundërshtim me rezultatet tona janë autorët Roberts T. et al.
2013, të cilët konstatuan rritje të aktivitetit të FA-së në plazmën e gjakut të minjëve pas
administrimit të NiCl2 në ushqim dhe në ujin e pijes. Ulja e aktivitetit të FA në plazmën e gjakut
të pëllumbave mund të ketë qenë rezultat i intoksikimit me bakër. Këtë mekanizëm mund ta
sqarojmë përmes konkurrencës ndërmjet Zn dhe Cu (si elemente esenciale) në inde, si dhe me
akumulimin e Pb dhe Cd në indin e mëlçisë, të cilat metale garojnë me jonet e Zn për të njejtat
vende lidhëse në enzima dhe për rrjedhojë inhibojnë aktivitetin e tyre (Hutton M. dhe Goodman
G.T. 1980).
Në Drenas është konstatuar sasi e lartë e zinkut dhe bakrit të akumuluar në indin e
mëlçisë. Dihet, sasia e lartë e zinkut në organizëm, do të pengojë përthithjen në zorrë të bakrit, i
cili pastaj çon deri te ulja e aktivitetit të enzimave dhe sasisë së proteinave të ndryshme në gjak
(Sandstead H.H. 1995).
Rezultatet e ngritjes domethënëse të sasisë së proteinave totale në plazmën e gjakut të
pëllumbit urban të grupit të Drenasit janë në kundërshtim me rezultatet e autorëve të ndryshëm,
të cilët kanë konstatuar rënie të sasisë së proteinave totale në plazmë pas trajtimit të pulave me
komponime të Pb, Cd dhe Ni në ujin e pijes (Carparova M. et al. 2008). Me këtë rast është
konstatuar që sasia e proteinave totale fillimisht ulet pas aplikimit të NiCl2 në ujin e pijshëm në
përqendrim prej 20 dhe 200 mg/L, por sasia e tyre rritet pas marrjes së dozave të larta prej 2000
mg/L të NiCl2. Në studimin tonë, në mëlçi që njihet si organ i sintezës së proteinave është
konstatuar sasi e lartë e nikelit të akumuluar, krahasuar me akumulim të Pb dhe Cd. Kjo gjë
mund të ketë sjellë çrregullim të aspektit sintetik të mëlçisë, gjë që tregohet edhe në këtë rast me
ngritjen e sasisë së proteinave totale në plazmën e gjakut. Siç duket, efekti sinergjik i metaleve të
rënda (Pb, Cd, ZN, Cu dhe Ni) të akumuluara në indin e mëlçisë mund të jetë shkaktar i
zvogëlimit të aktivitetit të enzimave ALT, AST dhe rritjes së sasisë së proteinave totale në
plazmë.
Aktiviteti i enzimës dehidrataza e acidit -aminolevulinik (DAAL) dhe sasia e plumbit në
gjakun e pëllumbave urbanë (Columba livia) janë paraqitur në tabelën 3.1.2. dhe në figurën
3.1.2. Siç shihet në tabelë, aktiviteti i DAAL-së në gjakun e pëllumbave në grupin e Drenasit
është inhibuar në shkallë sinjifikante (P<0.001) krahasuar me grupin e kontrollit. Për më tepër,
sasia e plumbit në gjak ka qenë e rritur në shkallë sinjifikante në gjakun e pëllumbave të Drenasit (P<0,01), krahasuar me grupin e kontrollit, me ç’rast është konstatuar korrelacion negativ në
shkallë jo-sinjifikante (r=-0,117; P>0,05) në mes aktivitetit të enzimës DAAL dhe përqendrimit
të Pb në gjak, si dhe korrelacion pozitiv jo-sinjifikant (r=0,452; P> 0,05) në mes të grupit të
Drenasit dhe atij të kontrollit.
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Rezultatet tona janë në pajtim me rezultatet e shumë autorëve, të cilët kanë konstatuar që
sasia e lartë e plumbit në gjakun e llojeve të ndryshme të shpendëve (Dieter M.P. et al. 1979;
Drasch G.A. 1987; Elezaj I. et al. 1988; Bakalli R.I. et al. 1990; Elezaj I. et al. 2011; 2013),
inhibon aktivitetin e DAAL-së. Në muajin Maj të vitit 2010, aktiviteti i DAAL-së në gjakun e
pëllumbave urban të zënë në oborrin e shkritores së ferronikelit në Drenas ka qenë i inhibuar në
shkallë sinjifikante P<0.001, krahasuar me grupin e kontrollit (Elezaj I. et al. 2011). Ne kemi
dashur të përsërisim analizën e këtij parametri për të monitoruar nivelin e ndotjes në këtë zonë
me idenë e ndonjë përmirësimi eventual, por kemi konstatuar që aktiviteti i DAAL-së është
inhibuar edhe më shumë në shkallë jo-sinjifikante krahasuar me vitin 2010, gjë që flet për një
nivel ndotjeje me plumb që është në ngritje.
Tabela 3.1.2. Dehidrataza e acidit delta aminolevulinik (DAAL; U/L); Sasia e plumbit (Pb; µg/dl) në gjak dhe
korrelacioni në mes DAAL-së dhe Pb në gjakun e pëllumbit urban (Columba livia).

PARAMETRAT
Pb µg/dl

DAAL U/L

LOKALITETI
LUBIZHDË
DRENAS

40,78 ± 8.67
(20)
19,16 ± 11,06
(20)

3,33±1.61
(20)
25,43±20,69
(20)

<0,001

< 0,01

Correlation r=
0,45
-0.117
P>0,05

SINJIFIKANCA
P

P>0,05
Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore - X; devijimi i standardit ± SD;
numri i individëve - (20); sinjifikanca - P<0,01; P<0,001.
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Figura 3.1.2.Dehidrataza e acidit -aminolevulinik (DAAL; U/L); Sasia e plumbit (Pb; µg/dl) në gjak dhe
korrelacioni në mes DAAL-së dhe Pb në gjakun e pëllumbit urban (Columba livia).
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Raste të ngjashme të inhibimit të DAAL-së në popullatat e pëllumbave janë konstatuar në
qytetin e Mitrovicës si rezultat i aktivitetit metalurgjik (Elezaj I. et al. 2013), ku sasia e plumbit
në gjak ka qenë tre (3) herë më e lartë krahasuar me grupin e kontrollit (P<0,001).
Në studimin tonë, ne kemi konstatuar një korrelacion negativ në mes përqendrimit të
plumbit në gjak dhe aktivitetit të DAAL-së. Duke ju referuar rezultateve të autorëve të
ndryshëm, të cilët kanë aplikuar intoksikimin e patave dhe rosave me plumb (Henny C.J. et al.
2000; Dieter M.P. et al. 1979, Finley M.T. 1979), si dhe studimet që kanë bërë në popullatat
natyrore, të cilat kanë jetuar në afërsi të shkritoreve, aktiviteti i DAAL-së në eritrocite është
inhibuar me rritjen e sasisë së plumbit në gjak (Elezaj I. et al. 2011; 2013). Këto rezultate janë në
pajtim edhe me studimet e mëparshme të autorëve të ndryshëm (Bakalli R.I. et al. 1990; Elezaj I.
et al. 1988), të cilët kanë konstatuar që aktiviteti i DAAL-së është inhibuar me rritjen e sasisë së
plumbit te popullatat animale (Elezaj I. et al. 2008; 2011) dhe njerëzore (Berisha V. et al. 2000)
që kanë jetuar në afërsi të minierës së Trepçës në Mitrovicë. Për shkak të çlirimit të
komponimeve të ndryshme të metaleve të rënda nga shkritorja e ferronikelit, mund të ketë ardhur
deri te inhibimi i DAAL-së për shkak të pranisë së oksideve të plumbit dhe komponimeve tjera të
Pb në ajër, në ujë dhe në tokë që mund të ketë ardhur nga metalurgjia dhe nga trafiku.
Për shkak të peshës së vogël, metabolizmit të lartë dhe qëndrimit në shkallë të lartë në
piramidën ushqimore, pëllumbi urban mund të akumulojë sasi të lartë të plumbit, i cili mund të
futet në organizëm përmes rrugëve të frymëmarrjes dhe të marrjes së ushqimit. Për këtë arsye,
pëllumbi urban mund të jetë tregues i mirë për ndotjen e mjedisit me plumb dhe metale tjera të
rënda.
3.2. REZULATET E ANALIZAVE TË PARAMETRAVE HEMATOLOGJIKE NË
GJAKUN E PËLLUMBIT URBAN (Columba livia)
Rezultatet e hulumtimeve tona, që kanë të bëjnë me analizat e parametrave hematologjikë
të popullatës së pëllumbit urban (Columba livia), në qytetin e Drenasit krahasuar me grupin e
kontrollit (fshati Lubizhdë i Prizrenit), janë paraqitur në tabelën 3.2.1.dhe në figurën 3.2.1. dhe
3.2.2. Nga rezultatet e paraqitura në tabelë, vërehet rritje jo-sinjifikante e numrit të eritrociteve (P
> 0,05); rritje sinjifikante e numrit të leukociteve (P < 0,001); vlerë më e lartë sinjifikante e Htc
(P> 0,05), si dhe sasi më e ulët e Hb në shkallë sinjifikante (P < 0,001).
Rezultatet e punimit tonë flasin për një eritrocitozë të lehtë. Autorë të ndryshëm
(Vinodhini M. et al. 2008), kanë konstatuar rritje sinjifikante të numrit të eritrociteve në gjakun e
peshqve pas trajtimit të tyre me doza subletale (për 32 ditë) në suspension të përzier me katër
metaleve te rënda (Cd, Pb, Cr dhe Ni). Në eksperimentet me peshq (Fares H. et.al. 1994); me
minj (Morse E.E. et al. 1977); me punëtorët e rafinerisë së nikelit që aksidentalisht kanë
konsumuar ujin e pijshëm të ndotur me nikel (Sunderman F.W. et.al. 1988, 2003; Das K.K. et.al.
2008), është konstatuar që nikeli dhe komponimet e tij nxisin eritrocitozë. Po ashtu, te rosat e
egra të trajtuara me komponime të Zn (Jeffrey M. et al. 2000); te harabelat (Ficedula Hypoleuca
Pall.) që kanë jetuar në zonat industriale të ndotura nga metalet e rënda (Belskii E.A. et.al.,
2005); te pëllumbat urbanë të trajtuar me ZnCl2 në ushqim në dozën prej 20µg/kg të peshës
trupore (Gabol K. et.al. 2009), si dhe te patat e intoksikuara me zink (Levengood J.M. et al.
2000) është konstatuar eritrocitozë.
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Table 3.2.1. Parametrat hematologjikë; eritrocitet (1012/ L), leukocitet (109/ L), hematokriti (Htc %) dhe hemoglobin
(Hb; g/L) te pëllumbi urban (Columba livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe fshati Lubizhdë (zona e
kontrollit).

PARAMETRAT
Eritrocite
1012/ L
DRENAS
2,75 ± 0,74
(20)
LUBIZHDË
2,61 ± 0,61
(20)
SINJIFIKANCA P
> 0,05
LOKALITETI

Leukocite
109/ L
18,02± 8,05
(20)
10,92 ± 6,85
(20)
< 0,001

Htc
(%)
51,08 ± 4,05
(20)
48,60 ± 5,185
(20)
> 0,05

Hemoglobinë
g/L
116,71 ± 25,17
(20)
138,87 ± 15,19
(20)
<0,001

Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore - X; devijimi i standardit ± SD; numri i
individëve - (20); sinjifikanca - P<0.01; P<0.001.
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Figura. 3.2.1. Numri i eritrociteve (1012/ L) dhe leukociteve (109/ L) në gjakun e pëllumbit urban (Columba livia)
nga zona e ferronikelit në Drenas dhe fshati Lubizhdë (zona e kontrollit).

Sipas Levengood, J.M. et al. 2000, nikeli dhe komponimet e tij nxisin eritrocitozën, duke
nxitur aktivitetin e eritropoetinës. Komponimet e nikelit, të cilat janë raportuar të jenë të
pranishme në zonën e Drenasit mund të kenë pasur efekte negative në veshkë, e cila pastaj mund
të jetë pasqyruar me rritjen aktivitetit të eritropoetinës. Kjo mund të ketë sjellë nxitjen e
eritropoezës. Gjithashtu, nikeli dhe metalet tjera të rënda (p.sh.Zn) është konstatuar që
shkaktojnë hiperplazi të palcës së eshtrave te minjtë pas injektimit të nikel subsulfidit (Cully
K.S et al. 1982) dhe dëmtim të shpretkës (Magaye M. et.al. 2014), të cilat mund të shpien te
eritrocitoza.
Rezultatet e tilla mund të justifikojnë edhe vlerën e lartë të hematokritit në rastin e
studimit tonë. Ngritja e vlerës së Htc, krahasuar me grupin e kontrollit (P>0.05) është në
pajtueshmëri me rezultatet e dhëna nga NTP, 1996, sipas së cilës vlera e Htc është rritur pas
ekspozimit të minjëve në oksid të nikelit përmes inhalimit (thithjes me hundë).
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Figura 3.2.2.Vlera e hematokritit (Htc %) dhe hemoglobinës (Hb; g/L) në gjakun e pëllumbit urban (Columba livia)
nga zona e ferronikelit në Drenas dhe fshati Lubizhdë (zona e kontrollit).

Rritje e vlerës së Htc është konstatuar edhe gjatë ekspozimit të pëllumbave urbanë në
doza të ndryshme të ZnCl2 (Gabol K. et.al. 2009). Mirëpo, ngritje e tillë e vlerës së hematokritit
dhe numrit të eritrociteve nuk haset në rastet e helmimit të patave me plumb, mjelmave dhe
gargullit me plumb (Katavolos P. et.al. 2008; Greens A. et.al. 2009), me ç’rast Pb është treguar
që shkakton eritropeni dhe përqindje të ulët të Htc-së. Në këtë rast, ulja e nivelit të Htc-së ishte
proporcionale me rritjen e përqendrimit të Pb dhe Cd në gjak. Siç duket, sasia e lartë e nikelit dhe
zinkut të akumuluar në indet e buta, me theks të veçantë në mëlçi dhe veshkë mund të ketë sjellë
te çrregullimet e tilla, siç janë eritrocitoza dhe rritja e vlerës së hematokritit.
Rezultatet tona të sasisë së ulët të hemoglobinës në grupin e Drenasit janë në përputhje
me rezultatet e autorëve të tjerë, të cilët me rastin e intoksikimit me Pb dhe Cd të rosave, patave
dhe shpendit ficedula hypoleuca (Katavolos P. et al. 2008; Greens A. et al. 2009; Belskii E.A. et
al. 2005), të minjve (Edorh P.A. et al. 2013) dhe lepujve (Brewer L. et al. 2003; Bersenyi A. et
al. 2003), kanë konstatuar që sasia e Hb-së ka qenë më e ulët pas ekspozimit në Pb, Cd dhe Hg,
por nuk është vërejtur në rastin e ekspozimit në Ni. Është raportuar që hemoglobinemia ka qenë
shkak i shkatërrimit të eritrociteve (Vinodhini M. 2008). Për shkak të akumulimit të metaleve të
rënda (Pb, Cd, Ni) në indin e veshkës, mëlçisë dhe në indet e forta mund të ketë ardhur deri te
inhibimi i aktivitetit sintetik të palcës së eshtrave, e cila për pasojë nuk ka sintetizuar
hemoglobinën. Hemoglobinemia mund të vi edhe për shkak të rritjes së mekanizmave të
dobësisë qelizore dhe ndryshimit të përshkueshmërisë të membranës së eritrociteve (hemolizës
së tyre), si dhe çrregullimit të metabolizmit të hekurit. Rënie e përqendrimit të Hb u konstatua
edhe në rastin e trajtimit të minjve të racës Wistar me 2.5 mg/kg CdCl2 (Hounkpatin A.S. et.al.
2013). Këto të dhëna kanë sugjeruar që Cd shkakton hemoglobinemi si shkak i efekteve negative
të tij në indin hematopoetik duke shpjerë tek paraqitjet e anemive hipokromike që janë tregues
për inhibimin e sintezës së hemoglobinës.
Sipas, Vodichenska T.S. 1986, nikeli zakonisht është bashkëndotës me plumbin. Është e
rëndësishme të theksohet në këtë rast që qyteza e Drenasit është mjedis me ndotje idustriale dhe
urbane. Prania e metaleve të rënda (Pb, Cd) në zonën e Drenas-it (Demaku R.I. et al. 2012) dhe
në indet e mostrave tona të analizuara do të kenë sjellë deri në rënien e sasisë së Hb-së në gjak.
54

