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PARATHËNIE
Ushqime të ndryshme mund të çojnë në shfaqjen e reaksioneve të caktuara alergjike në
organizëm. Format e shfaqjes së këtyre alergjive mund të jenë nga ato më të lehtat, e deri
tek ato më të rënduarat të cilat mund të shoqërohen me pasoja fatale për jetën. Shfaqja e
simptomave pasi konsumohet një ushqim mund të jetë shenjë e një alergjie ushqimore,
ndaj dhe duhet vepruar me largimin e këtyre ushqimeve nga dieta ushqimore e
përditshme. Për çdo rast duhet konsultuar, në mënyrë që të shmangen ndërlikimet që
mund të vijnë si pasojë e mos kontrollit në kohë të reaksionit alergjik ushqimor. Kjo pasi
alergjitë ushqimore nuk shërohen. Në këto kushte, shmangia e alergjenëve ushqimorë,
ndjekja e kujdesshme e ecurisë së shëndetit tek mjeku, si dhe menaxhimi i reaksioneve
alergjike ndaj ushqimit, janë masat kryesore për të mbajtur larg pasojat e rënda në
shëndet.
Trupi njerëzor është një “makineri” shumë e sofistikuar. Ushqimi është “karburanti” që
bën të mundur mbarëvajtjen e funksioneve të tij. Mardhënia midis tyre është shumë
komplekse. Shpeshherë, e ngrëna, na dhuron një kënaqësi të pafundme, që arrin të ngopë
edhe shqisat tona, por ndonjëherë, mund të na bëjë keq.
Në të tilla raste, trupi ynë na flet në një gjuhë kaq të thjeshtë…por sigurisht, të tijën, që
ne, herë e kuptojmë e herë jo, e më të shumtën e kohës, e keqkuptojmë. Kështu që nëse
ndjeni fryrje, spazma, dhimbje koke, aritmi, luhatje humori, etj., nuk e ka fajin as shefi,
as burri e as kolegia e punës, është organizmi që nuk e pranon më një lloj të
caktuar ushqimi, dhe këtu është fjala për intolerancë ushqimore.
Intoleranca ushqimore është një reagim

kronik

i

organizmit

ndaj ushqimeve që

konsumohen më shpesh (të tilla si gruri, qumështi, domatja, vaji, mishi, kafeja, etj)
Studimi ynë është ndër të parët të realizuar në këto grup mosha, si për alergjitë
ushqimore, si dhe në intolerancat ushqimore. Shpresojmë që studimi ynë do të
kontribuojë për një menaxhim më të mirë të alergjive ushqimore tek nxënësit dhe fëmijët
e adoleshencës së hershme.
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SHKURTESA
AAI

Adrenaline auto-injector

APC

Antigen-presenting cell

CI

Confidence interval

EAACI

European Academy of Allergology and Clinical Immunology

ED

Emergency department

FAAN

Food Allergy and Anaphylaxis Network FcεRI The high-affinity receptor

ICD

International Classification of Disease

IgE

Immunoglobulin E

IL

Interleukin MHC Major histocompatibility complex

NIAID

National Institute of Allergy and Infectious Disease

RR

Relative risk

sIgE

Allergen-specific immunoglobulin E

Th

T-helper cell

SPT

Skin Prick Test

APC

Antigen Presenting Cell

At

Antibody

Ag

Antigen

Tc

T cell

Th

T helper

TcR

T cell receptor

IL

Interleukina
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QËLLIMI I STUDIMIT
Përcaktimi dhe vlerësimi i prevalencës së alergjive ushqimore dhe intolerancës në një
kampion popullate të fëmijëve dhe adoleshencës së hershme.

Objektivat
 Vlerësimi i prevalencës së alergjisë ushqimore:
në grup-moshën 6-10 vjeç dhe 11-15 vjeç
në zonën urbane dhe rurale
sipas gjinisë
 Përcaktimi i llojit të ushqimeve që shkaktojnë alergji.
 Vlerësimi i shoqërimit të alergjisë me karakteristikat sociodemografike, klinike
dhe faktorët maternalë dhe të ushqyerjes foshnjore.
 Vlerësimi i prevalencës së intolerancës.
 Vlerësimi i BMI-së dhe shoqërimi i saj me alergjitë e shkaktuara nga ushqimet.
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PËRMBLEDHJE
Hyrje:Studimi i alergjive dhe përcaktimi i alergjenëve me metoda imunologjike, është i
rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës dhe shmangien, ose kurimin e alergjive. Është
vënë re që prania e alergjenëve në vendin tonë është shumë e lartë, sidomos duke qenë
shumë të ndotur nga shtimi i trafikut, nga kequshqyerja me ushqime të shpejta dhe të
konservuara është vënë re shtimi i personave me alergji respiratore dhe atyre ushqimore.
Qëllimi: Vlerësimi i prevalencës së alergjive ushqimore dhe intolerancës në një kampion
popullate të fëmijëve dhe adoleshencës së hershme.
Materiali dhe metoda: Në periudhën e tre viteve, 2013-2016 u përfshinë në studim 5200
nxënës, të moshës 6-15 vjeç të cilët plotësuan një pyetësor me pyetje për alergjitë dhe
shenjat e alergjive. Nxënësve që kishin shenja, ose që mendonin se ishin alergjikë ndaj
ushqimeve të ndryshme, iu morrën mostrat biologjike, gjaku (serumi) të cilat u mblodhën
sipas proçedurave respektive dhe u ruajtën në kushte të përshtatshme. U ekzaminua niveli
i IgE-së totale në serum nëpërmjet testit ELISA dhe paralelisht u përcaktua edhe niveli i
eozinofileve në gjak.
Rezultate: Prevalenca e alergjisë ndaj ushqimeve është 8.5%, në lidhje me gjininë 10.4%
raste ishin femra dhe 5.8% raste meshkuj. Prevalenca e alergjisë ndaj ushqimeve në
grupmoshën 6-10 vjeç është 9.4% ndërsa në grupmoshën 11-15 është 7.3%. Prevalenca e
alergjisë ndaj ushqimeve në zonën urbane është 10.2% ndërsa në zonën rurale është
5.6%. Shumica e fëmijëve, (46.3%) rezultojnë alergjikë ndaj vezës. Prevalenca e
intolerancës ushqimore është 3%. Intolerantë dhe Alergjikë ishin (0.4%) e tyre dhe vetëm
alergjikë 441 (8.5%). 0.4% e gjithë kampionit në studim kishin shenja dhe simptoma
tipike të Celiakisë. Nxënësit e grupmoshës 6-10 vjeç: kanë një përqindje më të lartë të
historisë familjare për alergji, një përqindje më e madhe e tyre janë fëmijë të vetëm,
mbajnë kafshë në shtëpi, kanë lindur me lindje çesariane dhe nuk kanë marrë asnjë
suplement krahasuar me nxënësit e grupmoshës 11-15 vjeç. Gjithashtu një përqindje më e
lartë e tyre është rritur në shtëpi, ka pirë më pak qumësht gjiri dhe kanë filluar më herët
ushqimet e tjera përveç qumështit të gjirit dhe kanë konsumuar formulë qumështi të pahidrolizuar, krahasuar me nxënësit e grupmoshës 11-15 vjeç;
Përfundim:Për parandalimin e alergjive dhe intolerancës:
nuk duhet t’ju jepet ushqim tjetër, përveç qumështit të gjirit fëmijëve para se të mbushin17-javë;
vazhdimi i ushqyerjes me gji; kufizimi i ushqimeve të paketuara dhe kontrolli i
përbërësve në etiketat e ushqimeve të konservuara.
Fjalë kyç: Alergjen, alergji, antitrupa IgE, reaksionet e mbindjeshmërisë.
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I. PJESA TEORIKE
1.1 Alergjia
Alergjia është një reagim jonormal i sistemit imun të organizmit ndaj kontaktit me lëndë
të cilat organizmi ynë i njeh si të huaja.
I pari, i cili përdori termin alergji ishte pediatri austriak Clemens Pirquet (1874-1929).
Fjala ‘alergji’ vjen nga gjuha e vjetër greke, në të cilën ‘allos’ do të thotë ‘ndryshe’ ose ‘i
ndryshuar’ dhe ‘ergos’, që do të thotë ‘punë’ ose ‘veprim’. Rrjedhimisht alergjia ka
kuptimin e një “reaksioni ndryshimesh”(Bruijnzeel KC, 1995).
Këto ndryshime mund të jenë nga më të ndryshmet dhe mund të përfshijnë lëkurën që
kruhet, skuqje të syve, ënjtje të një indi ose edhe gërhitje. Në disa raste kjo mund të çojë
edhe në një anafilaksi dhe madje edhe në vdekje.
Sistemi imun prodhon disa lëndë të quajtura antitrupa. Disa prej këtyre antitrupave
mbrojnë nga lëndët e jashtme të padëshiruara, të cilat mund të shkaktojnë sëmundje dhe
infektim. Por jo të gjitha lëndët e huaja janë të dëmshme dhe disa nga këto lëndë të huaja
normalisht (tek njerëzit joalergjik) janë të padëmshme dhe nuk nxitin një përgjigje
alergjike. Por, organizmi i disa njerëzve, atyre alergjikë, i njeh këto lëndë si ‘të dëmshme’
dhe në këtë mënyrë ato ‘ndezin’ një pjesë të sistemit të tyre imun duke nxitur prodhimin e
antitrupave, gjë që shkakton një përgjigje alergjike(OrtolaninC, Pastorello EA, 2006).
Këto lëndë të huaja, të cilat nxisin shfaqjen e reaksioneve alergjike tek disa njerëz, quhen
alergjenë. Alergjenët më të shpeshtë janë pluhuri, grimcat që krijohen nga qelizat e
vdekura të lëkurës së kafshëve, poleni i luleve, myku dhe ushqimet.
Kur ndonjëri prej këtyre alergjenëve bie në kontakt me trupin e personave alergjikë, kjo
bën që sistemi imun i tyre të zhvillojë një reaksion alergjik. Kur ju reagoni në mënyrë të
papërshtatshme ndaj alergjenëve, të cilët normalisht janë të padëmshëm për njerëzit e
tjerë, atëherë ju përjetoni një reaksion alergjik. Prandaj, individët të cilët janë të prirur për
alergji zakonisht njihen si alergjikë. Alergjia është një problem shumë i zakonshëm që
mund të prekë 2 në 10 individë (Kallio P, Salmivesi S, 2011).
Alergjenët më të zakonshëm janë:
1. - Alkooli
2. - Thumbimi i bletës apo i ndonjë insekti tjetër
3. - Pushi i pemëve
4. - Poleni i luleve
5. - Bari, pemët, shkurret
6. - Pluhuri i shtëpisë
7. - Ilaçet
8. - Myshku
9. - Nikeli
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Nëse filloni të keni kruarje dhe kollitje gjatë vjeshtës fajtorët e mundshëm mund të jenë
bimët, pemët dhe barishtet. Por “të dyshuarit” kryesorë nuk janë të vetmit ngacmues. Një
mori sendesh dhe ushqimesh shtëpiake si qirinjtë, kimikate dhe zarzavate të ndryshme
mund të jenë fajtorët e vërtetë. “Shumë shtëpi janë të mbushura me irritues dhe nëse keni
një numër të mjaftueshëm të irrituesve, ju do të reagoni,” thotë Dr. Christopher
Randolph, një ekspert i alergjisë në Universitetin Yale.
Sendet dhe lëndët që shkaktojnë alergji janë:
 Gjithçka e Mbushur (edhe arushat e fëmijëve)
Pluhurat që jetojnë në sfungjerë (dyshekë), lodrat e fëmijëve dhe jastëkët janë ngacmuesit
më të mëdhenj të alergjisë. Afërsisht 15% e popullatës është alergjike ndaj këtyre
organizmave mikroskopike. Të futësh dyshekët dhe jastëkët në mbulesa të pa
penetrueshme është një hap i dobishëm, por nuk mjafton(Bucchini L, 2014).
 Qirinjtë
”Ju mund të jeni alergjikë ndaj vajrave esencialë të cilët i bëjnë qirinjtë të kenë aromë të
mirë por aromat e tyre mund t’i ngacmojnë vrimat e hundës. Njerëzit me alergji nazale
(hundore) kanë ndjeshmëri natyrale të rritur, kështu që ka gjasa që hundët dhe sytë e tyre
t’iu lagen kur janë rreth qirinjve,”thotë Dr. Wedner.
 Parfumet
Aromat e parfumeve mund të përmbajnë qindra kimikate që shumica e të cilave janë të
patestuara ndaj njerëzve. Kur ato kimikate lidhen me vajrat esenciale në parfume e më
pas spërkaten në ajër, njerëzit e ndjeshëm mund të reagojnë. Si rezultat ju mund të keni
tështima, dhe dhimbje koke(Bucchini L, 2014).
 Sapunet dhe Detergjentët
Ju ndoshta mendoni që fajin e kanë kimikatet në produkt që ju bëjnë të kruheni? E kam
një befasi: “Shumica e ndjeshmërive të lëkurës shkaktohen jo nga agjentë pastrues por
nga aditivi i parfumit,” thotë Dr. Wedner. “Dhe gati çdo sapun tashmë ka një lloj bime në
përbërjen e tij. Lëkura mund të përgjigjet me irritim dhe ju mund të keni skuqje të
lëkurës.”
 Erëzat
Ato shtojnë nuancë dhe shije në shumë pjata ushqimi por janë edhe irrituese. Për disa
njerëz, erëzat që janë të prodhuara nga bimët djegëse irritojnë hundët. Tek disa të tjerë
shkaktojnë kruarje, të enjtura dhe ndoshta edhe djegie në buzë(Bucchini L, 2014).
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 Piktura e Murit
Tretësit dhe rrëshirat sintetike që përdoren në pikturë shpesh shkaktojnë dhimbje koke
dhe sy të përlotur. Pikturat me bojë vaji janë problem i veçantë për shkak se ato mund të
vazhdojnë të lirojnë kimikate edhe pasi të jenë tharë(Bucchini L, 2014).
 Bredhi i Vitit Të Ri
Myku zhvillohet shpejt në bredhin e vitit të ri. “Kur e vendosni bredhin në një kovë me
ujë, myk i padukshëm rritet gati menjëherë,” thotë Dr. Wedner. Shumica e njerëzve janë
alergjikë apo të ndjeshëm nga sporet e mykut.
Nuk është gjithmonë faji i luleve, pluhurit apo qimeve të maces. Ka disa alergji që janë
shumë të çuditshme dhe të pabesueshme. Ja disa prej tyre:
Alergji nga uji
Edhe elementi më kryesor i jetës mund të shkaktojë alergji. Është një formë e reagimit të
organizmit nga kontakti me ujin, pavarësisht temperaturës dhe aciditetit të tij. Kjo është
një formë shumë e rrallë alergjie që shkakton kruajtje. E njohur se ka infektuar vetëm 30
persona deri në ditët e sotme, alergjia e ujit ose "aquagenic urticaria" është një rast
ekstremisht shumë i rrallë sëmundjeje, por ekzistenca e saj është konfirmuar nga Bordi i
Mbikqyrjes Mjekësore. Të prekurit duket se kanë alergji nga uji. Zakonisht ky çrregullim
shfaqet në etapat e vona të jetës dhe shpesh si pasojë e çekuilibrit hormonal që pason
lindjen tek femrat (Asthma & Immunology, 1998). Një rast i tillë është evidentuar në Britaninë
e Madhe në prill të këtij viti, duke bërë që një nënë 21-vjeçare ta kishte të pamundur të
pinte ujë apo ta zinte shiu ne rrugë, pasi lëkura e saj zhvillonte menjëherë një djegje
jashtëzakonisht të dhimbshme. Ajo mund të lahet maksimalisht 10 sekonda çdo javë dhe
mund te pijë vetëm Coca Cola dietike. Rasti i saj nuk është tërësisht alergji, por më tepër
një ndjeshmëri e lartë ndaj joneve që ndodhen në ujin e pa distiluar(Asthma & Immunology,
1998).

Alergji nga seksi
Quhet ndryshe edhe “alergji ndaj burrave”. Prek femrat e moshës 20-30 vjeç dhe është
një alergji ndaj spermës që shkakton djegie ose kruarje(Halken S, Host A, 1991).
Alergji nga ushtrimet fizike
Të bësh ushtrime fizike me barkun plot është e rrezikshme sepse shkakton kruajtje,
dhimbje barku dhe të vjella sidomos kur kemi konsumuar fruta para stërvitjes.
Alergji nga dielli
Alergjia nga dielli shkaktohet kur rrezet e tij bëjnë reaksion me parfumet ose tretësirat me
të cilat lyejmë trupin(Halken S, Host A, 1991).
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Alergji nga teknologjia
Të gjithë instrumentet teknologjike (televizor LCD, MP3 etj.) lëshojnë valë
elektromagnetike. Tek disa njerëz këto valë shkaktojnë dhimbje koke ose vështirësi në
frymëmarrje(Halken S, Host A, 1991).
Simptoma të alergjisë
1. - Hundë që rrjedhin apo të zëna
2. - Sy të kuq të acaruar që të kruhen
3. - Kollitje
4. - Tështima
5. - Tharje gjuhe e fyti dhe acarim i tyre.
6. - Vështirësi në frymëmarrje
7. - Diarre
8. - Vjellje të ushqimit
9. - Tharje dhe acarim të lëkurës

1.1.1 Mekanizmi i shfaqjes së alergjive
A.Alergjeni hyn në trup.
B.Një qelizë antigjen prezantuese APC e merr molekulën që njihet si trup i huaj ose
alergjen dhe paraqet epitopet e saj përmes receptorit MHC II mbi sipërfaqen e saj.
C.Antigjeni i aktivizuar tashmë migron së bashku me qelizën antigjen prezantuese në
nyjen limfatike më të afërt, ku ajo aktivizon qelizat T të cilat njohin alergjenin (Lika M.
(2015).

