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Shkurtime

CO2

- Dioksid karboni

KShH

- Kromatografia në Shtresë të Hollë

Rf

- Faktori i Retensionit (vonimit)

SF UV-VIS

- Spektrofotometria Ultraviolet-Visible

GC

- Gaz Kromatografi

FID

- Dedektori i Jonizimit me Flakë

FT-IR

-Spektroskopia IK me Transformim Fourier (Fourier Transform
Infrared)

RAIRS

- Spektroskopia e Reflektimit të Absorbimit të Rrezatimit IK
(Reflection Absorption Infrared Spectroscopy)

SIK

- Spektroskopia në zonën Infra të Kuqe
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Qëllimi i punimit
Tradicionalisht Shqipëria eksporton bimë mjekësore të egra, të papërpunuara, të cilat
eksportohen për t’u trajtuar dhe paketuar jashtë vendit. Këto bimë të përpunuara përdoren në
industrinë ushqimore për çajra bimorë, në përgatitjet ushqimore të ndryshme, në formën e
erëzave për gatim, si ekstrakte për vajra esencialë, apo në industrinë e pijeve, të kozmetikës
dhe parfumeve. Bazuar në faktin që 30% e të gjithë bimësisë Europiane gjendet në Shqipëri
është me mjaft interes studimi i përbërjes kimike të ekstrakteve të përftuara me metoda të
ndryshme nga bimët aromatike dhe mjekësore të vendit tonë. Bimët e studiura sëbashku me
qëllimin dhe objektivat e këtij punimi jepen si mëposhtë:











Kamomili (Matricaria recutita L.), sherebela (Salvia officinalis L.), lule basani
(Hypericum perforatum L.), lavandula (Lavandula angustifolia Mill.) dhe çaji i malit
(Sideritis raeseri L.). Bimët e përzgjedhura janë me vlerë për eksportin e bimëve
aromatiko-mjekësore si edhe për industrinë e preparateve vendase dhe të huaj.
Përftimi i ekstrakteve të bimëve aromatiko-mjekësore me metoda të ndryshme
tradicionale të ekstraktimit, si hidrodistilimi, metoda e esktraktimit me Sokslet
(heksan) dhe ekstraktimi me CO2 të lëngët.
Ndikimi i metodës së ekstraktimit në identifikimin e përbërësve kimikë të ekstrakteve
(bazuar në ndyshimin e ngjyrës të eskstrakteve) si p.sh. kamazuleni (matricina) dhe
hipericina.
Analizimi dhe identifikimi i përbërësve kimikë kryesorë të ekstraktit të secilës bimë
duke përdorur kryesisht spektroskopinë IK dhe spektrofotometrinë UV-Vis.
Karakterizimi me spektroskopinë IK paraqet interes pasi përdorimi i kësaj teknike
është i kufizuar edhe në literaturën e huaj.
Ekstraktet bimore tradicionalisht janë karakterizuar me GC, GC-MS dhe
kromatografinë me shtresë të hollë (KShH). GC-FID dhe KSHH janë përdorur në këtë
punim si teknika ndihmëse.
Krahasimi i përbërjes kimike midis ekstrakteve të së njëjtës bimë të përftuara me
metoda të ndryshme.
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Kapitulli I

1.1 Bimët aromatike mjekësore dhe ekstraktet
Trevat shqiptare, për shkak të pozicionit gjeografik mesdhetar dallohen për një bimësi të
pasur, nga të cilat një numër i madh janë bimë aromatike dhe mjekësore, të cilat përbëjnë një
burim ekonomik natyror të rëndësishëm [1]. Termi bimë mjekësore përfshin një sërë bimësh
që kanë veti kuruese. Ato janë një burim i rëndësishëm komponimesh të cilat mund të
përdoren në medikamente ose për sinteza të komponimeve të tjera mjekësore. Shumë prej
këtyre bimëve janë element i pazëvëndësueshëm i dietës ushqimore, e disa të tjera
rekomandohen gjërësisht për vetitë e tyre terapeutike [1]. Bimët mjekësore përdoren si lëndë
e parë për ekstraktimin e përbërësve aktiv të cilët më pas përdoren në prodhimin e
medikamenteve. Laksativët, holluesit e gjakut dhe antibiotikët kanë përbërës kimik të
ekstraktuara pikërisht nga këto bimë.
Për këto arsye karakterizimi i plotë i përbërësve aktiv tek bimët mjekësore është një hap i
rëndësishëm në përcaktimin e efekteve pozitive që mund të kenë në trajtimin dhe kurimin e
shumë sëmundjeve. Ekstrakti i përftuar nga bimët mjekësore është një përzierje e lëndëve
aromatike natyrore që prodhohen nga specie të caktuara bimore me përbërje vajore, natyrë
lipofile dhe që kanë veti që të avullohen dhe veçohen nga bima me anën e distilimit me ose
me metoda të tjera ekstraktimi [5, 6]. Vajrat bimorë janë substanca flurore të cilat në dallim
nga vajrat yndyrorë nuk lënë gjurmë. Ekstraktimi i bimëve mjekësore aromatike mund të
kryhet me disa metoda. Zgjedhja varet nga cilësia, sasia, lloji i materialit bimor, ekonomia
dhe koha brenda së cilës duhet të jetë kryer ekstraktimi.
1.2 Matricaria recutita L. (Kamomili)
Matricaria recutita L. e njohur ndryshe me emrin popullor kamomil është një bimë barishtore
e familjes Asteraceae [7]. M. recutita L. gjendet në Europë, Azinë e mesme, Amerikën
veriore dhe Australi [7]. Në natyrë kamomili i vërtetë mund të ngatërrohet me lloje të tjera që
nuk kanë vlerë, siç është kamomili pa shkëlqim, kamomili pa aromë, kamomili i arave dhe
kamomili me erë të keqe. Kamomili që paraqet interes është me erë të këndshme dhe
shkëlqim karakteristik. Rrënja e kamomilit është e hollë, boshtore, shoqërohet me rrënjë të
dyta të holla si fije flokësh, të cila shtrihen në afërsi të sipërfaqes së tokës. Kërcelli kryesor në
bimët e rritura arrin lartësin 60-80 cm. Pjesa mbitokësore e bimës është kaçube e përbërë nga
shumë degë anësore. Gjethet i ka 2-3 bashkë, të ndara, ndërsa lulen e ka me petale të bardha
dhe kokë të verdhë. Kamomili në shumë raste lulëzon dy herë në vit. Koha e lulëzimit zgjat
50-65 ditë [8]. Në Figurën 1.1 jepet një pamje fotografike e kamomilit shqiptar.
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Figura 1.1: Pamje fotografike e Matricaria recutita L.
Në formë të egër në vendin tonë gjendet kudo, në tokat e papunuara dhe në tokat e mbjella
me bimë bujqesore. Kamomili rritet në zona me klimë të ndryshme, nga ultësirat fushore deri
në alpe. Tokat tipike për kamomilin janë ato gëlqerore (toka të bardha) me pjellori mesatare.
Nuk ka kërkesa të veçanta për ujë, pra i reziston thatësirës e për këtë veti kultivohet në toka
që nuk ujiten. Kamomili përdoret si një bimë mjekësore në rastet e ulçerës në stomak,
irritimin e zorrëve dhe si një agjent që lufton pagjumësinë. Ai përdoret si laksativ,
antiinflamator dhe antibakterial [9].
Përbërësit kryesorë kimik të ekstraktit të kamomilit sipas raportimeve në literaturë [9] janë:
terpenoidet, α-bisabolol dhe oksidet e tij, dicikloeteret, matricina si kamazulen dhe apigenin7-glukosid (flavonoid) [9]. Figura 1.2 paraqet strukturat kimike të këtyre përbërësve.
Ekstrakti i kamomilit tretet mirë me vajra të tjerë si vaji i susamit ose vaji i ullirit, në këtë
mënyrë ai përdoret për të masazhuar muskujt dhe kyçet.