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

Rezultatet tona të rritjes së numrit të leukociteve në gjakun e pëllumbave të Drenasit
përputhen me rezultatet e autorëve të tjerë, të cilët në eksperimentet me njerëz të intoksikuar me
komponime të nikelit nga burimet e ujit të pijshëm (Das K.K. et al.2008), me shpendë e
intoksikuara me Zn (Levengood J.M. et al. 2000) dhe minjtë që kanë jetuar në zona me ndotje
nga metalet e rënda (Chibuese V. et al. 2012), pas trajtimit të tyre me nikel dhe zink, kanë
konstatuar leukocitozë. Kështu, te punëtorët, të cilët aksidentalisht kanë pirë ujin e ndotur me
sulfat dhe klorur të nikelit, si dhe te minjtë e ekspozuar në klorur të nikelit është konstatuar
leukocitozë e theksuar. Në studimin tonë, është evidente prania e nikelit dhe zinkut në inde që
mund të kenë shkaktuar tokseminë, e cila si rezultat mund të ketë shkaktuar zvogëlimin e
rezistencës ndaj patogjeneve që ndodhen natyralisht në Tokë dhe do të ketë rritur numrin e
leukociteve si efekt mbrojtës i organizmit ndaj infeksioneve.
3.3. REZULTATET E BIOAKUMULIMIT TË METALEVE TË RËNDA (Pb, Cd,
Zn, Cu dhe Ni) NË INDET E BUTA (mëlçi, veshkë dhe testikul) DHE NË INDET E
FORTA (femur dhe tibie ) TE PËLLUMBI URBAN (Columba livia)
Përqendrimi i Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ni në mëlçi, veshkë, testikul, femur dhe tibie është
paraqitur në tabelën numër 3.3.1 dhe 3.3.2. dhe në figurat 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. dhe 3.3.5.
Siç shihet në tabelë, përqendrimi i plumbit (Pb) në mëlçi, veshkë, femur dhe tibie ka qenë
më i lartë në grupin e Drenasit (P>0.05; P>0.05; P<0.001; P<0.001), ndërsa, në testikuj,
përqendrimi i Pb ka qenë më i ulët krahasuar me grupin e kontrollit (P<0.05). Për shkak të
habitatit të pëllumbave; të ushqyerit e tyre rrëzë rrugëve, nëpër trotuare, si dhe foleve të tyre të
ngritura në oborrin e shkritores të ferronikelit, është normale të pritet akumulim i plumbit në
indet e këtyre pëllumbave.
Duke e marrë parasysh konstatimin e vlerave relativisht të larta të përqendrimit të Pb dhe
Ni në indet e analizuara të pëllumbave në Drenas, si dhe analizën e përqendrimit të Pb dhe Ni në
ujë, tokë, xehe dhe në hirin e shkritores së ferronikelit (Demaku S.I. et al. 2012; 2014), Drenasi
konsiderohet si mjedis me nivel relativisht të lartë të ndotjes industriale dhe urbane. Bazuar në
këto të dhëna, ne mund të justifikojmë sasinë e lartë të plumbit në indet e lartëpërmendura. Siç
është përshkruar në tabelë, në veshkë (77,17 µg/mg të peshës së thatë), femur (58,38 µg/mg) dhe
tibie (44,93 µg/mg) është konstatuar sasi më e lartë e Pb të akumuluar. Rezultatet e tilla janë në
pajtim me rezultatet e autorëve të ndryshëm (Outridge P.M. et al. 1993; Elezaj I. et al. 2011), të
cilët kanë konstatuar sasi të lartë të plumbit në femur dhe tibie në popullatat natyrore të
pëllumbave urban dhe harabelave, të cilët kanë jetuar në afërsi të shkritoreve dhe minierave.
Dihet se plumbi ka lëvizshmëri të ulët, prandaj ai tenton të akumulohet në organe me
kalimin e kohës – gjatë intoksikimeve kronike (Pain D.J. et al. 2009). Në rastin tonë, sasia e lartë
e plumbit në indet e forta (femur dhe tibie), më e lartë sesa në indin e mëlçisë mund të jetë një
tregues për toksicitet kronik (Hutton M. dhe Goodman G.T. 1980).
Në Kosovë, edhe sot e kësaj dite përdoret benzinë me përmbajtje plumbi. Poashtu, në
zonën e kontrollit është e zhvilluar shumë bujqësia dhe ka fakte për përdorimin e pesticideve, të
cilat përmbajnë Pb. Sasia e lartë e plumbit në testikujt e pëllumbave urbanë nga grupi i kontrollit,
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mund të justifikohet me mundësinë e akumulimit të Pb në këtë ind që ka rezultuar nga prania e
Pb edhe në zonën e kontrollit.
Tabela 3.3.1. Përqendrimi i metaleve të rënda (µg/mg të peshës së thatë) në indet e buta (mëlçi, veshkë dhe testikul),
te pëllumbi urban (Columba livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit).
Indet

MËLÇI

SINJIFIKANCA P

VESHKA

SINJIFIKANCAP

TESTIKUL

Lokaliteti

Pb

Cd

Zn

Cu

Ni

DRENAS
A
LUBIZHDË
B

17.43 ± 8.13
(20)
13.04 ± 5.95
(12)

0.52±0.34
(20)
0.44±0.2
(20)

159.56±46.4
(20)
126.56±31.9
(20)

18.48 ±5.43
(20)
13.08 ± 3.38
(20)

139.97±67.8
(14)
2.75±1.03
(10)

A:B

(P > 0.05)
NS

(P > 0.05)
NS

(P < 0.05)

(P<0.001)

(P <0.001)

DRENAS
A
LUBIZHDË
B

77.17 ± 30.8
(20)
60.69 ± 25.5
(13)

0.88±0.61
(20)
0.07±0.04
(10)

142.91±35.64
(20)
125.43±23.33
(20)

29.16 ± 8.08
(20)
12.58 ± 5.76
(20)

18.57±8.76
(20)
8.33±3.47
(10)

A:B

(P > 0.05)
NS

(P <0.001)

(P > 0.05)
NS

(P < 0.001)

(P < 0.01)

DRENAS
A
LUBIZHDË
B

28.85 ± 12.67
(10)
61.52 ± 6.68
(3)

ND

77.52±11.12
(10)
107.37±7.22
(10)

39.84±19.43
(10)
12.019±5.07
(20)

17.60±2.39
(10)
12.77±5.49
(6)

(P < 0.001)

(P < 0.001)

ND

(P > 0.05)
NS
Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore - X; devijimi i standardit ± SD; në kllapa - numri i
individëve; NS – nuk është sinjifikant; ND – nuk është detektuar; sinjifikanca * P <0.05
SINJIFIKANCAP

A:B

(P < 0.01)

Në studimin tonë, si organ i akumulimit për plumb paraqitet femuri, me këtë shtrirje:
femur>tibie>mëlçi>veshkë>testikul. Siç shihet, tibia dhe femuri janë organe kritike të
akumulimit të plumbit. Kjo e dhënë flet për një toksicitet kronik me plumb të pëllumbave urbanë
në qytezën e Drenasit.
Përqendrimi i kadmiumit (Cd) në mëlçi dhe në veshka ka qenë më i lartë (P>0.05;
P<0.001), krahasuar me grupin e kontrollit, ndërsa, në indet tjera nuk është konstatuar prania e
tij. Rezultate të tilla kanë fituar edhe autorë të ndryshëm (Outridge P. M., Scheuhammer A. M.
1993; Elezaj I. et al. 2011), të cilët kanë raportuar praninë e Cd në mëlçi dhe veshkë të
pëllumbave urbanë që kanë jetuar në zonat e shkritoreve të metaleve të rënda, me theks të
veçantë të plumbit dhe kadmiumit. Që herët, është raportuar për bashkëveprim që mund të ketë
në mes Cd dhe Zn në popullatat natyrore të pëllumbave urbanë (Outridge P. M., Scheuhammer
A. M. 1993; Hutton M. dhe Goodman G.T. 1980).
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Tabela 3.3.2.Përqendrimi i metaleve të rënda (µg/mg të peshës së thatë) në indet e forta (femur dhe tibie), te pëllumbi
urban (Columba livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit).
Indet

Lokaliteti

Pb

Cd

Zn

Cu

Ni

F
E
M
U
R

DRENAS
A
LUBIZHDË
B

58.38 ± 22.93
(20)
4.27± 1.76
(10)

ND

184.77±39.75
(20)
191.50±26.60
(20)

0.8 ± 0.3
(12)
1.31 ± 0.88
(9)

3.48 ± 1.01
(12)
1.35 ±0.22
(2)

A:B

(P < 0.001)

DRENAS
A
LUBIZHDË
B

44.93 ± 16.69
(20)
6.02 ± 0.94
(4)

(P > 0.05)
NS
162.50±28.45
(20)
152.8±18.04
(20)

(P > 0.05)
NS
2.74 ±1.05
(20)
1.12 ±0.44
(8)

(P > 0.05)
NS
3.42 ±1.48
(12)
0.82 ±0.19
(2)

A:B

(P < 0.001)

(P > 0.05)
NS

(P < 0.001)

(P > 0.05)
NS

SINJIFIKANCA
P
T
I
B
I
E
SINJIFIKANCA
P

ND

ND
ND

Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore - X; devijimi i standardit ± SD; në kllapa - numri i
individëve; NS – nuk është sinjifikant; ND – nuk është detektuar; sinjifikanca * P <0.05
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Figura.3.3.1. Përqendrimi i metaleve të rënda (µg/mg të peshës së thatë) në indin e mëlçisë, te pëllumbi urban
(Columba livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit).

Prania e Cd në tokë, në ujin e lirë dhe në llumin e lumit Drenica të raportuara më parë
(Demaku S.I. et al. 2014); përqendrimi i lartë i zinkut dhe njëkohësisht i Pb dhe Cd në këto inde
(veshkë dhe mëlçi), justifikon sasinë e lartë të Zn në indin e veshkës dhe mëlçisë. Si organ i
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akumulimit për kadmium paraqitet veshka, me këtë shtrirje: veshkë > mëlçi. Në këtë rast mund
të themi që veshkat janë organe kritike të akumulimit të kadmiumit. Duke u bazuar në rezultatet
e autorëve të ndryshëm mbi identifikimin e organeve shenjë për Cd, kjo e dhënë flet për një
toksicitet kronik me kadmium të pëllumbave urbanë në qytezën e Drenasit.
Zinku është një mikroelement, i cili merr pjesë në funksionimin e enzimave të shumta.
Kjo bën që ai të jetë i pranishëm pothuajse, në të gjitha indet. Në anën tjetër, Pb dhe Cd janë
kompetitivë me Zn për të njejtat vende lidhëse në enzima të ndryshme (Hutton M. dhe Goodman
G.T. 1980; Pounds J.G. et al. 1991; Hasan M.Z. dhe Seth T.D. 1981). Atëhere, me rritjen e
përqendrimit të Pb dhe Cd, do të rritej edhe sasia e Zn si efekt mbrojtës i organizmit ndaj
toksicitetit me Pb dhe Cd (Goering, et al. 1995). Përqendrimi i zinkut (Zn) në indin e mëlçisë,
veshkës dhe tibies ka qenë më i lartë (P<0.05; P<0.01; P>0.05), krahasuar me grupin e kontrollit,
gjersa, në testikuj dhe në indin e femurit përqendrimi i tij ka qenë më i ulët (P<0.001; P>0.05).
Rezultatet tona mbështeten nga rezultatet e autorëve (Jelea S.J. dhe Jelea M. 2009), të cilët pas
trajtimit të minjve të racës Wistar me acetat të Pb dhe minjve të racës Albino me Pb dhe Zn,
fituan rezultate të përafërta. Autorët, të cilët raportuan përqëndrim të lartë të Zn në indet e
popullatave natyrore të pëllumbit urban që kanë jetuar në zonat e ndotura me metale të rënda, siç
janë shkritoret (Outridge P. M. dhe Scheuhammer A. M. 1993; Elezaj I. et al. 2011), gjithashtu,
kanë konstatuar edhe përqëndrim të lartë të Cd dhe Zn.
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Figura 3.3.2.Përqendrimi i metaleve të rënda (µg/mg të peshës së thatë) në indin e veshkës, te pëllumbi urban
(Columba livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit).
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Figura 3.3.3.Përqendrimi i metaleve të rënda (µg/mg të peshës së thatë) në indin e testikulit, te pëllumbi urban
(Columba livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit).

Për shkak të rritjes së aktivitetit të metal-tioninës, për të cilën Pb, Cd dhe Zn kanë rol
garues, për t’u lidhur në të njëjtat vende lidhëse të enzimave në organet e ndryshme shenjë, siç
mund të jenë: mëlçia, veshka, gonadet, etj., rritja e përqendrimit të Pb dhe Cd, patjetër që sjellë te
rritja e përqendrimit të Zn (Hutton M. dhe Goodman G.T. 1980).
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Figura 3.3.4.Përqendrimi i metaleve të rënda (µg/mg të peshës së thatë) në indin e femurit te pëllumbi urban
(Columba livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit).
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Figura 3.3.5. Përqendrimi i metaleve të rënda (µg/mg të peshës së thatë) në indin e tibies, te pëllumbi urban
(Columba livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit).

Në testikuj, përqendrimi i Pb ka qenë më i lartë te grupi i kontrollit sesa te grupi i Drenasit. Njëkohësisht, në këta individë ka qenë i lartë edhe përqendrimi i Zn. Duke iu referuar këtyre
të dhënave, Pb mund të ketë qenë shkak i rritjes së përqendrimit të zinkut në testikujt e
pëllumbave nga grupi i kontrollit. Në këtë hulumtim, ne kemi konstatuar që organ shenjë për
akumulimin e Zn është testikuli me këtë shtrirje: testikul > mëlçi > veshkë >tibie > femur.
Përqendrimi i bakrit (Cu) ka qenë më i lartë në indin e mëlçisë, veshkës, testikulit dhe
tibies (P<0,001; P<0,001; P<0,001; P<0,001), por ka qenë më i ulët në indin e femurit te
popullatat e analizuara në Drenas (P>0,05) krahasuar me grupin e kontrollit. Përqendrim më i
lartë i bakrit është konstatuar në testikuj. Në Drenas, në zonën e shkritores së ferronikelit është
vërtetuar prania e Cu në tokë, në xehe dhe në hirin e liruar nga shkritorja (Demaku S.I. et al.
2012; 2014). Për këtë arsye, është normale të mendohet që akumulimi i Cu në indet e
lartëpërmendura ka ardhur nga ferronikeli. Rezultate të tilla të akumulimit të Cu në inde kanë
fituar edhe autorët tjerë, të cilët kanë raportuar përqendrim lehtësisht të ngritur të Cu në mëlçi dhe
veshkë te popullatat natyrore të harabelave që kanë jetuar në afërsi të shkritores së ferronikelit
(Millaku L. et al. 2014). Në rezultatet tona, është vërejtur që në indet ku është rritur përqendrimi i
Zn dhe Pb, përqendrimi i Cu ka rënë. Nga shënimet e mëhershme të literaturës, njihet që prania e
Pb dhe Zn ul përqendrimin e Cu në inde (ASTDR, 2005). Kjo jep një arsyetim në lidhje me
përqendrimin e Cu në indet e lartëpërmendura në zonën e Drenasit, krahasuar me grupin e
kontrollit. Mirëpo, në rezultatet tona kemi konstatuar përqendrim më të lartë të Cu në femurin e
individëve nga grupi i kontrollit. Përderisa, zona e kontrollit është një zonë e pasur me vreshta
dhe me një aktivitet të lartë bujqësor, ku përdoren pesticide, të cilat përmbajnë Cu (p.sh. CuSO4),
ndoshta edhe në mënyrë të pakontrolluar, atëherë do të jetë e arsyeshme prania më e lartë e bakrit
në indin e femurit te grupi i kontrollit, e cila sasi do të jetë rritur për shkak të ushqimit të
pëllumbave me drithëra dhe produkte tjera bimore nga kjo zonë. Në anën tjetër, Cu në femurin e
pëllumbave të Drenasit mund të jetë ulur për shkak të përqendrimit të lartë të Pb dhe Zn. Këto dy
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metale përveç inhibimit të lidhjes së Cu për vendet lidhëse të enzimave, do ta kenë zvogëluar
edhe absorbimin e Cu nga zorrët.
Në studimin tonë, bakri është akumuluar më së shumti në testikuj me këtë shtrirje:
testikul>tibie > veshkë > femur > mëlçi.
Përqendrimi i nikelit (Ni) ka qenë më i lartë në të gjitha indet e hulumtuara (mëlçi
P<0,001; veshkë P<0,01; testikul P>0,05; femur P>0,05 dhe tibie P>0,05) te pëllumbat urbanë të
Drenasit, krahasuar me grupin e kontrollit. Akumulimi më i lartë i nikelit, është konstatuar në
indin e mëlçisë, ku përqendrimi i Ni ka qenë 139.97 µg /mg të peshës së thatë, me një shkallë
sinjifikante P <0,001.
Studimet e mëhershme të autorëve të ndryshëm në popullatat natyrore të shpendëve që
kanë jetuar afër shkritoreve të nikelit dhe minierave (Outridge P. M. dhe Scheuhammer A. M.
1993; Elezaj I. et al. 2011), kanë konstatuar gjithashtu, rritje të përqendrimit të nikelit në inde.
Duke e ditur se produkti final i shkritores së ferronikelit është nikeli dhe hekuri, si dhe faktin që
shkritorja punon që nga viti 1984, atëherë mund të themi që sasia e lartë e nikelit dhe
komponimeve të tij që janë liruar në ajrin, ujin dhe tokën përreth, do të kenë kontribuar në
përqendrimin e Ni në organizëm (Demaku S.I. et al. 2012; 2014). Prania gjithnjë e më e madhe e
Ni në këtë mjedis, do të ketë sjellë deri te depërtimi i tij në organizma të ndryshëm përmes
zinxhirëve ushqimorë, e deri te akumulimi gjithnjë e më i lartë, në rastin tonë në të gjitha indet
për shkak të fenomenit të bioshumëfishimit (Bounagua M. et al. 2014). Për arsyen që nikeli është
element esencial, i cili nevojitet për aktivitetet enzimatike të baktereve (p.sh. te bakteret për
biosintezën e hidrogjenazave, CO dehidrogjenazave dhe faktorëve F 430), të bimëve (p.sh.
ureazat) dhe kafshëve (Nielsen F.H. 1991; Brown P.H. et al. 1987; Anke M. et al. 1984), ai
normalisht gjendet në të gjitha indet, si pjesë përbërëse e tyre. Kështu, në zonat epandotura,
përqendrimi i nikelit në trupin e shpendëve mund të jetë rreth 0,1 - 5μg/g të peshës së thatë
(Outridge P. M. dhe Scheuhammer A. M. 1993). Mirëpo, në përqendrime të larta, edhe pse është
element i domosdoshëm, Ni mund të shkaktojë çrregullime të ndryshme metabolike, sëmundje
dhe kancer të organeve në të cilat është akumuluar (Eisler, R. 1998).
Autorët e tjerë, në popullatat e egra të shpendëve që kanë jetuar afër shkritoreve, kanë
gjetur akumulim të nikelit në mëlçi, veshkë, testikul, femur dhe tibie, por vërehej akumulim më i
lartë i nikelit në veshkë (Elezaj I. et al. 2011; Outridge P. M. dhe Scheuhammer A. M. 1993), gjë
që është në pajtueshmëri me rezultatet tona. Mirëpo, në rastin tonë, akumulim më i lartë haset në
indin e mëlçisë, i cili pasohet nga indi i veshkës. Si duket, në zonën e Drenasit, flitet për një
intoksikim akut të pëllumbave me doza të larta të nikelit, ku si organ i parë shenjë, pothuajse,
çdoherë paraqitet mëlçia, pamarrëparasysh se me çfarë rruge do të jetë futur në organizëm ky
metal (rrugëve respiratore, digjestive apo kutane). Te popullatat e pëllumbit urban nga zona e
studimit, si organ i akumulimit paraqitet mëlçia me këtë shtrirje: mëlçi >tibie > femur > veshkë >
testikul.
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Në këtë studim kemi konstatuar që organet shenjë për akumulimin e Pb janë indet e forta
(tibia dhe femuri), për Cd, Zn dhe Cu janë indet e buta, ndërsa për Ni, si target organe paraqiten
indet e buta dhe të forta.
Tabela 3.3.3. Koeficienti i korrelacionit (r; Pearson correlation) në mes të metaleve (Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ni) në indet
e buta (mëlçi, veshkë dhe testikul) te pëllumbi urban (C.livia) në qytezën e Drenasit.
LOKALITETI Metalet