D.Ky aktivizim i qelizave T bën që ato të diferencohen në një nënpopullatë të quajtur
qeliza Th2.
E.Në të njëjtën kohë, qelizat B njohin alergjenin përmes aktivizimit të qelizave Th2.
F.Bëhet diferencimi i qelizave B në qeliza plazmatike, për të prodhuar më pas antitupa të
tipit IgE.
G.Antitrupi IgE, që tani njeh epitopet e molekulës së huaj ose alergjenit, qarkullon në
gjak nëpërmjet enëve limfatike dhe sistemit kardiovaskular dhe në fund lidhet me një
receptor IgE specifik, një receptor Fc( i quajtur FcεRI) mbi sipërfaqen e qelizave të tjera
imunitare, qelizat mast dhe bazofilet(Lika(Çekani) M, Bërxholi K. 2007; 154-163).
H.Kur alergjeni hyn sërish në trup në një kohë të dytë ai lidhet me IgE, në sipërfaqen
qelizore dhe bën të mundur çlirimin e mediatorëve lokal. Njëri prej këtyre mediatorëve
është histamina, e cila shkakton 5 simptomat e inflamacionit alergjik: nxehjen, dhimbjen,
ënjtjen, skuqjen dhe kruarjen. Një ndërmjetës tjetër është IL-4, i cili prek më shumë
qelizat B të diferencohen në qeliza plazmatike për të prodhuar një sasi më të madhe IgE
dhe për të vazhduar më tej përgjigjen imunitare.
Të tjerë
ndërmjetës ose inflamatorë
janë citokinat, interleukinat, leukotrinat
dhe prostaglandinat(Lika M. (2015).
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 Një kurë e mundshme për alergjinë
Shumica e njerëzve me alergji duhet të marrin ilaçe gjatë gjithë jetës së tyre. Trupi i tyre
"mendon" se proteinat nga mjedisi janë kaq të "çuditshme" sa ata të shfaqin një reaksion
imunologjik. Deri më sot, nuk është bërë e mundur zhvillimi i një terapie efikase në
mënyrë që trupi "të mësojë" të ndalojë një përgjigje imunologjike.
Shkencëtarët nga “Instituti Zviceran i Kërkimit të Alergjisë dhe Astmës” (SIAF) në
Davos, nga Universiteti i Tokios, Institutit i Kërkimeve Riken në Yokohoma, dhe nga
Universiteti i Stanford kanë zbuluar kohët e fundit një mekanizëm që mund të jetë baza
për një mënyrë të re për të trajtuar alergjinë. Qelizat mast luajnë një rol kyç në proçesin e
shfaqjes së alergjive si reagim ndaj një alergjeni, për shembull polenit ose pluhurave. Ato
lirojnë sasi të mëdha të lëndëve që nisin një proçes inflamator. Studimi i Hideaki Morita
dhe ekipit të tij zbulojnë se qelizat mast nuk janë vetëm "qeliza të këqija", por gjithashtu
kanë një "anë të mirë": Ata lirojnë lëndë si interleukina-2 që nxit prodhimin e qelizave të
caktuara të imunitetit të quajtura qelizat T-rregullatore (Treg). Qelizat Treg mund të
shtypin proçesin alergjik inflamator në rrugët e frymëmarrjes të shkaktuara nga
Interleukina-10(Thomas P. Habif, 2009).
Injeksione me qelizat Treg parandalojnë sëmundjet autoimune tek minjtë. Megjithatë, për
trajtime me qelizat Treg ka nevojë për një sasi të madhe të këtyre qelizave, e cila nuk
është e lehtë për tu realizuar. Në gjak, janë vetëm disa prej tyre, dhe in vitro ato janë të
vështira për tu prodhuar. Duke përdorur mastocitet, qelizat Treg mund të prodhohen
lehtësisht në laborator në sasi të mëdha. "Mekanizmi që ne zbuluam, mund të jetë baza
për një mënyrë të re të trajtimit të alergjisë", thotë Hideaki Morita.
Sëmundjet më të shpeshta alergjike përfshijë ethet, astmën, ekzemat dhe urtikariet. Tek
disa njerëz shkaktojnë konjunktivin alergjik, ndërsa tek disa të tjerë reaksione të
padëshirueshme nga barërat, pickimi i insekteve ose lateksi.
 Mundësi trajtimi për alergjinë?
Zbulimet e reja, te publikuara në “PLOS Computational Biology” na ndihmojnë për të
demonstruar bazën evolutive të alergjisë. Ngjashmëritë molekulare të proteinave të
ushqimit dhe ato mjedisore, që shkaktojnë alergji (të tilla si poleni), dhe parazitët
shumëqelizorë (të tillë si krimbat parazitare), janë identifikuar nga ana sistematike për
herë të parë (Kay AB (2000).
Një studim i udhëhequr nga Dr. Nicholas Furnham (London School of Hygiene &
Tropical Medicine), mbështet hipotezën se reaksionet alergjike janë një përgjigje e
antitrupave ndaj alergjenëve të padëmshëm mjedisorë.
Mendohet se një pjesë e sistemit tonë imunitar ka evoluar për të luftuar dhe për të
siguruar imunitet ndaj infeksionit nga krimbat parazitarë. Megjithatë, në mungesë të
infeksioneve parazitare, e njëjta pjesë e sistemit imunitar mund të bëhet e mbindjeshme
ose të reagojë ndaj proteinave në ushqim apo mjedis, të cilat janë përgjegjëse për
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alergjinë. Kjo rezulton në një reaksion alergjik, i cili ndonjëherë mund të jetë
vdekjeprurës (Thomas P. Habif, 2009).
Hulumtuesit kanë përdorur teknika kompjuterike për të parashikuar që proteinat në
krimbat parazitarë do të shkaktojë një përgjigje imune të ngjashme me një reaksion
alergjik tek njerëzit. Studimet e tyre eksperimentale kanë mbështetur këto parashikime
dhe, për herë të parë, ata kanë identifikuar një proteinë në një krimb parazitar, që është e
ngjashme me një proteinë e cila është menduar më parë që kodohej vetëm në gjenomën e
bimëve. Kjo proteinë është një nga proteinat më të zakonshme në polenin që shkakton
alergji tek njerëzit (Kay AB (2000).
Studimi ofron mjetet që do të bëjë më të lehtë për shkencëtarët për të parashikuar
proteinat në ushqim dhe mjedis që ka të ngjarë të shkaktojë alergji, dhe për të
“dizenjuar” proteina që mund të trajtojnë alergjitë.
Dr Furnham shkruan: "Gjetjet tona i adresohen pyetjes: Çfarë e bën një alergjen të jetë
një alergjen?
Ne kemi treguar se efektet jashtë synimit të sistemit imunitar në alergji janë për shkak të
ngjashmërive të rëndësishme molekulare që ne kemi identifikuar mes alergjenëve të
mjedisit dhe proteinave të parazitëve(Halken S, Host A, 1991).
"Gjetjet tregojnë se alergjia është çmimi që ne duhet të paguajmë për të pasur
imunitet ndaj parazitëve."
 A është IgE-ja një “armik” i trupit tonë?
Shkencëtarët nga CNRS, INSERM dhe Université de Limoges, duke punuar në
laboratorin Controle de la Réponse Immune B et Lymphoproliférations (CNRS /
Université de Limoges) kanë provuar se prodhimi i imunoglobulinave (IgE) nga
limfocitet B shkakton një humbje në lëvizshmërinë e tyre dhe nxit fillimin e
mekanizmave të vdekjes së programuar qelizore. Këta antitrupa, të pranishëm në sasi të
vogël, janë "armët" më të fuqishme në sistemin imunitar dhe mund të shkaktojnë
reaksione tejet të ashpra imune apo alergji të menjëhershme (astma, urtikarie, shok
alergjik) sa më shpejt që të rritet niveli i tyre, qoftë edhe pak (Järvinen KM, Beyer K, 2007).
Këto konstatime, u publikuan në internet në Raportet Cell më 12 shkurt 2015, duke
sqaruar se si organet tona për të parandaluar një reaksion alergjik kufizojnë prodhimin e
IgE-së.
Imuniteti është i bazuar në qelizat imunitare si limfocitet B, të cilat gjatë përgjigjies
imunitare sekretojnë imunoglobulina (IgG, IgM, IgA, IgE) ose antitrupa. Edhe pse këto
armë të imunitetit të ofrojnë mbrojtje, ato gjithashtu mundet që ndonjëherë kthehen
kundra në nesh. Ky është rasti për antitrupat IgE, ku edhe gjurmë të vogla (këto IgE janë
100.000 herë më pak të bollshme se antitrupat e tjera) mund të shkaktojnë reaksione
alergjike jashtëzakonisht të ashpra.
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Limfocitet që prodhojnë IgM, IgG ose IgA janë të shumta, lehtësisht të identifikueshme
dhe të vazhdueshme (si "qelizat e kujtesës"). Për arsye të pashpjegueshme deri tani,
qelizat që prodhojnë IgE janë të rralla dhe kanë qenë kështu subjekt i shumë pak
studimeve(Järvinen KM, Beyer K, 2007). Për të kuptuar mekanizmat kontrolluese të IgE,
shkencëtarët para së gjithash përdorën inxhinierinë gjenetike për të “detyruar “qelizat
për të prodhuar këto antitrupa në numër të madh. Ata paten sukses në demonstrimin e
mekanizmave kryesorë të kontrollit. Ata treguan se sa më shpejt një limfocit B mbart
një IgE në membranën e tij, ajo "ngrin", shtohet, humb pseudopodet e saj dhe bëhet, e
paaftë për të lëvizur, edhe pse limfocitet në përgjithësi janë pakë të lëvizshme.
Shkencëtarët gjithashtu zbuluan se limfocitet aktivizojnë disa mekanizma që çojnë në
apoptozë, ose vdekja të programuar qelizore. Ky ”vetë-shkatërrim” shkakton eliminimin
e shpejtë të limfociteve që mbartin IgE-në, ndërsa qelizat e tjera në sistemin imunitar
janë në gjendje të mbijetojnë deri në disa vjet.
Gjatë evolucionit, organet tona kanë zhvilluar në këtë mënyrë disa mekanizma “vetëkufizuese” rreth një prej "armës" më të fuqishme të tyre imunitare, IgE-së. Një qelizë që
mbart IgE-në nuk mund të lëvizë më, ajo mund të mbijetojë vetëm për një periudhë të
shkurtër, kohë e mjaftueshme kjo për të luajtur një rol jetëshkurtër mbrojtës kundër
parazitëve, toksinave dhe helmeve(Järvinen KM, Beyer K, 2007).
Ajo pastaj vetë-shkatërrohet duke kryer një lloj "vetëvrasje japoneze", fuqimisht redukton
prodhimin e IgE-së duke nxitur kështu shfaqjen e alergjive. Shkencëtarët tani dëshirojnë
të shqyrtojnë më në detaje rrugët e ndryshme molekulare që rregullojnë këtë “vetëkufizim”. Në të vërtetë, këto mund të përbëjnë objektiva të shumta të reja terapeutike në
farmakologji që do të mund të bllokojnë alergjitë, apo edhe të lejojë reduktimin e
limfociteve B të tjera patologjike, siç janë ata që janë përfshirë në limfoma(Halken S, Host
A, 1991).

 A është i rrezikuar fëmija im nga alergjia?
Një foshnje konsiderohet e rrezikuar nga alergjia nëse një i afërm i drejtpërdrejtë (nëna,
babai ose vëllai apo motra) ka një alergji, sepse ekziston mundësia për trashëgimi të
alergjisë. Aktualisht, rreth 20-30% e foshnjave janë të prekura nga alergjitë. Alergjitë
mund të shfaqen në forma të ndryshme. Nëse një foshnje ka me të vërtetë alergji, kjo
varet nga shumë faktorë. Një faktor është të ushqyerit gjatë muajve të parë të jetës. Një
rol vendimtar për të shkaktuar alergji, luajnë proteinat e qumështit (Thomas P. Habif (2009).
Faktori më parashikues është trashëgimia. Mund të bëni analizat e gjakut që në
kordonin e kërthizës për të parashikuar alergjitë e fëmijës, por parashikimi për atë që do
të ndodhë është në fakt shumë i ulët.
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Shkaqet
Cilat janë shkaqet kryesore të alergjive? A janë vetëm shkaqe të natyrës endogjene,
domethënë të shkaktuar nga vetë organizmi apo mund të shkaktohen nga faktorë të
jashtëm? Cilët?
Alergjitë janë bërë një emergjencë reale shëndetësore. Për shëndetin e fëmijëve sipas
Organizatës Botërore të Alergjisë, për herë të parë sjell çdo gjë në lidhje me temën. Në
20 vjet polenet në fakt janë dyfishuar, rinitet alergjike janë katërfishuar, reaksionet e
rënda ndaj ushqimeve janë gjashtëfishuar dhe astma prek 10 fëmijë në 100 (Kay AB
(2000). Një në katër fëmijë është i prekur dhe madje nuk kursehen as foshnjat: 10-20% e
fëmijëve në pelena ka dermatit atopik. Shpesh ajo që e nxit sistemin imunitar të fëmijëve
tanë të gabojë në mënyrë të përsëritur –duke kujtuar për armiq elementë të padëmshëm
të tilla si myku, poleni, ushqime apo pleh kafshësh –është stili perëndimor i jetesës sonë.
Bëhet fjalë për një përzierje të bërë nga ushqime të prodhuara në mënyrë industriale,
fruta ekzotike dhe perime jashtë sezonit, fibra sintetike dhe shumë barna, kozmetike dhe
produkte të higjenës që përdoren normalisht(Park M, Kim D, 2014). Të porsalindurit e të
diplomuarve që jetojnë në qytet, janë më të goditurit. Një aspekt interesant është zbulimi
se shtatzënitë e afërta në kohë mbrojnë: fëmijët janë në të vërtetë më pak alergjikë nëse
vijnë në jetë njëri pas tjetrit(Thomas P. Habif (2009). Kur në vitin 2010 u fol për t’u treguar
pediatërve se cilët fëmijë të konsideronin në rrezik alergjish dhe për një parandalim të
mundshëm, National Institute of Health – Instituti Kombëtar i Shëndetësisë,- shqyrtoi të
gjithë literaturën dhe tregoi trashëgiminë, si faktor rreziku. Pra, nëse një fëmijë ka një
mama, baba apo vëlla alergjik, është i ekspozuar ndaj rrezikut të zhvillimit të alergjive.

Çfarë kurash të marrim parasysh ?
A munden nënat të bëjnë diçka për të parandaluar alergjitë te fëmijët e tyre? A ka ndonjë
diçka që mund të përdorin?
Për fëmijët e vegjël, qumështi i nënës mbetet ende ushqimi më i mirë deri të paktën në 6
muaj. Nëse ajo nuk ka? Një formulë hipoalergjike për 12 muaj është zgjidhja për të
zvogëluar rrezikun që ka një fëmijë me histori familjare alergjike. Motivimi i këtij
suksesi, megjithatë ka ndryshuar. Nëse deri kohët e fundit mendohej se efikasiteti i tij
varej nga varfëria e proteinave të përfshira, sot po dyshohet se është pikërisht
përqendrimi i tyre i vogël që nxit ditë pas dite humbjen e ndjeshmërisë (Holgate ST (1998).
Largimi parandalues i ushqimeve nga dieta e një fëmije alergjik bëhet në mënyrë të
kujdesshme. Ka gjëra të tjera që janë në shqyrtim, por që nuk mund të merren si veprime
efikase parandaluese të alergjive pa studime të mëtejshme. Disa flasin për përdorimin e
probiotikëve, dikush propozon administrimin e acideve yndyrore. Shumë shpresa kishte
ngjallur kohë më parë, një studim i cili propozonte përdorimin e probiotikëve, por më
vonë u zbulua se jo të gjithë probiotikët parandalojnë alergjitë, disa mund edhe t’i
përkeqësojnë (Thomas P. Habif (2009). Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Nëse
qumështi i nënës nuk është i mjaftueshëm, dy mundësit e vetme janë një qumësht
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hipoalergjik ose një suplement i probiotikëve të studiuar në mënyrë specifike për
parandalimin e alergjive, të tilla si një përzierje e Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium lactis, dhe Lactococcus lactis e quajtur “Panda Ekologjike”. Për më
tepër këshillohuni me mjekun pediatër dhe farmacistin tuaj!

1.2 Elementët kryesorë të ushqimit
Llojshmëria dhe shumanshmëria e të ushqyerit paraqet një rrugë të sigurt, në plotësimin e
të gjitha lëndëve ushqyese, vitaminave, materieve minerale dhe bioelementëve. Është e
rëndësishme që ushqimi të shijohet në masë dhe që mos të vendosen kufizime. Në lidhje
më këtë është e këshillueshme që të ushqyerit të ndahet në tre deri gjashtë racione në ditë.
Me anë të përzierjes dhe sasisë përkatëse të artikujve ushqimorë, trupi i merr lëndët
ushqyese, që atij i nevojiten, karbohidrate të mjaftueshme dhe pak yndyrë si furnizues me
energji, proteina të mjaftueshme dhe vitamina (Kallio P, Salmivesi S, 2011).
Lëndët ushqyese
Karbohidratet
Yndyrnat
Proteinat
Vitaminat
Mineralet
Uji
Fibrat

Burimet
Ëmbëlsirat, drithërat, patatet
Vaj, djathi i skremuar, gjalpi, lajthia, arra
Mishi, peshku, vezët, qumështi,
Perimet, frutat, drithërat, qumështi
Perimet, frutat, mishi, qumështi
Lëngjet, frutat, perimet
Frutat, perimet, drithërat
Tabela 1.1 Lëndët ushqyese dhe burimet.

Karbohidrate
Karbohidratet janë ushqime që përbëhen nga një kombinim i niseshtes, sheqerit, fibrës
dhe i ofrojnë trupit lëndën djegëse për aktivitetet fizike duke u zbërthyer në glukozë, një
lloj i sheqerit që qelizat tona e përdorin si burim universal të energjisë. Kemi dy lloje
karbohidratesh. Karbohidratet e “këqija” janë ushqime të cilat janë “zhveshur” nga fibra,
krundet dhe lëndët e tjera ushqyese (Taieb A, 2012). Krundet janë shtresat e jashtme të
drithit sikur gruri që iu është larguar gjatë proçesit të bluarjes dhe përdoret si burim i
fibrës dietale. Shembuj të karbohidrateve të keqija janë: Mielli i bardhë (e çuditshme por
e vërtetë), sheqeri i bardhë dhe orizi i bardhë. Ato treten aq shpejt saqë shkaktojnë rritje
dramatike të sheqerit në gjak që me kalimin e kohës çojnë në shtim të peshës,
hipoglicemisë apo ndoshta edhe diabetin. Karbohidratet e “mira” treten me ngadalë. Kjo i
mban nivelet e sheqerit dhe insulinës në gjak të mos ngrihen dhe të mos bien shpejt.
Burime të mira të karbohidrateve janë: produktet nga drithrat e plotë, fasulet, frutat dhe
perimet, të cilat gjithashtu ofrojnë edhe shumë të mira të tjera shëndetësore, duke
përfshirë këtu parandalimin e sëmundjes së zemrës dhe kancerit (Taieb A, 2012).
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Figura 1.1 Karbohidratet.
Fibrat
Fibrat gjendet në ushqimet bimore (frutat, perimet dhe drithërat e plota) dhe janë
esenciale për mirëmbajtje të shëndetshme të sistemit tretës. Kemi dy lloje fibrash, të
tretshme dhe të patretshme: Fibrat e tretshme, mund të treten në ujë dhe gjithashtu mund
të ndihmojnë në zvogëlimin e yndyrnave të gjakut dhe në mirëmbajtjen e sheqerit në
gjak. Burimet primare janë fasulet, frutat dhe produktet nga tërshëra, fibra nuk tretet në
ujë dhe kështu kalojnë drejt përmes sistemit tretës(Lucas A, Brooke OG, 1990). Gjendet në
produktet e plota nga drithi dhe perimet. Një dietë e shëndetshme duhet të përfshijë
përafërsisht 20 deri 30 gram fibër në ditë, por shumica prej nesh marrin vetëm gjysmën e
kësaj sasie.

Figura 1.2 Fibrat.
Frutat dhe perimet
Frutat dhe perimet janë me më pak kalori dhe të pasura me vitamina, minerale, përzierje
mbrojtëse bimore dhe fibër. Ato janë burim i mirë i lëndëve ushqyese dhe janë jetike për
një dietë të shëndetshme. Frutat dhe perimet duhet të jenë pjesë e secilit vakt ushqimi. Ha
një minimum të pesë porcioneve në ditë. Antioksiduesit dhe materialet e tjera ushqyese
në to ndihmojnë në mbrojtjen kundër zhvillimit të disa llojeve të kancerave dhe
sëmundjeve të tjera.
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Figura 1.3 Frutat dhe perimet.
Yndyrnat
Yndyrat / vajrat janë lendë ushqyese të pasura me energji. Përdorimi i yndyrës me sasi të
tepruar favorizon jo vetëm mbipeshën por edhe shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme e
posa-çërisht Atheriosklerozën (ngushtimin e enëve të gjakut). Për këtë arsye duhet të
kemi kujdes nga yndyrat e fshehta, gjatë përdorimit të: prodhimeve të suxhukut, llojeve të
djathërave të pasura me yndyrë, skuqje(përgatitja me vaj të vluar), salcave të ndryshme
ose ëmbëlsirave(Taieb A, 2012). Vajrat bimore janë më shumë të parapëlqyera se sa yndyrat
e kafshëve. Përveç kësaj për shkak të përbërjes së përshtatshme të yndyrnave sugjerohet
për çdo ditë të hani sasi te mjaftueshme arra, lajthi, kikirikë dhe bajame.

Figura 1.4 Yndyrnat.
Proteinat
Proteinat janë lëndë ushqyese shumë të rëndësishme, sepse ato përdoren pjesërisht për të
krijuar energji dhe pjesërisht për të ndërtuar organizmin. Për shkak të funksionit ndërtues
që kanë në organizëm, mungesa e tyre mund të ndikojë negativisht në rritjen e individëve.
Proteinat mund të jenë me prejardhje shtazore ose bimore(Lucas A, Brooke OG, 1990).
Proteinat shtazore vijnë nga produktet me prejardhje shtazore si për shembull veza,
qumështi, djathi, mishi dhe peshku. Proteinat bimore vijnë nga bimët dhe gjendet për
shembull tek bizelet, fasulet (fasule soje, fasule të bardhë dhe të errëta), orizi , mielli e
drithërat. Proteinat marrin pjesë në mirëmbajtjen e indeve të lëkurës. Prandaj është e
rëndësishme që ato të përfshihen në të gjitha racionet tona ditore. Proteinat nuk është e
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nevojshme që të përbëjnë pjesën më të madhe të ushqimeve që ne konsumojmë, mjafton
dhe një sasi e vogël e tyre për të plotësuar sasinë e nevojshme që i duhet organizmit. Nuk
është e nevojshme që të konsumohen ushqime me prejardhje shtazore për të patur
mjaftueshëm proteina(Lucas A, Brooke OG, 1990). Mund të jesh vegjetarian dhe të marrësh
mjaftueshëm proteina, por kjo kërkon që të bësh kujdes në zgjedhjen e ushqimeve me
prejardhje bimore që të përmbajnë sasinë e duhur të tyre.