Figura 1.2: Strukturat kimike të përbërësve kryesorë të ekstraktit të Matricaria recutita L.
[10].
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1.3 Salvia officinalis L. (Sherebela)
Salvia officinalis L. ose sherebela i përket familjes Lamiaceae dhe është një shkurre e njohur
kudo në trevat shqiptare [3]. Sherebela rritet në Evropë dhe Azi [11, 12]. Ajo rritet në lartësi
nga 30-100 cm [11]. Nga rrënjët e saj dalin kërcej të drunjëzuar. Gjethet e saj kanë forma të
ndryshme, vezake, të zgjatura etj. Ngjyra e gjetheve ndryshon sipas klimës dhe tokës, nga
jeshile në hiri, nga hiri në të verdhë ose me nuancë hiri të gjelbër në të verdhë, ose krejtësisht
të gjelbër. Lulet e sherbelës kanë ngjyrë vjollcë në blu. Në Figurën 1.3 është paraqitur një
pamje fotografike e sherebelës dhe e gjetheve të saj.

Figura 1.3: Pamje fotografike bimës së sherebelës dhe e gjetheve të saj [13].
Zakonisht lulet e shereblës çelin gjatë fundit të pranverës dhe fillim të verës. Sherebela ka një
histori të gjatë në përdorimin si bimë mjekësore, si erëz në gatime dhe si bimë dekori; për
shkak të vetive të saj antioksiduese përdoret si konservant natyral në konservat e mishit dhe
të peshkut. Emërtimi “salvia” vjen nga Latinishtja ku “salvere” do të thotë të shpëtosh. Ky
emërtim i dedikohet aftësive kuruese të shumë specieve të sherebelës. Çaji i përftuar nga
zierja e bimës përdoret për pastrimin e gjakut, kundër djersitjes etj. Esenca e sherbelës
përdoret në industrinë e sapunëve, të kozmetikës, parfumerisë dhe si lendë e parë për
sintetizimin e lendëve të tjera aromatike. ekstraktet dhe vaji eterik kanë veprim antimikrobik.
Përbërësit kryesorë të ekstraktit të sherebelës janë: tujoni ose salvioli (40-50 %) [3] i cili
përbëhet prej dy izomerësh,  dhe  tujon (monoterpen*), cineol (monoterpen), kamfur
(monoterpen) dhe borneol (monoterpen) (të majtë e të djathtë), pinen dhe seskuiterpene si
p.sh. humulenet [3]. Përmbajtja e tujonit në esencën e sherebelës së vendit tonë, ndryshon nga
një zonë në tjetrën [3]. Kështu për shembull, esenca e sherebelës në pjesën jugore përmban
nga 22 - 30 % tujon, kurse në zonën e veriut esenca përmban nga 27 – 51% tujon. Më e pasur
me tujon është ajo e sherebelës së Lezhës.
Në një punim të kohëve të fundit mbi sherebelën shqiptare, C. Schmiderer et al. [3],
raportuan këto vlera për shpërndarjen në % të përbërsve kimik të ekstraktit të Savia

*

Terpenet sintetizohen nga izoprenet me formulë molekulare C5H8 (
). Monoterpenet përfshihen në
grupin e terpeneve të përbëra nga dy molekula të izopreneve me formulë moleculare C10H16. Monoterpenet
mund të jenë lineare ose ciklike. Reaksionet kimike si p.sh. oksidimi ose ri-organizimi i strukturave kimike japin
monoterpenet [https://en.wikipedia.org/wiki].
Seskuiterpenet futen në grupin e terpeneve dhe janë të përbëra nga 3 molekula të izopreneve me formulë
molekulare C15H24. Seskuiterpenet gjithashtu mund të jenë lineare ose ciklike, duke përfshirë kombinime nga
më të ndryshmet. Reaksionet kimike si p.sh. oksidimi ose ri-organizimi i strukturave kimike japin seskuiterpenet
[https://en.wikipedia.org/wiki].
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officinalis L.; zona veriut të Shqipërisë, zona Shkodrës ka sherebelë të pasur me  -tujon (20
% në vlerë mesatare, intervali i sasisë në % lëviz nga 15-26 %). Ndërsa, sherebela e zonës së
jugut (Vlora dhe Gjirokastra) karakterizohet nga vlera të ulëta të  -tujon-it që në vlerë
mesatare janë 9 % (intervali i sasisë në % lëviz nga 4-18 %). Sasia e kamfurit në zonat e
veriut arrin në vlera mesatare 19 -24%. Sherebela e zonës së jugut karakterizohet nga sasi më
të mëdha të kamfurit që në vlera mesatare janë 33 %. Berati paraqitet si një zone e
ndërmjetme për nga sasia e  -tujonit që arrin në vlerat mesatare 13 % ndërsa sasia e
kamfurit lëviz nga 15-25 %. Sasia e cineolit 1,8 lëviz ne intervalin 2-16 %. Ndërsa,
sesquiterpenet janë në vlerat poshtë 10 %. Figura 1.4 paraqet strukturat kimike të disa prej
përbëresve kryesorë të ekstraktit të sherebelës.