MËLÇI

Metalet

VESHKË

r

DRENAS

Metalet

TESTIKUL

r

r

Zn/Ni

-0.355; (P> 0.05)

Zn/Pb

0.367; (P> 0.05)

Zn/Cu

0.474; (P> 0.05)

Zn/Cu

0.084; (P> 0.05)

Zn/Cu

0.397; (P> 0.05)

Zn/Pb

-0.579; (P> 0.05)

Zn/Pb

-0.220; (P> 0.05)

Zn/Ni

0.752; (P<0.01)

Zn/Ni

0.285; (P> 0.05)

Zn/Cd

-0.124; (P> 0.05)

Zn/Cd

0.489; (P> 0.05)

Cu/Pb

-0.308; (P> 0.05)

Ni/Cu

0.122; (P> 0.05)

Pb/Cu

-0.064; (P> 0.05)

Cu/Ni

0.995; (P<0.05)

Ni/Pb

0.340; (P> 0.05)

Pb/Ni

0.691; (P> 0.05)

Ni/Pb

0.0577;(P> 0.05)

Ni/Cd

-0.460; (P> 0.05)

Pb/Cd

-0.123; (P> 0.05)

Cu/Pb

-0.070; (P> 0.05)

Cu/Ni

0.720; (P<0.05)

Cu/Cd

-0.045; (P> 0.05)

Cu/Cd

-0.173; (P> 0.05)

Pb/Cd

-0.465; (P> 0.05)

Ni/Cd

0.055; (P> 0.05)

Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera e korrelacionit sipas Pearson-it (r). Në kllapa është paraqitur vlera e
sinjifikancës.
Tabela 3.3.4. Koeficienti i korrelacionit (r; Pearson correlation) në mes të metaleve (Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ni) në inde
të forta (femur dhe tibie) te pëllumbi urban (C.livia) në qytezën e Drenasit.
LOKALITETI METALET

FEMUR

METALET

r

DRENAS

TIBIE
r

Zn/Pb

-0.186; (P> 0.05)

Zn/Pb

-0.142; (P> 0.05)

Zn/Ni

-0.793; (P> 0.05)

Zn/Ni

0.321; (P> 0.05)

Zn/Cu

-0.982; (P<0.01)

Zn/Cu

0.579; (P> 0.05)

Pb/Ni

-0.985; (P<0.01)

Pb/Ni

-0.967; (P> 0.05)

Pb/Cu

0.986; (P<0.01)

Pb/Cu

0.151; (P> 0.05)

Ni/Cu
0.974; (P<0.01)
Ni/Cu
0.106; (P> 0.05)
Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera korrelacionit sipas Pearson-it (r). Në kllapa
është paraqitur vlera e sinjifikancës.

Në indin e mëlçisë (Tab. 3.3.3), kemi konstatuar korrelacion negativ në mes të Zn/Ni,
Zn/Pb, Zn/Cd, Ni/Cd, Cu/Pb, Cu/Cd dhe Pb/Cd, por jo në shkallë sinjifikante. Korrelacion
pozitiv është konstatuar në mes të metaleve Zn/Cu, Ni/Cu, Ni/Pb, por jo në shkallë sinjifikante.
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Në indin e veshkës kemi konstatuar korrelacion negativ në mes të metaleve, Pb/Cu,
Pb/CD dhe Cu/Cd, ndërsa korrelacion pozitiv për Zn/Ni, Zn/Cd, Pb/Ni, Cu/Ni dhe Ni/Cd, por në
shkallë josinjifikante. Korrelacione në mes metaleve Zn/Pb (P<0.01) dhe Cu/Pb (P<0.05) ka
qenë pozitiv në shkallë sinjifikante.
Në indin e testikujve kemi konstatuar korrelacion negativ në mes të metaleve Zn/Pb dhe
Cu/Pb, ndërsa korrelacion pozitiv për Zn/Cu, Zn/Ni, Cu/Ni dhe Ni/Pb, por jo në shkallë
sinjifikante. Korrelacione në mes metaleve Cu/Ni (P<0.05) në testikuj ka qenë pozitiv në shkallë
sinjifikante.
Në indin e femurit (Tab. 3.3.4), kemi konstatuar korrelacion negativ në mes të metaleve
Zn/Pb, Zn/Ni, Zn/Cu (P<0.01) dhe Pb/Ni (P<0.01), ndërsa korrelacion pozitiv për Pb/Cu dhe
Ni/Cu, por jo në shkallë sinjifikante.
Në indin e tibies kemi konstatuar korrelacion negativ për Zn/Pb, Pb/Ni, ndërsa
korrelacion pozitiv për Zn/Ni, Zn/Cu, Pb/Cu dhe Ni/Cu, por jo në shkallë sinjifikante.
Në tabelën 3.3.5. është paraqitur korrelacioni ndërmjet përqendrimit të metaleve në indet
e ndryshme. Siç shihet në tabelë, është konstatuar korrelacion pozitiv i Plumbit në indet
mëlçi/veshkë; mëlçi/testikul; mëlçi/tibie; veshkë/testikul; testikul/femur dhe femur/tibie, ndërsa
korrelacion negativ në indet mëlçi/femur; femur/veshkë; tibie /veshkë dhe tibie /testikul, por jo
në shkallë sinjifikante.
Për përqendrimin e metalit të kadmiumit në inde, është konstatuar korrelacion pozitiv në
mes të indeve: mëlçi/veshkë, por jo në shkallë sinjifikante.
Për përqendrimin e metalit të zinkut në inde, është konstatuar korrelacion pozitiv në mes
mes të indeve: mëlçi/veshkë (P<0.01); mëlçi/testikul; mëlçi/femur; mëlçi/tibie; veshkë/testikul;
veshkë/femur; veshkë/tibie; testikul/femur; testikul/tibie dhe femur/tibie, por jo në shkallë
sinjifikante.
Për perqëndrimin e metalit të bakrit në inde, është konstatuar korrelacion pozitiv në mes
mes të indeve: mëlçi/veshkë; mëlçi/femur; mëlçi/tibie; veshkë/femur; veshkë/tibie;
testikul/femur; testikul/ tibie, ndërsa korrelacion negativ për mëlçi/testikul; veshkë/testikul dhe
femur/tibie, por jo në shkallë sinjifikante.
Për përqendrimin e metalit të nikelit në inde, është konstatuar korrelacion pozitiv në mes
mestë indeve: mëlçi/veshkë; mëlçi/testikul; mëlçi/femur; veshkë/testikul; veshkë/femur;
testikul/femur, ndërsa korrelacion negativ për mëlçi/tibie; veshkë/tibie; testikul/tibie dhe
femur/tibie, por jo në shkallë sinjifikante.
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Tabela 3.3.5.Koeficienti i korrelacionit (r; Pearson correlation) të përqendrimit të metaleve (Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ni)
në mes të indeve të ndryshme te pëllumbi urban (C.livia) në qytezën e Drenasit.

Pb

Mëlçi
r

Mëlçi

Veshkë
r

Testikul
r

Femur
r

Tibie
r

1

Veshkë

0.818; (P>0.05)

1

Testikul

0.574; (P> 0.05)

0.787; (P> 0.05)

1

Femur

-0.252; (P> 0.05)

-0.00192; (P> 0.05)

0.970; (P> 0.05)

1

Tibie

0.363; (P> 0.05)

-0.589; (P> 0.05)

-0.414; (P> 0.05)

0.339; (P> 0.05)

1

Cd
Mëlçi
Veshkë

1
0.351; (P> 0.05)

1

Zn
Mëlçi

1

Veshkë

0.692; (P<0.001)

1

Testikul

0.419; (P> 0.05)

0.189; (P> 0.05)

1

Femur

0.442; (P> 0.05)

0.493; (P> 0.05)

0.471; (P> 0.05)

1

Tibie

0.148; (P> 0.05)

0.438; (P> 0.05)

0.485; (P> 0.05)

0.639;(P<0.001)

1

Cu
Mëlçi

1

Veshkë

0.311; (P> 0.05)

1

Testikul

-0.341; (P> 0.05)

0.228; (P> 0.05)

1

Femur

0.359; (P> 0.05

-0.634; (P> 0.05)

0.206; (P> 0.05)

1

Tibie

0.205; (P> 0.05)

-0.268; (P> 0.05)

0.206 (P> 0.05)

-0.348;( P> 0.05)

1

Ni
Mëlçi
Veshkë

1
0.670;

(P>

0.05)

Testikul

0.662; (P> 0.05)

Femur

0.914; (P> 0.05)

Tibie

-0.790; (P> 0.05)

1
0.711; (P> 0.05)
0.919;

(P>

1

0.05)

0.984; (P> 0.05)

1

-0.0745; (P> 0.05)

-0.299; (P> 0.05)

-0.462; (P> 0.05)

1

Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera korrelacionit sipas Pearson-it (r). Në kllapa është paraqitur vlera e sinjifikancës.
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3.4. REZULTATET E STUDIMEVE HISTOLOGJIKE NË MËLÇI, VESHKA DHE
TESTIKUJ TE PËLLUMBI URBAN (Columba livia)
3.4.1. Vlerësimi histopatologjik i indit të mëlçisë te pëllumbi urban (Columba livia)
Rezultatet tona në lidhje me vlerësimin histopatologjik të indit të mëlçisë te popullatat
natyrore të pëllumbit urban (Columba livia) në qytezën e Drenasit dhe në Lubizhdë (grupi i
kontrollit) janë paraqitur në figurat 3.4.1.0., 3.4.1.2., 3.4.1.3., dhe 3.4.1.4. Siç shihet në figurën
3.4.1.0., nuk janë konstatuar ndryshimet të dukshme histologjike në grupin e kontrollit. Pamje e
tillë e indit të mëlçisë është vërejtur, pothuajse te të gjithë individët e analizuar në grupin e
kontrollit.
Ndryshimet histologjike te grupi i pëllumbave të Drenasit në indin e mëlçisë së analizuar
në hulumtimin tonë tregojnë për infiltrat leukocitar të indit hepatik, vakuolizim të indit hepatik,
zgjerim i hapsirës intersticiale dhe nekrozë.
Infiltrati leukocitar i indit hepatik (shumë i shprehur në zonën portale), ka qenë dukshëm
i shprehur te të gjithë individët e analizuar e zonës së studimit, krahasuar me grupin e kontrollit.
Vakuolizimi i indit hepatik është konstatuar te gjashtë (6) individë nga njëzet (20) të
analizuar në popullatën e pëllumbave të Drenasit, por nuk është konstatuar asnjë rast në individët
e grupit të kontrollit.
Zgjerimi i hapësirës intersticiale ka qenë dukuri shumë e shprehur (më e shprehur se
ndryshimet tjera të vrojtuara në mëlçi), në të gjitha preparatet e analizuara te pëllumbat e zonës
së studimit, ndërsa në preparatet e grupit të kontrollit janë konstatuar raste shumë të rralla (vetëm
në 3 individë të analizuar).
Nekroza e indit të mëlçisë, poashtu ka qenë shumë e shprehur dhe e pranishme te të gjithë
individët e analizuar në zonën e studimit, ndërsa te grupi i kontrollit është konstatuar vetëm në 3
individë.
Siç shihet nga rezultatet e sipërpërmendura, këto ndryshime, ku më pak e ku më shumë
janë konstatuar te të gjith individët e pëllumbit urban në qytetin e Drenas-it, krahasuar me grupin
e kontrollit, ku pothuajse këto ndryshime nuk kanë qenë të pranishme.
Rezultatet e autorëve të ndryshëm, të cilët kanë hulumtuar efektin e metaleve të rënda
(Pb, Cd, Zn, Cu, Ni), në popullatat natyrore të pëllumbave urbanë, të cilët kanë jetuar në afërsi të
ferronikelit në vitin 2010, kanë konstatuar praninë e metaleve të rënda në indin e mëlçisë, por në
një sasi më të ulët se sa në rezultatet tona të tanishme (Elezaj I. et al. 2011). Poashtu, më sipër
kemi theksuar që në indin e mëlçisë së pëllumbave të zonës së studimit është konstatuar
akumulim i të gjitha metaleve të rënda të analizuara (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni), me theks të veçantë të
nikelit, zinkut dhe plumbit. Gjithashtu, te të njëjtët individë është konstatuar edhe plumbi në gjak
dhe inhibimi i aktivitetit të enzimit delta aminolevulinik (Plakiqi M. A. et al. 2015). Akumulimi i
këtyre metaleve në indin e mëlçisë, do të ketë ndikuar në aspektin sintetik të saj, gjë që vërehet
në rastin e hemoglobinemisë dhe rënies së sasisë së proteinave totale; pastaj në rastin e aktivitetit
të enzimave, të cilat janë si parametra për hepatotoksicitet (ALT, AST, FA). Padyshim, që
akumulimi metaleve do të ketë ndikuar dhe në histologjinë e indit të mëlçisë, gjë e cila i plotëson
të dhënat nga analizat biokimike dhe hematologjike të analizuara te pëllumbat e qytetit të
Drenasit gjatë studimit tonë.
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Rezultatet tona përputhen me rezultatet e autorëve të ndryshëm, të cilët te gjitarët (minjtë
- Rattus norvegicus) dhe shpendët (pulat - Gallus domesticus) të ekspozuar në acetat të plumbit
dhe kadmium në ujin e pijshëm, kanë konstatuar ndryshime histologjike në mëlçi, siç janë
infiltrimi leukocitar, vakuolizimi dhe nekroza e indit hepatik (Jarrar B.M. et al. 2012; Gabol K.
et.al. 2014).
Ndryshime të tilla janë vërejtur edhe te popullatat e gjitarëve insekngrënës (Crocidura
rossula), të cilët kanë jetuar në afërsi të shkritoreve të Pb, Cd dhe Co, ku janë konstatuar
ndryshime të tilla si: fibrozë, vakuolizim i citoplazmës, përgjigje inflamatore, nekrozë fokale,
shenja të apoptozës në hepatocite. Këto ndryshime kanë korreluar me sasinë e plumbit të
akumuluar në mëlçi (Sanchez-Chardi A. et al. 2009). Dihet se metalet e rënda nxisin tipin e
reaksionit ROS-fenton dhe Haber-Weiss, e me këtë nxisin edhe stresin oksidativ. Kjo ka ndodhur
ngaqë Cd dhe Pb do të kenë reaguar drejtëpërsëdrejti me molekulat qelizore në citosol, të cilat në
varësi nga shkalla e stresit oksidativ do të kenë shkaktuar përgjigje qelizore si apoptozë dhe në
fund nekrozë të indit hepatik. Poashtu, te shpendët (Fulica atra), që kanë jetuar afër lumit (në
lum) ku ka pasur shkarkime të metaleve të rënda, janë konstatuar ndryshime histologjike (më së
shumti nekrozë) në mëlçi, sidomos te individët ku përqendrimi i Pb dhe Cd të akumuluar ka qenë
rreth 5μg/g të peshës së thatë (Łukasz J. et al. 2013).
Pas ekspozimit në dozat subletale të nikelit në ujin e pijshëm, në mëlçinë e peshqve është
konstatuar hipertrofi, rupturë dhe vakuolizim i hepatociteve, inflamacion akut i indit hepatik,
nekrozë dhe degjenerim vaskular. Të gjitha këto ndryshime kanë qenë proporcinale me
kohëzgjatjen e ekspozimit në nikel (Athikesevan et al. 2006).
Dihet se mëlçia është organi kryesor i metabolizmit dhe i detoksifikimit. Si duket
akumulimi i lartë i nikelit (139,97 µg/mg të peshës së thatë) në mëlçinë e pëllumbave të studiuar
do të ketë nxitur stresin oksidativ në hepatocite dhe do të ketë ndikuar në paraqitjen ndryshimeve
të tilla. Për shkak të prodhimit të llojeve reaktive të oksigjenit (ROS) dhe azotit mund të humbet
baraspesha e homeostazës pro-oksidant-antioksidant. Metalet e rënda kanë afinitet për grupet
tiolit të enzimave dhe proteinave, të cilat janë përgjegjëse për mekanizmat mbrojtës. Ekspozimi i
gjatë në metale, do të çonte deri te apoptoza dhe nekroza të indit të mëlçisë për shkak të humbjes
së efektit mbrojtës të indit ndaj metaleve. Lidhja e metaleve me enzima do të ketë çrregulluar
funksionin enzimatik apo edhe shkatërrimin e enzimave e me këtë edhe humbjen e mekanizmave
mbrojtës të indit (Sanchez-Chardi A. et al. 2009; Flora S.J.S. et al. 2008).
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Figura 3.4.1.0.Pamje mikroskopike e indit të mëlçisë të pëllumbit urban të grupit të kontrollit. Struktura normale e
indit (H.E; x 100).

Figura 3.4.1.2.Indi i mëlçisë te pëllumbat urban të zonës së Drenas-it. N-nekrozë; L-Infiltrim leukocitar, I-zgjerim i
hapsirës intersticiale (H.E; x 400).
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Figura 3.4.1.3.Indi i mëlçisë te pëllumbat urban të zonës së Drenas-it. L-Infiltrat leukocitar në zonën portale (H.E; x
400).