Figura 1.5 Proteinat.
Uji
Është shumë i rëndësishëm për organizmin tonë dhe uji më i mirë është ai i burimit të
malit ose uji i borës, por që pihet në burim dhe jo kur mbyllet në shishe dhe transportohet
në vende të tjera, pasi humbet shumë nga vetitë e tij dhe bëhet i rëndë. Duke qëndruar i
mbyllur në shishe ai kthehet në ujë të ndenjur pasi molekulat e ajrit që ndodhen në të
largohen dhe elementët e saj përbërës depozitohen në fund. Kjo bën që ky ujë të jetë i
rëndë për stomakun tonë, pasi humbet molekulat e ajrit. Uji është transportues i lëndëve
ushqyese dhe produkteve të metabolizmit. Ai është një termorregullator për trupin dhe
mjedisin. (Aliko et al.,2012)

Figura 1.6 Uji.
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1.2.1 Ushqimi në adoleshencë
Adoleshenca është periudha e jetës midis pubertetit dhe moshës adulte (nga 13-18 vjeç).
Në këtë fazë organizmi ndeshet me një rritje shumë të shpejtë që shoqërohet me nevoja të
larta për energji dhe lëndë ushqyese, sidomos proteinë, hekur, kalçium dhe vitamina A, C
dhe D. Kërkesat e ushqimit të adoleshencës ndikohen fillimisht nga zhvillimi fiziologjik,
por njëkohësisht edhe nga zhvillimi i menjëhershëm. Adoleshenca është kryesisht një
shtyrje, me rritje të peshës dhe të gjatësisë dhe ndryshime në përbërjen e trupit, të cilat
përfundojnë me rritjen e masës muskulore, në ndryshime dhe shpërndarje të yndyrës dhe
në zmadhimin e organeve kryesore(Lucas A, Brooke OG, 1990).
Kujdesi ushqimor përfshin zhvillimin e menjëhershëm, pjekjen si dhe ndryshimet
psikoshoqërore. Në zhvillimin e adoleshencës duhet të meret parasysh: intesiteti i
zhvillimit, kohëzgjatja dhe ndryshimet që paraqiten ndërmjet dy gjinive për sa i përket
fillimit të tij. Një vajzë adoleshente ka zhvillim të menjëhershëm ndërmjet moshës 10-13
vjeçe, kurse një djalë adoleshent ka zhvillim të menjëhershëm ndërmjet moshës 12-15
vjeç(Holgate ST, 1998). Në këtë periudhë zakonisht përfundon zhvillimi i menjëhershëm për
gjatësinë, por edhe për peshën. Kjo periudhë jep afërsisht 15% të gjatësisë përfundimtare
dhe 50% të peshës përfundimtare. Meqënëse kërkesat ushqimore lidhen drejtpërdrejt me
rritjen e menjëhershme të masës trupore, është logjike që kërkesat më të mëdha
ushqimore shfaqen gjatë vitit të fundit të zhvillimit të madh.
Njerëzit, të cilët janë në kontakt me adoleshentët dhe meren me edukimin e tyre duhet të
jenë të qartë në lidhje me atë si mendojnë adoleshentët. Shpesh adoleshtët mobilizojnë
çfarëdo që duhet që të arijnë qëllimin e tyre pa u shqetësuar për pasojat. Qëllimi final i
djemëve adoleshentë është të bëhen të “mëdhenj, të shpejtë dhe të fortë”, kurse vajzat
adoleshente duan të bëhen “si modele” (Lucas A, Brooke OG, 1990).

Figura 1.7 Krahasimi midis ushqimeve të shëndetëshme dhe jo të shëndetëshme.
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1.2.2 IMT (BMI)
Indeksi i mases se trupit (IMT) ose BMI (body mass index), është një vlerë që rrjedh nga
masa (peshë) dhe lartësia e një individi.IMT= Pesha / Gjatësia2 ( Kg/m2 ).
IMT (BMI) përcakton shumën e masës së indeve (muskujve, yndyrë, dhe kockave) në një
individ. Bazuar në vlerën e BMI-së përcaktojmë nëse personi ka peshë normale,
mbipeshë apo është obezë(Wilders-Truschnig M1, Mangge H, 2008). Janë pranuar këto vlera për
të karakterizuar gjendjen e individëve: Një person klasifikohet mbipeshë kur BMI është
midis 25 – 30 ndërsa si obez nëse është ≥ 30. Përshembull një person që është 97kg dhe
gjatësi 1.76, ka BMI 31,3…është obez. Klasifkimi i të rriturve në bazë të BMI :
Nënpeshë (-18)
Peshë normale (18,50 - 24,99)
Mbipeshë (29,99 - 25,00)
Obez(+30)

Figura 1.8 Indeksi i masës trupore.

1.2.3 Obeziteti
Obeziteti vjen nga obesitas latine, që do të thotë "i shëndoshë, yndyrë". Gjatë Mesjetës,
obeziteti është parë shpesh si një shenjë e pasurisë, dhe ishte relativisht e zakonshme në
mesin e elitës së njerëzve më të pasur. Hipokrati shkroi se "Obeziteti nuk është vetëm një
sëmundje në vetvete, por shenjë paralajmëruese e të tjerëve". Në mesin e zyrtarëve të
lartë në Evropë dhe Mesjetë, si dhe në qytetërimet e lashta të Azisë Lindore obeziteti ka
qenë një shenjë e pasurisë dhe prosperitetit(Wilders-Truschnig M1, Mangge H, 2008).
Obeziteti është një problem mjekësor. Personat që janë mbipeshë kanë më tepër probleme
me shëndetin se sa personat që kanë një peshë normale. Të marrësh kalori (matje energjie
të ushqimit ose pijeve) më tepër se sa kerkon trupi rezulton në shtim peshe. Sasitë e
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mëdha, ushqimet me pak vlera ushqyese, dhe një stil jete inaktive, janë faktorë që çojnë
në obezitet(Wilders-Truschnig M1, Mangge H, 2008). Për të matur mbipeshën, obezitetin ose
obezitetin e rëndë, përdoret një parametër që merr parasysh gjatësinë dhe peshën BMI
(Body Mass Index).
Disa nga faktorët që lidhen me obezitetin janë:
Stresi
Lodhja
Trishtimi
Mosha
disa ilaçe
çrregullime hormonale etj.

Figura 1.9 Problemet që shkakton obeziteti
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1.3 Alergjia Ushqimore
1.3.1 Alergjenët më të mëdhenj ushqimorë
Edhe pse ka më shumë se 160 ushqime që mund të shkaktojnë reaksione alergjike tek
personat alergjikë, identifikohen tetë ushqimet alergjike më të zakonshme. Këto ushqime
llogariten se shkaktojnë 90 % të reagimeve alergjike, dhe janë burimet ushqimore, nga të
cilat derivojnë shumë përbërës (Kallio P, Salmivesi S, 2011).
Tetë ushqimet të cilat identifikohen si alergjenët kryesorë janë: Qumështi, veza, peshku,
butakët (p.sh., gaforret, karavidhet, karkalecat), frutat e thata (p.sh., , arra), kikirikët,
gruri, soja.
Këto tetë ushqime, dhe çdo përbërës që përmban proteina që rrjedhin nga një ose më
shumë prej tyre, janë përcaktuar si “alergjenët kryesor ushqimorë” (fig.18.1).
1.Qumështi: Alergjia nga proteinat e qumështit të lopës është e zakonshme në fëmijë dhe
prek rreth 2.5 % të gjithë fëmijëve. Këta fëmijë shpesh kanë alergji edhe ndaj çdo lloj
qumështi tjetër, siç është ai i dhisë apo i deles (Lee YH, 1992). Reaksioni alergjik është i
drejtuar ndaj proteinave të qumështit të lopës, kryesisht kazeinës, por edhe
laktoglobinës(Kallio P, Salmivesi S, 2011). Laktoza (sheqeri i qumështit) nuk shkakton alergji,
por shkakton në disa raste intolerancë ushqimore (ndaj laktozës). Kjo lloj alergjie mundet
të zhduket me rritjen e fëmijës (rreth moshës 5 vjeç), në rreth 85 % të fëmijëve, por të
qënurit alergjik ndaj qumështit është një faktor rreziku për zhvillimin e llojeve të tjera të
alergjisë, si p.sh., riniti alergjik, etj. Mbi 10 % e fëmijëve me alergji nga qumështi i lopës
janë alergjikë edhe ndaj mishit. Në të gjitha këto raste tek të porsalindurit duhen përdorur
formula hipoalergjike, me hidrolizatë të proteinave të qumështit, ndërsa në fëmijët më të
rritur dieta nuk duhet të përmbajë proteinat e qumështit të lopës dhe në të tilla raste
rekomandohen produkte të sojës (qumështi dhe produkte të tjera me bazë soje)(De Jong
MH, 1998).
2.Veza: Alergjia nga veza është alergjia më e shpeshtë në fëmijë dhe prek 2.5 % të
fëmijëve në fëmijërinë e hershme(Järvinen KM, Beyer K, 2007). Fëmija mund të jetë alergjik
ndaj të gjithë komponentëve të vezës, ose vetëm të bardhës apo të verdhës. Në mjaft raste
kjo alergji largohet rreth moshës 5 vjeç, por këta fëmijë kanë predispozitën për të
zhvilluar astmën bronkiale dhe rinitin alergjik. Vaksina e gripit është e vetmja vaksinë e
rutinës që nuk duhet të aplikohet tek fëmijët alergjikë ndaj vezës (Kallio P, Salmivesi S, 2011).
Duhet që veza dhe gjithë produktet që e përmbajnë atë, të përjashtohen nga dieta.
3.Soja: Soja është një perime e ngjashme me kikirikun, megjithëse një reaksion i
kryqëzuar ndaj të dyjave mund të ndodhë rrallë(Kallio P, Salmivesi S, 2011). Alergjia ndaj
sojës haset në rreth 0.3% të fëmijëve dhe zhduket në fëmijërinë e hershme dhe rrallë
është kërcënuese për jetën. Meqë shkakton alergji të shpeshtë në fëmijë, ata edhe me
alergji ndaj qumështit të lopës, rekomandohet të përdorin qumësht me proteina të
hidrolizuara.
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4.Gluteni (gruri): Fëmijët dhe të rriturit mund të shfaqin variante të ndryshme të
reaksioneve imunologjike ndaj glutenit, por vetëm një pjesë e vogël e tyrë janë vërtet
alergjikë. Fëmijët alergjikë ndaj glutenit rrallë janë alergjikë edhe ndaj drithërave të tjera
(orizit, elbit, tërshërës). Prandaj, ushqyerja me ushqime të forta këshillohet të niset me
drithëra pa gluten. Në rastet me alergji ndaj glutenit, ai duhet të përjashtohet nga dieta
dhe duhet të përdoren drithëra të tjera (Kallio P, Salmivesi S, 2011).
5.Kikiriku: Alergjia nga kikiriku haset në rreth 0.6% të popullatës dhe është një formë e
rëndë e alergjisë ushqimore që mund të shkaktojë edhe humbjen e jetës, sidomos në
fëmijët me astmë. Mund të largohet rrallë me rritjen e moshës (vetëm në 20% të rasteve),
duke e bërë atë një nga format më të shpeshta të alergjive ushqimore në të rritur.
Ekspozimi aksidental ndaj produkteve që përmbajnë kikirik është një problem i
zakonshëm, kështu që duhet që këta fëmijë të ndjekin një dietë strikte pa kikirikë, të
mbajnë me vete një byzylyk ku shënohet kjo alergji(Park M, Kim D, 2014).
6.Arra: Alergjia nga arra haset në rreth 0.5 % të njerëzve, është e rëndë kur ndodh dhe
nuk largohet me rritjen e moshës tek fëmijët. Nëse fëmija është alergjik ndaj arrës, mund
të jetë alergjik edhe ndaj lajthisë. Edhe pse arrorët dhe kikiriku nuk janë një familje,
mund të shfaqen edhe reaksione të kryqëzuara, kështu që ekspertët rekomandojnë në këto
raste një dietë pa këta dy përbërës.
7 dhe 8. Produktet e detit:Alergjia ndaj produkteve të detit përfshin si peshkun edhe
molusqet. Edhe këto reaksione alergjike janë të rrezikshme për jetën dhe rrallë largohen
me rritjen e fëmijës. Kjo është edhe arsyeja që hasen shpesh në të rritur. Alergjia ndaj një
lloj ushqimi deti, rrit mundësinë për të pasur alergji edhe nga produkte të tjera. Në të tilla
raste, rekomandohet përjashtimi i plotë i këtyre produkteve nga dieta. E njëjta gjë
këshillohet edhe në rastin e alergjisë nga peshku. Njohja e produkteve alergjike tek
fëmijët, është një informacion i rëndësishëm që çdo prind duhet të marrë parasysh (Park
M, Kim D, 2014).

Figura.1.10 Ushqimet që shkaktojnë më shumë alergji
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1.3.2 Shfaqjet alergjike
Shfaqjet e alergjisë, zakonisht ndodhin disa minuta pas marrjes së ushqimit, prekin 1-2
persona në 10 dhe nënkupton përfshirjen e imunoglobulinave IgE. Alergjia paraqet një
ndjeshmëri të zmadhuar ndaj disa lëndëve, kurse reaksioni alergjik paraqet përgjigje
imunologjike të organizmit ndaj lëndëve alergogjene(De Jong MH, 1998).
Alergjitë, pra, janë patologji njerëzore që shkaktohen nga përgjigje imunitare ndaj
antigjenëve ambientalë. Njohja e këtyre antigjenëve ambientalë shpie në aktivizimin e
limfociteve CD4+ dhe T-helper 2. Ky aktivizim i limfociteve T shpie në prodhimin e
imunoglobulinave E specifike për antigjenin që janë në gjëndje të lidhen me receptorët Fc
të shprehur tek qelizat e mastociteve dhe bazofileve((Lika(Çekani) M., Bërxholi K. 2007; 154163).(fig.18.2).

Figura.1.11 Shkaktimi alergjisë nga alergjeni ushqimor
Imunoglobulinat E lidhen në sipërfaqen qelizore dhe më pas agregohen si pasojë e
njohjes së antigjenit (Lika M. (2015).
Kjo shkakton aktivizim qelizor dhe lëshimin e mediatorëve lokal nga qelizat në fjalë
(fig.1.11).
 Mediatorët lokalë shkaktojnë rritjen e përshkueshmërisë enëzore, zgjerim të enëve
të gjakut dhe jo vetëm, tkurrje të muskulaturës së lëmuar bronkiale dhe
inflamacion lokal.
 Një reaksion i tillë quhet reaksioni i hiperndjeshmërisë së menjëhershme, meqë
shfaqet në një kohë mjaft të shkurtër.
 Në këtë lloj sëmundje kontribuojnë në mënyrë domethënëse inflamacioni, që në
vetvete shkaktohet nga citokinat e lëshuara nga limfocitet CD4+, T-helper 2 dhe
nga mastocitet të cilat lëshojnë edhe ndërmjetës yndyrorë(Lika M. (2015).
 Alergjia në ushqim mund të jetë e ndërmjetësuar nga IgE-ja ose e pa
ndërmjetësuar nga IgE-ja.
 Alergjia në ushqim e ndërmjetësuar nga IgE-ja (përjashohet Sindroma Orale
Alergjike – SOA) është vërejtur tek rreth 3-6% të fëmijëve të vegjël deri në
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moshën 1 vjeçare, ndërsa 2-3% tek fëmijët e moshës shkollore dhe është ndër
shkaqet më të shpeshta të anafilaksisë(De Jong MH, 1998).
 Reaksionet dhe shenjat klinike më të shpeshta të cilat vërehen tek pacientët
(porsalindurit, motakët) tek të cilët manifestohet alergjia në ushqim janë: ekzema,
urtikaria, të vjellat dhe diarrea e shoqëruar ose jo me probleme respiratore.
 Reaksionet alergjike ndaj pemëve, perimeve dhe agrumeve të tjera, vërehet tek
fëmijët e moshës shkollore. Tek kjo grup-moshë alergjia ndaj peshkut dhe
molusqeve(butakëve) është bërë gjithnjë e më prevalente.
 Diagnoza e kësaj sëmundjeje mbështetet në testin IgE pozitiv (testet lëkurore
alergjike, diagnoza invitro). Tek rastet e alergjisë në ushqim, e cila nuk ka qenë e
ndërmjetësuar nga IgE-ja, reaksioni kryesisht manifestohet me simptoma gastrointestinale (p.sh., të vjellat, diarre, dhimbje barku, melenë).
 Zakonisht sistemi imunologjik funksionon si një sistem mbrojtës prej agjentëve të
dëmshëm. Tek pjesa më e madhe e reaksioneve alergjike, sistemi imunologjik
reagon ndaj alergjenit sikur ndaj ndonjë agjenti të dëmshëm (Jërvinen KM, Beyer K,
2007).

 Gjatë kontaktit të parë me alergjenin, organizmi prodhon një sasi të madhe të
antitrupave (IgE). Këto antitrupa paraqesin lëndë të natyrës proteinike dhe janë
karakteristike për secilin alergjen.
 Kontakti mes IgE-së dhe alergjenëve jep sinjal për mastocitet dhe granulocitet
bazofile që të prodhojnë dhe lirojnë lëndë të fuqishme inflamatore, siç janë:
histaminat dhe prostaglandinat(Lika M. (2015).
 Efektet nga bashkëveprimi i këtyre lëndëve kimike, në pjesë të ndryshme të trupit,
shkaktonë simptomat përkatëse të reaksioneve alergjike.
 Reaksionet e hiperndjeshmërisë të tipit I (lloji anafilaktik) karakterizohen me
lirimin e mediatorëve kimikë lidhur me IgE-në nga mastocitet dhe bazofilet pas
ekspozimit ndaj antigjenit(Lika(Çekani) M., Bërxholi K. 2007; 154-163).
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Figura.1.12 Mekanizmi i shfaqies së alergjisë ushqimore

1.3.3 Kur ndodhin alergjitë ushqimore?
Rreth 90 përqind e të gjitha reaksioneve alergjike sot e përbëjnë alergjitë ushqimore.
Alergjitë ushqimore ndodhin kur sistemi imunitar i organizmit të njeriut identifikon
gabimisht si të dëmshëm një përbërës ushqimor. Përbërësit më të zakonshëm ndaj të
cilëve shfaqen alergjitë më të shpeshta ushqimore janë përbërësit proteinikë. Sistemi
imunitar është gjithmonë në sulm ndaj këtyre proteinave duke dërguar vazhdimisht
qelizat e bardha të gjakut, duke shkaktuar kështu reaksion alergjik(De Jong MH, 1998). Këto
reaksione mund të jenë nga më të lehtat e deri në përgjigje të rënda, e me pasoja për jetën.
Reaksionet alergjike mund të prezantohen në formën e dermatitit alergjik (alergjive të
lëkurës), në formën e çrregullimeve në organet e tretjes, në vështirësi në frymëmarrje e
deri në gjendjen e shokut anafilaktik, e cila mund të rrezikojë edhe jetën në qoftë se nuk
ndërhyhet menjëherë dhe me efikasitet.
Përgjithësisht, alergjitë nuk shërohen, prandaj duhet shmangur sa të jetë e mundur
ekspozimi ndaj tyre. Rëndësi të madhe ka edhe përdorimi i imunoterapive
(desensibilizimi ndaj faktorëve alergjikë ushqimorë), i cili bëhet me këshillimin dhe nën
ndjekjen e ecurisë nga mjeku specialist(Holgate ST (1998). Në rang botëror sot rezultojnë të
prekur nga alergjitë ushqimore rreth 4 përqind e të rriturve dhe rreth 6-8 përqind e
fëmijëve nën moshën tre vjeç. Vihet re një rritje e përqindjes së alergjive ushqimore në
vendet e zhvilluara dhe kjo mendohet edhe si rezultat i rritjes së përdorimit të ushqimeve
të konservuara, fast-foodeve, etj.
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1.3.4 Simptomat e alergjive ushqimore
Simptomat e alergjive ushqimore janë të ndryshme nga njëri person tek tjetri. Po ashtu
ndryshon nga personi në person edhe sasia ushqimore e nevojshme për të shkaktuar një
reagim alergjik. Përgjithësisht, reaksionet janë akute, të menjëhershme (nga disa sekonda
deri në një orë nga koha e marrjes së ushqimit)(De Jong MH, 1998). Mund të shfaqet kruajtje
(pruritus) e buzëve, të gjuhës, fytit, syve, të lëkurës, ndjesia e shpimit me gjilpërë, etj.
Kjo mund të pasohet me ënjtje (angioedema) të buzëve, syve, qepallave apo të gjithë
fytyrës. Edema përparon dhe mund të kemi vështirësi në gëlltitjen e lëngjeve (edema e
ezofagut), sekrecione të lëngshme nga hundët (edema e mukozës nazale), ngjirje zëri
(edema e laringut), vështirësi në frymëmarrje, të përziera, të vjella ose dhimbje barku.
Rreziqet e alergjive ushqimore thellohen kur kemi shfaqjen e çrregullimeve dhe
vështirësisë në frymëmarrje, si edhe kur preket funksioni i qarkullimit të gjakut.
Klinikisht kjo manifestohet me puls të dobët dhe nxirje të buzëve, ekstremiteteve
(cianozë), zbehje të lëkurës dhe gjendje të fikti (vilani).
Në rastet e rënda të prekjes së funksionit të frymëmarrjes dhe të qarkullimit të gjakut
(ulje e shprehur e presionit arterial) kemi të bëjmë me atë që quhet shok anafilaktik. Kjo
përbën urgjencë mjekësore dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme (Holgate ST, 1998). Mjaft
të predispozuara për shok anafilaktik janë alergjitë ushqimore që shfaqen prej kikirikëve,
arrave, produkteve të detit, farat e susamit, të lulëkuqeve, etj. Mjaft e shpeshtë është edhe
alergjia nga veza dhe me shpesh nga e bardha e vezës sesa nga e verdha (ku ndodhet dhe
përbërësi proteinik i saj). Po ashtu alergjia shfaqet nga qumështi i lopës ose i deles. Një
pjesë e vogël e fëmijëve që kanë alergji nga qumështi i lopës mund të kenë një reagim
edhe ndaj mishit të saj sepse kanë të përbashkët një sasi të vogël proteinash. Ushqime të
tjera që përmbajnë proteina alergjike mund të përmendim grurin, sojën, misrin, erëzat,
koncentrate kimike, perime të ndryshme, kivi, bananja, avokado, etj. Reaksionet alergjike
mund të shkaktohen edhe nga kontakti nëpërmjet lëkurës me detergjentë të ndryshëm, me
produkte kozmetike, gjatë transfuzionit të gjakut, nga puthjet, nga veprimtaritë sportive
(mbindjeshmëria ndaj sforcove fizike), si edhe nga përdorimi i alkoolit(Park M, Kim D,
2014). Kur reaksionet alergjike janë të lehta si për shembull kruajtje trupi, teshtima, apo
edhe edema të lehta të buzëve, të syve atëherë kemi kohë të paraqitemi edhe te mjeku.
Gjithsesi, në kushte shtëpiake mund të përdoren tableta antihistaminike si për shembull
incidali, flonidani, duke gëlltitur me ujë vetëm një tabletë për të mos u rënduar gjendja,
gjithashtu mund të përdorim antialergjik, të cilët nuk lejojnë formimin ose çlirimin e
ndërmjetësve, ose bllokojnë receptorët. Nuk duhet të përdoren kurrë pa patur nevojë
urgjente, ndërmjetësit edhe pse shkaktojnë simptoma alergjike, kanë edhe nje funksion të
rëndësishëm jetësor qoftë për mbrojtjen imunitare, qoftë në proçeset e shumta
fiziologjike. Në rastet e rënda përdoret injeksioni i neuropinefrinës e cila parandalon
shock-un anafilaktik. Por, ka mjaft raste alergjish kur simptomatologjia klinike përparon
shpejt dhe nevojitet ndihmë e menjëhershme(Holgate ST (1998). Nëse merret në kohën e
duhur, adrenalina mund të parandalojë shfaqjen e shokut anafilaktik. Ajo ul edemën dhe
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përmirëson shenjat e qarkullimit te gjakut. Ndërsa përsa i përket imunoterapisë,
desensibilizimit (që synon humbjen e ndjeshmërisë ndaj proteinave alergjike), jo të gjithë
njerëzit që trajtohen përgjigjen pozitivisht. Kryesore është shmangia sa më shumë të jetë
e mundur e faktorëve alergjikë.