Figura 1.4: Strukturat kimike të përbëresve kryesorë të ekstraktit të Salvia officinalis L. [3].
Është e qartë që përbërja e ekstraktit të sherebelës, kushtëzohet nga prejardhja gjeografike e
materialit bimor. Esencat vajore e të gjitha llojeve të sherebelave të vendit tonë, përqindjen
më të madhe në tujon e kanë gjatë muajve të dimrit, ndërsa përqindjen më të ulët e kanë gjatë
muajve të verës [3]. Në përbërjen e ekstraktit ndikon edhe zhvillimi i bimës dhe muaji i
mbledhjes. Së fundi, është e rëndësishme të përmendim se vetitë biologjike të ekstraktit S.
officinalis lidhen kryesisht me prezencën në vaj të  -tujon,  -tujon, kamfur dhe 1,8-cineol
[12].
1.4 Hypericum perforatum L. (Lulja e basanit)
Hypericum perforatum L. është një bimë me lule e familjes Hypericaceae. Emri me të cilin
njihet është “St. John’s wort” [14] dhe përdoret për t’ju referuar të gjitha specieve të gjinisë
Hypericum. Lulja e basanit është një bimë barishtore, shumëvjeçare. Ajo rritet e drejtë, e
degëzuar në seksionin e sipërm duke arritur deri në 1 metër latrësi. Gjethet kanë ngjyrë të
verdhë në jeshile, me pika të dukshme transparente. Lulet kanë një diametër 2.5 cm, me 5
petale, me ngjyrë të verdhë të fortë me pika të dukshme të zeza [8]. Në Figurën 1.5 është
paraqitur një pamje fotografike e lules së basanit.
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Figura 1.5: Pamje fotografike e lules së basanit [15].
Lulja e basanit rritet në zona të ngrohta të Evropës dhe Azi [15]. Në vendin tonë takohet
shpesh nё formё rripash nё viset e pa punuara, buzё rrugёve dhe arave.Vёndet kryesore ku
rritet lulja e basanit janё: Fier, Berat, Lushnje, Kavajë, Elbasan, Korçë etj. Lulja e basanit në
mjekësinë popullore përdoret si mjet balsamik si dhe pёr dhimbjen e kokёs. Ka veti
antiflamatore dhe qetësuese. Nё vendin tonё, vaji i lules së basanit pёrdoret nё mjekimin e
gastritit dhe ulçerave tё stomakut e tё duodenit [1, 2]. Komponimet kryesore të ekstraktit të
H. perforatum L. janë seskuiterpenet të tilla si germakren, biciklogermakren, kariofilen,
oksidi i kariofilenit, spatulenol dhe terpenet, p.sh. α-pinen [15]. Figura 1.6 jep strukturat
kimike të përbërësve kryesorë të ekstraktit të lules së basanit.

Figura 1.6: Strukturat kimike të përbëresve kryesorë të ekstraktit të Hypericum perforatum
L. [14].
Së fundi, përbërësit kimik të esktraktit të Hypericum perforatum L. të cilët mendohet se kanë
efekt pozitiv në trajtimin kundër depresionit janë hipericina dhe hiperforina [14]. Struktura
kimike e tyre jepet në Figurën 1.7
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Figura 1.7: Strukturat kimike të përbëresve aktiv, hipericina dhe hiperforina tek ekstrakti i
Hypericum perforatum L. [14].
1.5 Lavandula angustifolia Mill. (Lavandula)
Lavandula angustifolia Mill. e njohur ndryshe në gjuhën popullore si lavandula është një
bimë me lule e familjes Lamiaceae [16, 17]. Rritet kryesisht në zonat mesdhetare dhe
kultivohet gjërësisht në spanjë, Francë dhe Itali [17]. Ajo është një shkurre shumë aromatike
që arrin lartësinë 1-2 metra. Gjethet janë gjithmonë të gjelbra me gjatësi 2-6 cm dhe gjerësi 46 mm. Lulet janë të vogla, ngjyrë lejla të vendosura në një gjatësi 2-8 cm, ndërsa kërcelli
është pa gjethe dhe me gjatësi 10-30 cm. Latinisht specia quhet angustifolia që do të thotë
“gjethe e vogel” [8]. Më parë emri me të cilin identifikohej bima ishte Lavandula officinalis ,
ky emër i dedikohet vetive të saj mjekësore. Në Figurën 1.8 paraqitet një pamje e lules së
lavandulës.

Figura 1.8: Pamje fotografike e lules së lavandulës [18].
Gjethet, lulet ose e gjithë bima mund të përdoren si ilaç popullor në formën e çajit bimor ose
si vaj esencial.Ekstrakti i lavandulës, i përzjer me vajra të tjerë përdoret gjërësisht si qetësues
në terapi masazhi. Njëkohësisht vaji i lavandulës gjen përdorime në lëndët larëse si sapuni,
locione për trupin etj. Lavandula është e renditur në bimët që marrin flakë me vështirësi, pra
është e përshtatshme për t’u kultivuar në afërsi të ndërtesave [18]. Ekstrakti i lavandulës ka
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një efekt qetësues, ndihmon në uljen e tensionit dhe lodhjes nervore në përgjithësi. Ai është
efektiv për qetësimin e dhimbjes së kokës, migrenës dhe pagjumësisë. Ekstrakti i lavandulës
tretet mirë në ekstraktin e drurit të kedrit, sherebelës, barbarozës, pishës dhe vajrave esencialë
të agrumeve. Ekstrakti i lavandulës ka aromë të lehtë, të freskët, ngjyrë të hapur dhe
viskozitet si të ujit.
Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të lavandulës janë: linalil acetati, 1,3,7-oktatrien, 3,7
dimetil, linaloli, kamfuri dhe 1,8 cineol ose eukaliptol [16, 17]. Struktura kimike e tyre jepet
në Figurën 1.9.

Figura 1.9: Paraqitje skematike e përbërësve kimik kryesorë të ekstraktit të Lavandula
angustifolia Mill. [17, 18].
1.6 Sideritis scardica L. dhe Sideritis raeseri L. (çaji i malit)
Sideritis scardica L. është një bimë shumë vjeçare, me lule, karakteristike e zonave malore të
gadishullit Ballkanik. Si e tillë ajo është përshtatur të zhvillohet dhe shumohet në mjedise me
pak ujë. Sideritis scardica L. ose në gjuhën popullore çaji i malit është përdorur për të trajtuar
problemet me të ftohtin, probleme me sinuset ose për të qetësuar dhimbje të lehta [20, 21].
Pamje fotografike e ҫajit të malit paraqitet në Figurën 1.10.