Figura 3.4.1.4. Indi i mëlçisë te pëllumbat urban të zonës së Drenas-it. L-Infiltrat leukocitar; V–vakuolizim i indit
hepatic (H.E; x 400).
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Nekroza do të ketë ardhur fillimisht për shkak të vakuolizimit të hepatociteve, të cilat
është konstatuar që mund të jenë të lidhura me inhibimin e sintezës së proteinave dhe humbjen e
energjisë, etj. (Salamat N. et al. 2014). Edhe pse Zn është metal me rëndësi esenciale, ndryshimet
histologjike në mëlçi i përshkruhen edhe metalit të zinkut. Në rastin tonë, akumulimi i zinkut në
mëlçi ka qenë 159,56 µg/mg të peshës së thatë. Kjo sasi është përcjellur me përqendrim të lartë
të Pb dhe përqendrim të ulët të Cu në mëlçi. Nga literatura dihet se nikeli dhe zinku në doza të
larta shtypin imunitetin e organizmit (Das K.K. et al. 2008). Dozat e larta të nikelit dhe zinkut në
mëlçi do të kenë sjellur deri te përgjigja inflamatore te pëllumbat e Drenasit (Levengood J.M. et
al. 2000). Në mbështetje të kësaj është edhe fakti se te të njëjtit individë ne kemi konstatuar edhe
numër të rritur të leukociteve në gjak (leukocitozë).
3.4.2. Vlerësimi histopatologjik i indit të veshkës te pëllumbi urban (Columba livia)
Rezultatet e vrojtimeve histopatologjike në indin e veshkës në popullatën natyrore të
pëllumbit urban (Columba livia) në qytezën e Drenasit dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit) janë
paraqitur në figurat 3.4.2.0., 3.4.2.1. dhe 3.4.2.2. Siç shihet në figurën 3.4.2.0, nuk janë
konstatuar ndryshimet të dukshme histologjike në grupin e kontrollit. Pamje e tillë e indit të
veshkës është vërejtur, pothuajse te të gjithë individët e analizuar në grupin e kontrollit.
Ndryshimet histologjike në indin e veshkës së analizuar në grupin e pëllumbave të Drenasit,
tregojnë për deskuamim të epitelit renal; nekrozë të indit dhe degjenerim i tubuleve renale;
vakuolizim të indit renal dhe infiltrat leukocitar; zgjerim i hapsirave subkapsulare glomerulare.
Deskuamimi i epitelit renal ka qenë shumë i shprehur te të gjithë individët e analizuar te
popullatat e pëllumbave në qytetin e Drenasit, krahasuar me grupin e kontrollit. Në preparatet e
veshkës së tre (3) individëve të zonës së studimit, në një fushë të vrojtimit mikroskopik janë
vërejtur mbi 20 vende me deskuamim epitelial. Në preparatet e veshkëve të grupit të kotrollit, ky
ndryshim është konstatuar vetëm në dy preparate me një frekuencë të ulët (në 1-2 dy vende
brenda fushës së vrojtuar).
Nekroza e indit të veshkës, poashtu ka qenë shumë e shprehur (te të gjithë individët, në
një fushë vrojtimi janë konstatuar mbi 17 - 20 vende nekrotike) dhe e pranishme te të gjithë
individët e analizuar në zonën e studimit, ndërsa te grupi i kontrollit nuk janë konstatuar zona
nekrotike në preparatet e vrojtuara.
Degjenerimi i tubuleve renale është konstatuar në preparatet e të gjithë individëve të
analizuar (në katër preparate, brenda një fushe të vrojtimit janë konstatuar mbi 20 vende të
degjenerimit të tubuleve renale) në zonën e studimit, krahasuar me zonën e kontrollit, ku ky
ndryshim është konstatuar vetëm te një (1) individ.
Vakuolizimi i indit renal është konstatuar në preparatet e të gjithë individëve të analizuar
nga zona e studimit, me frekuencë më të ulët sesa deskuamimi, nekroza dhe degjerimi i tubuleve
renale. Në preparatet e individëve të zonës së kontrollit nuk janë vërejtur vakuolizime të indit
renal.
Infiltrati leukocitar në indin renal ka qenë i pranishëm të të gjithë individët me një
mesatare prej tri (3) vendeve në fushën e vrojtuar te pëllumbat e zonës së studimit.Te individët e
zonës së kontrollit, infiltrati leukocitar është konstatuar në vetëm dy (2) individë.
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Zgjerimi i hapsirave subkapsulare glomerulare është konstatuar në preparatet e të gjithë
individëve të zonës së studimit (te pesë individë frekuenca e këtij ndryshimi ka qenë mbi 20
ndryshime të tilla për një fushë të vrojtuar), ndërsa te individët e zonës së kontrollit, ky ndryshim
është konstatuar te pesë individë me nga 2-3 ndryshime për fushën e vrojtuar.
Sipas rezultateve tona, është vërtetuar që paraqitja e gjendjes jonormale histologjike në
veshkë, ka shkuar paralel me rritjen e përqendrimit (akumulimit) të metalit të Cd, Pb dhe Ni në
veshkë. Te individët, ku përqendrimi i këtyre metaleve ka qenë më i lartë, edhe gjendja
jonormale ka qenë më e lartë. Rezultatet tona janë në pajtueshmëri me rezultatet e autorëve të
tjerë (Łukasz J. et al. 2013), të cilët konstatuan ndryshime të tilla si: kongjestion të enëve të
gjakut, edemë e epitelit renal, nekrozë, degjenerim vakuolar dhe infiltrat leukocitar në indin e
veshkës së popullatave natyrore të shpendëve (Anas Platyrhynchos dhe Fulica atra), të cilët kanë
jetuar në afërsi të minierës së metaleve të rënda. Në këtë rast përqendrimi i Cd dhe Pb në veshkë
ka qenë i lartë. Në rezultatet tona akumulimi i Cd në veshkë ka qenë 0,88 µg/mg të peshës së
thatë, ndërsa akumulimi i Pb prej 77 µg/mg.

Figura 3.4.2.0.Pamje mikroskopike e indit të veshkës së pëllumbit urban të grupit të kontrollit.Struktura normale e
indit (H.E; x 400).

Krahasuar me kontrollin, është konstatuar përqendrim më i lartë i këtyre dy metalave në
indin e veshkës, mirëpo edhe në zonën e kontrollit, sasia e Cd ka qenë 0,07 µg/mg, ndërsa e Pb
60,1 µg/mg të peshës së thatë. Sipas këtyre të dhënave, mund të themi se për ndryshimet në
veshkë mund të jenë përgjegjëse sasitë e mëdha të këtyre dy metaleve (Cd dhe Pb) në indin e
veshkës. Akumulimi të këtyre metaleve është konstatuar edhe në veshkën e individëve të zonës
së kontrollit (në sasi më të ulët krahasuar me individët e zonës së studimit). Me siguri, këto dy
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metale do të kenë qenë shkak i ndryshimeve të tilla në individët e grupit të studimit dhe të atij të
kontrollit.
Në pajtim me rezultat tona janë edhe autorët Gabol K. et al. 2014, të cilët te pulat (Gallus
domesticus) të trajtuara me Cd dhe Pb në ujë dhe ushqim, konstatuan që Cd ka efekt dedritues në
funskionin e qelizave dhe shkakton shfaqjen e ndryshimit të madhësinë së qelizave. Poashtu, Cd
shkakton ndryshime degjenerative në indet hematopoetike dhe edemë të indit renal, hipertrofi
dhe dëmtim të tij. Dëmtime të tilla, siç janë: shkalla e lartë e hemolizës, dëmtimi i indit të
mëlçisë dhe veshkës ka shkaktuar edhe Pb.
Hulumtimi i efekteve të Pb, Cd, Zn dhe Cu në veshkë, krahas akumulimit të këtyre
metaleve në indin e veshkës, ka dhënë ndryshime histologjike të këtij indi te popullata e
pëllumbit urban që ka jetuar afër minierës “Trepça”, në Kosovë. Këto ndryshime kanë
konstistuar në degjenerim të epitelit të tubuleve proksimale, zgjerim të hapësirave subkapsulare,
atrofi të tubuleve renale, deskuamim i epitelit dhe infiltrim leukocitar për shkak të sasive të larta
të Cd (10 µg/mg të peshës së thatë) në veshkë (Selimi Q. et al. 2008).
Siç kemi përmendur më lartë, në popullatat e pëllumbit urban (Columba livia) që kanë
jetuar në oborrin e shkritores së ferronikelit në Drenas, janë konstatuar ndryshime biokimike dhe
hematologjike (Elezaj I. et. al. 2011; Plakiqi M.A. et al. 2014; Plakiqi M.A. et al. 2015a),
akumulim i Pb në gjakun e këtyre pëllumbave dhe inhibim i enzimës dehidrataza e acidit aminolevulinik (Plakiqi M.A. et al. 2015 b), ndryshime që mund të jenë tregues të pranisë të
këtyre metaleve në këtë zonë. Akumulimi i këtyre metaleve mund të ketë pasur efekt në
histologjinë e veshkës së këtyre individëve. Sipas, Athikesevan S. et al. 2006, veshka luan rol
themelor në akumulimin, detoksifikimin dhe nxjerrjen jashtë të nikelit. Këta autorë trajtuan
peshqit (Hypophthalmichthys molitrix) me doza subletale të klorurit të nikelit (sipas APHA = 5.7
mg/l) në ujë për 10, 20 dhe 30 ditë. Në 10 ditët e para konstatuan hiperplazion të tubuleve renale
dhe hemolizë e eritrociteve; pas 20 ditëve: kariolizë, vakuolizim, citoplazmolizë, si dhe pas 30
ditëve: nukleus piknotik, agregim të nukleuseve, dëmtim të membranës plazmatike dhe
membranë të çarë (dëmtuar) të glomeruleve.
Duke pasur parasysh që veshka poashtu, konsiderohet si organ shenjë për Ni (Eisler, R.
1998), si dhe faktin që në punimin tonë akumulimi i nikelit në indin e veshkës ka qenë me vlerë
18,57 µg/mg të peshës së thatë, më e lartë krahasuar me grupin e kontrollit, atëherë, ndryshimet
histologjike në indin e veshkës do të mund t’i ngarkohen edhe metalit të nikelit.
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Figura 3.4.2.1.Pamje mikroskopike e indit të veshkës së pëllumbit urban të grupit të Drenas-it.L-Infiltrat leukocitar;
V-vakuolizim i indit renal; D-deskuamim i epitelit (H.E; x 400).

Figura 3.4.2.2.Pamje mikroskopike e indit të veshkës së pëllumbit urban të grupit të Drenas-it.I-zgjerim i hapsirës
subkapsulare; V- vakuolizim i indit renal; L- infiltrate leukocitar (H.E; x 400).
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Figura 3.4.2.3.Pamje mikroskopike e indit të veshkës së pëllumbit urban të grupit të Drenas-it.N-nekrozë e indit
renal (H.E; x 400).

Duke u mbështetur në të dhënat e shumta, mund të nxjerrim përfundimin që rezultatet
tona mund të kenë ardhur si pasojë e pranisë në mjedis dhe akumulimit të metaleve të Cd, Pb dhe
Ni në indin e veshkës. Kështuqë, për shkak të metabolizmit të shpejtë që kanë pëllumbat urbanë,
ata mund të përdoren për biomonitorimin mjedisit të ndotur me metale të rënda me qëllim të
vlerësimit të efekteve të tyre në histologjinë e indeve. Ata mund të akumulojnë sasi të larta të
këtyre metaleve në indet e buta dhe të forta, që pastaj ndikojnë në histologjinë e indeve.
3.4.3. Vlerësimi histopatologjik i testikujve të pëllumbit urban (Columba livia)
Rezultatet e vlerësimit histopatologjik të testikujve te popullata natyrore e pëllumbit
urban (Columba livia) në qytezën e Drenas-it dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit) janë paraqitur
në figurat 3.4.3.0.dhe 3.4.3.1. Siç shihet në figurën 3.4.3.0., nuk janë konstatuar ndryshime të
dukshme histologjike në testikujt e grupit të kontrollit. Pamje e tillë e preparateve të testikujve
është konstatuar pothuajse te të gjithë individët e analizuar në grupin e kontrollit.
Ndryshimet histologjike në testikujt e pëllumbave të analizuar në hulumtimin tonë
tregojnë për deskuamim të epitelit testikular, atrofi e tubuleve seminifere dhe nekrozë e indit
spermatogjen.
Deskuamimi i epitelit testikular (Fig.19) është vërejtur te të gjitha preparatet e studiuara
(në secilin preparat, në 50 tubule seminifere të numëruara, ka pasur 10-16 tubule me
deskuamime të epitelit spermatogjen), krahasuar me zonën e kontrollit, ku ky ndryshim është
konstatuar vetëm te një (1) individ.
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Atrofia e tubuleve të indit spermatogjen (Fig. 3.4.3.1) është konstatuar vetëm në
preparatet e dy (2) individëve nga 10 individë të studiuar në zonën e studimit, ndërsa te individët
e zonës së kontrollit nuk është konstatuar një ndryshim i tillë.
Nekroza e indit spermatogjen (Fig. 3.4.3.1) është konstatuar në preparatet e të gjithë
individëve të studiuar në zonën e studimit, ku në 50 tubule të numëruara, numri i zonave
nekrotike ka qenë 9-17. Te individët e zonës së kontrollit janë konstatuar, poashtu, tubule
seminifere nekrotike me një frekuencë prej 7 – 12 tek 6 individë të studiuar.
Ndryshimet e lartëpërmendura në testikujt e pëllumbave të grupit të kontrollit janë
konstatuar në një numër të vogël, me përjashtim të nekrozës së indit spermatogjen që është
konstatuar në një masë të madhe edhe te grupi i kontrollit.
Gjetjet tona që kanë të bëjnë me histologjinë e testikujve të pëllumbit urban përputhen me
rezultatet e autorëve të ndryshëm, të cilët kanë hulumtuar testikujt e minjve të racës Wistar, të
cilëve u është injektuar sulfat i nikelit (2 mg/100 g të peshës trupore) në mënyrë intra peritoneale
(Das K.K. et al. 2002). Ata konstatuan që Ni ndikon në strukturën e testikujve dhe ndryshon
funksionin e tyre, dhe kanë konstatuar një rënie të peshës së testikujve dhe reduktim të sasisë së
testosteronit të prodhuar nga to. Kjo ka pasur si pasojë degjenerimin e epitelit germinal të
testikujve dhe ka redukuar peshën e tyre. Në rezultatet tona, sasia e nikelit e akumuluar në
testikuj ka qenë 17,60 µg/mg të peshës së thatë, krahasuar me grupin e kontrollit ku sasia e tij ka
qenë 12,77 µg/mg. Siç shihet, nuk kemi të bëjmë me ndonjë ndryshim të madh në mes të vlerave
të nikelit në mes të grupeve të studiuara. Mendojmë që ndryshimet e tilla në masë më të madhe
do të kenë ardhur nga prania e metalit të Pb të akumuluar në testikuj. Sipas, Almansour M.I. et
al. 2009, acetati i Pb nxit ndryshime testikulare te thëllënzat, siç janë: ndryshimet vaskulare,
intersticiale dhe tubulare të testikujve. Poashtu, gjatë trajtimit për dy muaj me 0,1% acetat të Pb
trihidrat është konstatuar hiperplazia e qelizave te Leydig-ut dhe proliferimi fibroblast. Pas 4
muajsh është vërejtur trashje e epitelit bazal të tubuleve seminifere i përcjellur me proliferim të
fibroblasteve. Pas 6 muajve të ekspozimit është konstatuar deskuamim i epitelit të tubuleve
seminifere, nekrozë dhe atrofi e tyre. Këto të dhëna na sugjerojnë për ndjeshmërinë e epitelit
seminifer ndaj ekspozimit në Pb. Sipas, Almansour M.I. et al. 2009, Pb ka mundësi të ndikojë në
lidhjet intercelulare në mes stratumit të qelizave germinale, duke nxitur ndryshime histologjike
testikulare te thëllënza. Siç kuptohet nga këto të dhëna, gjatë studimit tonë, Pb i akumular në
testikujt e pëllumbave urban të qytetit të Drenasit, por në sasi më të lartë te grupi i kontrollit, pas
ekspozimit sigurisht për një kohë të gjatë, do të ketë qenë shkaktar i paraqitjes së lezioneve
nekrotike në tubulet seminifere te të dy grupet e studiuara. Efekte të tilla të Pb janë vërejtur edhe
te këlyshët e posalindur të qenit, kur bushtra është trajtuar me acetat plumbi 300 mg/L Pb gjatë
shtatzanisë dhe laktacionit dhe më pas këlyshët e porsalindur (12– 1 ditësh) të gjinisë
mashkullore janë sakrifikuar dhe i janë nënshktruar analizave biokimike dhe histologjike të
testikujve (Corpas I. et al. 2002). Me këtë rast është vërtetuar që Pb ka ulur sasinë e proteinave
totale dhe ka redukuar nivelin e fosfatazave alkaline dhe acidike në testikuj; si dhe ka redukuar
trashësinë e epitelit, diametrin e tubuleve seminifere, reduktim të numrit të spermatogonieve dhe
spermatociteve. Kjo ka pasur për pasojë inhibimin e funksionit testikular, epididimal dhe seminal
vezikular.
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Figura 3.4.3.0.Pamje mikroskopike e indit të testikulit të pëllumbit urban të grupit të kontrollit.Struktura normale e
indit (H.E; x 400).