1.3.5 5 mënyrat si të parandalohet alergjia tek fëmijët
1. Mosdhënia e ushqimeve të tjera përveç qumështit të gjirit foshnjave para se të
mbushin17-javë(De Jong MH, 1998).
2. Vazhdimi i ushqyerjes me gji.
3. Shmangia e ushqimeve të paketuara.
4. Futja në dietë e ushqimeve të reja të paktën katër ditë larg.
5. Kontrollimi i përbërësve në etiketa për vaj kikiriku.
Alergjikët ndaj ushqimeve dhe lëndëve të ndryshme, shpesh paraqesin një sasi shumë të
ulët të IgA-së, kështu alergjenët mund të thyejnë shumë lehtë bllokun e mukozës, të
arrijnë në gjak dhe të shkaktojnë një ngacmim alergjik. Ky rrezik është shumë i madh tek
të porsalindurit dhe tek fëmijët që ushqehen me gji, tek te cilët mukoza e aparatit tretës
është nga natyra aq e përshkrueshme, saqë antitrupat e qumështit të nënës mund të arrijnë
pa vështirësi në gjakun e tyre, duke krijuar një mbrojtje kundër infeksioneve, derisa
sistemi i tyre imunitar të jetë në gjendje të mbrojë organizmin.
Sëmundja mund të shfaqet kur:
Për shkak të dobësisë së enzimave të gjendrave që lidhen me tretjen (për shembull,
pankreasi) krijohen mbetje të shumta materialesh të patretura.
Si pasojë e dëmtimeve fizike (mahisje,infeksione) muret e aparatit tretës bëhen të
përshkrueshme, kështu që masa të mëdha ushqimesh alergjene mund të hyjnë në
organizëm dhe shkaktojnë një ngacmim alergjik (Holgate ST (1998).
Pankreasi luan një rol të rëndësishëm në shfaqjen e alergjive nga ushqimet, pasi çdo ditë
sekretohet në duoden rreth një litër lëng shume alkalin,që përmban bikarbonat dhe
kalium(që neutralizojnë aciditetin e stomakut) dhe enzima, që shpërbëjnë proteinat,
yndyrnat, karbohidratet dhe acidet nukleike. Ushqimet alergjike dhe lëndët toksike mund
ta detyrojnë pankreasin të mos funksionojë siç duhet. Së pari, bie prodhimi i bikarbonatit
alkalin, i domosdoshëm për funksionimin korrekt të enzimave. Pasojat janë:
pamjaftueshmëri tretëse, që shkakton dëme të florës bakteriale të aparatit tretës, gazra të
tepërta në stomak, mahisje të mukozës të aparatit tretës, përmes të cilës hyjnë në sasi
gjithnjë e më të madhe, pjesë të patretshme të ushqimeve. Shenjat e jashtme të këtij
mosfunksionimi të pankreasit janë: dhimbje të lehta dhe të rëndësishme në pjesën e
sipërme të barkut, gazra në stomak dhe zorrë.
Alergjenët ushqimorë përhapen në organizëm dhe nxitin sistemin imunitar të prodhojë
antitrupa, të cilët me alergjenët formojnë komplekse imunitare. Këto të fundit mund të
zënë vend në organet e brëndshme, në parenkimën e veshkave; në kapilarët e gjakut të
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epidermës dhe mukozave, tek muskujt, madje dhe tek kyçet, ku aktivizojnë
komplementin dhe shkaktojnë mahisje dhe dëmtim të indeve.

1.3.6 Alergjitë e rënda ushqimore mund të bëhen kërcënuese për jetën
Pas konsumit të një alergjeni ushqimor, një person që vuan nga alergjia ushqimore
mund të përjetojë një reaksion të rëndë dhe të rrezikshëm për jetën të quajtur anaflaksi.
Kjo mund të çojë në:
- ngushtim të rrugëve të frymëmarrjes në mushkëri;
- ulje e madhe e presionit të gjakut deri në shok anafilaktik;
- asfiksi nga ënjtje fyti.
Administrimi i menjëhershëm i epinefrinës gjatë simptomave të hershme të shokut
anafilaktik, mund të ndihmojnë në parandalimin e pasojave serioze.
Simptomat fillimisht të lehta mund të bëhen më të rënda. Fillimisht simptomat e lehta që
shfaqen pas konsumit të një alergjeni ushqimor nuk janë gjithmonë një tregues për një
alergji të lehtë(Holgate ST (1998). Në fakt, në qoftë se nuk trajtohet menjëherë, këto
simptoma mund të bëhen më serioze në një kohë shumë të shkurtër, dhe mund të çojnë në
anafilaksi – reaksion alergjik shumë serioz.

1.4 Intoleranca Ushqimore
Trupi njerëzor është një “makineri” shumë e sofistikuar. Ushqimi është “karburanti” që
bën të mundur funksionimin e tij. Por marrëdhënia midis tyre është shumë komplekse.
Shpeshherë ushqyerja na dhuron kënaqësi derisa arrin të ngopë edhe shqisat tona, por
ndonjëherë ajo mund të na bëjë edhe keq(Ortolanin C, Pastorello EA, 2006). Për këtë do të
sqarojme atë që quhet Intoleranca ushqimore.
Intolerance ushqimore (apo mbindjeshmëria ndaj ushqimeve jo alergjike) është një
reagim kronik i dëmshem i organizmit, shpesh i vonuar, ndaj ushqimeve (p.sh gruri,
qumështi, mishi, etj) e shkaktuar kryesisht nga defektet enzimatike në sistemin e tretjes.
Njerëzit që vuajnë simptomat e intolerancës mbas ngrënies së ushqimit nuk janë në
gjëndje të prodhojnë antitrupa të njohura si IgE dhe kjo rrugë quhet ndryshe edhe si
mbindjeshmëria ndaj ushqimeve e pandermjetësuar nga IgE.
Kjo gjë mund të rezultojë nga efektet farmakologjike të aminave vazoaktive të
pranishme në ushqime ( p.sh histamina), të shtuesve ushqimorë, etj duke mos bërë një
tretje normale të ushqimit. Simptomat që intoleranca ushqimore mund të shkaktojë
shfaqen në një ose në shumë organe apo sisteme(Host A, 1994).
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Siç thamë intoleranca mund të rezultojë nga mungesa e kimikateve ose enzimave të
nevojshme për të tretur një ushqim të caktur (p.sh intoleranca ndaj laktozës, e cila mund
të jetë si rezultat i një anomalie në aftësinë e trupit për ta absorbuar atë).

Figura.1. 13 Ushqimet që shkaktojnë Intolerancë
Intoleranca ndaj ushqimit mund të shkaktohet nga defektet enzimatike në sistemin e
tretjes, mund të rezultojë nga efektet farmakologjike të aminave vazoaktive të pranishme
në ushqime (p.sh. histaminës), të elementëve farmakologjikë etj, duke shkaktuar anomali
në tretjen e ushqimit.
Ka një paqartësi në përcaktimin alergjisë së shkaktuar nga qumështi i lopës (CMA) dhe
intolerancës nga qumështi i lopës, e cila është zakonisht intolerancë ndaj laktozës. Ka të
paktën dy patologji të dallueshme. Mbindjeshmëria ndaj qumështit shpesh është
klasifikuar gjerësisht alergji e ndërmjetësuar nga imunoglobulina (IgE), dhe intolerancë e
pa ndërmjetësuar nga IgE-ja. Mekanizmat imunopatologjikë të intolerancës, në veçanti,
mbeten pët tu kuptuar. Të rriturit me intolerancë jo IgE të ndërmjetësuar në qumësht,
kanë tendencë që të vuajnë nga reagime të vazhdueshme, pa zhvillimin e tolerancës . Një
numër mekanizmash janë implikuar, duke përfshirë qelizat T ndihmëse (Th1), formimin
e komplekseve imune kryesore për aktivizimin e komplementit, apo qelizat T që veprojnë
drejtpërdrejt ose ndërveprojnë me qelizat nervore, duke sjellë ndryshime funksionale në
veprimin e muskujve dhe peristaltikën e zorrëve. Antigjeni ushqimor kontakton sistemin
imunitar nëpërmjet zorrës së lidhur me indet limfoide (GALT), ku ndërveprimet mes
qelizave antigjen prezantuese dhe qelizave T, drejtojnë llojin e përgjigjes imune. Në
rastin e alergjive të ndërmjetësuara nga IgE, një mangësi në rregullim dhe në polarizim të
qelizave specifike efektore T drejt tipit 2 të qelizave ndihmëse Th2, çon në sinjalizimin e
qelizave B, për të prodhuar proteina specifike IgE ndaj qumështit. Ndërsa reagimet jo të
ndërmjetësuara nga IgE, reaksionet e intolerancës, mund të jenë shkak për inflamacionin
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e ndërmjetësuar nga Th1. Aktiviteti qelizë Treg jofunksionale është identifikuar si një
faktor në të dy mekanizmat, alergji dhe intolerancë(Host A, 1994).
Intoleranca ushqimore është një reagim kronik i organizmit ndaj ushqimeve që
konsumohen më shpesh të tilla si, gruri, qumështi, domatja, vaji, mishi, kafeja, etj.
Intoleranca ushqimore dhe alergjia ndaj ushqimeve janë dy gjëra të ndryshme(Ortolanin C,
Pastorello EA, 2006). Tek e para, simptomat nuk shfaqen menjëherë pas marrjes së ushqimit,
si në rastin e alergjive. Ato mund të shfaqen pas 2-3 ditëve ose më shumë, pas
konsumimit të një ushqimi të caktuar. Nga ushqimet që përdoren shpesh, mund të shfaqet
reagimi i vazhdueshëm i organizmit ndaj tyre.(fig.1.13).

Figura.1.14 Reaksionet e ushqimit
SHENJAT DHE SIMPTOMAT

Intoleranca ushqimore është më kronike, më pak akute, më pak e dukshme në
prezantimin e saj dhe shpesh më e vështirë për tu diagnostikuar se një alergji ushqimore.
Simptomat e intolerancës ushqimore ndryshojnë shumë dhe mund të jenë të ndryshme
nga simptomat e një alergjie ushqimore(Host A, 1994). Ndërsa alergjitë e vërteta janë të
lidhura me përgjigjen e shpejtë të imunoglobulinave IgE, mund të jetë e vështirë për të
përcaktuar ushqimin që shkakton intolerancë ushqimore, sepse përgjigjja zakonisht ndodh
gjatë një periudhe të gjatë kohe. Agjenti që shkakton intolerancë ushqimore dhe përgjigja
ndaj saj, janë të ndara në kohë dhe mund të mos jenë të lidhura qartë(Ortolanin C,
Pastorello EA, 2006). Simptomat e intolerancës ushqimore, zakonisht fillojnë rreth gjysmë
ore pasi hahet ose pihet ushqimi në fjalë, por nganjëherë simptoma mund të vonohen deri
në 48 orë. Literatura e mjekësisë së ushqimit referon për patologji të shumta të lidhura me
intolerancën ushqimore (Taieb A, 2012).
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Patologjitë më të zakonshme, me shkak intolerancë ushqimore janë:
•Probleme të aparatit tretës (meteorizëm, mostretje, ulçera duodenale, kolit ulçeroz,
diarre, sëmundja Crohn, sindromi i zorrës se irrituar, gastrit etj),
•Sëmundjet e lëkurës (ekzema, psoriazis, akne kryesisht në fytyre, dermatit etj),
•Çrregullime metabolike (diabeti, kolesterol i lartë, etj),
•Sëmundje alergjike (riniti alergjik, bronkit, astma bronkiale etj),
•Dhimbje koke (migrenë, neuralgji),
•Kriza neurovegjetative, sëmundje mendore, epilepsi, disa forma të skizofrenisë,
•Artritis, artrosis,
•Hipertension, semundje të zemrës, takikardi, spazma e gjymtyrëve të poshtme,
•Insufiçence renale, cistit kronik, urinim i pavullnetshëm, infeksione vaginale, sterilitet,
•Hipo dhe hipertiroidisëm,
•Lodhje kronike, luhatje të humorit, kriza paniku, stres të vazhdueshëm.

1.4.1 Shkaqet e Intolerancës
1. Mungesa e një enzime.
Enzimat janë të nevojshme për të tretur plotësisht lëndët natyrale që ndodhen në ushqime
të ndryshme. Nëse disa prej tyre mungojnë ose janë të pamjaftueshme, kjo bën të mundur
një ushqyerje problematike. P.sh njerëzit që janë intolerantë ndaj laktozës, nuk e kanë të
mjaftueshme enzimën laktazë(Ortolanin C, Pastorello EA, 2006). Laktaza shpërbën molekulën
e sheqerit të qumështit(laktozën) në molekula më të vogla në mënyrë që ato të
absorbohen në zorrë. Laktoza nuk mund të absorbohet përmes murrit të zorrëve në gjak
nëse nuk është aktive enzima që ta shpërbëjë. Nëse ajo mbetet në traktin tretës mund të
shkaktojë shumë simptoma si spazma, dhimbje stomaku, diarre etj.
2. Shkaqet kimike .(kimikatet në ushqime)
Disa kimikate në ushqime dhe pije mund të shkaktojnë mungesën e tolerancës, përfshirë
aminat e djathërave dhe kafeina në kafe, çaj apo çokollatë. Disa njerëz janë më të
ndjeshëm ndaj këtyre kimikateve sesa të tjerët(Ortolanin C, Pastorello EA, 2006).
3. Helmimet ushqimore. (toksinat)
Disa ushqime kanë kimikate që mund të shfaqin një efekt toksik mbi njerëzit.P.sh fasulet
e pagatuara kanë aflotoksina që mund të shkaktojnë problem të jashtëzakonshme në
tretjen e ushqimit. Fasulet e gatuara nuk kanë toksina, për këtë arsye njerëzit pyesin veten
pse ata reagojnë ndaj fasuleve pas një vakti dhe jo pas një tjetri.
4. Dukuria natyrale e histaminës në disa ushqime.
Disa ushqime të tilla si peshku që mund të mos jenë ruajtur siç duhet, akumulojnë
histamina. Një numër njerëzish janë veçanërisht të ndjeshëm nga këto histamina dhe tek
ata shfaqet skuqja e lëkurës, dhimbjae barkut, diarreja, të vjellat etj. Shpesh simptomat
janë të ngjashme me anafilaksinë ( një reagim i fortë alergjik).
5. Salicilatet në ushqime. (kryesisht në agrume)
Intoleranca ndaj salicilateve e njohur si ndjeshmëria ndaj tyre ndodh kur dikush reagon
ndaj një sasie normale të konsumimit të tyre(Host A, 1994). Salicilatet janë derivate të acidit
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salicilik që ndodhet natyrshëm tek bimët, si një mëkanizëm mbrojtës kundër baktereve të
dëmshme, kërpudhave, insekteve dhe sëmundjeve. Ato gjenden kryesisht në frutat dhe
perimet, erëza, çaj etj. Aromatizuesit e mentes, salca e domates, manaferrat dhe frutat
agrume kanë nivele veçanërisht të larta të salicilateve.
6. Suplementet ushqimore. (nitratet, monosodium glutamate, sulfitet, ngjyrues)
Një variacion i shtuesve natyralë dhe artificiale përdoren në ngjyrimin, konservimin apo
proçeseve të tjera që u bëhen ushqimeve(Ortolanin C, Pastorello EA, 2006). Tek disa njerëz
këto lëndë shfaqin simptoma të provokuara nga mbindjeshmëria e shtuesve ushqimorë.
Mungesa e një enzime
Njerëzit me alergji ndaj proteinës së qumështit kanë simptoma të njëjta me ato që kanë
intolerancë laktoze; kjo është arsyeja pse individët intolerant ndaj laktozës janë në
përgjithësi të keqdiagnostikuar si alergjikë. Kërkuesit zbuluan se intoleranca e fruktozës
zakonisht tek femijët shkakton dhimbje barku të shpeshta. Pothuajse të gjithë ushqimet
kane nevojë për një enzimë për tretjen e duhur. Defiçencat e enzimave janë zakonisht
shkaqet e intolerancës ushqimore(Ortolanin C, Pastorello EA, 2006).

Figura.1.15 Intoleranca e laktozës
Agrumet kanë nivele të larta të salicilateve
Salicilatet janë gjetur në shumë ushqime. Shumë nga ne mund të konsumojnë ushqime
me përmbajtje të salicilateve pa ndonjë efekt të kundërt, por disa njerëz vuajnë simptoma
pas ngrënies së sasive të mëdha. Salicilatet janë të pranishme në shumë ushqime me
prejardhje bimore, duke përfshirë shumicën e frutave dhe perimeve, erëzave, barishteve,
çajit dhe shtuesve aromatizues. Aromatizuesit me mender, salca e domateve, frutat e
pyllit dhe agrumet, kanë veçanërisht nivele të larta të salicilateve. Ushqimet e përpunuara
me aromatizues shtues janë zakonisht të pasura me salicilate.
Suplementet ushqimore janë shkaqe të zakonshme të intolerancës ushqimore
Intoleranca e suplementeve ushqimore ka qenë një problem në rritje në 30 vitet e fundit,
sepse shumë ushqime përmbajne suplemente. Megjithatë, intoleranca e suplementeve
ushqimore nuk prek më shume se 1% të popullsisë. Suplementet ushqimore janë
përdorur për të shtuar aromatizuesit, për t’i bërë ushqimet që të duken më terheqese dhe
për të rritur jetën e tyre. Shembuj të suplementeve ushqimore përfshijnë: antioksidantët,
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ngjyruesit artificial, aromatizuesit artificial, përzierësit, shtuesit aromatizues, ruajtësit,
ëmbëlsuesit, etj.
Nga mijëra suplemente që përdoren në industrinë ushqimore, një numër relativisht i vogël
shkaktojnë probleme(Host A, 1994). Suplementet ushqimore shkaktojnë reaksione të
pafavorshme tek njerezit:
 Nitratet – shkaktojnë kruajtje dhe njolla në lëkurë. Mishi i përpunuar është në
përgjithësi i pasur me nitrate dhe nitrite.
 MSG (monosodium glutamate) – përdoret për të shtuar masën dhe si
aromatizues. Shkakton dhimbje koke.
 Sulfitet – përdoren si ruajtës ose për të shtuar masën. Zakonisht përdoret në
verëra. Në SHBA dhe BE shishet e verës pas vitit 1987 dhe 2005 duhet të
përmbajnë në etiketat e tyre në qoftë se përmbajnë sulfite më shumë se 10 pjesë
për milion. Një studim gjerman zbuloi se 7% e njerëzve kanë intolerancë ndaj
verës.
 Disa ngjyrues – veç karmina (e kuqja) dhe anato (e verdhë).

1.4.2 Përcaktim i Intolerancës
Nuk është e lehtë që të përcaktohet në qoftë se dikush ka intolerancë (fig.18.6) apo alergji
ushqimore, sepse shenjat dhe simptomat shpesh mbulojnë njëra-tjetrën. Në shumicën e
rasteve, simptomat e intolerancës ushqimore kërkojnë më shumë kohë që të shfaqen, në
krahasim me alergjinë ushqimore. Pacientët këshillohen të shkruajnë çfarë ushqimesh
kanë ngrënë, çfarë simptomash kanë patur dhe kur janë shfaqur. Të dhënat mund të
ndihmojnë që të dallohet se cilat kanë shkaktuar reaksione të pafavorshme dhe çfarë
hapash duhen ndjekur(Ortolanin C, Pastorello EA, 2006). Mjeti më i mirë diagnostikues është
një dietë përjashtuese. Intoleranca ndaj ushqimeve mund të rezultojë në reaksione të
pafavorshme që ndjekin njëra-tjetrën. Kur kjo ndodh, është e vështirë që të identifikohen
se cilat ushqime janë shkaktare(Taieb A, 2012).