Figura 1.10: Pamje fotografike e Sideritis scardica L. [20].
Duke njohur vetitë e mësipërme, në vitet e fundit, interesi për përdorimin e ekstraktit të S.
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scardica L. është rritur ndjeshëm. Përveç përdorit si aditiv ushqimor dhe aromatizues, vaji
esecial i çajit të malit po gjen përdorim dhe në trajtimin e problemeve shëndetësore. Në
shumë studime të kryera vitet e fundit është gjetur se përbërësit fenolik dhe polifenolik janë
përgjegjës për vetitë antioksiduese të ekstraktit alkoolik të Sideritis scardica L..
Ndërkohë që terpenet dhe diterpenoidët janë përgjegjës për vetitë anti-inflamatore,
analgjezike, antibakterial dhe antifungal të ekstraktit të Sideritis. Përbërësit kryesor të
ekstraktit të çajit të malit janë: α-pinen, β-pinen, karvakrol, fenilacetaldehid, β-bisabolen.
Struktura kimike e tyre paraqitet në Figurën 1.11.

Figura 1.11: Paraqitje skematike e përbërësve kimik kryesorë të ekstraktit Sideritis scardica
L. [21, 22].
Në grupin e specieve të Sideritis bën pjesë edhe Sideritis raeseri L.. Çaji i malit i studiar në
këtë disertacion është nga zona e Shqipërisë së jugut dhe është i tipit Sideritis raeseri L..
Edhe pse Sideritis scardica L. dhe Sideritis raeseri L. janë shumë të ngjashme në pamje,
përbërja kimike e ekstraktit të Sideritis scardica L. ndryshon nga përbërja kimike e ekstraktit
të Sideritis raeseri L..
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Kapitulli II

2. Metodat e ekstraktimit
2.1 Hidrodistilimi (Aparati Klevenger)
Hidrodistilimi është metoda standarte që përdoret për ekstraktimin e vajrave esencialë dhe
kontrollin e tyre cilësor, njëkohësisht është metoda më e thjeshtë e përdorur për ekstraktim
[5]. Gjatë hidrodistilimit përbërësit e ekstraktit formojnë një përzierje azeotropike* me ujin.
Shumica e vajrave esencialë nuk treten në fazën ujore kështu që pas kondensimit dy fazat
ndahen me lehtësi. Koha më e shkurtër që mund të kryhet një proçes distilimi është 15-30
min, zakonisht për përftimin e ekstraktit të bimëve medicinale aromatike kohëzgjatja
optimale është 3-4 orë. Në fakt periudha e ekstraktimit është ajo që përcakton rendimentin
dhe përbërjen e ekstraktit. Në këtë punim është përdorur hidrodistilimi me aparatin
Klevenger. Pjesët përbërëse të tij janë treguar në Figurën 2.1, balona ku vendoset materiali
bimor, pjesa Klevenger dhe ftohësi.

Figura 2.1: Paraqitje skematike e aparatit të hidrodistilimit. [23].
Materiali bimor nga i cili do të ekstraktohet ekstrakti vendoset në një balonë të cilës i
transmetohet nxehtësi dhe lihet në qetësi në mënyrë që avulli i ujit të përshkojë bimën nën
presion. Ky proçes shkakton zbutjen e qelizave të bimës dhe bën të mundur që ekstrakti të
largohet në formë volatile [5]. Temperatura e avullit të ujit duhet të jetë e tillë që të shkaktojë
avullimin e ekstraktit por jo ta shpërbëjë atë.
*