Figura 3.4.3.1.Pamje mikroskopike e indit të testikulit të pëllumbit urban të grupit të Drenasit.N-nekrozë e indit
spermatogjen; A–atrofi tubulare; D-deskuamim i epitelit (H.E; x 400).
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Efekte në morfologjinë dhe fiziologjinë e testikujve ka edhe bakri. Sipas Chattopadhyay
A. et al. 2005, edhe pse bakri (Cu) është element esencial për proceset e ndryshme metabolike,
ekspozimi për një kohë të gjatë në Cu do të sillte deri te efektet e dëmshme në funksionin
riprodhues të meshkujve te minjtë e rritur të racës Wistar. Kështu, pas injektimit I.P. të klorurit të
bakrit te minjtë e moshës 30-35 ditësh, në doza prej 1000, 2000 dhe 3000 µg/mg të peshës
trupore/26 ditë, është konstatuar inhibim i aktivitetit të 17-beta-hydroxysteroid dehidrogjenazës e
shoqëruar me degjenerim të zhvillimit të qelizave spermatogjene, reduktim të sasisë së
testosteronit në serum dhe reduktim të sasisë së hormonit luteinizues (LH) dhe folikulostimulues
(FSH) në dozat e larta prej 2000–3000 µg/mg të peshës trupore. Në studimin tonë, sasia e Cu të
akumuluar në testikuj ka qenë relativisht e lartë, krahasuar me grupin e kontrollit (39,34 µg/mg
të peshës së thatë, kundrejt 12 µg/mg te grupi i kontrollit). Ka mundësi, që si rezultat i
akumulimit të Cu në testikujt e pëllumbave të Drenas-it, të ketë ardhur deri te inhibimi i sintezës
së hormoneve seksuale e më pastaj edhe te atrofia e tubuleve seminifere në testikuj.
Prania e Cd, Pb dhe Ni në mjedisin jetësor të pëllumbave të analizuar gjatë hulumtimit
tonë dhe akumulimi i këtyre metaleve në indin testikular, do të kenë qenë shkaqet kryesore të
ndryshimeve testikulare. Dihet se akumulimi i metaleve të rënda në indet e ndryshme sjellë te
prodhimi i ROS specieve, duke ndikuar kështu receptorët, kinazat dhe faktorët transkriptues
bërthamorë, të cilët pastaj nxisin stresin oksidativ (Leonard S.S. et al. 2004). Radikalet e lira, të
cilat lirohen përmes reaksionit të Fenton-it dhe Haber-Weiss-it (Flora S.J.S. et al. 2008), mund të
kenë shkaktuar vakuolizimin e indit, degjenerimin dhe nekrozën i indit spermatogjen.
3.5. STUDIM MORFOMETRIK I INDEVE TË BUTA (MËLÇI, VESHKË,
TESTIKUL) DHE INDEVE TË FORTA (FEMUR, TIBIE ) TE PËLLUMBAT
(Columba livia)
Në studimin tonë, ne kemi hulumtuar edhe morfometrinë e indeve të buta dhe të forta të
pëllumbi urban (Columba livia) në qytezën e Drenasit dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit). Këto
rezultate janë paraqitur në tabelën 3.5.1., 3.5.2 dhe 3.5.3. dhe në figurat 3.5.1.0., 3.5.1.1. dhe
3.5.1.2.
Siç shihet në tabelën 3.5.1., të gjitha ndryshimet janë jo sinjifikative. Ne kemi konstatuar
që pesha e mëlçisë te pëllumbat e zonës së studimit ka qenë më e vogël (P=0.960), krahasuar me
grupin e kontrollit.
Pesha e veshkës dhe testikulit te pëllumbat e zonës së studimit ka qenë më e lartë (P = 0,177;
P = 0,313), por jo në shkallë sinjifikante, krahasuar me grupin e kontrollit.
Pesha e femurit dhe e tibies te pëllumbat e zonës së studimit ka qenë më e lartë në shkallë
sinjifikante (P = 0,003; P = <0,001).
Veshka te pëllumbat e zonës së studimit ka qenë më e shkurtër dhe testikuli më i gjatë (P =
0,485; P = 0,202), krahasuar e grupin e kontrollit. Poashtu, veshka ka qenë më e gjërë dhe
testikuli më i ngushtë (P = 0,522; P = 0,411), krahasuar me grupin e kontrollit, por jo në shkallë
sinjifikante.
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Tabela 3.5.1. Paraqitja e peshës së indeve të buta (mëlçi, veshkë dhe testikul; pesha në gram) dhe të forta (femur
dhe tibie; pesha në gram) te pëllumbi urban (Columba livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë
(grupi i kontrollit).

INDET

DRENAS

LUBIZHDË

Sinjifikanca P

5,04 ±1,06
(20)

P > 0,05 NS

Mëlçi

5 ± 1,49
(20)

Veshkë

0,8 ± 0,2
(20)

0,7 ± 0,11
(20)

P > 0,05 NS

Testikul

1,1 ± 0,30
(9)

0,87±0,50
(11)

P > 0,05 NS

Femur

1,05 ±0,2
(20)

0,75±0,16
(20)

P < 0,001

Tibie

1,03±0,12
(20)

0,71±0,12
(20)

P < 0,001

Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore - X; devijimi i standardit ±
SD; në kllapa - numri i individëve; NS – nuk është sinjifikant; sinjifikanca * P < 0,05

PESHA E INDEVE
PESHA NË GRAM
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Figura 3.5.1.0.Paraqitje grafike e peshës së indeve të buta (mëlçi, veshkë dhe testikul; pesha në gram) dhe të forta
(femur dhe tibie; pesha në gram) te pëllumbi urban (Columba livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe në
Lubizhdë (grupi i kontrollit).

Mëlçia konsiderohet tregues i mirë i patologjive nutritive për shkak të funksionit të saj në
lidhje me metabolizimin e produkteve nga gypin tretës (Tacon, A.G.J. 1992). Ajo është e
ndjeshme ndaj ndotësve të mjedisit për shkak se ata tentojnë të akumulohen në të duke bërë që
mëlçia të jetë e ekspozuar në nivel shumë të lartë (Phanwichien, K., et al. 2010). Duke pasur
parasysh që ky organ përfshihet në sintezën e enzimave të gypit tretës dhe në detoksifikimin e
ksenobiotikëve (Heath A.C., 1995), atëherë proteinat metal lidhëse, të cilat mund të jenë të
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pranishme në nukleusin e hepatociteve ndikojnë për dëmtim qelizor, që ka si pasojë nekrozën e
indit (De Smet H. 2001).
Rezultatet e autorëve të ndryshëm, të cilët kanë hulumtuar për ndikimin e Cu, Zn, Cd dhe
Pb në indin e mëlçisë së peshqve që kanë jetuar në liqenin e ndotur me metale të rënda, tregojnë
për një nekrozë dhe distrofi të mëlçisë, e shoqëruar me degjerim të indit, vakuolizim, infiltrat
leukocitar dhe hemolizë (Hanan S. G. et al. 2007), ku Cd dhe Pb ishin përgjegjës për ndryshimet
e tilla.
Në rastin tonë, nuk vërehet ndonjë ndryshim sinjifikant sa i përket peshës së mëlçisë edhe
pse pesha e saj është më e vogël, krahasuar me grupin e kontrollit. Kjo e dhënë përputhet me
rezultatet e Hanan S. G. et al. 2007. Si duket përqendrimi i këtyre dy metaleve në indin e
mëlçisë, mund të ketë efekt në morfologjinë e indit. Mirëpo, rezultatet tona janë kontradiktore
me rezultatet e autorëve të tjerë, të cilët kanë konstatuar hipertrofi të mëlçisë te peshqit e llojit
Capoeta capoeta, të cilët kanë jetuar në lumin e ndotur me metale të rënda (Dane H. 2015).

Tabela 3.5.2.Paraqitja e gjatësisë së indit të veshkës dhe testikulit (centimetër gjatësi) te pëllumbi urban (Columba
livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit).

INDET

DRENAS
2.29 ± 0.2
(20)
2.2 ± 0.4
(9)

Veshkë
Testikul

LUBIZHDË
2.36 ±0.2
(20)
1.78±0.78
(11)

Sinjifikanca P
P > 0,05 NS
P > 0,05 NS

GJATËSIA NË CENTIMETËR

Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore - X; devijimi i standardit ± SD;
në kllapa - numri i individëve; NS – nuk është sinjifikant; sinjifikanca * P <0.05
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Figura 3.5.1.1.Paraqitje grafike e gjatësisë së indit të veshkës dhe testikulit (centimetër gjatësi) te pëllumbi urban
(Columba livia) nga zona e ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit).
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Autorët tjerë, kanë konstatuar një rënie të peshës së mëlçisë te trofta e ylbertë pas
ekspozimit në përzierjen e metaleve si Cu, Pb, Ni, Mn (Milda Z.V. et al. 2006). Ka fare pak të
dhëna në lidhje me ndikimin e metaleve të rënda në peshën e mëlçisë te kategoritë e ndryshme
sistematike, ndërsa për shpendët nuk kemi gjetur literaturë për referim.
Sipas, Sánchez-Chardi A. et al. 2009, metalet e rënda, siç janë Pb dhe Cd, pasi
akumulohen në mëlçi, poashtu, në veshkën e gjitarëve (Crocidura russula) që kanë qenë banorë
të afërt të minierave kanë efekte morfometrike, gjenotoksike dhe histologjike. Ata konstatuan që
në zonat e ndotura, mëlçia dhe veshka kishin peshë më të madhe. Pesha më e madhe e mëlçisë
dhe veshkës ka shkuar proporcional me sasinë e Cd dhe Pb të akumuluar në mëlçinë dhe në
veshkën e miut hundëgjatë.Si duket rritja e peshës së këtyre indeve mund të jetë tregues i
ndryshimeve fiziologjike dhe histologjike nga metalet Cd dhe Pb të akumuluar në to. Mirëpo
është e ditur që edhe nikeli në përqendrim të ulët shkakton efekte të tilla (Shore, R.F. dhe
Douben, P.E.T. 1994; Sánchez-Chardi A. et al., 2007). Prania e metaleve të rënda të akumuluara
në indin e veshkës dhe mëlçisë ka një numër të madh të efekteve në morfologjinë e tyre.
Tabela 3.5.3.Paraqitja e gjërësisë së indit të veshkës dhe testikulit te pëllumbi urban (Columba livia) nga zona e
ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit).
DRENAS
LUBIZHDË
Sinjifikanca P
1.0 ± 0.18
0.96 ± 0.06
P < 0,05 NS
(20)
(20)
0.92 ± 0.13
1.1 ± 0.18
Testikul
P < 0,05 NS
(9)
(11)
Vërejtje: rezultatet janë shprehur si vlera mesatare aritmetikore - X; devijimi i standardit ±
SD; në kllapa - numri i individëve; NS – nuk është sinjifikant; sinjifikanca * P <0.05

GJËRËSIA E SHPREHUR NË
CENTIMETËR

INDET
Veshkë

GJËRËSIA E INDEVE
1.15
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1
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VESHKA
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1

0.96
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1.1

Figura 3.5.1.2.Paraqitje grafike e gjërësisë së indit të veshkës dhe testikulit te pëllumbi urban (Columba livia) nga
zona e ferronikelit në Drenas dhe në Lubizhdë (grupi i kontrollit).

Në punimet me pëllumbin urban që ka jetuar afër minierës “Trepça” në Kosovë, zonë e
njohur për praninë e lartë të plumbit në mjedis, krahas akumulimit të plumbit në indin testikular
është vërejtur edhe rënia e peshës së tyre (Elezaj I. at al. 2001). Massányi P. et al. 2013,
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konstatuan dëmtim të epitelit germinal dhe rritje të volumit të testikujve në rastin e administrimit
të Cd dhe Ni te minjtë. Sipas, Mohamed D. et al. 2014, ekspozimi në Cd rezulton me degjenerim
të testikujve shoqëruar me ulje të nivelit të testosteronit në serum te minjtë e për pasojë edhe
rënie në peshë, në gjerësi dhe gjatësi së tij. Në rastin tonë, pesha, gjatësia dhe gjerësia e testikulit
të pëllumbave urban në grupin e kontrollit është më e vogël se në grupin e studimit. Duke pasur
parasysh që në grupin e kontrollit ka pasur Pb të akumuluar në indin testikular në vlerë më të
lartë se në Drenas, atëherë mund të themi që Pb dhe Ni do të ketë qenë përgjegjës për ndryshimet
morfometrike dhe histologjike të testikujve. Efekt të tillë mund të ketë edhe bakri i akumuluar në
testikuj. Autorët, Homayoon B.et al. 2012, konstatuan dëmtim sinjifikant të parametrave
morfometrik të testikujve të minjtë pas administrimit të CuSO4 për dy javë.
Efektet e ekspozimit në metale të rënda, sidomos në Pb në indet e forta (femur dhe tibie)
që njihen si organe shenjë për plumbin, janë studiuar te kafshët e ndryshme. Kështu, te minjtë e
racës Wistar të trajtuar me acetat të Pb, 17 mg/për kg ushqim, për 50 ditë është konstatuar peshë
më e lartë e femurit, krahasuar me grupin e kontrollit. Studimet e tilla sugjeruan që sasitë e larta
Pb të akumuluar në femurin dhe tibien e pëllumbave të zonës së Drenasit, do të kenë indukuar
inhibimin e zhvillimit të eshtrave dhe me këtë rënien histomorfometrike të masës kockore,
kryesisht për shkak të rritjes së resorbimit, si dhe në rritje dozimetrike të masës kockore për
shkak të akumulimit të plumbit.
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4. 0. PËRFUNDIME
Si rrjedhim i rezultateve të punës sonë, të lidhura me ndikimin e ndotjes industriale në
bazë të metalurgjisë së ferronikelit në qytezën e Drenasit (mjedis me ndotje industriale, të
trafikut dhe urbane), në parametrat biokimikë, (ALT, AST, FA, PT, DAAL), hematologjikë
(eritrocite, leukocite, hemoglobinë dhe hematokrit), histologjikë (histologjia e mëlçisë, veshkës
dhe testikulit), si dhe akumulimin e metaleve të rënda (Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ni) në indet e buta
(mëlçi, veshkë dhe tetstikuj) dhe në indet e forta (femur dhe tibie) është konstatuar:
1. Inhibim sinjifikativ i aktivitetit të enzimave ALT, AST dhe FA në plazmë; DAAL në
gjak, si dhe rritje e sasisë së proteinave në plazmën e gjakut të pëllumbit urban (Columba
livia) në qytetin e Drenasit.
2. Përqendrim më të lartë sinjifikant të Pb në gjakun e pëllumbit urban (Columba livia) në
qytetin e Drenasit.
3. Eritrocitozë jo-sinjifikante dhe leukocitozë sinjifikante; vlerë të lartë sinjifikante të Htc
dhe vlerë të ulët të sasisë së Hb në gjakun e pëllumbit urban (Columba livia) në qytetin e
Drenas-it.
4. Vlera të larta sinjifikante të përqendrimit të Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ni në indin e mëlçisë dhe
veshkës dhe Cu dhe Ni në indin e testikujve; ndërsa përqendrim më të ulët të Pb dhe Zn
në testikuj te pëllumbi urban (Columba livia) në qytetin e Drenasit.
5. Vlera të larta sinjifikante të përqendrimit të Pb, Zn, Cu dhe Ni në tibie dhe Pb dhe Ni në
femurin e pëllumbit urban (Columba livia) në qytetin e Drenasit.
6. Zgjerim i hapsirës intersticiale dhe nekrozë, vakuolizim i qelizave, si dhe infiltrat
leukocitar në mëlçinë e pëllumbave të Drenasit. Zgjerime të lehta të hapsirave
subkapsulare glomerulare, ndryshime degjenerative dhe deskuamim në epitelin tubular
proksimal, infiltrat limfoplazmocitar, vakuolizim dhe nekrozë të indit renal. Ndërsa në
testikuj deskuamim të epitelit testikular, atrofi të tubuleve seminifere dhe nekrozë të indit
spermatogjen te grupi i Drenas-it.
7. Intoksikim kronik i pëllumbave me metale të rënda (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni) dhe ndryshimet
biokimike, hematologjike dhe histologjike kanë korreluar me përqendrimin e metaleve në
indet e buta dhe të forta të pëllumbit urban në qytetin e Drenas-it.
8. Pëllumbi urban (Columba livia) mund të shërbejë si organizëm biomonitor për vlerësimin
e ndotjes të mjedisit me ndotje industriale dhe urbane.
9. Qyteza e Drenasit me rrethinë paraqet rrezik në shkallë të konsiderueshme të dëmtimit të
qenieve të gjalla shtazore dhe bimore si dhe të vetë popullatës njerëzore.
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4.0.REKOMANDIME
Meqenëse, kompleksi i ferronikelit është një gjigand industrial, i cili ka vlerë ekonomike
për shtetin e Kosovës, përdorimi i rrjeteve të kontrollit (filtrave) nga ana e këtij metalurgjiku do
të ishte një nevojë urgjente. Poashtu, është i nevojshëm edhe një sistem i vazhdueshëm
monitorimi në rrethin e Drenasit nga autoritetet shtetërore.
Autoriteteve shtetërore të Republikës së Kosovës, do t’iu rekomandonim parametrat e
studiuar në këtë studim për një vlerësim më të drejtë të ndotjes me metale të rënda.
Është e nevojshme që krahas studimit të pranisë së metaleve të rënda në ujë, ajër dhe
tokë, të studiohet edhe akumulimi i metaleve të rënda në bimë, për të arritur më saktë deri te
përfundimet në lidhje me burimin dhe efektin e metaleve të rënda në organizmin e pëllumbit
urban.
I rekomandohet autoriteteve shtetërore në nivel lokal të (qyteza e Drenasit) që të bëjnë
hulumtime të karakterit epidemiologjik njerëzor duke testuar popullatën e Drenasit me rrethina
për të konstatuar nivelin e helmimit, sidomos me plumb dhe nikel në mënyrë që të merren masa
paraprake për ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të kësaj popullate.