Figura.1.16 Ushqimet që shkaktojnë intolerancë
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1.4.3 Sëmundja Celiake
Sëmundja celiake është sëmundje digjestive, e cila dëmton zorrët e holla dhe ndërhyn në
përthithjen e lëndëve ushqyese. Njerëzit që vuajnë nga sëmundja celiake nuk mund të
tolerojnë një proteinë të quajtur gluten, e cila gjendet në grurë, thekër dhe elb. Gluteni
mund të gjendet në shumë ushqime, por gjithashtu mund të gjendet në produkte
farmaceutike si: ilaçet dhe vitaminat(Carroccio A, Vitale G, 2002; 48:1546-50).
Kur njerëzit me sëmundje celiake konsumojnë ose përdorin produkte që përmbajnë
gluten sistemi i tyre imunitar përgjigjet duke dëmtuar zorrët e holla. Ngritjet e vogla në
formë vilesh të mukozës së zorrës, dëmtohen ose shkatërrohen. Këto ngritje, të quajtura
“vile”, normalisht përthithin lëndët ushqyese, duke i kaluar ato në qarkullimin e gjakut.
Pa këto vile të shëndetshme, personi bëhet “i keq ushqyer”, pavarësisht sasisë së ushqimit
që ha(Kurppa K, Collin P, 2009; 136:816-23).
Për shkak se sistemi imunitar i trupit tonë shkakton këtë dëmtim, sëmundja celiake
klasifikohet si sëmundje imunitare. Megjithatë ajo konsiderohet si sëmundje e keq
përthithjes, sepse lëndët ushqyese nuk përthithen. Sëmundja celiake gjithashtu njihet si
gluten-ndjeshmëria.
Sëmundja celiake është gjenetike, që do thotë trashëgohet. Ndonjëherë sëmundja është e
shkaktuar, ose bëhet aktive për herë të pare, pas një operacioni, shtatëzanie, lindjeje,
infeksioni viral ose streseve emocionale të forta.
Sëmundja celiake prek njerëzit në mënyra të ndryshme. Shenjat mund të ndodhin në
sistemin tretës ose në pjesë të tjera të trupit. Për shembull: një person mund të ketë diarre
dhe dhimbje barku, ndërsa një tjetër mund të jetë i irrituar dhe depresiv. Në fakt, irritimi
është një ndër shenjat e shpeshta që ndodh tek fëmijët(Mëki M, Mustalahti K, 2003; 348: 251724).

1.4.4 Ndryshimi midis intolerancës ushqimore dhe alergjisë ushqimore.
Alergjia ushqimore është një reagim i sistemit imun i cili shkaktohet kur trupi gabon
ndaj një përbërësi në ushqim (zakonisht një proteinë) dhe e cilëson atë si të dëmshme
duke krijuar një sistem mbrojtes qe janë antitrupat për ta luftuar atë. Alergjitë mund të
shfaqen pas 2-3 orësh. Ndersa intolerance ushqimore është më tepër një reagim i sistemit
tretës sesa një përgjigje imune. Kjo ndodh kur një përbërës i ushqimit irriton sistemin
tretës të një personi ose kur ky sistem tretës nuk është në gjëndje të tretë siç duhet këtë
ushqim(Taieb A, 2012). Simptomat e intolerancës shfaqen në mënyrë më të ngadaltë, pas 72
orësh edhe më shumë pasi është ngrënë ushqimi. Njerëzit që shfaqin intolerancë
ushqimore mund të tolerojnë një sasi shumë të vogë të ushqimit, por nëse ata e marrin atë
në sasi shumë të madhe ju shfaqen në mënyrë të menjëhershme simptomat sepse trupi i
tyre nuk mund ta tolerojë.
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Figura.1.17 Dallimi midis alergjisë ushqimore dhe intolerancës

1.4.5 Si vepron Intoleranca ushqimore?
Intolerancat ushqimore janë të gjitha reagime negative ndaj ushqimit. Si shembull do të
shpjegojmë intolerancën ndaj proteinës së laktozës për shkak të mungesës së enzimës së
tretjes ,laktazës. Mbindjeshmëria ndaj qumështit është klasifikuar shpesh si:
o Alergji ndërmjetësuese nga imunoglobulina E (IgE)
o Intolerancë e pandermjetësuar nga IgE.
Personat me intolerancë të pandërmjetësuar nga IgE vuajnë nga reagime të vazhdueshme
ndaj qumështit pa e toleruar sikur edhe sado pak atë(Ortolanin C, Pastorello EA, 2006).
Për te vënë këtë gjë në dukje janë implikuar një numer mekanizmash duke përfshirë:
o Qelizat T ndihmëse ( Th1)
o Formimi i komplekseve immune kryesore për aktivizimin e komplementit
o Qelizat T ( që veprojnë drejtpërdrejt/ndërveprojnë me qelizat nervore për të sjellë
ndryshime në funksionimin e muskujve dhe lëvizshmërinë e zorrëve.
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 Si ndodh kjo?

Mekanizmi i veprimit.
Absorbimi

alergeni

Procesimi i Ag
E ndërmjatësuar
nga Ig-E

E pandërmjetësuar
nga Ig-E

Degranulimi & lirimi i
mediatorëve

Receptorë e Ig-E

Figura.1.18 Mekanizmi i veprimit

Pas konsumimit të ushqimit, në zorrë do të fillojë absorbimi i tij dhe do të shfaqet
antigjeni i cili ka kontaktuar me sistemin e imunitetit nëpërmjet zorrëve të lidhura me
indet limfoide. Më pas ndërveprimet mes qelizave antigjen-prezantuese (APC) dhe
qelizave T drejtojnë llojin e përgjigjes imune(Lika M. (2015).
Në rastin e mospërgjigjes së sitemit imun ndaj antigjenëve, përfshihet nxitja ose jo e
qelizave T antigjen-specifike dhe prodhimi i qelizave T rregullatore (Treg) që të pengojnë
përgjigjen inflamatore tek antigjenët.
Në rastin e alergjive të ndërmjetësuara nga IgE, një mangësi në rregullimin e qelizave
specifike efektore T drejt tipit 2 të qelizave rregullatore (Th2) çon në sinjalizimin e
qelizave B, të cilat do të prodhojnë proteinën specifike IgE. Më pas këto IgE do te lidhen
me receptorët specifikë të qelizave MAST. Kur është formuar kompleksi antigjenantitrup, qeliza MAST do te veprojë në degranulimin dhe lirimin e mediatorëve (p.sh
histamina)(Lika M. (2015).
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1. Ekspozimi i antigjenit.

Antigjeni
Qeliza plazmatike

2.Qelizat plazmatike që
prodhojnë antitrupat Ig-E.

3.Antitupat Ig-E kapen

me qelizat mast dhe
basofile.

Qeliza mast me
antitrupat Ig-E të
fiksuara
Granula që
përmbajnë
histamina

Antigjeni
4. Në trup hyjnë
disa antigjenë.

Lirimi i përmbajtjes së
granulave pas lidhjes
së antigjenit me Ig-E

Histamina
Figura.1.19 Rruga e veprimit të Intolerancës ushqimore
Reagimet jo të ndërmjetësuara nga IgE-ja që konsiderohen si intolerancë mund të jenë
shkak për inflamacionin e ndërmjetësuar nga Th1.
Aktiviteti jofunksional qelizë-Treg identifikohet si faktor në të dy mekanizmat alergji dhe
intolerancë.

1.4.6 Çfarë prek dhe cilat janë simptomat e Intolerancës ushqimore?
Nuk është e lehtë që të përcaktohet në qoftë se dikush ka intolerancë apo alergji
ushqimore për shkak se shënjat dhe simptomat janë pothuajse të njëjta dhe mbulojnë
njëra-tjetrën.
Megjithatë simptomat e shfaqura tek një individ ndihmojnë në zbulimin e reaksioneve të
intolerancës ushqimore. Ato nuk shfaqen në mënyrë të menjëhershme por kërkojnë më
shumë kohë. Koha midis ngrënies dhe shfaqjes së simptomave varet nga shumë faktorë.
Nëqoftëse ushqimi është ngrënë rastësisht, simptomat do të shfaqen pas disa orësh.
Gjithsesi kjo është ndryshe kur ushqimi konsumoret rregullisht, ku më pas do të shfaqet
çdo reaksion i mundshëm, duke u bërë simptoma kronike, të vazhdueshme. Kur ndodh
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kjo vështirësohet më shumë identifikimi i ushqimit që e shkakton këtë problem(Taieb A,
2012).

Figura.1.20 Simptomat e Intolerancës Ushqimore

1.4.7 Si trajtohet intoleranca ushqimore?
Mjekimi është i bazuar në shmangien apo reduktimin e marrjes së ushqimeve
problematike dhe trajtimi i simptomave përkatëse që shfaqen.
A mund të parandalohet intoleranca ushqimore?
Duke marrë disa hapa të thjeshtë mund të ndihmohet në parandalimin e simptomave që
lidhen me një intolerancë ushqimore.
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Të mësohet se cili ushqim arrin të shkaktojë këto simptoma dhe të kufizohet
konsumimi i tyre.
2. Kur ushqehesh jashtë duhet të pyesësh për përbërësit e vaktit që do të
konsumohen. Disa vakte mund të përmbajnë ushqime që nuk mund të
tolerohen.
3. Kontrollimi i përbërësve në etiketat e ushqimeve të konservuara.
1.
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II. MATERIALET DHE METODAT
2.1 Kampioni dhe proçedura
Në këtë studim janë përfshirë subjekte të cilat gjenden aktualisht në sistemin arsimor 9
vjeçar. Kriteri i përfshirjes në studim është mosha midis 6-15 vjeç. Popullata specifike e
zgjedhur për këtë kampion përfshiu nxënësit në klasën e 1-rë deri në të 9-të të shkollave
9-vjeçare.
Në mënyrë që studimi të kryhej në të gjithë vendin modeli i zgjedhur për sigurimin e të
dhënave të mjaftueshme dhe për specifikën e pyetësorit të përgatitur për realizimin e
objektivave të studimit është 5300 persona (Orhan F, Karakas T, Cakir M et al 2009).
Struktura e kampionit për sigurimin e të dhënave të mjaftueshme dhe për specifikën e
pyetësorit të përgatitur për realizimin e objektivave të studimit është 5300 persona.
Sipas protokollit të studimit, kampioni i përzgjedhur ka qenë përfaqësues në shkallë
vendi.
Teknika e kampionimit konsistoi në kampionimin me klastera të shtresëzuar në disa
stade, duke përdorur përzgjedhje të rastësishme dhe kampion me probabilitet sipas
madhësisë (probability proportional to size –PPS)
Klasteri është fëmijët në shkolla dhe brenda shkollës u përzgjodhën klasat.
Për zgjedhjen e mostrës, mosha-klasat ishte prioriteti i parë. Mostrat për grupmoshat u
llogaritën nga kornizat përkatëse të kampionit sipas secilës grupmoshë përkatëse.
Shtresëzimi u bazua në 12 prefekturat e Shqipërisë.
Në çdo qendër prefekture u zgjodhën në mënyrë të rastësishme shkollat nëntëvjeçare në
të cilat do të intervistoheshin nxënësit, sipas skemës së kampionimit. Në çdo shkollë të
përzgjedhur në mënyrë rastësore, nxënësit e intervistuar janë bërë pjesë e proçesit
gjithashtu në mënyrë të rastësishme.

2.2 Stadet e grumbullimit të kampioneve të marra në analizë
Stadi 1
Për secilin rreth të vendit u listuan shkollat 9 vjeçare si të qytetit ashtu edhe të fshatit dhe
në mënyrë të rastësishme u përzgjodhen disa prej tyre. Probabiliteti për tu përzgjedhur
ishte i njëjte për secilën shkollë.
Gjithashtu u listuan gjimnazet si të qytetit ashtu edhe të fshatit, publike dhe jo-publike
dhe në mënyrë të rastësishme u përzgjodhen disa shkolla prej tyre. Probabiliteti per tu
përzgjedhur ishte i njëjtë për secilën shkollë.(numrat tek sipas renditjes në listë).
Stadi 2
Nga secila shkollë e përzgjedhur në fazen e parë u zgjodh në mënyrë të rastësishme nga
një klasë: nga klasa e parë deri në klasën e nëntë.
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Stadi 3
Nga çdo klasë e përzgjedhur në stadin e dytë u përzgjodhën rreth 3-5 nxënës.(Numrat tek
sipas renditjes në regjistër).
Madhësia e kampionit në çdo qark u nda në mënyrë proporcionale ndërmjet prefekturave.
Kampioni është përfaqësues i popullatës target të nxënësve me parametrat:
Intervali i besimit: 95%
Preçizioni:
3%
Lista e shkollave në secilen prefekturë u mundësua nga databaza e Ministrisë së Arsimit
dhe Sporteve dhe e Drejtorive Arsimore Rajonale.
Tabela 2.1. Struktura e kampionit sipas numri të nxënësve, sipas prefekturave,
shkollave, klasave dhe shpërndarjes demografike (qytet/fshat)
Prefektura

Berat
Dibër
Durrës
Elbasan
Fier
Gjirokastër
Korcë
Kukës
Lezhë
Shkodër
Tiranë
Vlorë
Totali

Nr. i
shkollave
9-vjeçare
nëfshat
5
6
9
11
10
2
7
4
6
8
27
6
101

Nr. i
Numri
Numri
% ndaj Numri
shkollave total i
total i
totalit
total i
9-vjeçare shkollave klasave
nxënësve
në qytet
4
9
30
5.6
297
4
10
29
5.4
286
7
16
52
9.7
514
8
19
54
10.1
535
8
18
52
9.7
514
2
4
12
2.2
117
6
13
37
6.9
366
4
8
24
4.5
239
4
10
30
5.6
297
6
14
42
7.8
413
20
47
145
27
1431
4
10
30
5.6
297
77
178
537
100
5300

Në tabelën 2.1 është paraqitur shpërndarja e kampionit të marrë në analizë sipas
prefekturave përkatëse. Nga tabela duket qartë se numrin më të madh të nxënësve e kemi
marrë nga qyteti i Tiranës me 1431 nxënës dhe nga qyteti i Elbasanit me 535 nxënës. Kjo
lidhet me numrin e madh të banorëve dhe me nivelin e ndotjes. Ka një rritje të
prevalencës së alergjisë ushqimore me rritjen e nivelit të ndotjes në mjedis.
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2.3 Marrja, ruajtja dhe transporti i kampioneve
Në periudhën e viteve, 2013-2016 u shpërndanë 5300 pyetësorë, por u morrën në analizë
5200 nxenes, sepse 100 pyetësorë ose 2% e tyre u kthyen të paplotësuar dhe nuk mund të
pëfshiheshin në analizë(Herzum et al. (2005).
Nxënësit fillimisht plotësuan një pyetësor me pyetje për alergjitë dhe shenjat e alergjive.
Nxënësve që kishin shenja, ose që mendonin se ishin alergjikë ndaj ushqimeve të
ndryshme, iu morrën mostrat biologjike, gjaku (serumi) të cilat u mblodhën sipas
proçedurave respektive dhe u ruajtën në kushte të përshtatshme.
Individët të cilët kanë rezultuar alergjikë nga produktet ushqimore u janë nënshtruar
analizave të mëtejshme për përcaktimin e IgE-së totale në serum nëpërmjet testit ELISA
dhe paralelisht u është përcaktuar niveli i eozinofileve në gjak(Orhan F, Karakas T, Cakir M et
al 2009).

Për realizimin e këtij kërkimi janë marrë mostra biologjike, gjak (serum), të cilat janë
mbledhur sipas proçedurave përkatëse dhe janë ruajtur sipas kushteve të duhura(Herzum et
al. (2005).
Serumi iu nënshtrua 2 testeve, atij me ELISA, për përcaktimin e IgE-së specifike si dhe
për përcaktimin e nivelit të eozinofileve, analiza që u realizuan në Laboratorit Klinik,
Mikrobiologjik, Biokimik, Imunologjik, Tiranë.
Për përcaktimin e IgE specifike u përdorën kite DiaMetra. Të gjithë reagentët që përdoren
gjatë testit ruhen më parë në temperaturë 2-8°C. Përpara përdorimit reagentët lihen për 10
minuta në temperaturë dhome(Orhan F, Karakas T, Cakir M et al 2009).

2.4 Metodat laboratorike për analizën e të dhënave
Një kit ELISA për IgE specifike përmban: Pllakëza me 96 puse të veshur me Anti-IgE;
lëndën larëse, 20ml; Reagentin konjugat enzimatik, 13 ml; IgE u referohet standarteve që
përmbajnë 5, 25, 50, 150, 400 IU/mL; Reagentin TMB, 12 ml; lëndën që ndalon
reaksionin enzimatik (Stop Solution).
Për të analizuar numrin e eozinofileve në gjakun e pacientëve të cilët kanë rezultuar
pozitiv ndaj testit për parazitë, në fillim duhet kryer proçedura e marrjes së gjakut.





Në laborator, gjaku vendoset mbi një lamë mikroskopi.
Një çngjyrues shtohet në mostër dhe bën që eozinofilet të duken si rrathë të
mbushur me granula të kuqe.
Tekniku pastaj numëron se sa eozinofile janë të pranishëm për 100 qeliza.
Përqindja e eozinofileve shumëzohet me numrin e qelizave të bardha për të dhënë
vlerën absolute të eozinofileve.
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Për të arritur objektivat e studimit tonë janë përdorur dy metoda:



Teknika “Alleisascreen” (MEDWISS Analitic GmbH);
Anketime.

2.4.1 Teknika Alleisascreen
Testi AlleisaScreen është një test shumë i thjeshtë në përdorim. Ai është një test i cili
analizon serumin e gjakut dhe nuk aplikohet direkt në lëkurë duke shmangur kështu
efektet anësore(Herzum et al. (2005). Ky test mat sasinë e antitrupave IgE të formuar si
rezultat i një alergjeni të dyshuar duke përdorur një seri alergjenësh në përbërjë të tij. Në
panel vendosen 30 lloje alergjenesh, pra me një analizë të vetme ne mund të zbulojmë një
seri alergjenësh, të cilët na prekin në stinë e në periudha të ndryshme të vitit. Ai mat
sasinë e IgE me njësinë matese iU/ml; si dhe bën matjen e alergjenëve ushqimorë dhe
inhalatore(Kersten, W. (2002).
Si fillim bëhet marrja e gjakut të një personi i cili dyshohet për alergji. Pasi gjaku merret
kryhet proçedura normale e përftimit të serumit të gjakut(Kersten, W. (2002).
1.
Për kryerjen e këtij testi është e nevojshme një sasi gjaku prej 300 µl i cili
pipetohet në strishën që përmban 30 alergjenët dhe inkubohet për 45 minuta në
temperaturë dhome(Herzum et al. (2005).
2.
Gjatë kësaj kohe antitrupat IgE në serum lidhen me antigjenët specifike të
vendosur në membranë. Antitrupat IgE të pa lidhur largohen me proçedurën e larjes me
ujë destile(Herzum et al. (2005).
3.
Më pas në këtë kompleks shtojme biotinë për 45 minuta në temperaturë dhome.
Më pas bëjmë shpëlarjen me ujë dhe largojmë atë pjesë të biotinës që nuk është e lidhur
me IgE.
4.
Në hapin tjetër në membranë janë formuar komplekset antigjen-antitrup-biotinë
dhe shtojmë streptavidinë-konjugativin për 20 minuta në temperaturë dhome.
Streptavidina lidhet me biotinën i cili është i lidhur me antitrupin IgE. Bëjmë proçedurën
e shpëlarjes me ujë dhe ajo sasi e streptavidinës së pa lidhur largohet(Kersten, W. (2002)..
5.
Shtojmë substratin që është një lëndë me ngjyrë që lidhet në membranë. Këtë
lëndë e lëmë të veprojë për 20 minuta në temperaturë dhome.
6.
Një reaksion enzimatik midis lëndës dhe fosfatazës alkaline çon në prodhimin e
ngjyrës blu e në linjën respektive ku është formuar kompleksi. Reksioni stopon me
proçedurën e larjes(Herzum et al. (2005).
Pasi e thajmë tërësisht membranën fillojmë proçedurën e vlerësimit të alergjenëve të
pranishëm me anë të disa metodave: Improvio scanners, CubeScreen Reader or
RapidReader. Koncetrimi i IgE-së në mostrën tonë bëhet duke u ndarë në disa klasa apo
rangje(Kersten, W. (2002)..
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Figura.2.1. Testi allesiascreen; skema e veprimit të alergjenit me antitrupat IgE.
Për realizimin e këtij kërkimi janë marrë mostra biologjike, gjak (serum), të cilat janë
mbledhur sipas proçedurave përkatëse dhe janë ruajtur sipas kushteve të duhura(Herzum et
al. (2005).
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III. REZULTATET
3. Vlerësimi i prevalencës së alergjisë ushqimore
3.1 Rezultatet e marra nga analiza e pyetësorëve
Fillimisht ne shpërndamë një pyetësor në 5300 nxënës ku u analizuan 5200, në shkollat e
përzgjedhura në studim. Në pyetësor, krahas të dhënave të përgjithshme, ne kishim dhe të
dhëna për alergji ose shenja alergjie ndaj ushqimeve të ndryshme që shfaqnin nxënësit në
shkollë ose në familje.
Në tabelën 3.1 janë parqitur karakteristikat sociodemografike të pacientëve. Nga tabela
shohim se pjesën më të madhe të nxënësve e përbëjnë femrat me 57.6% dhe më pak
meshkujt me 42.5%. Mosha mesatare është 10.5. Nxënësit e grupmoshës 6-10 vjeç
përbëjnë 55.4% të totalit dhe 44.6% e përbëjnë ata të grupmoshës 11-15 vjeç.
Tabela 3.1 Karakteristikat sociodemografike të nxënësve
Variablat

N

%

Femra

2996

57.6

Meshkuj

2210

42.5

Gjinia

Mosha, MSD

10.5 (2.3)

Grupmosha, vite
6-10

2880

55.4

11-15

2320

44.6

Urban

3277

63.0

Rural

1923

37.0

E ulët

1234

23.7

E mesme

2987

57.4

981

18.9

Vendbanimi

Gjendja ekonomike

E lartë

Shumica e nxënësve të marrë në analizë jetojnë në ambient urban me 63.0% krahasuar
me ambjentin rural të cilët përbëjnë 37.0%. Shumica e nxënësve janë me gjëndje
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ekonomike të mesme me 57.4% dhe më pak ata me gjëndje ekonomike të ulët me 23.7%
dhe ata me gjëndje ekonomike të lartë me 18.9%.
U parashikua gjithashtu edhe një pjesë që duhej plotësuar nga prindërit për historinë e
tyre të alergjisë, për ushqimin që i është dhënë fëmijes gjatë vitit të parë të jetës, mënyrën
e lindjes (natyrale apo çesariane), dietën e nënës gjatë shtatëzanisë (duke u përqëndruar te
suplementi i vitaminës D) si dhe struktura familiare dhe vendbanimi.
Mosha mesatare e personave ishte 10.5 (±2.3) vjeç, dhe rangu 6 – 15 vjeç. Mosha i
nënshtrohet shpërndarjes normale (Kolmogorov-Smirnov p>0.05)

Figura 3.1 Shpërndarja sipas gjinisë
Më tej u analizuan karakteristikat sociodemografike dhe klinike të grupit në studim (tab.
3.1), u vu re që shpërndarja sipas gjinisë ishte gati e barabartë, me 57.6% femra kundrejt
42.5% meshkuj (fig. 3.1).
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Figura 3.2 Shpërndarja sipas grupmoshës
U nda kampioni në studim sipas grupmoshave 6-10 vjeç dhe 11-15 vjeç, me 55%
pjesmarrës te grupi i parë dhe 45% tek i dyti (fig. 3.2).