Për diagramat fazore shtypje-përbërje e lëngut dhe e avullit ose temperature-përbërje e lëngut dhe e avullit,
nëse tretësira është reale por shmanget pak nga tretësirat ideale, kurbat janë të ngjashme me ato të tretësirave
ideale (digrama fazore temperaturë-përbërje e lëngut dhe e avullit ka formën e gjethes). Në rastin kur shmangiet
janë mjaft të mëdha nga rasti ideal në diagramat fazore T-X (temperaturë-përbërje) shfaqet një minimum ndërsa,
në diagramat fazore P-X (shtypje-përbërje) shfaqet një maksimum. Në pikën e ekstremumit përbërja e fazës së
lëngët është e njëjtë me përbërjen e fazës së gaztë në baraspeshë me të. Në këto pika avullimi nuk e ndryshon
përbërjen e fazës së lëngët dhe tretësira vlon në temperature konstante. Tretësira të tilla quhen azeotrope [24].
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Përveç avullit të ujit avullojnë dhe shumë përbërës të ekstraktit të cilët kalojnë në tubin e
aparatit Klevenger që është përgjegjës për kalimin e avujve nga balona për në kondensator
dhe pasi mbërrin në kondensator, ekstrakti kondenson së bashku me avujt e ujit. Meqënëse
ekstrakti i ekstraktuar nuk tretet në ujë, formon një shtresë të hollë vajore mbi sipërfaqen e tij.
Pasi largohet ekstrakti, uji që mbetet quhet ujë floral, distilat ose hidrosol. Ai përmban një
sërë përbërësish që janë ekstrakte të bimës të tretura në të [5].
2.2 Ekstraktimi me tretës (Aparati Sokslet)
Një mënyrë tjetër ekstraktimi, që përdoret për bimët është ekstraktimi me tretës organik nga e
cila fitohet një sasi më e madhe esence vajore me kosto të ulët [5]. Si tretës oragnik zakonisht
përdoret heksani i cili e ngop bimën dhe ekstrakton prej saj komponimet aromatike [5].
Ekstraktimi me tretës ka të meta. Mbetjet e tretësit mund të qëndrojnë përgjithmonë në
ekstrakt gjë që nuk është e dëshirueshme. Ekstrakti ose mbetja e ngurtë mund të përdoret për
aroma ose parfume, por nuk preferohet aplikimi në lëkurën e fytyrës [5].
Në ekstraktimin me tretës, shumë i përdorur është aparati Sokslet (Soxhlet) i cili është
përdorur gjithashtu përgjatë këtij punimi. Ai u përdor për herë të parë nga Franz von Soxhlet
në vitin 1879 [25]. Fillimisht u përdor për ekstraktimin e lipideve nga materialet e ngurta;
gjithsesi funksioni i tij nuk është i kufizuar vetëm për ekstraktimin e tyre. Ky është një proçes
që lejon ekstraktimin e materialit duke përdorur një sasi tretësi pa patur nevojë për
monitorim.
Skema e aparatit Sokslet është paraqitur në Figurën 2.2. Ai përbëhet nga tre pjesë kryesore:
1. Refrigjeranti (ftohësi) vertikal me sfera.
2. Ekstraktori (ku vendoset kartusha me materialin bimor).
3. Baloni (me tretësin dhe materialin bimor).
Vëllimet e ekstraktorit dhe të balonit korrespondojnë me njeri-tjetrin dhe mund të jenë 100,
200 dhe 400 ml. Zakonisht ekstraktimi me Sokslet bëhet për ato raste kur sasia e komponentit
të dëshiruar ka një tretshmëri të kufizuar në tretës dhe papastërtitë janë të patretshme në atë
tretës. Në rast se sasia e komponentit të dëshiruar do të kishte një tretshmëri të
konsiderueshme në tretësin e përdorur atëherë do të mjaftonte një proçes i thjeshtë filtrimi
për të bërë ndarjen e kompnentit të marrë për analizë nga pjesa e patretshme. Materiali i
ngurtë që përmban disa nga përbërësit e dëshiruar vendoset brenda një letre të trashë të
quajtur "kartushë", e cila futet në dhomën e ekstraktimit. Në fund të aparatit vendoset baloni
që përmban tretësin, i cili do të nxehet me refluks.
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Figura 2.2: Paraqitje skematike e aparatit të ekstraktimit me aparatin Sokslet (Soxhlet) [26].
Avujt e tretësit ngjiten në refrigjerant (ftohës) i cili mundëson kondensimin e avujve të
tretësit të cilët bien përsëri në dhomën e ekstraktimit ku është vendosur materiali i ngurtë (në
brëndësi të kartushës). Dhoma e ekstraktimit që përmban materialin e ngurtë mbushet kështu
me tretësin e nxehtë, në të cilin treten disa nga përbërësit e dëshiruar. Kur dhoma është
pothuajse plot, ajo zbrazet automatikisht nga një lidhje anësore (sifoni në Figurën 2.2) dhe
tretësi bie përsëri në balonën e distilimit. Ky cikël mund të përsëritet shumë herë, për orë ose
ditë të tëra. Gjatë çdo cikli, një pjesë e përbërësve organikë tretet në tretës. Pas shumë
ciklesh, përbërësit e dëshiruar përqëndrohen në balonë. Në fund të ekstraktimit në balonë do
të kemi ekstraktin dhe tertësin, ky i fundit largohet me avullim. Avantazhi i kësaj metode
është se në vend që të kalohen shumë porcione tretësi të nxehtë në mostër, mjafton vetem një
sasi e cila riciklohet gjatë gjithë proçes it të ekstraktimit Sokslet.
2.2.1 Zgjedhja e tretësit
Shumë vajra esencialë nuk mund të ekstraktohen me metoda distilimi ose nuk kanë një
performancë të mirë me këtë të fundit prandaj përdoret metoda e ekstraktimit me tretës. Pjesa
e bimës që i nënshtrohet proçes it të ekstraktimit zhytet në solvent duke bërë të mundur
ndarjen kimike të substancave esenciale në studim. Kjo përfshin pigmente, molekula volatile
dhe jo volatile. Vlen për t’u theksuar fakti se pavarsisht nga përdorimi i teknikave më të
avancuara përsëri ka gjurmë të tretësit dhe njohja e tij gjatë proçes it të identifikimit të
substancave të përftuara është e rëndësishme. Ato zakonisht kanë pika të ulëta vlimi,
avullojnë shumë shpejt dhe mund të largohen me anë të distilimit [5]. Ka dy lloje tretësash:
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organik dhe jo organik. Përzgjedhja e tretësit të duhur bëhet duke u bazuar në këto parime
bazë [5]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tretësi duhet të tresë me lehtësi përbërësit e lëndës që po ekstraktohet.
Në fund të proçes it duhet të ndahet me lehtësi nga ekstrakti.
Të jetë i riciklueshëm, gjë që e bën këtë teknikë efikase dhe ekonomike.
Të jetë inert dhe i qëndrueshëm kimikisht përkundrejt materialeve të përdorura.
Pika e vlimit duhet të jetë e përshtatshme për teknikën ku do përdoret.
Të gjendet me lehtësi në treg dhe të ketë kosto të justifikueshme.

Në rastet kur tretësi më i përshtatshëm për ekstraktim nuk i përmbush kushtet e sigurisë për
përdorim direkt, ai mund të tretet në një tretës tjetër. Kur kemi të bëjmë me një përzjerje të
tillë përbërësit aktiv të saj do të quhen ekstraktant dhe faza ku është tretur diluent.
2.3 Ekstraktimi me CO2 të lëngët në kushte mbikritike ose afër pikës kritike
Ekstraktimi me CO2 në kushte mbikritike ose afër pikës pritike përdor presione të larta për
ekstraktim [5, 6]. Bimët vendosen në një autoklave prej çeliku inoks, dhe me injektimin e
CO2 në autoklavë presioni rritet. Në presione të larta CO2 vepron si tretës i lëngët për të
nxjerrë esencën vajore nga bimët. Kur presioni zvogëlohet, CO2 në gjendjen e gaztë largohet
duke mos lënë mbetje. Shumë prej ekstrakteve të fituara me CO2 kanë aromë më të freskët,
më të pastër sesa esencat vajore të fituar gjatë distilimit me avull uji dhe kanë aromën e
bimëve origjinale [5, 6]. Ekstraktet e esencave vajore të fituara me CO2 kanë cilësi shumë të
mira terapeutike [5, 6]. Kjo metodë ekstraktimi përdor temperatura më të ulta sesa
hidrodistilimi. Për më tepër kjo metodë jep rendimente më të larta dhe shumë esenca vajore
që nuk mund të ekstraktohen me metodën e distilimit me avull uji mund të fitohen gjatë
ekstraktimit me CO2.
Ekstraktimi me gaze nën presion ka disa karakteristika dalluese krahasuar me metodat e
ekstraktimit me tretës klasik dhe distilimin me avull [5, 6]:
1. Temperatura e punës është zakonisht në afërsi të temperaturës kritike të tretësit
kështu aplikohen kushte më të buta për fitimin e substancave termikisht të
paqëndrueshme.
2. Selektiviteti i gazeve nën presion mund të ndryshojë me ndryshimin e parametrave
(presion dhe temperaturë) mbasi kapaciteti tretës i tyre është funksion i densitetit.
3. Ndarja pothuajse e plotë, rifitimi i tretësave nga tretësira si dhe ekstraktimi i
mbetjeve është i mundshëm gjatë zvogëlimit të presionit në fazën e gaztë.
4. Mund te realizohet ekstraktim i fraksionuar duke ndryshar kapacitetin tretës të gazit
(me ndryshimin e parametrave te ekstraktimit).
5. Gazet nën presion paraqesin një transport mase të përshtatshëm, i cili shprehet me
një penetrim të shpejtë të materialit ekstraktues dhe shkëmbimit të mirë të masës.
Lëngjet mbikritike ose afër pikës kritike zotërojnë një viskozitet dinamik të ulët, që
është i krahasueshëm me atë të fazës së gaztë dhe një koefiçient difuzioni të lartë, i
cili është 100 herë më i madh sesa tek lëngjet.
6. Gjate ekstraktimit në presion të lartë, penetrimi i oksigjenit eshte i ulët, rrjedhimisht
dëmet oksiduese që mund t’i shkatojë materialeve të ndjeshme ndaj tij janë të
neglizhueshme.
Proçes i i ekstraktimit supozohet të ndodhë në pesë stade [5, 6]:
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1.
2.
3.
4.
5.