82

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

6.0. REFERENCAT

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Agarwal, S.K, Tiwari, S.C, Dash, S.C. 1993. Spectrum of poisoning requiring
haemodialysis in tertiary care hospital in India. Int J Artif Organs;16:20-2.
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 2005. Toxicological
Profile for Nickel (Update). Public Health Service, U.S. Department of Health and
Human Services, Altanta, GA.
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological Profile for
cadmium (update). U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service. Atlanta, Georgia 30333. 2012.
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological Profile for
zinc (Update). Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services,
Atlanta, Georgia 30333. 2005.
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological Profile for
cooper (Update). Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services,
Altanta, GA. 2004.
Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological profile for lead
(Update). U.S. department of health and human services. Public Health Service. August
2007.
Albana, P.M., Selimi, Q., Trebicka, A., Milaimi, A.2015. Haematological Parameters of
Feral Pigeon (Columba Livia), Living In The Courtyard Of Ferronickel Smelter In
Drenas. 5th International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania.
Al-Ghanim, K.A. 2011. Impact of nickel (Ni) on hematological parameters and
behavioral changes in Cyprinus carpio (common carp). African Journal of Biotechnology
Vol. 10(63), pp. 13860-13866. Janiga, M. 1991. Interclutch interval and territoriality in
the feral pigeon, Clumba livia Gm 1789. Biologia (Bratislava), 46, 961-966.
Alkahemal-Balawi,H.F., Ahmad,Z., Al-Akel,A.S., Al-Misned,F., Suliman,E.A.M. and
Al-Ghanim,K.H. 2011. Toxicity bioassay of lead acetate and effects of its sub- lethal
exposure on growth, haematological parameters and reproduction in Clarias gariepinus.
African Journal of Biotechnology Vol. 10(53), pp. 11039-11047.
Almansour, M.I. 2009. Histological alterations induced by lead in the testes of the Quail
Coturnix coturnix. Research journal of Environmantal toxicology. 3(1): 24-30.
Anke, M., Groppel,B., Kronemann, H., Grün, M.1984. Nickel--an essential element.
IARC Sci publ. ;(53):339-65.
García A.M.T., Martinez-Conde E, Corpas Vazquez I., Lead levels of feral pigeons
(Columba livia) from Madrid (Spain). Environ Pollut. 1988;54(2):89-96.
Athikesevan, S., Vincent, S., Ambrose, T., Velmurugan,B. 2006 Nickel Induced
Histopathological changes in the different tissues of freshwater fish, Hypophtalamichtys
molitrix (Valenciennes). Journal of Environtal Biology. 27 391-5.
Babaei,H., Kheirandish, R., Ebrahimi, I. 2012. The effects of copper toxicity on
histopathological and morphometrical changes of the rat testes. Asian Pacific Journal of
Tropical Biomedicine. 1615-1619.
Babaknejad, N., Moshtaghie, A.A., Shahanipour, K., Bahrami, S. 2015. The Protective
Roles of Zinc and Magnesium in Cadmium-Induced Renal Toxicity in Male Wistar Rats
Iranian Journal of Toxicology Volume 8, No 27, Winter.
83

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

Bakalli, R.I., Elezaj, I., Mestani, N., Demaj, A., Isufi, S., Marković, D.,1990. The laying
hen as a monitoring organism of industrial pollution by heavy metals. In: International
Conference on Metals in Soils, Waters, Plants and Animals, Orlando, Florida, USA, April
30 – May 3.
Baos, R., Jovani, R., Pastor, N., Tella, J. L., Jiménez, B., Gómez G., González,
M.J., Hiraldo, F. 2006. Evaluation of genotoxic effects of heavy metals and arsenic in
wild nestling white storks (Ciconia ciconia) and black kites (Milvus migrans) from
southwestern Spain after a mining accident. Environ Toxicol Chem. 25, (10), 2794-803.
Belskii,E.A., Kova,L., Karfidova,A.A. 2005. Reproductive Parameters of Adult Birds and
Morphophysiological Characteristics of Chicks in the Pied Flycatcher (Ficedula
hypoleuca Pall.) in Technogenically Polluted Habitats. Russian Journal of Ecology, Vol.
36, pp. 329–335. Translated from Ekologiya, No. 5, 2005, pp. 362–369.
Berglund,A. 2009.
Responses to Reduced Industrial Metal Emissions: An
Ecotoxicological Study on Pied Flycatchers (Ficedula hypoleuca, Aves). Environmental
Science and technology. 43 (1): 2008-13.
Berisha, V.N., Bakalli, R.I, Elezaj, I., Selimi, Q., Reçi, H. 2000. The relationship between
erythrocytes delta aminolevulinic dehydratase (ALAD) activity and lead levels in the
blood of school age children living in the community of Mitrovicë, Kosova. The faseb
journal. Abstract No.A 230. 165.5.
Berlin, A., Schaller, K.H. 1974. European standardized method for the determination of δ
-aminolevulinic acid dehydratase activity in blood. Z. Klin. Chem. Beiochem. 12, 389390.
Bersenyi, A. Fekete, S.G., Szocs, Z., Berta,E. 2003. Effect of ingested Heavy Metals (Cd,
Pb and Hg) on haematology and serum Biochemistry in rabbits. Acta Veterinaria
Hungaria 51 (3).pp.297-304.
Binkowski,L.J.,
Kapusta,K.S.,
Szarek,J.,
Strzyżewska,E.,
Felsmann,M.
2013.Histopathology of liver and kidneys of wild living Mallards Anas Platyrhynchos
and Coots Fulica atra with considerable concentrations of lead and cadmium. 450–451,
326–333.
Blanusa, M., Breski, D. 1981. Comparison of dry and wet ashing procedures for
cadmium and iron determination in biological material by atomic-absorption
spectrophotometry. Talanta, 28, 681–684.
Bounagua, M., Bellaouchou, A., Benabbou, A., El Abidi, A., Ben-aakam, R., Fekhaoui,
M. 2014. Using blood’s Passer domesticus as a possible bio-indicator of urban heavy
metals pollution in Rabat-Salé (Morocco). J. Mater. Environ. Sci. 5, (3), 937-944.
Brewer, L., Fairbrother, A., Clark, J., Amick, D. 2003. Acute toxicity of lead, steel, and
an iron-tungstennickel shot to mallard ducks (anas platyrhynchos). Journal of Wildlife
Diseases, 39(3):638–648.
Brown,P.H. Welch,R.M. and Cary,E.E. 1987 . Nickel: A Micronutrient Essential for
Higher Plants. Plant Physiol. 85(3): 801–803.
Brumbaugh,W.G., Mora,M.A., May,Th.W. & Phalen, D.N. 2010. Metal exposure and
effects in voles and small birds near a mining haul road in Cape Krusenstern National
Monument, Alaska. , 170, (3), 73-86.
Burger,J., Gochfeld,M. 2000 . Effects of lead on birds (laridae): A review of laboratory
and field studies. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B. Volume 3.
84

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.

47.

Carparova,M., Kolesarova, A., Massanyi, P., Lukac, N., Kovacik, J., Kalafova, A. and
Scheidgenova, M. 2008.Blood Biochemical dynamics and Correlations in lying Hens
after experimental Nickel administration. International Journal of poultry Science 7 (6):
538-547.
Cempel, M. 2004. Effect of nickel (II) chloride on iron content in rat organs after oral
administration.Department of Environmental Toxicology, Interfaculty Institute of
Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk, Powstania
Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia, Poland.
Chashschin, V.P, Artunina, G.P., Norseth, T. 1994. Congenital defects, abortion and
other health effects in nickel refinery workers. Sci Total Environ, 148:287-291.
Chattopadhyay, A., Sarkar,M., Biswas, N.M. 2005. Dose-dependent effect of copper
chloride on male reproductive function in immature rats. Kathmandu Univ Med J
(KUMJ).3(4):392-400.
Chugh, K.S, Sharma, B.K., Singhal, P.C. 1977. Acute renal failure following copper
sulphate intoxication. Postgrad Med J;53:18-23.
Clin. Chim. Acta 105, 147-172, 1980.
Clin. Chim. Acta 70, 19-42 1976.
Cornelius, C.E. 1979 .Biochemical evaluation of hepatic function in dogs. J. Am. Anim.
Hosp. Assoc., 15: 25–29.
Corpas, I., Castillo, M., Benito, M.J. 2001. Lead intoxication in gestational and lactation
periods alters the development of male reproductive organs. Ecotoxicol Environ
Saf. 2002 Oct;53(2):259-66.
Curtis D, Klaassen. Casarett & Doull’s Toxicology. The basic science of poisons.
Seventh edition. McGraw-Hill Companies.
Dane, H., Şişman, T. 2015. Histopathological changes in gill and liver of Capoeta
capoeta living in the Karasu River, Erzurum. Environ Toxicol. 8;30(8):904-17.
Das, K.K. Das, S.N., Dhundasi, S.A. 2008. Nickel, its adverse health effects & oxidative
stress. Indian J Med Res. 128(4):412-25.
Das, K.K., Dasgupta, S.H.. 2002. Effect of nickel sulphate on testicular steroidogenesis in
Rats during protein restriction. Environ Health Perspect. 110 923–926.
Dawey,C.H., Junhua,P., Xiujun,T., Junxian,L., Yinyin,L., Xiaoxu,J., Qinglian,G.,
Yushi,G. 2014. Effects o exposure to lead and cadmium on the oxidative damage of
livers in laying hens. Animal Husbandry and feed science, 6 (5); 249-253.
Demaku, S. I., Shehu, A., Gjokaj, K., Kastrati, A., Behrami, M., Demaku, A., Malsiu, A.
2014. Pollution of Lands, Surface and Groundwater with Heavy Metals around the
Industrial Complex in Ferronickel. J. Int. Environmental Application & Science,. 9, (3),
440-444.
Demaku, S., Dobra, B., Shehu, I., Korca, B., Shala, F., Kastrati, G. 2012. Heavy Metals
in the River Drenica (Kosova) From the Deposited Ash of the Complex “New
Ferronickel”. J. Int. Environmental Application & Science. 7, (1), 178-183.
Diaby, V., Yapo, A.F., Adon, A.M., Dosso, M., Djama, A.J. 2016. Renal, Hepatic and
Splenic Biotoxicity of Cadmium Sulphate in the Wistar Rats. International Journal of
Environmental Science and Toxicology Research. 4(6) pp. 103-110.
Dieter, M.P., Finley, M.T., 1979. δ-aminolevulinic acid dehydratase enzyme activity in
blood, brain, and liver of lead-dosed ducks. Environmental Research. 19 (1), 127–135.
85

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.

59.
60.
61.

Dietz, K.J., Baier, M., Krämer., U. 1999. Free radicals and oxygen species as mediators
of heavy metal toxicity in plants. In: Prasad MNV, Hagemenyer J, eds. Heavy metal
stress in plants: from molecules to ecosystems. Berlin: Springer-Verlag, 73-97.
Drasch, G.A., 1987. The Urban pigeon (Columba Livia, Forma urbana) – A biomonitor
for the Lead burden of the environment. Environmental Monitoring and Assessment. 9,
223-232.
Eastin, W.C. J., O'Shea, T.J. 1981. Effects of dietary nickel on mallards. J Toxicol
Environ Health. 1981 Jun;7(6):883-92.
Eisler, R. 1998. Nickel Hazards to fish, wildlife, and vertebrates: A synoptic review.
Biological Science Report. No. USGS/BRD/BSR--1998-0001. Geological survey
Washington dc.
Elezaj, I., Rozhaja, D.A., Bakalli, R. and Halili, F., 1988. Erythrocyte delta
aminolevulinic acid dehydratase activity and lead level in the blood of laying Hens
exposed to heavy metal pollution. In: The Proceedings of the 1st European Conference on
Ecotoxicology, Copenhagen, Denmark, October 17-19. Edited by Hans Lokke, Henrik
Tyle & Finn Bro-Rasmussen, pp. 247-25.
Elezaj, I., Selim,i Q., Letaj, K., Plakiqi, A., Mehmeti, I.S., and Milaimi, A., 2011. Metal
Bioaccumulation, Enzymatic Activity, Total Protein and Hematology of Feral Pigeon
(Columba Livia), Living in the Courtyard of Ferronickel Smelter in Drenas. J Chem
Health Risks. 1(1), 01-06.
Elezaj, I.R., Selimi, Q.I., Letaj, K.RR., Millaku, L. B., Sefaja, L., 2013. Metal
Accumulation, Blood δ-Aminolevulinic Acid Dehydratase Activity and Micronucleated
Erythrocytes of Feral pigeons (Columba Livia) Living Near Former Lead-Zinc Smelter
“Trepça” – Kosovo. In. Proceedings of the 16th International Conference on Heavy
Metals in the Environment, Rome, Italy, September 22-27, Published by EDP Sciences.
Emanuelli, T., Rocha, J. B. T., Pereira, M. E., Porciuncula, L. O., Morsch, V. M.,
Martins, A. F., Souza, D. O. 1996.Effect of mercuric chloride intoxication and
dimercaprol treatment on aminolevulinate dehydratase from brain, liver and kidney of
adult mice. Pharmacol. Toxicol., 79 138 143 .
Epstein, F. H., Hsia, C. C. W. 1998. "Respiratory Function of Hemoglobin". New
England Journal of Medicine. 338 (4): 239–247.
Ezzat,A., Hafez,S., El-Nady,F., and Abdel-Barr,M. 2000. Effect of Intoxication by Some
Heavy Metals on Blood Characteristics of Siganus Rivulatus (Siganidae, Teleost). Fifth
International Egyptian Water Technology Conference 2000. ALEXANDRIA, EGYPT,
MARCH 3-5.
Farombi, E. O., Adelowo, O. A., Ajimoko, Y. R. 2007. Biomarkers of oxidative stress
and heavy metal levels as indicators of environmental pollution in African Cat fish
(Clarias gariepinus) from Nigerian Ogun River. Int. J. Environ. Res. Public Health, 4(2):
158 – 165.
Flora, S.J.S., Mittal, M., Mehta, A. 2008. Heavy metal induced oxidative stress & its
possible reversal by chelation therapy. Indian J Med Res 128: 501-523
Fowler, B.A.1978. Generall subcellular effects of lead, mercury, cadmium and arsenic.
Environ healthperspect. 22; 37-50.
Frantz, A., Pottier, M.A., Karimi, B., Corbel, H., Aubry, E., Haussy, C., Gasparini,
J., Castrec-Rouelle M. 2012. Contrasting levels of heavy metals in the feathers of urban
86

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.

75.
76.
77.

78.

pigeons from close habitats suggest limited movements at a restricted scale. Environ
Pollut. 2012 Sep;168:23-8. doi: 10.1016/j.envpol.2012.04.003. Epub.
Gabol, K., Khan, M.Z., Khan, M.U.A., Khan, P., Fatima, F. 2014. Induced Effects of
lead, Chromium and cadmium on gallus domesticus. Canadian Journal of Pure and
Applied Sciences. 3035-3042.
Gabol,K., Ali Khan,M.U., Tabassu,R., Khan,M.A., Shoaib,M. and Tariq,R.M. 2009.
Induced toxic effects of zinc chloride (ZnCl2) on haematological parameters of rock
pigeon (columba livia) . Pakistan j. Entomol. Karachi 24 (1&2): 35-44.
Gaetke, L.M., Chow, Ch.K. 2003. Copper toxicity, oxidative stress, and antioxidant
nutrients. Environmental and Nutritional Interactions Antioxidant Nutrients and
Environmental Health, Part C. 189 (1-2): 147-163.
Gangoso,L., Alvarez-Lloret,P., Rodriguez-Navarro,A.A.B., Mateo,R. & Donazar,
F.H.J.A. 2009. Long tern effects of lead poisoning on bone mineralization in vultures
exposed to ammunition sources. Environmental Pollution, 157, 556-574.
Geens, A., Dauwe, T., Bervoets, L., Blust, R., Eens, M. 2010. Haematological status of
wintering great tits (Parus major) along a metal pollution gradient. Sci Total
Environ. 1;408(5):1174-9.
Gill, T.S., Epple, A. 1993. Stress-related changes in the haematological profile of the
American eel (Anguilla rostrata). Ecotoxicol. Environ Saf. 25:227-235.
Goering, P.L., Waalkes, M.P., Klaassen, C.D. 1995.Toxicology of cadmium. Toxicology
of Metals. 204, 189–213.
Goodwin, D. 1983. Behaviour.In: Phisiology and behavior of thepigeon (ed.M.Abs.).285308. Academic press, London.
Govind, P., Madhuri, S. 2014.Heavy Metals Causing Toxicity in Animals and Fishes.
Research Journal of Animal, Veterinary and Fishery Sciences. 2, (2), 17-23.
Goyer, R. A. & Clarkson, TH. W. 2001.Toxic Effects Of Metals. In: The McGraw-Hill
Companies, pp. 811-867.
Grandjean, P. 1984. Human exposure to nickel. In: Sunderman FW. (Ed.), Nickel in the
Human Environment vol. 53. Lyon: IARC Scientific Publications; Lyon France. pp. 469–
85.
Haag, D. 1990. Leberserwartung und Altersstrukture Der Strassentaube Columba livia
forma domestica. Ornithol, Beob., 87, 147-151.
Hadeed,A., Ibrahim,A.H., El-Sharkawy, K.M., Saleh N.I., Abd el Hamed, S.A. 2008.
Experimental studies on nickel toxicity in Nile Tilapia Health8th International
Symposium on Tilapia in Aquaculture.
Hall, J.L. 2002. Cellular mechanisms for heavy metal detoxificatiob and tolerance.
Journal of experimental Botany, Vol.53. 300, pp,1-11.
Hanan, S. Gabe, 2007. Impact of certain heavy metals on the gill and liver of the nile
tilapia (oreochromis niloticus). EwpLJ.AquaLBioL&Fish:, Vol ll,No.2:79-100.
Hasan, M.Z., Seth, T.D. 1981. Effect of lead and zinc administration on liver, kidney and
brain levels of copper, lead, manganese and zinc and on erythrocytes ALA-D in rats.
Toxicology letters, 7, (4-5), 353-358.
Heath, A.C., 1995. Water pollution and fish physiology. 2 ed., Lewis Publishers, Boca
Raton., pp: 125-140.

87

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.
88.

89.

90.

91.

92.