Figura 3.3 Shpërndarja sipas vendbanimit
Sipas vendbanimit, u vu re që shumica e personave jetonte në ambient urban (63.0 %)
dhe një pakicë në atë rurale (37.0%) (Fig. 3.3);
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Figura 3.4 Shpërndarja sipas gjendjes ekonomike

Duke marrë parasysh gjendjen ekonomike, 24% të femijëve vinin nga familje me gjendje
ekonomike te ulët, 57% të mesme dhe 19% të lartë (Fig. 3.4).

3.2 Analiza e rasteve të konstatuara me alergji ushqimore
Të dhënat janë analizuar me programin statistikore SPSS 16.0. Variablat e vazhduar janë
paraqitur si mesatare (M) dhe deviacion standart (SD) dhe statistika deskriptive e tyre.
Shpërndarja e variablave të vazhduar është testuar me anë të testit Kolmogorov-Smirnov.
Variablat kategorikë janë paraqitur në përqindje. Është përdorur testi hi-katror për
krahasimin e përqindjeve të variablave kategorikë dhe vlerësimin e trendit të përqindjeve
të këtyre variablave. Është përdorur testi i studentit për krahasimin e BMI-së sipas gjinisë
dhe vendbanimit.
Është përdorur analiza e regresionit logjistik me raportin e gjasave (Odds ratio) për
vlerësimin e shoqërimit të alergjisë me karakteristikat sociodemografike, klinike dhe
faktorët maternalë dhe të ushqyerjes infantile(Orhan F, Karakas T, Cakir M et al 2009).
Vlerësimet janë shoqëruar me intervalin e besimit (95%CI). Vlera e p≤0.05 është
konsideruar statistikisht e rëndësishme. Testet statistikore janë të dyanshme. Janë
përdorur tabela dhe grafikë për paraqitjen e të dhënave.
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Nga tabela 3.2 shohim se prevalenca e alergjisë ushqimore është 8.5% nga 5200 nxënës
të marrë në analizë.
Tabela 3.2 Alergjitë ushqimore
Alergji ushqimore

N

%

95%CI

PO

441

8.5

7.75 – 9.29

JO

4759

91.5

90.7 – 92.2

Total

5200

100.0

Në 5200 persona të cilët plotësuan pyetësorin, 441 rezultuan pozitivë për reaksione
alergjike ndaj ushqimit, pra një përqindje e 8.5% (95%CI 7.75 – 9.29), (tab 3.2; fig. 3.5).

Figura 3.5 Frekuenca e Alergjisë ushqimore

Në tabelën 3.3 është paraqitur prevalenca e alergjisë ushqimore në disa vende të Europës.
Është paraqitur ndryshimi i prevalencës në 10 vitet e fundit(Bucchini L1, Guzzon A1, 2014).
Nga tabela shohim se në Mbretërinë e Bashkuar prevalenca e alergjisë ushqimore për
fëmijët më të vegjël se 5 vjeç është 4-6% dhe për fëmijët më të mëdhenj se 5 vjeç është
2.5%. Prevalenca në 10 vitet e fundit ka qenë e qëndrueshme(Finlanda Mäki M , Mustalahti K,
2003). Në Greqi, Austri, Rumani, Gjeorgji, Republika Çeke, Finlanda prevalence në 10
vitet e fundit paraqitet e qëndrueshme (Bucchini L1, Guzzon A1, 2014).
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Në disa shtete të tjera si Gjermania, Zvicra, Polonia dhe Hollanda prevalenca e alergjisë
ushqimore për 10 vitet e fundit është rritur dhe grupmosha më e prekur është 1-5 vjeç. Në
Belgjikë, Portugali dhe Kroaci prevalenca e alergjisë është rritur dhe grupmosha më e
prekur është  1 vjeç. Ndërkohë që në disa shtete si Lituania, Bullgaria prevalenca është
rritur dhe grupmosha më e prekur është 5 vjeç. Për disa shtete si Sllovenia, Hungaria,
Serbia, Bjellorusia dhe Ukraina nuk ka të dhëna për prevalencën e alergjisë ushqimore
dhe grupmoshat më të prekura(Bucchini L1, Guzzon A1, 2014).
Shohim se prevalenca në vendin tonë është më afër me vlerat e regjistruara në vendet
skandinave si Danimarka, Suedia ku prevalenca varjon nga 10-12% krahasuar me vendin
tone ku prevalence është 8.5%(Finlanda Mäki M , Mustalahti K, 2003).
Nga tabela 3.3 shohim se grupmosha më e prekur është ajo mbi 5 vjeç kjo përkon dhe me
vlerat e dala nga studimi ynë ku grupmosha me prevalencë më të lartë është 6-10 vjeç.
Nga tabela shohim se Lituania dhe Islanda janë shtetet me prevalencë më të lartë të
alergjisë ushqimore, përkatësisht me 16% dhe 16.2%. Shteti me prevalencë më të ulët
është Estonia me 3%(Bucchini L1, Guzzon A1, 2014).
Tabela 3.3 Prevalenca e alergjisë ndaj ushqimit në Europë
Vendi

Ndryshimet në
prevalencë për 10
vitet e fundit

Grup
moshat
më të
prekura

< 5 vjeç

>5
vjeç

Mbretëria
e
Bashkuar

4-6%

2.5%

Të qëndrueshme

-

Gjermani

-

-

Është rritur

1-5 vjeç

Zvicër

-

-

Është rritur

1-5 vjeç

Greqi

-

-

Të qëndrueshme

-

Poloni

-

-

Është rritur

1-5 vjeç

Hollandë

-

-

Është rritur

1-5 vjeç

Belgjik

-

-

Është rritur

< 1 vjeç

-

-

Francë
Austri
Spanjë
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Grup -moshat

4.19%
-

2.80%
-

Të qëndrueshme
Është rritur

1-5 vjeç
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Itali

-

10.5%

Është rritur

-

Portugali

-

-

Është rritur

< 1 vjeç

Turqi

-

Është rritur

1-5 vjeç

Lituani

-

Është rritur

>5 vjeç

-

-

-

-

Është rritur

< 1 vjeç

0.80% -5.7%
12.8%
- 16%

Slloveni
Estoni

-

3%

Kroaci
Rumani

-

-

Të qëndrueshme

-

Hungari

-

-

-

-

Serbi

-

-

-

-

Gjeorgji

-

-

E qëndrueshme

-

Letoni

-

-

Është rritur

1-5 vjeç

Bjellorusi

-

-

-

-

Republik
a Çeke

-

-

Të qëndrueshme

-

Rusi

-

-

-

-

Bullgari

-

-

Është rritur

>5vjeç

Ukrainë

-

-

-

-

Moldavi

-

-

-

-

Danimark
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12% 3.6%

1.2%

-

-

Norvegji

6.8%

-

Është rritur

1-5 vjeç

Island

2%

16.2%

Është rritur

1-5 vjeç

Suedi

3.2%11%

5.3%

Është rritur

1-5 vjeç

Finland

9.2 %

-

Të qëndrueshme

-
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Në tabelën 3.4 është paraqitur frekuenca e alergjisë ushqimore sipas karakteristikave
sociodemografike të nxënësve të marrë në analizë. Nga 2988 femra të marra në analizë
312 kanë rezultuar pozitive ndaj alergjisë ushqimore dhe 2676 kanë rezultuar negative me
ndryshim statistikisht të rëndësishëm midis tyre, këtë e tregon vlera e p<0.01 tregon që
ka sinjifikancë.
Nga 2212 meshkuj të marrë në analizë 129 kanë rezultuar pozitiv per alergjinë ndaj
ushqimeve dhe 2083 kanë rezultuar negative, këtë e tregon vlera e p<0.01 tregon që ka
sinjifikancë. Të grupmoshës 6-10 vjeç janë 2880 nxënës ku positive janë 272 nxënës. Të
grupëmoshës 11-15 vjeç janë 2320 nxënës ku pozitivë janë 169 nxënës. Me vendbanim
urban janë 3277 nxënës ku 333 janë pozitivë. Me vendbanim rural janë 1923 raste ku 108
janë pozitivë. Shumica e nxënësve janë me gjendje ekonomike të ulët dhe të mesme.

Tabela 3.4 Frekuenca e Alergjisë Ushqimore sipas karakteristikave
sociodemografike
Variablat

Total
n (%)

Pozitive
n (%)

Negative
n (%)

P value

Femra

2988 (57.5)

312 (10.4)

2676 (89.6)

<0.01

Meshkuj

2212 (42.5)

129 (5.8)

2083 (94.2)

6-10

2880 (55.4)

272 (9.4)

2608 (90.6)

11-15

2320 (44.6)

169 (7.3)

2151 (92.7)

Urban

3277 (63.0)

333 (10.2)

2944 (89.8)

Rural

1923 (37.0)

108 (5.6)

1815 (94.4)

E ulët

1234 (23.7)

56 (4.5)

1178 (95.5)

E mesme

2987 (57.4)

254 (8.5)

2733 (91.5)

981 (18.9)

131 (13.4)

850 (86.6)

Gjinia

Grupmosha, vite
<0.01

Vendbanimi
<0.01

Gjendja ekonomike

E lartë
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Figura 3.6 Shpërndarja e rasteve me Alergji sipas karakteristikave
sociodemografike
Në figurën 3.6 është paraqitur shpërndarja e rasteve me alergji sipas karakteristikave
sociodemografike.
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Në lidhje me gjininë 312 (10.4%) raste ishin femra dhe 129 (5.8%) raste meshkuj, pra
frekuenca ishte më e lartë tek femrat me ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet
tyre (χ2 = 34.2 p<0.01).
Rezultuan gjithashtu më shumë raste te grupmosha 6-10 vjeç 272 (9.4%) sesa te ajo e
adoleshencës së hershme 11-15 vjeç 169 (7.3%), me ndryshim statistikisht të
rëndësishëm ndërmjet tyre (χ2 = 8.1 p<0.01).
Vendbanimi luante gjithashtu një rol të rëndësishëm në zhvillim e alergjive, sepse
frekuenca e alergjisë është më e lartë te femijët që jetojnë në zonë urbane me 333
(10.2%) raste krahasuar me 108 (5.6%) raste me vendbanim rural, me ndryshim
statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre (χ2 = 31.6 p<0.01).
Me rritjen e gjendjes ekonomike, gjithashtu, vihet re që rritet dhe frekuenca e reaksioneve
alergjike tek femijët, me 56 (4.5%) raste te ata me gjendje ekonomike të ulët, 254 (8.5%)
raste me gjendje ekonomike të mesme dhe 131 (13.4%) raste me gjendje ekonomike të
lartë, me ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre (χ2 = 54.7 p<0.01).

3.3 Shoqërimi i alergjisë me karakteristikat sociodemografike
Për analizën e të dhënave kemi përdorur dhe regresionin logjistik dhe analizën univariate
për të parë se sa e fortë është lidhja e pranisë ose mungesës së alergjisë së shkaktuar nga
ushqimet, me praninë ose mungesën e karakteristikave të tjera të marra në analizë (ku
përfshihen ato sociodemografike dhe klinike).
Është konsideruar statistikisht e rëndësishme vlera e OR (Odds ratio) dhe vlera e p≤0.05.
Kur vlerat e OR dalin më të mëdhaja se 1(OR>1) atëhere kemi një shoqërim statistikisht
të rëndësishëm të alergjisë me karakteristikat e tjera të marra në analizë Orhan F, Karakas T,
Cakir M et al 2009).
Nga tabela 3.5 shohim se vlera e OR për femrat është 1.9, pra më e madhe se 1 e cila
tregon se kemi sinjifikancë ose ndryshueshmëri midis femrave dhe meshkujve të marrë
në analizë.
Për grupmoshën 6-10 vjeç vlera e OR-së është 1.3 pra më e madhe se 1 e cila tregon se
kemi sinjifikancë ose ndryshueshmëri midis dy grupmoshave. Pjesa më e madhe e
nxënësve janë me vendbanim urban, vlera e OR 1.9. Shumica e nxënësve janë me gjëndje
ekonomike të mesme vlera e OR 3.2.

Ana Kalemaj

62

Alergjitë Ushqimore Dhe Intoleranca Në Një Kampion Popullate Të Fëmijëve Dhe Adoleshencës Së
Hershme

Tabela 3.5 Shoqërimi i alergjisë me karakteristikat sociodemografike dhe klinike.
Regresioni logjistik. Analiza Univariate
Variablat

OR

95%CI

P

Gjinia
Meshkuj

Ref.

Femra

1.9

1.52 – 2.32

<0.01

Grupmosha, vite
6-10

1.3

1.10 – 1.64

<0.01

11-15

Ref.

Vendbanimi
Rural

Ref.

Urban

1.9

1.51 – 2.38

<0.01

Gjendja ekonomike
E ulët

Ref.
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E mesme

3.2

2.34 – 4.48

<0.01

E lartë

2.0

1.45 – 2.63

<0.01
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E lartë
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Figura 3.7 Shoqerimi i alergjisë me karakteristikat sociodemografike
Në studim u gjet shoqërim statistikisht i rëndësishëm i alergjisë me:
 Gjininë femërore: OR =1.995%CI (1.52 – 2.32) p<0.01
 Grupmoshën 6-10 vjeç:OR=1.3

9%CI (1.10 – 1.64)p<0.01

 Vendbanimin urban:OR=1.995%CI (1.51 – 2.38)p<0.01
 Arsimin e mesëm: OR=3.295%CI (2.34 – 4.48) p<0.01
 dhe të lartë OR=2.095%CI (1.45 – 2.63) p<0.01

3.4 Rezultatet e analizave serologjike
Më tej u analizuan serumet e 441 nxënësve që kishin shenja klinike ose mendonin se
kishin alergji nga ushqimet.
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Serumet e këtyre individëve ishin analizuar përmes ELISA test për të përcaktuar nivelet e
IgE specifike për alergjenët më të përhapur dhe për rastet me alergji, u analizuan dhe IgEtë përkatëse.
Tabela 3.6 Niveli i IgE specifike sipas ELISA
Specificiteti i IgE-ve N. rasteve (N=441) % rasteve Niveli i specificitetit
21
5%
> 100 IU/ml
Shumë I lartë
I lartë

36

8%

0.70-100 IU/ml

Moderuar

44

10%

0.36-0.69 IU/ ml

I ulët

340

77%

< 0.35 IU/ml

Sipas analizave, 340 (77%) e të gjitha rasteve rezultuan jo alergjikë nga ushqimi, (IgE
specifike <0,35 IU/ml), 44 (10%) e gjithë rasteve të analizuara rezultuan me nivel të
moderuar 0,36-0,69 IU/ml, 36 (8%) raste rezultuan me nivel të lartë të IgE specifike nga
0,70-100 IU/ml dhe 21(5%) me nivel ekstremisht të lartë me mbi 100 IU/ml. Pra, duke
marr parasysh vetëm nivelin e IgE-ve dhe duke konsideruar alergjikë ata me nivel më të
lartë se 0.36 IU/ml, rreth 23% rezultojnë alergjik ndaj ushqimit. (tabela3.6)

Figura 3.8 Niveli i IgE specifike sipas ELISA
Gjithashtu ne vrojtuam dhe nivelin e eozinofilisë, sepse niveli i tyre tregon rritje në rastet
e alergjive, e sidomos e alergjive të shkaktuara nga ushqimi.
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3.5 Eozinofilia në individët me alergji ushqimore
Gjithashtu ne vrojtuam dhe nivelin e eozinofilisë, sepse niveli i tyre tregon rritje në rastet e
alergjive, e sidomos e alergjive të shkaktuara nga ushqimi, në këtë mënyrë shmangëm edhe ato
raste që mund të rezultonin të dyshimta vetëm me analizën e IgE-ve specifike.

Tabela 3.7 Eosinofilia në individët me alergji ushqimore
Niveli i eozinofileve

N. rasteve

% me eozinofili

I ulët (<700/mm3)

375

85%

Mesatar (0,7-0,8 x
10³/mm3)

40

9%

I lartë (0,8-0,9 x
10³/mm3)

26

6%

Total

441

100%

Figura 3.9 Eozinofilia në individët me alergji ushqimore

Në Tabelën 3.7 paraqiten se si kanë variuar vlerat e eozinofilsë, në gjakun apo serumin e
nxënësve të diagnostikuar.
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Vihet re se në 375 (85%) raste niveli i eozinofileve është i ulët (<700/mm3), në 40 (9%)
raste niveli i eozinofileve është mesatar (0.7-0,8 x 10³/mm3), dhe vetëm në 26 (6%) të
rasteve numri i eozinofileve ishte i lartë (0.8 - 0.9 x 10³/mm3).
Kjo rritje e numrit të eozinofileve në këta individë me më shumë se 0,7 x 10³/mm3, të çon
në hipotezën se eozinofilia e përcaktuar si një rritje e numrit të qelizave eozinofile në
gjakun periferik është një bashkëshoqëruese e përgjigjes imune në reaksionin e shkaktuar
nga ushqimet.
Këto shifra thuajse janë të përafërta me përqindjet e niveleve të IgE specifike, gjë që
tregon një bashkëshoqërim sinjifikativ të tyre me alergjitë ushqimore.

3.6 Frekuenca e ushqimeve që shkaktojnë alergji
Ne analizuam, me tëj, me hollësi ushqimet që shkaktonin alergji tek femijët.
I ndame ato sipas makro-kategori ushqimesh, dhe rezultoi që shumica e reaksioneve ishte
ndaj produkteve të bulmetit, si veza, me një përqindje 44.4% dhe qumështi i lopës (8.4%)
(Lee YH, 1992). që së bashku përbënin 54.8% të gjithë grupit (Park M, Kim D, 2014);
vijonin më pas frutat e thata me 26.5% në total të raseve (14.3% për arrat dhe frutat e
thata si stikat, lajthitë dhe 12.2% për kikirikat) (Kallio P, Salmivesi S, 2011).
Në rradhë ishte pastaj grupi i drithërave dhe perimeve me gati 12.2% dhe sidomos me
alergji ndaj grurit (7.9%) që mundet të lidhet dhe me intoleracën ndaj glutenit, ndërsa
frekuenca ishte shumë e ulët për sojën (3.4%), si pasojë e përdorimit të vogël të këtij
produkti në tryezat shqiptare (Kallio P, Salmivesi S, 2011).
Grupi i fundit, po jo më pak i rëndësishëm është i përfaqësuar nga frutat e freskëta, si
pjeshka, molla dhe luleshtrydhet, që së bashku përbëjnë 3.2% të gjithë kampionit(Park M,
Kim D, 2014).
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Tabela 3.8 Llojet e ushqimeve që shkaktojnë alergji
Alerg
jenët
Bulmeti

N

%

204

46.3

Qumësht lope

37

8.4

Fruta të thata
Arra dhe fruta të thata

63

14.3

Kikirika

54

12.2

Drithëra dhe perime
Grurë

35

7.9

Soya

15

3.4

4

0.9

11

2.5

Peshk

4

0.9

Fruta të freskëta
Pjeshkë

7

1.6

Mollë

3

0.7

Luleshtrydhe

2

0.5

Domate

1

0.2

Banane dhe fruta ekzotike

1

0.2

441

100

Vezë

Susam dhe fara
Produktet e detit
Midhje

Total
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Figura 3.10 Llojet e ushqimeve që shkaktojnë alergji
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Në tabelën 3.9 është paraqitur shpërndarja e alergjive ndaj ushqimit sipas rajoneve
përkatëse. Nga tabela shohim se në Australi shkaktarët krysorë të alergjisë janë veza dhe
kikirikat tek të dyja grupmoshat < 5 vjeç dhe > 5 vjeç, simptomat më të shpeshta janë të
ndërmjetësuara nga IgE-ja dhe parandalimi i alergjisë është një shqetësim i shpeshtë te
prindërit(Bucchini L1, Guzzon A, 2014). Për Zelandën e Re nuk ka të dhëna.
E njëjta situatë paraqitet edhe në Amerikë dhe në Azi. Në Europën Perëndimore shkaktar
kryesor i alergjisë është qumështi i lopes dhe peshku. Në Europën Qëndrore dhe vendet
Nordike alergjeni kryesor është qumështi i lopes. Për shtete si Hungari, Serbi nuk ka të
dhëna (Bucchini L1, Guzzon A, 2014).
Tabela 3.9 Shpërndarja e alergjive ndaj ushqimit sipas rajoneve
Rajoni

Oqeani

Azi

Vendi

Shkaktarët ushqimor më të shpeshtë
ndaj alergjive

Simptomat më
të shpeshta
(IgE, jo IgE,
ose të dyja )

Parandalimi
alergjisë
është
shqetësim i
zakonshëm
tek
prindërit ?