Difuzioni i lëndës ekstraktuese drejt sipërfaqes së grimcave të materialit bimor.
Absorbimi i lendës ekstraktuese nga grimcat e materialit bimor.
Tretja e esencës vajore (lënda që ekstraktohet), në tretës (lënda ekstraktuese).
Difuzioni i tretësirës se formuar, nga brendësia në siperfaqe të grimcave.
Largimi me difuzion i tretesirës nga sipërfaqja e grimcave në brendesi të tretësit.

Stadi i katërt është stadi më i ngadaltë dhe si i tillë është satdi që përcakton shpejtesinë e
proçes it të ekstraktimit.
Studimet mbi ekstraktimin e përbërësve të pastër, të tillë si poliarenet, fenolet, acidet
karboksilike aromatike, dhe lipidet me CO2 nënkritik janë sjellë për herë të parë nga Stalh
[27]. CO2 i lëngshëm përdoret për ekstraktimin e substancave aromatike nga shumë bimë
aromatike dhe medicinale. Në gjendjen nënkritike, CO2 i lëngshëm sillet si një tretës jo
polar, me temperaturë midis -55 C dhe 31 C, dhe presion 5 deri 74 bar (Figura 2.3) [5, 6,
27].

Figura 2.3: Diagrama presion-temperaturë për CO2. Pika trefishe -56.6°C, 52 bar. Pika
kritike 30 °C, 72.9 bar [5, 6, 27].
CO2 është një tretës selektiv që tret kryesisht përbërësit jo polar dhe pak polar [5, 6]. Përbërës
të tillë si klorofil, karotenoide dhe alkaloidet janë faktikisht të pa tretshëm në CO2 të
lëngshëm. Tretshmëritë relative në CO2 të lëngshëm të disa klasave komponentësh tipikë të
pranishëm në bimët mjekësore dhe materiale të tjera bimore janë përmbledhur në tabelën 2.1
[5, 6]. Duket nga kjo tabelë që përbërësit aromatikë të dobishëm janë të ekstraktueshëm.
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Tabela 2.1: Tretshmëria relative në CO2 të lëngshëm për disa përbërës bimorë [5, 6].
Tretshmëri e lartë
Tretshmëri e ulët
Përbërësit organike jo-polare dhe Përbërësit e peshës molekulare të
pak polare të peshës molekulare të lartë (>400 g/mol):
ulët (<250 g/mol).
Hidrokarburet alifatike
Hidrokarburet alifatike
Alkoolet
Alkoolet
Aldehidet
Aldehidet
Ketonet
Ketonet
Esteret
Esteret
Terpenet e zëvendësuar dhe
Monoterpenet
seskuiterpenet
Seskuiterpenet
Acidet karboksilike
Komponimet relativisht polare me
grupe aminik

Të patretshëm
Karbohidrate, proteina
Polifenole
Tanina, disa dyllra, kripëra
inorganike
Klorofil, karotenoide, acid
citrik dhe malik

Së fundi, densiteti i një gazi është afërsisht i rendit 10-3 kg/m3 dhe është afërsisht 1000 herë
më i vogël se sa densiteti i një lëngu [5, 6]. Në varësi të presionit dhe temperaturës densiteti i
një lëngu mbikritik ose afër pikës kritike është shumë afër densitetit të tretësave të
lëngëshëm. Vikoziteti i këtyre gazeve të ndrydhur (lëngjeve) është 1/100 e viskozitetit të një
lëngu dhe në kushte normale shtrihet në zonën e vikoziteteve të një gazi. Koefiçienti i
difuzionit i një gazi nën presion shtrihet në vlerat 10-3 – 10-4 cm2/sek, duke zënë kështu një
vend të ndërmjetëm midis lëngjeve (me vlerë10-6 cm2/sek) dhe gazeve (me vlerë10-1 cm2/sek)
[5, 6].
2.4 Krahasimi i metodave
Metodat kryesore të përdorura në ekstraktimin e vajrave esencial të bimëve aromatike janë:




Distilimi me aparatin Klevenger (hidrodistilimi)
Ekstraktimi me aparatin Sokslet me tretës organik
Ekstraktimi me gaze nën presion me teknikën Sokslet në autoklavë