Henny, C.J., Blus, L.J., Hoffman, D.J., Sileo, L., Audet, D.J., Snyder, M.R., 2000. Field
evaluation of lead effects on Canada geese and mallards in the Coeur d'Alene River
Basin, Idaho. Arch Environ Contam Toxicol. 39, 97–112.
Hounkpatin, A. Edorh, P. A., Guédénon, P., Alimba, C. G., Ogunkanmi, A., Dougnon, T.
V., Boni, G., Aissi, K. A., Montcho, S., Loko, F., Ouazzani, N., Mandi, L., Boko, M. and
Creppy, E. E. 2013. Haematological evaluation of Wistar rats exposed to chronic doses of
cadmium, mercury and combined cadmium and mercury. African Journal of
Biotechnology. Vol. 12(23), pp. 3731-3737.
Hutton, M., Goodman, G.T. 1980. Metal contamination of feral pigeons (Columba livia)
from the London area: Part 1-Tissue accumulation of Lead, Cadmium and Zinc.
Environmental Pollution (Series A). 22, (3), 207-217.
IARC. 1990. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans.
Volume 49: Chromium, nickel and welding. Lyon, France: International Agency for
Research on Cancer, World Health Organization, 257-445.
Icely, J.D. and Nott, J.A. 1992. Digestion and absorption: digestive system and
associated organs In: Microscopic anatomy of invertebrates: Decapod, Crustacea. Vol.10.
F.W. Harrison and Humes, A.G., Eds. Wily-Liss Inc, N.Y., pp: 147-201.
Imeri,Sh., Gaitanos,I., Tahiraj,N., Rizaj,M., Kongol,F. 2012.
Optimisation of
Technological Feni Production Process In Newco Ferronikeli In Kosovo. Fray
International Symposium. Metals and Materials processing in a clean environment,
Volume 1: Sstainable non ferrous smelting in 21ST century. Edited by F. Kongoli,
Flogen, pp.711.
Ivanova, E., Staykova, T., Velcheva, I. 2008. Cytotoxicity and genotoxicity of heavy
metal and cyanide-contaminated waters in some regions for production and processing of
ore in Bulgaria. Bulgarian journal of agricultural science. 14, (14), 262-268.
Jarrar, B. M., Noory, T. T. 2012. Histological and histochemical alterations in the liver
induced by lead chronic toxicity. Saudi journal of biological sciences. 19 203-210.
Järup,L. 2003. Hazards of heavy metal contamination. Br Med Bull. 68 (1): 167-182.
Javed,M. and Usmani,N. 2013. Haematological indices of Channa punctatus as an
indicator of heavy metal pollution in waste water aquaculture pond, Panethi, India.
African Journal of Biotechnology Vol. 12(5), pp. 520-525.
Jelea, S.J., Jelea, M. 2009. Effects of subacute treatment with lead acetate on the mineral
constituents from femur and tibie a. Carpathian Journal of Earth and Environmental
Sciences. 4, (1), 61 – 68.
Jemec, A., Drobne, D., Tišler, T., Sepčić, K. 2010. Biochemical biomarkers in
environmental studies—lessons learnt from enzymes catalase, glutathione S-transferase
and cholinesterase in two crustacean species. Environ Sci Pollut Res Int 2010
4;17(3):571-81.
Käkelä,R.,Käkelä,A.,Hyvärinen,H. 1999. Effects of nickel chloride on reproduction of
the rat and possible antagonistic role of selenium. Comparative Biochemistry and
Physiology Part C: Pharmacology, Toxicology and Endocrinology . Volume 123, Issue 1,
May 1999, Pages 27–37.
Kalahasthi, R., Rajmohan,H., Rajan,B. 2006. Assessment of functional integrity of liver
among workers exposed to soluble nickel compounds during nickel plating. Indian J
Occup Environ Med;10:78-81.
88

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

93.
94.

95.

96.

97.
98.
99.
100.

101.
102.

103.

104.

105.
106.
107.
108.

109.

Kampen, E.J., Zijlstra, G.W. 1961. Standardization of hemoglo- binometry II. The
hemoglobinecyanide method. Clin. Chim. Acta. 6, 538- 544.
Katavolos, P., Staempfli, S., Sears, W., Gancz, A.Y., Smith, D.A. 2008. The effect of
lead poisoning on hematologic and biochemical values in trumpeter swans and Canada
geese. Veterinary Clinical Pathology 36(4):341-7.
Katavolos, P., Staempfli, S., Sears,W., Gancz,A.Y., Smith,D.A., Bienzle, D. 2007. The
effect of lead poisoning on hematologic and biochemical values in trumpeter swans and
Canada geese. Veterrinary clinical pathology, 36 (4), pp 341–347.
Kechrid, Z., Dahdouh, F., Djabar, R. M., Bouzerna, N. 2006. Combined effect of water
Contamination with Cobalt and Nickel on metabolism of Albino (Wistar) rats. Iranian
Journal of Environmental Health Science & Engineering,Vol. 3, No. 1, pp. 65-69.
Khan, M., Naqvi, A.H., Ahmad, M. 2015. Comparative study of the cytotoxic and
genotoxic potentials of zinc oxide and titanium dioxide nanoparticles.2:765–774.
Kurhalyuk, N., Hetmański, T., Antonowicz, J.,Tkachenko, H. 2009. Institute of Biology
and Environmental Protection Pomeranian Academy Słupsk. 187-197.
Kurisaki, E., Kuroda, Y., Sato, M. 1988. Copper-binding protein in acute copper
poisoning. Forens Sci Int;38:3-11.
Lashev, L., Hubenov, H., Nikolov, Y. 2009. Comparison of some haematological
parameters between three bird omparison of some haematological parameters between
three bird species from the pecies from the Columbidae family. Veterinarski Arhiv. 79
(4), 409-414.
Leonard, S.S., Harris, G.K., Shi, X., 2004. Metal-induced oxidative stress and signal
transduction. Free Radical Bio. Med. 37, 1921–1942.
Letaj, K., Elezaj, I., Selimi, Q., Kurteshi, K. 2012. The Effects of Environmental
Pollution with Heavy Metals in Frequency of Micronuclei in Epithelial Buccal Cells of
Human Population in Mitrovica. Journal of Chemical Health Risks. 2, (3), 1-4.
Levengood, J.M., Sanderson, G.C. Anderson, W.L., Foley, G.L., Brown, P.W., Seets,
J.W. 2000. Influence of diet on the hematology and serum biochemistry of zincintoxicated mallards. Journal of Wildlife Diseases, 36(1): 111–123.
Magaye,R.R., Yue,R., Zou,B., Shi,H., Yu,H., Liu,K., Lin,X., Xu, J., Yang,C.,
Wu,A., Zhao,Zh. 2014. Acute toxicity of nickel nanoparticles in rats after intravenous
injection. Int J Nanomedicine. 9: 1393–1402.
Maret, W. 2013.Zinc Biochemistry: From a Single Zinc Enzyme to a Key Element of
Life 1,2. American Society for Nutrition. Adv. Nutr., 4, 82–91.
Maret, W., Jacob, C., Vallee, B.L., & Fischer, E.H. 1999. Inhibitory sites in enzymes:
zinc removal and reactivation by thionein. Proc Natl Acad Sci U S A, 96, 1936–40.
Maroney, M.J. 1999. Structure function relationships in nickel metallobiochemistry. Curr
Opin Chem Biol. 3 (1) 188–99.
Massányi,P., Bárdos,L., Lukáč,N., Stawarz,R., Formicki,G., Toman,R., Forgács,Z.,
Capcarová,M., Kolesárová,A., Kročková,J., Kalafová,A., Kováčik,J. 2013 . Heavy
metals – accumulation and reproductive toxicity .RFFCH Gödöllő.
McCully, K.S., Sunderman, F.W., Jr Hopfer, S.M., Kevorkian, C.B., Reid, M.C. 1982
.Effects of unilateral nephrectomy on erythrocytosis and arteriosclerosis induced in rats
by intrarenal injection of Nickel subsulfide. Virchows Arch A Pathol Anat
Histol. 397(3):251-9.
89

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

110.

111.
112.
113.
114.

115.

116.

117.

118.

119.
120.

121.

122.

123.

124.

125.

Merian, E. 1984. Introduction on environmental chemistry and global cycles of
chromium, nickel, cobalt, beryllium, arsenic, cadmium and selenium, and their derivates.
Toxicol Environ Chem 8:9-38.
Miho, A. 2011: Monitoringu biologjik mjedisor.
Bergmeyer H.U., Horder M., Rej, R. 1986. IFCC 1986/1: Enzymes, III. IFCC Method
for alanine aminotransferase. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. Vol. 24, 481-495
Makasev, K.K. (1976): Obmenie procesi pri saturnizme “Kazastan”, Alma-Ata.40-43.
Tietz NW, Rinker AD, Shaw LM. 1983. IFCC methods for the measurement of catalytic
concentration of enzymes Part 5. IFCC method for alkaline phosphatase
(orthophosphoric-monoester phosphohydrolase, alkaline optimum, EC 3.1.3.1). J Clin
Chem Clin Biochem. 21(11):731-48.
Milaimi,P.M., Selimi,I.Q., Letaj,K.Rr., Trebicka,A. 2015. Lead Effect on Aminolevulinic
Acid Dehydratase Activity of Feral Pigeon (Columba livia) in Drenas. Journal of
Chemical Health Risks (2015) 5(4), 245–250.
Milič, S.1985. Odredjivanje olova u krvi tehnikom plamene atomske absorpcione
spektrofotometrije (ASA). Toksikolosko hemijske analize (Perpic-Majic), Medicinska
Knjiga: Beograd-Zagreb.
Millaku, L., Imeri, R., Trebicka, A. 2014. House sparrow (Passer domesticus) as
bioindicator of heavy metals pollution. European Journal of Experimental Biology. 4, (6),
77-80.
Miller, A.C. Mogel, S., McKinney, L.A., Luo, L., Allen, J., Xu, A., Page, N. 2001.
Neoplastic transformation of human osteoblast cells to the tumorigenic phenotype by
heavy metal–tungsten alloy particles: induction of genotoxic effects.
Carcinogenesis 22 (1):115-125.
Misra, M., Athar, M., Hasan, S.K. 1988. Alleviation of nickel-induced biochemical
alterations by chelating agents. Fundam Appl Toxicol 11:285-292.
Mohamed,D., Saber,A., Omar,A., Soliman,A. 2014. Effect of Cadmium on the Testes of
Adult Albino Rats and the Ameliorating Effect of Zinc and Vitamin E. British Journal of
Science. Vol. 11 (1) .
Mohammed, S.A., Bakery, H.H., Abuo Salem M.E., Nabila, A. M., Elham,A. E. 2013.
Toxicological effect of copper sulphate and cobalt chloride as feed additives on fertility
in male albino rats. Benha Veterinary Medical Journal. 27(1):135-145.
Morse, E.E., Lee, T.Y., Reiss, R.F., Sunderman, F.W. 1977. Dose-response and timeresponse study of erythrocytosis in rats after intrarenal injection of Nickel
subsulfide. Ann. Clin. Lab. Sci.
Murton, R., Thearle, R. and Thompson, 1972. Ecological studies of the feral pigeon,
Columba livia var. I. Population, breeding biology and methodsof control. J. Appl.
Ecol.,9, 835-874.
Nam,D.H., Lee,D.P., Koo.T.H .2004. Monitoring for Lead Pollution using Feathers of
Feral Pigeons (Columba livia) from Korea. Environmental Monitoring and
Assessment. Volume 95, Issue 1-3, pp 13-22.
National Toxicology Programe. NTP. Toxicology and Carcinogenesis Studies of Nickel
Oxide (CAS No. 1313-99-1) in F344 Rats and B6C3F1 Mice (Inhalation Studies). Natl
Toxicol Program Tech Rep Ser. 1996 Jul;451:1-381.

90

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

126.
127.

128.

129.
130.
131.

132.

133.
134.
135.
136.

137.

138.

139.
140.

141.

Nielsen, F.H. 1991. Nutritional requirements for boron, silicon, vanadium, nickel, and
arsenic: current knowledge and speculation. FASEB J. 5 (12):2661-7.
NTP Toxicology and Carcinogenesis Studies of Nickel Oxide (CAS No. 1313-99-1) in
F344 Rats and B6C3F1 Mice (Inhalation Studies). Natl Toxicol Program Tech Rep
Ser. 1996 Jul;451:1-381.
Okeke, O. R., Ujah, I. I., Okoye, P. A. C., Ajiwe, V. I. E., Eze, C. P. 2015. Effect of
Different Levels of Cadmium, Lead and Arsenic on the Growth Performance of Broiler
and Layer Chickens. Journal of Applied Chemistry (IOSR-JAC). Volume 8, Issue 1 Ver.
II. pp 57-59.
Osborn, D & Nicholson, K.J. Cadmium and mercury inseabirds. 1984. In: Osborn, D.,
(ed.) Metals in animals. Cambridge, NERC/ITE, 30-34. (ITE Symposium, 12).
Outridge, P. M., Scheuhammer, A. M. 1993. Bioaccumulation and toxicology of nickel:
implications for wild mammals and birds. Environmental Reviews. 1, 172-197.
Ovie, K.S. 1995. Some alterations in haematological parameters in Clarias isheriensis
(Sydenham) exposed to sublethal concentrations of water-borne lead. BioScience Res.
Commun. 8(2): 93-98.
Ovie, K.S. and Ubogu, E.O. 2008. Sublethal haematological effects of zinc on the
freshwater fish, Heteroclarias sp. (Osteichthyes: Clariidae). African Journal of
Biotechnology Vol. 7 (12), pp. 2068-2073.
Pain, D.J., Fisher, I.J., Thomas, V.G. A. 2009. Global update of lead poisoning in
terrestrial birds from ammunition sources. Environmental pollution, 87,173-180.
Pařízek. J. 1957. The destructive effect of cadmium ion on testicular tissue and its
prevention by zinc. J Endocrinol. 15: 56-63.
Pathak, P., Rana, K.S. 2012. Effects of Air Pollution on Hematology of Parrot-Psittacula
krameri manillensis at Firozabad City, U.P. advances in bioresearch. 3 (1): 96 – 98.
Patra, R. C., Swarup, D., Dwivedi, S. K. 2001. Antioxidant effects of α tocopherol,
ascorbic acid and L-methionine on lead-induced oxidative stress to the liver, kidney and
brain in rats. Toxicol. 162, 81-89.
Patrick, Lyn. 2016."Toxic metals and antioxidants: part II the role of antioxidants in
arsenic and cadmium toxicity. (Toxic Metals Part II)."Alternative Medicine Review May
2003: 106+. Academic OneFile.
Phanwichien, K., Pradermwong, A., Keenan, H., Masawang, K., Lauhachinda,N.,
Songsasen, A. 2010. The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: III.
Health status of Mekong catfish and cyprinids, evidence of bioaccumulative effects. J.
Environ. Sci. Health, 45(A): 1681-1688.
Phillips, D.J.H., P.S. Rainbow. 1993. Biomonitoring of Trace Aquatic Contaminants.
Elsevier Applied Science: New York, NY.
Plakiqi, M.A., Selimi, Q.I., Letaj, K., Trebicka, A. 2015. Lead Effect on Aminolevulinic
Acid Dehydratase Activity of Feral Pigeon (Columba livia) in Drenas. Journal of
Chemical Health Risks. 5 245–250.
Plakiqi.M. A., Trebicka, A., Selimi, Q., Milaimi, A. 2014. Enzymatic Activity and Total
Protein of Feral Pigeon (Columba Livia), Living in the Courtyard of Ferronickel Smelter
in Drenas. The Department of Biotechnology of the Faculty of Natural Sciences,
University of Tirana, “International Conference on Applied Biotechnology", in Tirana,
Albania .
91

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

142.
143.

144.

145.
146.

147.

148.

149.
150.

151.
152.

153.
154.

155.

156.

Pounds, J.G., Long, G.J., Rosen, J.F. 1991. Cellular and molecular toxicity of lead in
bone. Environmental Helath Perspectives. 91, 17-32.
Rader, J.I., Peeler, J. T. & Mahaffey, K. R. 1981. Comparative toxicity and tissue
distribution of lead acetate in weanling and adult rats. Environ Health Perspect, 42,187–
195.
Robert,T., Norbert,L., Peter,M., Zuzana,H. 2013. Changer of blood parameters
associated with nickel administration in rast. Animal welfare, ethology and housing
systems. Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue, Gödöllő .
Ross, M.H., Pawlina, W. 2006. Histology. A text and Atlas. Lippincott Williams &
Wilkins, USA.
Salamat, N., Etemadi-Deylami, E., Movahedinia, A., Mohammadi, Y. 2014. Heavy
metals in selected tissues and histopathological changes in liver and kidney of common
moorhen (Gallinula chloropus) from Anzali Wetland, the south Caspian Sea, Iran.
Ecotoxicology and Environmental Safety 110. 298-307.
Sanches Chardi, A., Oliveira Ribeiro, C.A. 2009. Nadal J. Metal in liver and kidneys and
the effects of chronic exposure to pyrite mine pollution in the shrew Crocidura russula
inhabiting the protected wetland of donana. Chemosphere. 387-94.
Sánchez-Chardi, A., Nadal, J., 2007. Bioaccumulation of metals and effects of a landfill
in small mammals. Part I. The greater white-toothed shrew, Crocidura russula.
Chemosphere 68, 703–711.
Sandstead, H.H. 1995 Requirements and toxicity of essential trace elements, illustrated
by zinc and copper. Am J Clin Nutr. 61(3 Suppl):621S-624S.
Sanford, W.E., Nieboer, E. 1992. Renal toxicity of nickel in humans. In: Nieboer E,
Nriagu JO, eds. Nickel and human health: Current perspectives: Proceedings of the
Fourth International Conference on Nickel Metabolism and Toxicology; September 1988,
Helsinki, Finland. New York: John Wiley & Sons, Inc., 123-134.
Schlebusch, H. et al. 1974. Dtsh. Med.Wschr. 99, 765.
Schützendübel, A. and Polle, A. 2002. Plant responses to abiotic stresses: heavy
metal‐induced oxidative stress and protection by mycorrhization. J Exp Bot
May;53(372):1351-65.
Schweinsberg, F. & Karsa,L.V. 1990. Heavy meta; concentrations in humans. Comp.
Biochem. Physiol. 95 (2), 117-123.
Selimi, Q. I., Elezaj, I. R.,Letaj, K. Rr. , Kurteshi, K. H. and Jusufi.2001. The effects of
air pollutions by heavy metals on biochemical and hematological parameters of the feral
pigeons (Columba livia) from Mitrovica and Prishtina area. Meeting of Experimental
Biology. ID. 8922. 2001. March 31 April 04, Orlando, Florida, U.S.A.
Selimi, Q.I., Elezaj, I.R., Letaj, K.Rr. 2008, Tissue accumulation of Pb, δ-aminolevulinic
acid dehydratse, hematocrit and hemoglobin amount in blood of Feral Pigeons (Columba
livia) living in Prishtina the capital of Kosova (Four year study). Proceedings of 14 th
International Conference on Heavy Metals in the Environment. November 16-23, Taipei,
Taiwan, pp 257-260.
Shier, D., Lewis, R., Butler, J. 2002. Human Anatomy and Phisiology. 10th ed. McGrawHill companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New Yourk, NY 10020.