< 5 vjeç

> 5 vjeç

Australi

Vezë, kikirikë,
qumësht lope, arra,
dhe sojë

Vezë, kikirikë,
qumësht lope, arra,
sojë dhe fruta deti

E ndërmjetësuar
nga IgE

I shpeshtë

Zelanda e Re

Asnjë e dhënë

Asnjë e dhënë

E ndërmjetësuar
nga IgE

I shpeshtë

Kinë

Vezë, kikirikë,
qumësht lope,
peshk, karkalecë
deti dhe fruta

Vezë, kikirikë,
qumësht lope, dhe
peshk

E ndërmjetësuar
nga IgE

-

Japoni

Vezë, kikirikë,
qumësht lope,
peshk, grurë dhe
fruta

Vezë, kikirikë,
qumësht lope,
butakë, grurë dhe
fruta

E ndërmjetësuar
nga IgE

I shpeshtë

Kore

Vezë, kikirikë,
qumësht lope, grurë
(sojë dhe peshk)

Vezë (6-7
vjeç),butakë dhe
fruta (12-13vjeç

(Karakteristika
të IgE-së dhe jo
të IgE-së)

I shpeshtë

(arra,fruta të thata
dhe drithëra)
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Amerika e
Veriut

Filipine

Fruta deti, vezë,
qumësht sojë,
kikirikë

Butakë, kikirikë,
peshk (vezë,
qumësht lope, sojë)

(Karakteristika
të IgE-së dhe jo
të IgE-së)

I rrallë

Kanada

vezë, qumësht lope,
sojë, kikirikë, arra
dhe peshk

vezë, qumësht lope,
grurë, kikirikë, arra,
fruta deti

E ndërmjetësuar
nga IgE

I shpeshtë

SHBA

vezë, qumësht lope,
butakë, kikirikë,
arra dhe peshk
(sojë)

vezë, qumësht,
butakë, kikirikë,
arra

E ndërmjetësuar
nga IgE

I shpeshtë

Kolumbi

Vezë, qumësht lope,
fruta deti, perime

vezë, qumësht, fruta
deti, mish, fruta dhe
perime

(Karakteristika
të IgE-së dhe jo
të IgE-së)

-

Meksikë

vezë, qumësht lope,
peshk, karkaleca
deti, sojë(grurë)

vezë, qumësht ,
peshk, sojë, grurë
(të tjera si: fasule,
kakao, mango
djegës) luleshtrydhe

E ndërmjetësuar
nga IgE

I shpeshtë

Argjentinë

vezë, qumësht lope,
sojë, grurë, kikirikë

Qumësht lope,
kikirikë, arra bajme,
butakë, peshk

E ndërmjetësuar
nga IgE

I rrallë

Brazil

vezë, qumësht lope,
sojë, grurë, misër

peshk, butakë, arra,
kikirikë, vezë

E ndërmjetësuar
nga IgE

Nganjëherë

Mbretëria e
Bashkuar

peshk, qumësht
lope, arra, kikirikë,
vezë

peshk, arra, kikirikë,
vezë, qumësht lope
(vëzhgime klinike)

E ndërmjetësuar
nga IgE

I shpeshtë

Gjermani

peshk, qumësht
lope, grurë, kikirikë,
sojë, vezë

grurë, kikirikë, arra,
mollë,fruta të tjera
dhe perime

(Karakteristika
të IgE-së dhe jo
të IgE-së)

I shpeshtë

Amerika
Qendrore
dhe Jugore

Europa
Perëndimo
re
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Europa
Qendërore
dhe
Lindore

Ana Kalemaj

Greqi

Qumësht, vezë,
peshk, fruta,
bishtaja

Qumësht, vezë,
butakë, fruta,
bishtaja, kikirikë

E ndërmjetësuar
nga IgE

Nganjëherë

Hollandë

Qumësht, vezë,
kikirikë, arra,
(vëzhgime klinike)

kikirikë,arra,
dardhë, kivi

E ndërmjetësuar
nga IgE

-

Belgjikë

Qumësht lope, vezë,
sojë, grurë

Qumësht, vezë,
fruta, bishtajë,
grurë, arra, peshk,
perime

(Karakteristika
të IgE-së dhe jo
të IgE-së)

-

Francë

Qumësht lope,vezë,
peshk, kivi, arra dhe
karkaleca deti

Qumësht lope,vezë,
peshk, kivi, arra,
kikirikë dhe
karkaleca deti

E ndërmjetësuar
nga IgE

-

Austri

Qumësht lope,vezë,
grurë, peshk,
kikirikë

Qumësht,fruta,
grurë, vezë,
perime,arra

-

I shpeshtë

Spanjë

Qumësht lope,vezë,
peshk

Fruta, arra, butakë,
vezë, qumësht,
peshk, bishtaja,
drithëra, perime

(Karakteristika
të IgE-së dhe jo
të IgE-së)

-

Itali

Qumësht, vezë,
grurë

Qumësht, vezë,
grurë, fruta, arra,
peshk, perime

(Karakteristika
të IgE-së dhe jo
të IgE-së)

-

Turqi

Qumësht lope, vezë,
grurë, mish lope,
kikirikë

Qumësht lope, vezë,
mish lope, peshk,
kivi, kakao, arra

E ndërmjetësuar
nga IgE

Nganjëherë
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Lituani

Qumësht, vezë,
grurë, kikirikë
(patate dhe peshk)

Vezë, qumësht lope,
fruta

(Karakteristika
të IgE-së dhe jo
të IgE-së)

-

Kroaci

Qumësht lope, vezë,
grurë, kikirikë, sojë

Peshk, pulë,
kikirikë, sojë, patate

(Karakteristika
të IgE-së dhe jo
të IgE-së)

Nganjëherë

(bazuar në
praktikën klinike)

(bazuar në praktikën
klinike)

Qumësht
lope,vezë,grurë,
pulë, karrotë

Vezë, mish, grurë,
fruta,arra

E ndërmjetësuar
nga IgE

I rrallë

Rumani

(bazuar në praktikën
klinike)

Hungari

-

-

-

-

Serbi

-

-

-

-

Bulgaria

Qumësht lope, vezë,
sojë, kivi, pjeshkë

Kikirikë, lajthi,
peshk, karkalecë
deti, perime

E pa
ndërmjetësuar
nga IgE

Nganjëherë

(bazuar në praktikën
klinike)
Rajonet
Nordike

Danimarkë

Qumësht lope, vezë,
kikirikë (peshk dhe
sojë)

Perime,qumësht
lope, fruta, arra,
bishtaja, fruta deti,
grurë

E ndërmjetësuar
nga IgE

-

Norvegji

Qumësht lope, vezë,
fruta, perime, arra, ,
peshk, drithëra

-

E ndërmjetësuar
nga IgE

I shpeshtë

Suedi

Qumësht lope, vezë,
peshk, grurë, arrë,
sojë

Qumësht lope, vezë,
peshk, kikirikë, arrë,
sojë

E ndërmjetësuar
nga IgE

I shpeshtë

Finlandë

Qumësht lope, vezë,
peshk, grurë, arrë,
perime, fruta

Qumësht, vezë,
grurë, arrë, perime,
fruta

(Karakteristika
të IgE-së dhe jo
të IgE-së)

-

3.7 Rezultatet e faktorëve të tjerë të lidhur me familjen
Analiza vijoi në aspektet socio-demografike të kampionit në studim, si dhe ato të lidhura
me shtatëzaninë dhe vitin e parë të jetës së fëmijës. Kjo periudhë e jetës është themelore
për krijimin e tolerancës imunitare ndaj agjentëve jo patologjikë të ushqimeve.
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Tabela 3.10 Faktorë të lidhur me familjen
Variablat

Total Grup-mosha n (%)
n (%)

6 – 10 vj

P
11-15 vj

Histori familiare per atopi
PO (n=318)
Rinite alergjike

118(37.1)

76(64.4)

42(35.6)

<0.01

84(26.4)

65(77.4)

19(22.6)

<0.01

Alergji ushqimore

116(36.5)

77(66.4)

39(33.6)

<0.01

Struktura familjare
1 fëmijë

106(24.0)

89(84.0)

17(16.0)

<0.01

>1

335(76.0)

183(54.6)

152(45.4)

Kafshe ne shtepi
Jo

132 (30.0)

65 (63.7)

67 (65.7)

309 (70.0)

207 (67.0)

102 (33.0)

Kujdes ditor parashkollor
Në shtëpi

282 (63.9)

174 (61.7)

108 (38.3)

Çerdhe/Kopësht

159 (36.1)

98 (61.6)

61 (38.4)

Dermatit

Po
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Figura 3.11 Historia familiare për Atopi
Së pari u analizua historia familiare për atopi, në këtë grup u përfshinë riniti alergjik,
dermatiti dhe alergjitë ushqimore që mundet të ishin shfaqur tek të paktën një prind ose te
fëmijët e tjerë në familje dhe në total rezultoi që 318 (72%) e nxënësve kishin histori
familjare për atopi, p<0.01
Histori familjare për rinite alergjike referuan 118 ose 37.1% të nxënësve, nga të cilët 76
(64.4%) ishin të grupmoshës 6-10 vjeç dhe 42 (35.5%) të grupmoshës 11-15 vjeç,
Histori familjare për Dermatit u konstatuan 84 ose 26.4% të nxënësve, nga të cilët 65
(77.4%) ishin te grupmoshës 6-10 vjeç dhe19 (22.6%) të grupmoshës 11-15 vjeç;
Histori familjare për Alergji ushqimore u konstatuan 116 ose 36.5% të nxënësve, nga të
cilët 77 (66.4%) ishin të grupmoshës 6-10 vjeç dhe 39 (33.6%) të grupmoshës 11-15 vjeç;
Duke analizuar strukturën familjare, u vu re që 335 (76%) të fëmijëve jetojnë me të
paktën një vëlla ose motër, nga të cilët 183 (54.6%) ishin të grupmoshës 6-10 vjeç dhe
152 (45.4%) të grupmoshës 11-15 vjeç
106 (24%) fëmijë ishin të vetëm, nga të cilët 89 (84%) ishin të grupmoshës 6-10 vjeç dhe
17 (16%) të grupmoshës 11-15 vjeç;
U analizua dhe prania e kafshëve në shtëpi, të cilat kanë potencial për zhvillimin e
alergjisë jo-ushqimore.
309 (70%) e fëmijëve referuan që mbanin kafshë në shtëpi nga të cilët 207 (67%) ishin të
grupmoshës 6-10 vjeç dhe 102 (33%) të grupmoshës 11-15 vjeç;
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Figura 3.12 Faktorë të lidhur me familjen
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Një aspekt shumë i rëndësishëm është kontakti i hershëm me fëmijë të tjerë si për
zhvillimin e imunitetit ndaj sëmundjeve ngjitëse, por dhe për tolerancën ndaj alergjenëve;
Ky aspekt u vlerësua duke marrë parasysh mënyrën e përkujdesjes parashkollore e cila
mundet të zhvillohej në çerdhe/kopësht ose në shtëpi: 282 (63.9%)fëmijë janë mbajtur në
shtëpi ndërsa159 (36.1%) në çerdhe/kopësht, p<0.01.
Në lidhje me grupmoshën, 174 (61.7%) e fëmijëve të mbajtur në shtëpi janë të
grupmoshës 6-10 vjeç dhe 108 (38.3%) e tyre të grupmoshës 11-15 vjeç(Park M, Kim D,
2014).
98 (61.6%) e fëmijëve që kanë frekuentuar Çerdhe/Kopësht janë të moshës 6-10 vjeç dhe
61 (38.4%) e tyre të grupmoshës 11-15 vjeç.
Tabela 3.11 Faktorët maternë dhe të ushqyerjes infantile sipas grupmoshës
Total
(N=441)

6-10 vj
n (%)

11-15 vj
n (%)

P

Natyrale

240 (54.4) 118 (42.9)

122 (50.8)

0.07

Çesariane

201 (45.6) 154 (76.6)

47 (23.4)

Vit. D

125 (28.3)

67 (53.6)

58 (46.4)

Asnjë suplement

316 (71.7) 205 (64.9)

111 (35.1)

<4 muaj ose jo

252 (57.1) 173 (68.7)

79 (31.3)

>4-6 muaj

189 (42.9)

99 (52.4)

90 (47.6)

153 (60.7)

89 (58.2)

64 (41.8)

99 (39.3)

53 (53.5)

46 (46.5)

<4-6 muaj

283 (64.2) 186 (65.7)

97 (34.3)

>4-6 muaj

158 (35.8)

72 (45.6)

Lindja

Dieta gjate shtatzanisë
<0.01

Dieta <1 vjeç - Ushqyerje me gji
<0.01

Formula e qumështit (N=252)
I pa-hidrolizuar
Pjesërisht & plotësisht i hidrolizuar

<0.01

Ushqime të ngurta
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Figura 3.13 Faktorët maternë dhe të ushqyerjes infantile
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Më tej analizuam faktorët të lidhur me shtatzëninë, lindjen dhe dietën gjatë vitit të pare të
jetës.
Dihet se lindja vaginale përforcon imunitetin e fëmijës dhe i dhuron florën bakteriale e
cila ndihmon në mirëqënien e foshnjës. Në total 54.4% e nxënësve kanë lindur me
mënyrën natyrale, kundrejt atyre që kanë lindur me ndërhyrje kirurgjikale çesariane
(45.6%),p=0.07.
Në lidhje me grupmoshën: 118 (42.9%) e nxënësve me lindje natyrale janë të grupmoshës
6-10 vjeç dhe 122 (50.8%) të grupmoshës 11-15 vjeç.
154 (76.6%) e nxënësve me lindje çesariane janë të grupmoshës 6-10 vjeç dhe 47
(23.4%) të grupmoshës 11-15 vjeç.
Vitamina D si suplement gjatë shtatëzanisë dihet se ul proporcionin e alergjive te foshnja,
në rastin e grupit tonë, vetëm 28.3% e nënave ka marrë këtë suplement, sepse kjo
praktikë nuk është akoma e përhapur, p<0.01.
Në lidhje me grupmoshën: 67 (53.6%) e nxënësve që kanë marrë vit. D janë të
grupmoshës 6-10 vjeç dhe 58 (46.4%) të grupmoshës 11-15 vjeç(Park M, Kim D, 2014).
205 (64.9%) e nxënësve që nuk kanë marrë asnjë suplement janë të grupmoshës 6-10 vjeç
dhe 111 (35.1%) të grupmoshës 11-15 vjeç.
Faktori mbrojtës tjetër kundër alergjive ushqimore është dhënia e gjirit për më shumë se 6
muaj të jetës dhe, gjithashtu, mosdhënia e ushqimeve të tjera përveç qumështit të gjirit
foshnjave deri në moshën 4 mujore. Te kampioni në studim 57.1% e fëmijëve kanë pirë
qumësht gjiri më pak se 4 muaj, ndërsa rreth 43% e tyre kanë pirë qumësht gjiri më
shumëse 4 – 6 muaj p<0.01.;
Në lidhje me grupmoshën: 173 (68.7%) e nxënësve që kanë pirë qumësht gjiri më pak se
4 muaj janë të grupmoshës 6-10 vjeç dhe 79 (31.3%) të grupmoshës 11-15 vjeç.
99 (52.4%) e nxënësve që kanë pirë qumësht gjiri >4-6 muaj janë të grupmoshës 6-10
vjeç dhe 90 (47.6%) të grupmoshës 11-15 vjeç.
Kur nuk është I disponueshëm qumështi i nënës atëherë duhet të preferohet formula e
qumështit artificial totalisht ose pjesërisht i hidrolizuar: ky lloj ka potencial më të ulët për
zhvillimin e alergjive.
Qumështi artificial është përdorur tek fëmijët të cilët janë ushqyer me gji për më pak se 4
muaj ose jo:
U analizuan ata që janë ushqyer me gji për më pak se 4 muaj ose jo, dhe janë pyetur nënat
se cilin lloj qumështi artificial kishin preferuar.
Rezultoi që pjesa më e madhe e fëmijëve 60.7% kishin pirë qumësht të pa
hidrolizuar,p<0.01(Park M, Kim D, 2014)
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Në lidhje me grupmoshën: 89 (58.2%) e nxënësve që kanë pirë qumësht të pa hidrolizuar
janë të grupmoshës 6-10 vjeç dhe 64 (41.8%) e grupmoshës 11-15 vjeç.
53 (53.5%) e nxënësve që kanë marrë qumësht pjesërisht & plotësisht të hidrolizuar janë
të grupmoshës 6-10 vjeç dhe 46 (46.5%) të grupmoshës 11-15 vjeç.
Ushqimet e ngurta janë përdorur në moshën <4-6 muaj në 283 (64.2%) fëmijë ndërsa në
moshën <4-6 muaj në 158 (35.8%) fëmijë p<0.01.
Në lidhje me grupmoshën: 186 (65.7%) e nxënësve që kanë përdorur ushqimet e ngurta
në moshën <4-6 muaj janë të grupmoshës 6-10 vjeç dhe 97 (34.3%) të grupmoshës 11-15
vjeç.
86 (54.4%) e nxënësve që kanë përdorur ushqimet e ngurta në moshën >4-6 muaj janë të
grupmoshës 6-10 vjeç dhe 72 (45.6%) të grupmoshës 11-15 vjeç.
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Tabela 3.12 Shoqërimi i alergjisë me faktorët maternë dhe të ushqyerjes infantile
sipas grupmoshës Regresioni logjistik. Analiza Univariate
Variablat
Histori familiare për atopi
Jo
Po

OR

95%CI

P

Ref.
2.8

1.81 - 427

<0.01

Struktura familjare
1 fëmijë
>1

Ref.
0.2

0.13 – 0.4

<0.01

Kafshë në shtëpi
Jo
Po

Ref.
2.1

1.38 – 3.16

<0.01

Kujdes ditor parashkollor
Në shtëpi
Çerdhe/Kopësht

Ref.
0.9

0.66 – 1.48

0.9

Lindja
Natyrale
Çesariane

Ref.
3.3

2.24 – 5.12

<0.01

Dieta gjatë shtatzanisë
Vit. D
Asnjë suplement

Ref.
1.6

1.05 – 2.43

0.03

Dieta <1 vjeç - Ushqyerje me gji
<4 muaj ose jo
>4-6 muaj

Ref.
0.5

0.34 – 0.74

<0.01

Formula e qumështit (N=252)
I pa-hidrolizuar
Pjeserisht & plotësisht i hidrolizuar

Ref.
0.8

0.49 – 1.37

0.5

Ushqime të ngurta
<4-6 muaj
>4-6 muaj

Ref.
0.6

0.41 – 0.92

0.02
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Histori familiare për atopi
Jo
Po
Struktura familjare
1 fëmijë
>1
Kafshë në shtëpi
Jo
Po
Kujdes ditor parashkollor
Në shtëpi
Çerdhe/Kopësht
Lindja
Natyrale
Cesariane
Dieta gjatë shtatzanisë
Vit. D
Asnjë suplement
Dieta <1 vjeç - Ushqyerje me gji
<4 muaj ose jo
>4-6 muaj
Formula e qumështit (N=252)
I pa-hidrolizuar
Pjeserisht & plotësisht i hidrolizuar
Ushqime të ngurta
<4-6 muaj
>4-6 muaj
0.1

1
OR (95%CI)

10

Figura 3.14 Shoqërimi i alergjisë me karakteristikat sociodemografike dhe klinike.
Regresioni logjistik. Analiza Univariate
Nxënësit e grupmoshës 6-10 vjeç:
-kanë një përqindje më të lartë të historisë familjare përatopi, një përqindje më e madhe e
tyre janë fëmijë të vetëm, mbajnë kafshë në shtëpi, kanë lindur me lindje çesariane dhe
nuk kanë marrë asnjë suplement krahasuar me nxënësit e grupmoshës 11-15 vjeç;
-gjithashtu një përqindje më e lartë e tyre është rritur në shtëpi, ka pirë më pak qumësht
gjiri dhe kanë filluar më herët ushqimet e ngurta dhe kanë konsumuar formulë qumështi
të pa-hidrolizuar krahasuar me nxënësit e grupmoshës 11-15 vjeç;
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3.8 Vlerësimi i Intolerancës
Në studim rezultoi që intolerantë ishin 156 (3%) e nxënësve, Intolerantë dhe Alergjikë
ishin 22 (0.4%) e tyre dhe vetëm alergjikë 419 (8.1%).
Nga analizat e intolerancës, rezultoi që ajo më e përfaqësuara ishte intoleranca ndaj
laktozës (52.6% mbi një kampion me 156 pacientë intolerantë), vijonte ajo ndaj glutenit
me 25% dhe pastaj ndaj vezës dhe frutave të thata.