Këto metoda kanë disa avantazhe por edhe disavantazhe. Hidrodistilimi është teknika e parë e
përdorur nga njerëzimi për ekstraktim. Proçesi është i thjeshtë në përdorim dhe duke qënë se
si tretës përdoret uji, ekstrakti nuk përmban përbërës të dëmshëm. Gjatë distilimit një pjesë e
përbërësve treten në ujin ku është vendosur bima. Tretësira që ngelet në fund të proçesit
quhet hidrosol, uje floral ose distilat. Ky uje aromatik, i pasuruar me përbërësit aktiv të
bimës, është i gatshëm për përdorim terapeutik pse në kozmetikë. Megjithatë kjo metodë ka
temperaturë të lartë ekstraktimi, konsumon energji elektrike dhe siҫ do të shohim në pjesën
eksperimentale të këtij disertacioni temperatura e lartë e esktraktimit është shkak i
shpërbërjes të përbërësve kimik të vajrave esenciale.
Ndërkohë me metodën Sokslet, ekstraktimi është më i plotë dhe më i vrullshëm. Teknika
është e lehtë në përdorim, temperatura e vlimit të tretësit (në rastin tonë heksani) është më e
ulët se e ujit. Gjithashtu ndryshe nga hidrodistilimi materiali bimor nuk është në kontakt
direkt me nxehtësinë e furnelës. Avantazhi kryesor i teknikës Sokslet është se përdoret vetëm
një sasi tretësi (heksan) e cila riciklohet gjatë ekstraktimit. Në fund të proçesit tretësi mund të
largohet lehtësisht por jo plotësisht nga ekstrakti. Gjithmonë ngelen sasi të vogla në nivele
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gjurmë të tretësit [25]. Gjithashtu kjo metodë kërkon sasi të mëdha tretësi dhe konsumon
energji elektrike.
Nga analizat dhe studimet e shumta vihet re se metoda e ekstraktimit me CO2 ka selektivitetin
më të lartë dhe se përbërja kimike e volatileve të marra është e ngjashme me atë të distilimit
me avuj uji. Në temperatura të ulta ekstraktimi ky selektivitet rritet akoma edhe më shumë.
Rendimenti i ekstraktimit me CO2 është i krahasueshëm me metodat e tjera dhe më i madh se
ai i distilimit me Klevenger. Një avantazh tjetër është se CO2 largohet me lehtësi në fund të
ekstraktimit [28]. Pra në përfundim mund të themi se metoda e ekstraktimit me CO2 është më
e përshtatshme për përftimin e ekstrakteve. Sidoqoftë, siҫ do të shohim në pjesën
eksperimetale të këtij disertacioni të treja metodat kanë rëndësinë e vet. Ato plotësojnë njëratjetrën për të arritur në konkluzione të rëndësishme në lidhje me përbërjen kimike të
ekstrakteve.
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Kapitulli III

3. Metodat e përdorura për analizimin e ekstrakteve
3.1 Metodat kromatografike
Kromatografia përmbledh një grup te metodave të ndarjes, të cilat përdoren për përcaktimin e
lëndëve që ndodhen në përzierje, shpesh herë të ndërlikuara (zakonisht me natyrë organike).
Parimet teorike ku bazohen metodat kromatografike dhe teknikat analitike, që pëdoren në to
janë mjaft të larmishme.
Metodat ndarëse mund të klasifikohen për lehtësi në katër kategori:





Lëng-lëng
Lëng-trup i ngurtë
Gaz-lëng
Gaz-trup i ngurtë

Kjo nënkupton që çdo përbërës i mostrës që analizohet, ndodhet në ekuilibër mes dy fazave të
papërzieshme midis tyre, të cilat kanë një ekuilibër shpërndarjeje. Veçoritë më të
rëndësishme të metodave kromatografike janë dy:



Ndarja e përbërësve të mostrës ndodh ndërmjet dy fazave: një fazë të lëvizshme e cila
mund të jetë e lëngët ose e gaztë dhe një fazë të palëvizshme, e cila mund të jetë në
gjëndje të ngurtë ose të lëngët.
Proçeset e shpërndarjes së përbërësve të mostrës ndërmjet dy fazave, që pësojnë
zhvendosje relative ndaj njëra-tjetrës, zhvillohen në mënyrë të pandërprerë, në një
numër shumë të madh hapash të njëpasnjëshëm.

3.1.1 Kromatografia Me Shtresë Të Hollë (KShH)
Kromatografia në shtresë të hollë (KShH) është një metodë kromatografike e përdorur për të
ndarë përbërësit jo volatil të një lënde. Kromatografia në shtresë të hollë zhvillohet në një
fletë alumini që ka sipër një shtresë të hollë materiali adsorbues, kryesisht silika xhel, oksid
alumini ose celulozë. Kjo shtresë njihet si faza stacionare. Pasi mostra pikohet mbi pllakë ajo
zhytet në një tretës ose përzjerje tretësash me veprim kapilar. Kjo njihet si faza e lëvizshme.
Ndarja e secilit përbërës arrihet falë tretshmërisë së ndryshme që ka çdo përbërës në tretës
[29, 30].
Kromatografia në shtresë të hollë mund të përdoret për disa qëllime:





Për të monitoruar progresin e një reaksioni.
Për të identifikuar përbërës të caktuar të një tretësire.
Për të përcaktuar pastërtinë e një substance.
Për të rritur rezolucionin dhe saktësinë në analizat në vazhdim.
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Pllakat e përdorura në KShH mund të sigurohen lehtësisht në rrugë komerciale. Ato gjenden
në madhësi standarte. Këto pllaka pregatiten duke përzier një adsorbent si për shembull silika
xhel me një sasi të vogël lënde inerte (sulfat kalciumi) dhe ujë. Përzierja shpërndahet në
mënyrë uniforme mbi një shtresë xhami, alumini ose plastike. Pllaka thahet në furrë në 110°C
për 30 minuta. Trashësia e pllakës varion nga 0,1-0,25 mm [29-30].
Kromatografia në shtresë të hollë zhvillohet sipas disa hapave (Figura 3.1). Një pikë e vogël e
tretësirës pikohet me anë të një kapilari 1,5 cm larg fundit të pllakës. Pritet disa sekonda me
qëllim që tretësi të avullojë sepse në rast të kundërt nuk arrihet ndarja e përbërësve ose arrihet
një ndarje e dobët e tyre. Një sasi e vogël tretësi ose përzjerje tretësash hidhen në dhomën e
ndarjes deri sa të mbushet në një thellësi 1 cm (p.sh. në një gotë kimike). Pllaka e
kromatografisë me shtresë të hollë ku është pikuar mostra futet në dhomën e ndarjes e cila
mbyllet me xham. Tretësi dhe përbërësit e tretësirës së tretur në të ngjiten në pllakë nëpërmjet
dukurisë së kapilaritetit. Pllaka duhet hequr nga gota kimike përpara se tretësi të arrijë
fillimin e saj. Në vazhdim pllaka futet në acid fosfomolibdik dhe thahet me qëllim që
përbërësit të bëhen të dukshëm.