92

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

157.

158.
159.

160.
161.
162.

163.
164.

165.

166.

167.

168.
169.
170.
171.

172.
173.
174.

Shivanandappa, T., Krishnakumari. M.K., Majumder, S.K. 1983.Testicular Atrophy
in Gallus domesticus Fed Acute Doses of Copper Fungicides. Poultry Science.
62 (2):405-408.
Shore, R.F., Douben, P.E.T., 1994. Predicting ecotoxicological impacts of environmental
contaminants on terrestrial small mammals. Rev. Environ. Contam. Toxicol. 134, 49–89.
Sidhua , P., Gargb, M. L., Morgensternc, P., Vogtd, J., Butzd, T., Dhawana, D. K. 2005.
Ineffectiveness of Nickel in augmenting the hepatotoxicity in protein deficient rats. Nutr.
Hosp. XX (6) 378-385.
Siu, E.R. Mruk, D.D., Porto, C.S., Cheng, C.Y. 2009.Cadmium-induced Testicular
Injury. Toxicol Appl Pharmacol. 1; 238(3): 240–249.
Škerović-Mijušković Đ . 1983. i sar. Praktikum iz fiziologije. Medicinska knjiga,
Beograd-Zagreb.
Smet, D. H. and Blust, R. 2001. Stress responses and changes in protein metabolism in
carp (Cyprinus carpio L.) during cadmium exposure. Ecotoxicol. Environ. Saf., 48: 25562.
Sobecka, E. 2001. Changes in the iron level in the organs and tissues of wels cat fish,
silurus Glanis L. Caused by nickel. Acta Ichthyol .Piscat., 31 (2): 127-143.
Solomon, P., Oyebadejo, S.A., Uyanga, V.A. 2014. Effect of Heavy Metals in feeding
Dumpsite forage (Calapo - Calopogonium mucunoides) on Heamatological profile of
Rabbits (Oryctolagus Cuniculus). Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical
Sciences; 04 (36); 35-43.
Sunderman Jr FW, Dingle B, Hopfer SM, Swift T. 1988. Acute nickel toxicity in
electroplating workers who accidentally ingested a solution of nickel sulfate and nickel
chloride. Am J Ind Med 14:257-66.
Sunderman, F. and Kincaid, J. 1954.Nickel poisoning: II. Studies on patients suffering
from acute exposure to vapors of Nickel carbonyl. JAMA J.Am. Med. Assoc., 155, 889894.
Sunderman, F.W. Dingle, B., Hopfer, S.M., Swif, T. 1988. Acute nickel toxicity in
electroplating workers who accidently ingested a solution of nickel sulfate and nickel
chloride. American Journal of Industrial Medicine. 14 (3), pp, 257–266.
Sunderman, J., Salnikow, K. 2003. Nickel carcinogenesis. Mutation Research, 533, str.
67-97.
Švob, M. 1974. Histološke I histo kemijske metode. “Svetlost” Sarajevo.
Swaileh, K.M, Sansur, R. 2005 . Monitoring urban heavy metal pollution using the House
Sparrow (Passer domesticus). J Environ Monit. 2006 Jan;8(1):209-13. Epub .
Tacon, A.G.J., 1992. Nutritional fish pathology: morphological signs of nutrient
deficiency and toxicity in farmed fish. Food and Agriculture. Organization of the United
Nations, Rome.
Tanaka, R., Tanaka, A. 2007. Tetapyrrole biosynthesis in higher plants. Annual Review
of Plant Biology. 58:321-346.
Thapa, B.R., Walia, A. 2007. Liver Function Tests and their Interpretation. Indian Journal
of Pediatrics, Volume 74.
Ude,V.CH., Obinwa,U.F., Akubugwo,E.I., Ugbogu,O.CH. and UgboguA.E. 2012.
Effects of selected well water sources at Ishiagu quarry site, Ebonyi State, Nigeria on

93

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

175.

basic haematological parameters in peripheral blood of albino rats. International Journal
of Biochemistry and Biotechnology ISSN: 2169-3048 Vol. 1 (7), pp. 194-197.
Veliu, A., Gashi, S., Rizaj, M. 2009. Air Monitoring at Ferronikeli Smelter and Influence
in the Environment. J. Int. Environmental Application & Science, 4, (4), 428-432.
Vinodhini, R., Narayanan, M. 2009. The impact of toxic heavy metals on the
hematological parameters in common carp (cyprinus carpio l.). Iran. J. Environ. Health.
Sci. Eng., 2009, Vol. 6, No. 1, pp. 23-28.
Vodichenska, T.S. 1986 .Toxic action of Nickel when taken up by the body from the
drinking water. Probl Khig 11: 14-24.
Vosylienė,M.Z., Jankaitė,A. 2006. Effect of heavy metal model mixture on rainbow trout
biological parameters. EKOLOGIJA. 2006. Nr. 4. P. 12–17.
Wasowics, W., Gromadzinska, J., Rydzynski, K. 2001. Blood concentration of essential
elements and heavy metals in workers exposed to lead and cadmium.Int J Occup Med
Envrion Health. 14; 223-229.

176.

177.
178.
179.

Literaturë e marrë nga internet
1. http://people.eku.edu/ritchisong/birdcirculatory.html
2. http://scholar.cu.edu.eg/dr_alynadeem/files/avian_haematology.pdf
3. http://udel.edu/~gshriver/pdf/Reproduction.pdf.
4. http://www.acb.org.uk/docs/default-source/amalc/alp.pdf
5. http://www.acb.org.uk/Nat%20Lab%20Med%20Hbk/ALT.pdf
6. http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Final_shqipja.pdf
7. http://www.austincc.edu/mlt/chem/chemlab10proteins.pdf
8. http://www.cunicoresources.com/b/ferronikeli.php
9. http://www.ivyroses.com/HumanBody/Digestion/Liver_Functions.php
10. http://www.poultry.msstate.edu/pdf/courses/po4843/Avian_Physiology_lecture_003.pdf
11. https://livertox.nih.gov/Phenotypes_ahn.html

94

PLAKIQI MILAIMI A. (2016): Tema “Ndikimi i nikelit në disa parametra biokimike, hematologjike, si dhe
metalet e rënda në indet e buta dhe të forta, te pëllumbi urban (Columba livia) nӫ qytetin e Drenasit –
Kosovӫ”

PËRMBLEDHJE

Metalet e rënda, siç janë: Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ni, të cilët janë liruar me vite të tëra nga
shkritorja e ferronikelit në Drenas-Kosovë, janë shkaktar i shumë efekteve negative në
organizmat e gjallë. Mungesa e hulumtimeve mbi praninë e këtyre ndotësve dhe përqëndrimin e
tyre në mjedis dhe në organizma, si dhe efektet që mund të kenë këto metale të rënda në
organizmin e pëllumbit urban, na shtyri të ndërmarrim një studim të tillë.
Qëllimi i këtij hulumtimi është konstatimi i efektit të ndotjes me metale tӫ rӫnda nga
kompleksi i ferronikelit në qytezën e Drenas-it. Përmes monitoringut biologjik synohet të
vlerësohet ndikimi i këtyre metaeve në aspektin biokimik dhe hematologjik; mundësinë e
akumulimit të metaleve të rënda në indet e buta dhe të forta të pëllumbit urban (Columba livia),
si dhe efektet që mund të ketë mjedisi i tillë në histologjinë e indeve të buta dhe të forta. Për këtë
qëllim, ne kemi marrë 20 zogj (9 meshkuj dhe 11 femra) nga oborri i shkritores së ferronikelit në
Drenas dhe 20 zogj të (11 meshkuj dhe 9 femra) nga fshati Lubizhdë (grupi i kontrollit).
Parametrat biokimikë, siç janë: alanin transaminaza (ALT), aspartat transaminaza (AST),
fosfataza alkalike (FA), proteinat totale të plazëms (PT), aktivitetin e enzimës dehidrataza e
acidit delta aminolevulinik (DAAL), si dhe kemi analizuar plumbin në gjakun e pëllumbave
urban (Columba livia). Parametrat hematologjikë të analizuar kanë qenë: numri i eritrociteve
(qelizave të kuqe të gjakut) dhe leukociteve (qelizave të bardha të gjakut), sasia e hemoglobinës
në gjak dhe vlera e hematokritit. Studimet histologjike janë fokusuar në histologjinë e mëlçisë,
veshkës dhe testikujve, si dhe është matur përqëndrimi i Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ninë indet e buta
(mëlçi, veshkë, testikul) dhe në indet e forta (femur dhe tibie).
Rezultatet e këtyre parametrave treguan që aktiviteti i FA-së (P<0.01); aktiviteti i alanin
transaminazës (ALT, P<0.001) dhe aspartat aminotransaminazës (AST, P < 0.01), në plazmën e
gjakut ka qenë më i ulët në plazmën e gjakut ka qenë më i ulët në grupin e studimit. Sasia e
proteinave totale në plazmë ka qenë më e lartë (P<0.01) dhe aktiviteti i DAAL-së është inhibuar
në shkallë sinjifikante P<0.001, krahasuar me grupin e kontrollit. Sasia e plumbit në gjak ka qenë
më e lartë në shkallë sinjifikante P<0.01 dhe korrelacioni në mes DAAL-së dhe plumbit në gjak
ka qenë negativ në grupin e Drenas-it (r=-0.117; P<0.05) dhe pozitiv në grupin e kontrollit
(r=0.452; P > 0.05), por jo në shkallë sinjifikante. Numri i eritrociteve dhe leukociteve ka qenë
më i lartë (P = 0.52; P < 0.001); vlera e hematokritit (P>0.05) ka qenë më e lartë, ndërsa sasia e
hemoglobinës më e ulët në shkallë sinjifikante (P < 0.001), krahasuar me grupin e kontrollit.
Përqëndrimi i plumbit (Pb) në mëlçi, veshkë, femur dhe tibie ka qenë më i lartë në grupin
e Drenasit (P>0.05; P>0.05; P<0.001; P<0.001), dhe më i ulët në testikuj (P<0.05). Përqëndrimi i
kadmiumit (Cd) në mëlçi dhe në veshkë ka qenë më i lartë (P>0.05; P<0.001), ndërsa në indet
tjera nuk është konstatuar prania e tij. Përqëndrimi i zinkut (Zn) në indin e mëlçisë, veshkës dhe
tibies ka qenë më i lartë (P<0.05; P<0.05; P>0.05), gjersa, në testikuj dhe femur më i ulët
(P=<0.001; P=0.556) në popullatën e Drenas-it. Përqëndrimi i bakrit (Cu) ka qenë më i lartë në
indin e mëlçisë, veshkës, testikulit dhe tibies (P<0.001; P<0.001; P<0.001; P<0.001), por më i
ulët në indin e femurit (P>0.05). Përqëndrimi i nikelit (Ni) ka qenë më i lartë në të gjitha indet e
hulumtuara (mëlçi P<0.001; veshkë P<0.01; testikul P>0.05; femur P>0.05 dhe tibie P>0.05) te
pëllumbat urban të Drenas-it, krahasuar me grupin e kontrollit.
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Në mëlçi, ne kemi konstatuar ndryshime histologjike që përfshijnë Infiltratin leukocitar të
indit hepatik, vakuolizim të indit hepatik, zgjerim i hapsirës intersticiale dhe nekrozë te grupi i
pëllumbave të Drenasit. Në veshkë kemi konstatuar deskuamim të epitelit renal, nekrozë të indit
dhe degjenerim të tubuleve renale; vakuolizim të indit renal dhe infiltrat leukocitar; zgjerim të
hapsirave subkapsulare glomerulare. Në testikuj kemi konstatuar deskuamim të epitelit germinal,
atrofi dhe nekrozë të indit spermatogjen. Grupi i zogjve të kontrollit ka pasur numër shumë të
vogël të alterimeve të sipërpërmendura. Ndryshimet histologjike mund të kenë qenë si rezultat i
përqëndrimit të lartë të metaleve të rënda (Ni, Pb, Cd, Cu dhe Zn) në mëlçi, veshkë dhe testikuj
të zogjve nga zona e ferronikelit.
Këto studime kanë treguar që pëllumbi urban mund të akumuloj sasi të lartë të metaleve
të rënda (Pb, Cd, Zn, Cu dhe Ni) në indet e buta (mëlçi, veshkë dhe testikuj) dhe në indet e forta
(femur dhe tibie ). Për shkak të peshës së vogël, metabolizmit të lartë dhe qëndrimit në pozitën e
mesme të piramidës ushqimore, pëllumbi urban mund të akumuloj metale të rënda në indet e tij
dhe të na jap të dhëna të rëndësishme rreth efektit të metaleve të rënda në indet e shpendëve. Për
këtë arsye, pëllumbi urban shërben si një organizëm i rëndësishëm dhe i përshtatshëm për
monitorimin e ndotjes me metale të rënda.
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ABSTRACT

Heavy metals, such as: Pb, Cd, Zn, Cu and Ni, that have been releasing whole over the
years from the smelter of ferronickel in Drenas – Kosovo, are the cause of many negative effects
on living organisms. The lack of researches about the presence of heavy metals, and about the
concentration of these pollutants in the environment of Drenas town, also, the effects that may
have these heavy metals in the body of feral pigeon, prompted us to undertake such a study.
The purpose of this research was the finding of the effects of pollution by heavy metals
from ferronickel smelter in the town of Drenas. Through the biological monitoring we had
intended to evaluate the influence of these metals on biochemical and hematological parameters;
to identify whether heavy metals, such as Pb, Cd, Zn, Cu and Ni will be accumulated in the soft
and solid tissues of feral pigeon (Columba livia), and to note the effects that can have this
environmental pollution in the histology of soft tissues (liver, kidney and testicles). For this
purpose, we took 20 birds (nine male and 11 female) from the ferronickel smelter courtyard, and
20 (11 male and 9 female) from Lubizhdë village (control group).
We have measured the biochemical parameters, such as: alanin transaminase (ALT),
aspartate transaminase (AST), alkaline phosphatase (ALP), plasma total proteins (TP),
aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) activity, and to analyze the blood lead level of feral
pigeon (Columba livia). The hematological parameters were: Erythrocytes (R.B.C.) and
Leukocytes (W.B.C.) count, Haemoglobin concentration and Hematocrit value. The histological
studies were focused on the liver, kidney and testes histology, and the concentration of Pb, Cd,
Zn, Cu and Ni in the soft tissues (liver, kidney and testes) and solid tissues (femur and tibie a).
The results of these parameters shown that, the activity of plasma ALP (P<0.01), alanin
aminotransaminase (P<0.001), and aspartat aminotransaminase (P < 0.01) was lower in Drenas
group. The total plasma proteins was significantly higher (P<0.01) and ALAD activity was
significantly inhibited (P<0.001). The blood lead level was significantly increased (P<0.01) and
correlation between ALAD and blood lead level in Drenas group was negative (r=-0.117;
P<0.05) and positive in Lubizhdë group (r=0.452; P > 0.05), but not in significant difference.
R.B.C. count (P >0.05) and W.B.C. (P < 0.001) in Drenas group was higher. Also, hematocrit
value (P>0.05) was higher and haemoglobin concentration was significantly lower (P < 0.001),
compared to the control group.
We found that lead (Pb) concentrations in the liver, kidney, femur, and tibia was
increased in the Drenas group (P >0.05, P >0.05, P<0.001; P<0.001), whereas in the testes, Pb
concentration was decreased (P<0.05). Cd concentration in the liver and kidney was increased
(P>0.05; P<0.001), whereas in other tissues it is not found. Zn concentration in the liver, kidney
and tibia tissues was increased (P<0.05; P<0.05; P>0.05), whereas in the testes and femur it was
decreased (P<0.001; P>0.05). Cu concentration was increased in the liver, kidney, testes and
tibia tissues (P<0.001; P<0.001; P<0.001; P<0.001), but it was decreased in the femur tissue (P
>0.05) and Ni concentration was increased in all examined tissues (P<0.001; P<0.01; P>0.05;
P>0.05; P>0.05).
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In the liver, we found out the histological alterations, ranging from leukocyte infiltration,
tissue vacuolization, extended of interstitial spaces and necrosis; in the kidney we found out the
desquamation of epithelia, renal tissue degeneration, tissue vacuolization, leukocyte infiltration,
extended of subcapsular of glomerular spaces, glumerular adhesion and necrosis. Also, in the
testes we found out the desquamation of epithelia, atrophy and necrosis. The control groups of
birds have had very small number of these aforementioned lesions. The histological changes
could be the result of the high concentration of heavy metals (Ni, Pb, Cd, Cu and Zn) in the liver,
kidney and testes of these birds from ferronickel area.
This study has shown that feral pigeon can accumulate the high level of heavy metals
(Pb, Cd, Zn, Cu and Ni) in the soft tissue (liver, kidney, testes) and solid tissue (femur and tibie
a). Due to small weight, high metabolism, standing on the middle position of the food pyramid,
feral pigeon can accumulate heavy metals in its tissues and provide us with important data about
of the effect of heavy metals in the avian tissues. For this reason, feral pigeon can serve as an
important and suitable organism for monitoring of heavy metal pollution.
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