Tabela 3.13 Intoleranca Ushqimore
Intolerantë
156 (3%)
-

Laktozë 82 (52.6%)

-

Gluten 39 (25%)

-

Vezë

-

Fruta të thata 15 (9.6%)

Intolerantë dhe
Alergjikë
22 (0.4%)

Alergjikë
419 (8.1%)

Total
(n=5200)
20 (12.8%)

Figura 3.15 Frekuenca e Intolerancës ushqimore
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Figura 3.16 Intoleranca dhe alergjia

3.9 Analiza e rasteve të dyshuara për Celiaki
U interesuam më tej për intolerancën ndaj glutenit, sepse shpesh ajo fsheh diagnozën e
celiakisë(Mëki M, Mustalahti K, 2003; 348: 2517-24). Në këtë rast u morën në pyetje fëmijët që
kishin intolerancë ndaj glutenit (39): Nga këta 20 kishin shenja dhe simptoma tipike te
celiakisë (0.4% e gjith kampionit në studim) si psh diare kronike, fryrje barku, rritje e
vonuar të fëmijës(Ortolanin C, Pastorello EA, 2006). Nuk u realizuan analizat për konfirmimin
e kësaj diagnoze, sepse kjo vjen vetëm nga biopsia e duodenit.
Tabela 3.14 Rastet e dyshuara per Celiaki
CELIAKIA
Rastet e dyshuara për Celiaki

Ana Kalemaj

20
-

9 diare kronike

-

3 rritje e vonuar

-

4 fryrje abdominale

-

4 Simptoma të ndryshme

84

Alergjitë Ushqimore Dhe Intoleranca Në Një Kampion Popullate Të Fëmijëve Dhe Adoleshencës Së
Hershme

3.10 Rezultatet e BMI-së dhe lidhja e saj me alergjinë
BMI mesatare e femrave është M= 17.92 (± 3.87) ndërsa e meshkujve është
M=17.87 (± 3.99), pa ndryshim sinjifikant ndërmjet tyre (t=0.1 p=0.8).
35

30

Gjinia
Femra
Meshkuj

BMI

25

20

15

10

Rural

Urban

Rural

Urban

Figura 3.17 Krahasimi i BMI sipas gjinisë dhe vendbanimit

BMI mesatare në zonën rurale është më e vogël M= 10.07 ( ± 0.28) krahasuar me zonën
urbane M=18.16 (±4.10), me ndryshim sinjifikant ndërmjet tyre (t=3.2 p<0.01).
Ndërveprimi i gjinisë me vendbanimin nuk ndikon mbi BMI (ANOVA two way Fratio=0.3 p=0.5).
Sipas analizave rezultoi se ka nje lidhje ose varësi midis BMI-së dhe rasteve të
evidentuara me alergji ushqimore, këtë e tregon dhe vlera e (p≤ 0.05).Vihet re një rritje e
alergjisë ushqimore me rritjen e masës trupore të individëve të marrë në analizë (Moneret
VD, 1998).
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IV. DISKUTIMI I REZULTATEVE
 Studimi ynë kishte si objektiv analizën e prevalencës së alergjive dhe
intolerancave ushqimore në një kampion fëmijësh nga mosha 6 deri në 15 vjeç, të
marrë nga shkolla në të gjithë vendin.
 Alergjitë ushqimore përbejnë një problem në rritje, sidomos në vendet
perëndimore. Me ndryshimin e gjëndjes ekonomike, të kushteve dhe stilit të jetës
në Shqipëri cilësohet një trend i ngjashëm me këto vënde.
 Të dhënat për prevalencën e alergjisë ndaj ushqimit në këtë studim ashtu si të
dhënat e studimeve të mëparshme janë përftuar nga pyetësorët, ndonëse ka disa
vënde në Europën Lindore Qëndrore dhe Jugore, Afrikë, dhe Lindjen e
Mesme(shih figurën 4.1), ku të dhënat e prevalencës ndaj alergjisë ushqimore të
çfarëdo lloji ende mungojnë (Prescott et al., 2013).
 Nga këto pyetësorë, rezultoi një përqindje mjaft e lartë fëmijësh me shenja
alergjie ndaj ushqimit, përafërsisht 8.5%, gjithashtu një grup i vogël (0.4%) kishte
pasur dhe intolerancë dhe alergji ndaj ushqimit, dhe grupi i fundit kishte shfaqur
vetëm intolerancë (3%). Kjo situatë mundet të reflektojë një stil jetese që i afrohet
gjithmonë e më shumë perëndimit, me largimin nga ambienti rural/natural
kundrejt një urbanizimi shumë të shpejt, dhe ndryshimi i mënyrës së të ushqyerit.
 Në 5200 persona të cilët plotësuan pyetësorin, 441 rezultuan pozitivë për
reaksione alergjike ndaj ushqimit, pra 8.5% e tyre.
Në lidhje me gjininë 10.4% raste ishin femra dhe 5.8% raste meshkuj, pra
frekuenca ishte më e lartë tek femrat. Rezultuan gjithashtu më shumë raste të
grupmoshës 6-10 vjeç (9.4%) sesa te ajo e adoleshencës së hershme 11-15 vjeç
(7.3%). Afërsisht e njëjta prevalencë vihet re edhe tek femijët e moshës > 5 vjeç
në Finlandë dhe Japoni(9.2%) dhe ndërkohë është me e lartë se prevalenca e
fëmijëve në Francë (2.8%), Mbretërinë e Bashkuar(2.5%), Turqi (0.8-5.7%)
(Kallio P,2011;Mustafayev R, 2012; McBride D, 2012). Në Kolombi dhe në Itali,
raporte të ndryshme tregojnë se normat e prevalencës së alergjisë ushqimore janë
rreth 10-12% (Marrugo J, 2008; Caffarelli C, 2011).
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Figura 4.1 Përmbledhje e prevalencës së alergjisë ushqimore
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Nga studimet të ndryshme për fëmijët e të gjitha moshave (në përgjithësi 0-18 vjeç).
Studimet kategorizohen sipas nivelit të provave; alergji ndaj ushqimit e testuar
diagnostikisht (ngjyrë e zezë); simptomat dhe ndjeshmëria (ngjyrë gri); pyetësorët
dhe raportimet e prindërve (ngjyrë e verdhë).

 Vendbanimi luante gjithashtu një rol të rëndësishëm në zhvillim e alergjive, sepse
frekuenca e alergjisë është më e lartë te fëmijët që jetojnë në zonën urbane
(10.2%) krahasuar me (5.6%) raste me vendbanim rural.
 Me rritjen e gjëndjes ekonomike, gjithashtu, vihet re që rritet dhe frekuenca e
reaksioneve alergjike tek femijët, me (4.5%) raste te ata me gjëndje ekonomike të
ulët, (8.5%) raste me gjëndje ekonomike të mesme dhe 131 (13.4%) raste me
gjëndje ekonomike të lartë.
 Në këtë drejtim ishte interesante të cilësohej që intolerancat ishin kundrejt
laktozës në shumicën e rasteve, pastaj glutenit, dhe në fund vezën dhe frutat e
thata.
 Në lidhje me grupmoshat, u vu re që përqindja e fëmijëve pozitivë për shenja
alergjie ishte më e lart tek ajo 6-10 (9.5%) kundrejt një përqindje pak më të vogël
te adoleshenca e hershme. Sipas hipotezës tonë, kjo situatë mundet të shpjegohet
me ndryshimin e të ushqyerit gjatë vitit të parë të fëmijës, si dhe kontakti më i
vogël me kafshë shtëpiake të vogla dhe gjedhët. Këto ndihmojnë në krijimin e
tolerancës ndaj përbërësit jo-patogjen të ushqimit.
 Për të analizuar këto aspekte, u pyetën edhe prindërit për strukturën familiare,
duke u përqëndruar tek numri i fëmijëve në familje dhe te prania e kafshëve në
shtëpi. Rezultoj që shumica e fëmijëve jetonte me fëmijë të tjerë në shtëpi, dhe
gati gjysma kishin kaluar fëmijërinë e hershme në kopësht, pra në kontakt me
fëmijë të tjerë. Në fakt ato që shfaqnin alergji ndaj ushiqimit në shumicën e
rasteve kishin kaluar fëmijërinë e hershme në shtëpi.
 Mënyra e lindjes ka shumë ndikim në kolonizuesit e parë të traktit gastrointestinal, dhe këto ndryshime qëndrojnë më tej ditëve dhe muajve të para mbas
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lindjes. Foshnjet e lindura me operacion, janë të kolonizuara më vonë nga
bakteret, dhe gjithashtu kanë larmi të ulët të florës bakteriale, dhe çrregullime në
sistemin imunitar, krahasuar me bebet e lindura në mënyrë natyrale.
 Gjithashtu, ushqimi i foshnjës është shumë i rëndësishëm. Duke u bazuar në të
dhënat, shohim në figurën 3.11 që shumica e fëmijëve, (46.3%) rezultojnë
alergjikë ndaj vezës. Në literaturë gjejmë që shumë raste alergjie tek femijët
shaktohen nga e verdha e vezës. E njëjta gjë vihet re edhe në mjaft vende të
Europës, veza dhe qumështi i lopës priren të jenë dy alergentët më të zakonshëm
tek fëmijët. Në Oqeani (Zelanda e Re dhe Australi) dhe në Azi, alergjia ndaj
vezëve është më e zakonshme se alergjia ndaj qumështit (shih tabelën 2, shtojca
B).
 Një grup i madh ka alergji ndaj arrive, frutave të thata dhe kikirikave, të cilat së
beshku përfaqësojnë 26.5% të rasteve; e cila është më e lartë se në vendet si
Korea (9.3%) dhe Hong Kong (8.5%) (Ho et al., 2012; Park et al., 2014).
Kjo lloj alergjie është shumë e rrezikshme sepse mundet të shfaqet me probleme
të lidhuara me frymëmarjen ose me shok anafilaktik edhe për sasi shumë të vogla
të alergjenit.
 Po ashtu një pjesë e mirë përfaqësohet nga qumështi i lopës (8.4%), ky fakt
mundet të jetë i lidhur me qumështin artificial, i quajtuar gjithashtu i formuluar jo
i hidrolizuar, i filluar shumë shpejt në jetën e fëmijës. Kjo alergji në vendin tonë
është më e rrallë se tek femijët e moshës 6 vjeç në Kore (31.4%), SHBA (21.1%),
Turqi (18.1%) dhe Spanjë (13.9%) (Fernández Rivas, 2009; Orhan et al., 2009;
Gupta et al., 2011; Park et al., 2014).
 Ushqimet të cilat gjithashtu shkaktojnë alergji janë peshku dhe frutat e detit, pra
guackat dhe karkalecat, së bashku arrinë gati në 6% të totalit, kjo e dhënë mundet
të jetë që është relativisht e vogël nga konsumimi jo shumë i përhapur i peshkut
dhe produkteve të detit në Shqipëri, dhe sidomos në zona jo detare. Ndërsa frutat
e detit në Azi janë në grupin e pesë ushqimeve më të zakonshme alergjike për
fëmijët parashkollor( Ho et al, 2012;)
 Një përqindje akoma më e vogël vjen nga frutat e freskëta, si për shembull molla,
domatja, pjeshka, frutat ekzotike ose luleshtrydhja. Dihet se këto raste kanë alergji
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të kryqezuar me alergjenë të tjerë jo ushqimor, për shembull domatia me nikelin,
frutat ekzotike me lateks dhe pjeshka me alergji ndaj polenit. Ndërkohë përhapja e
e reaksioneve alergjike ndaj frutave tek fëmijët në Kore, Austri, Belgjikë,
Danimarkë, Finlandë, Gjermani, Greqi, Itali, Poloni, Slloveni, Zvicër dhe Spanjë
ndryshon nga 18.4% në 33.3% (Steinke et al. 2007, Park et al, 2014).
 Një përqindje jo e vogël ka alergji ndaj grurit (rreth 8%) dhe një pjesë nga susami
dhe fara në përgjithësi (rreth 1%), kjo lidhet dhe me intolerancën ndaj grurit dhe
produkteve të tija dhe me celiakinë. Shfaqjet në këtë rast të alergjisë janë më
shumë gastro-intestinale dhe një pjesë dermatologjike.
 Një përqindje akoma më e vogël, po që duhet marrë parasysh, ka alergji ndaj sojës
dhe nënprodukteve të saja. Në literature thuhet që kjo alergji është përhapur
shumë, por në Shqipëri niveli ngelet akoma i ulët, si pasoj mbase e përdorimit jo
shumë të madh të produkteve me sojë në popullatën e Shqipërsië, e sidomos nga
femijët.
 Gjithashtu në rastet e dyshimta ne vrojtuam dhe nivelin e eozinofilisë, sepse niveli
i tyre tregon rritje në rastet e alergjive, e sidomos e alergjive të shkaktuara nga
ushqimi.
 Në Tabelën 3.6 paraqiten se si kanë variuar vlerat e rritura të qelizave eozinofile,
në gjakun apo serumin e individëve të diagnostikuar. Vihet re se në 9% (40
individë nga totali) të rasteve të studiuara, vlerat e rritura të eozinofileve në
serumin e gjakut variojnë nga 0.7-0.8 x 10³/mm3 qeliza. Vetëm në 6% të rasteve
(26 individë) numri i eozinofileve ishte 0.8 - 0.9 x 10³/mm3. Kjo rritje e numrit të
eozinofileve në këta individë me më shumë se 0.7 x 10³/mm3, të çon në hipotezën
se eozinofilia e përcaktuar si një rritje e numrit të qelizave eozinofileve në gjakun
periferik është një bashkëshoqëruese e përgjigjes imune në reaksionin e shkaktuar
nga ushqimet. Këto shifra thuajse janë të përafërta me përqindjet e niveleve të IgE
specifike, gjë që tregon një bashkëshoqërim sinjifikativ të tyre me alergjitë
ushqimore.
 Së pari u analizua shpërdarja e numrit të rasteve sipas grupmoshës, dhe nga të
dhënat duket se në periudhën e adoleshencës së hershme frekuenca është më e
ulët, kjo përputhet me “teorinë e higjenës”, pra prezupozohet që moshat më të
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vogla të jenë rritur në ambient më aseptik, sidomos në vitet e para të jetës, atëherë
kur zhvillohet toleranca ndaj agjentëve jo-patologjik.
 Më pas u morën në analizë vendbanimi i fëmijëve. Në kategorinë “rurale” u
konsideruan fëmijët që kanë jetuar për më shumë se 1 vit nga lindja në mjedis
rural, si dhe ata që kanë jetuar gjatë gjithë jetës në këtë ambient. Duket se jetesa
në qytet është fakor risku për zhvillimin e alergjive alimentare, si pasoj e mos
ekspozimit ndaj alergjenëve të ndryshëm dhe ndoshta e ndotjes më të madhe të
mjedisit. Kjo mundet të jetë e lidhur dhe me stilin e jetesës, se prania e alergjisë
alimentare lidhej dhe me një BMI më të lart. U analizua dhe ky aspekt, dhe siç
pritej, kishte një trend të zvillimit të alergjive ushqimore më shumë te fëmijët
mbipeshë (BMI>25).
 Bazuar në trendet aktuale, alergjitë ushqimore dhe ekzemat parashikohen të rriten
ndjeshëm në dekadën e ardhshme, dhe ndikimi më i madh do të jetë i dukshëm në
zonat më të populluara. Aktualisht, vendet me ekonomi në zhvillim, ashtu si vendi
ynë ka pak staf të trajnuar mjekësor për alergjitë pediatrike. Si rrjedhojë, lind
nevoja për përpilimin e planeve kombëtare të veprimit për alergjinë
ushqimore/anafilaksinë dhe për trajnimin e stafit mjekësor. Ky studim nxjerr si
domosdoshmëri rritjen e ndërgjegjësimit, ndërmjet qeverive dhe politkë-bërësit,
për rëndësinë dhe ndikimin e alergjisë ushqimore veçanërisht tek fëmijët.
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V. PËRFUNDIME
 Prevalenca e alergjisë ndaj ushqimeve është 8.5%, në lidhje me gjininë 10.4%
raste ishin femra dhe 5.8% raste meshkuj.
 Prevalenca e alergjisë ndaj ushqimeve në grupmoshën 6-10 vjeç është 9.4%
ndërsa në grupmoshën 11-15 është 7.3%.
 Prevalenca e alergjisë ndaj ushqimeve në zonën urbane është 10.2% ndërsa në
zonën rurale është 5.6%.
 Nxënësit e grupmoshës 6-10 vjeç:
- kanë një përqindje më të lartë të historisë familjare për atopi, një përqindje më e madhe
e tyre janë fëmijë të vetëm, mbajnë kafshë në shtëpi, kanë lindur me lindje çesariane dhe
nuk kanë marrë asnjë suplement krahasuar me nxënësit e grupmoshës 11-15 vjeç;
- gjithashtu një përqindje më e lartë e tyre është rritur në shtëpi, ka pirë më pak qumësht
gjiri dhe kanë filluar më herët ushqimet e ngurta dhe kanë konsumuar formulë qumështi
te pa-hidrolizuar krahasuar me nxënësit e grupmoshës 11-15 vjeç;
 Shumica e fëmijëve, (46.3%) rezultojnë alergjikë ndaj vezës.
 Prevalenca e intolerancës ushqimore është 3%.
 Intolerantë dhe Alergjikë ishin (0.4%) e tyre dhe vetëm alergjikë 441 (8.5%).
 0.4% e gjithë kampionit në studim kishin shenja dhe simptoma tipike të Celiakisë.



Rezultoi se jetesa në qytet është fakor risku për zhvillimin e alergjive alimentare, si
pasojë e mos ekspozimit ndaj alergjenëve të ndryshëm dhe ndoshta e ndotjes më të
madhe të mjedisit. Kjo mundet të jetë e lidhur dhe me stilin e jetesës, se prania e alergjisë
alimentare lidhej dhe me një BMI më të lart. U analizua dhe ky aspekt, dhe siç pritej,
kishte një trend të zvillimit të alergjive ushqimore më shumë te fëmijët mbipeshë
(BMI>25).
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PËRMBLEDHJE
Studimi i alergjive dhe përcaktimi i alergjenëve me metoda imunologjike, është i
rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës dhe shmangien, ose kurimin e alergjive. Është
vënë re që prania e alergjenëve në vendin tonë është shumë e lartë, sidomos në Elbasan
dhe në Tiranë. Në Qytetine Tiranës dhe Elbasanit duke qenë shumë të ndotur nga shtimi i
trafikut, nga kequshqyerja me ushqime të shpejta dhe të konservuara është vënë re shtimi
i personave me alergji respiratore dhe atyre ushqimore. Pacientët iu nënshtruan testit
“alleisascreen”. Është vërejtur që në përgjithësi grupmosha deri në 10 vjeç është
gjithmonë më e prekura ndaj çdo lloji alergjie. Ky test është shumë i ndjeshëm dhe
përcakton praninë e 30 alergjenëve me një testim të vetëm me një shkallë shumë të lartë
ndjeshmërie dhe pranisë së alergjenit. Grupi i individëve të marrë në analizë ishin 5200
nga të cilët 4122 dolën negativë nga testi alleisacreen dhe 1078 pozitivë. Ajo që është me
interes në këtë studim është që shumica e popullatës kanë një mungesë informimi në
lidhje me alergjitë dhe e kalojnë atë si një diçka normale. Studimi është kryer për një
periudhë tre vjeçare duke filluar nga viti 2013 deri në vitin 2016. Nga analizat e kryera
20.7% individë kanë dalë pozitivë ndaj alergjive. Përmes analizave biostatistikore kemi
parë lidhjen e alergjive në lidhje me grupmoshën, gjininë dhe vendbanimin e tyre.
Fjalë kyçe: Alergjen, alergji, antitrupa IgE, reaksionet e mbindjeshmërisë.

ABSTRACT
The study of allergies and allergens determination of immunological methods is
important for diagnosis and prevents or cure allergies. It has been observed that the
presence of allergens in our country is very high, especially in Elbasan and Tirana. The
city of Tirana and Elbasan are heavily polluted by increased traffic or from malnutrition
with fast foods and canned and for these reasons is observed increase of people with
respiratory and food allergies. Patients are diagnosed by "alleisascreen" test. It is noted
that in general up to 10 years age group is always vulnerable to any type of allergy. This
test is very sensitive and determines the presence of 30 allergens with a single test with a
very high degree of sensitivity and the presence of the allergen.
The group of individuals get into analysis were 5200 of whom 4122 took the
“alleisacreen” test negative and 1078 positive. What is interesting in this study is that the
majority of people have a lack of information about allergies and pass it as a normal
thing. The study was conducted for a period of 3 years starting from 2013 to 2016. The
analyzes of 20.7% individuals have tested positive for allergies. Through analysis we see
the allergies cases related to age, sex and place of residence.
Key words: Alergen, alergy, IgE antibodies, sensibility reactios.
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