Figura 3.1: Paraqitje skematike e KShH.
Duke qënë se përbërës të ndryshëm kanë polaritet të ndryshëm, mbi këtë bazë do të ndodhë
edhe ndarja e tyre në prani të tretësit. Për shembull nëse faza e lëvizshme është polare
përbërësi me polaritet më të madh do të dalë i pari dhe përbërësi me polaritet më të vogël do
të dalë i fundit duke patur kështu edhe faktor retensioni (Rf - retension factor, faktori i
vonimit) me të madh. Vlera e faktorit Rf gjendet nga raporti a/b (Figura 3.1) ku:



a - distanca nga pika e injektimit deri në pikën ku ka dalë përbërësi.
b - distanca nga pika e injektimit deri në vijën ku ka arritur tretësi.

Largësia nga fillimi i pllakës deri te pikimi i mostrës është1,5 cm. Për rezultate sa më të sakta
gota kimike duhet të jetë e mbushur në 1 cm lartësi me tretës. Zakonisht në KShH përdoret
termi tretës i fortë për ata tretësa që i zhvendosin përbërësit kimik sa më lartë përgjatë
pllakës dhe tretës i dobët për ata që shkaktojnë lëvizje më të dobët. Shkalla e “dobësisë” ose
“fortësisë” varet nga faza stacionare e pllakës së KShH. Për pllakën silika xhel fortësia e
eluentëve ndjek kërë rend: acid formik (më i forti), acid acetik, trietilaminë, metanol, ujë, n26

butanol, aceton, acetonitril, atilacetat, dietileter, diklormetan, benzen/toluen, tetraklorur
karboni, pentan, heksan, perfluoroalkan (më i dobti). Ndryshimi i polaritetit të fazës së
lëvizshme normalisht nuk duhet të ndryshojë rradhën e përbërësve kimik që dalin në pllakën
e KShH [29, 30].
3.1.2

Gaz kromatografia

3.1.2.1.1

Kromatografia në fazë të gaztë

Kromatografia e gaztë është ndër teknikat kromatografike ku si fazë e lëvizshme është një
gaz inert, që shpesh quhet edhe gazi mbartës. Mostrat që analizohen me kromatografinë e
gaztë duhet të jenë në gjendje të gaztë ose të lëngët. Materiali injektohet në rrymën e gazit
mbartës, i cili e mbart atë me vete gjatë kalimit nëpër kolonën kromatografike. Në këtë kohë
përbërësit e mostrës bazuar në vetitë e tyre shpërndahen ndërmjet fazës së lëvizshme dhe asaj
të palëvizshme. Metodat kromatografike kanë një sërë përparësish që kanë çuar në
përdorimin e gjerë të tyre në praktikën analitike [30]:
1. Ato dallohen për efikasitetin shumë të lartë të ndarjeve, më të lartë se të metodave të
tjera të ndarjeve, duke bërë që ato të përdoren me përparësi për ndarjen e përbërjeve të
ndërlikura, në veçanti për mostrat me natyrë organike.
2. Veç kesaj aparatura dhe procedurat e matjeve kromatografike janë relativisht të
thjeshta.
3. Kanë ndjeshmëri të lartë të matjeve.
4. Mund të përdoren për një gamë mjaft të gjërë të mostrave.
E meta kryesore e metodave kromatografike është koha relativisht e gjatë e ndarjeve. Një
skemë e thjeshtë e kromatografisë së gaztë është paraqitur në Figurën 3.2

Figura 3.2: Paraqitje skematike e kromatografisë së gaztë [31].
Në përgjithësi gazi inert që përdoret si faza e lëvizshme në kromatografinë e gaztë është He,
Ar dhe N2. Përdorimi i këtyre gazeve bazohet në avantazhin e të qënit inert si ndaj mostrës,
ashtu edhe ndaj fazës së palëvizshme. Zgjedhja e secilit prej tyre varet nga tipi i dedektorit që
ka aparatura që përdoret. Shpejtësia e rrjedhjes së gazit matet me anë të një pajisje të
vendosur në dalje të kolonës kromatografike. Kolona kromatografike është vendi ku vendoset
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fizikisht faza e palëvizshme. Ndërtimi i kolonës ndikon në shumë aspekte që lidhen me
proçes in kromatografik. Ajo ndikon në [30]:
1.
2.
3.
4.

Sasinë e mostrës që përdoret për analizë.
Efikasitetin e ndarjes së përbërësve të mostrës.
Numrin e analitëve që mund të ndahen me lehtësi.
Kohën e nevojshme për ndarje.

Në gaz-kromatografi mund të përdoren dy tipat e kolonave [30]: kolonat me paketim dhe
kolonat kapilare. Kolonat kapilare janë përdorur përgjatë këtij punimi për analizën e
ekstrakteve. Ato dallohen nga fakti që faza e palëvizshme vendoset në formën e një filmi të
hollë direkt mbi sipërfaqen e brendshme të materialit të vetë kolonës ose vendoset mbi
sipërfaqen e një materiali të ngurtë inert, me të cilin është veshur sipërfaqja e brendshme e
kolonës. Trashësia e filmit të fazës së pa lëvizshme është rreth 0.25 µm. Kolonat kapilare
kanë efikasitet ndarjeje më të mirë. Presioni i nevojshëm për të realizuar lëvizjen e fazës së
lëvizshme nëpër një kolonë me paketim kufizon gjatësinë e saj. Nga ana tjetër mungesa e
materialit paketues lejon që kolona kapilare të përgatitet me gjatësi më të madhe. Pavarësisht
faktit që shumica e kolonave kapilare në krahasim me kolonat me paketim përmbajnë më
shumë pjata teorike për çdo metër gjatësi epërsia e tyre më e madhe qëndron në mundësinë
për të rritur shumë gjatësinë e tyre [30].
Selektiviteti në kromatografinë e gaztë ndikohet nga zgjedhja e fazës së palëvizshme. Radha
e eluimit në kromatografinë gaz-fazë e lëngët përcaktohet kryesisht nga pika e vlimit të
përbërësve dhe më pak nga bashkëveprimi i tyre me fazën e palëvizshme. Përbërësit me pika
vlimi të ndryshme ndahen më me lehtësi. Nga ana tjetër, dy komponime me pika vlimi të
afërta mund të ndahen vetëm nëse faza e palëvizshme bashkëvepron në mënyrë selektive me
njërin prej tyre. Në përgjithësi përbërësit jopolar ndahen më me lehtësi me një fazë të
palëvizshme jopolare dhe përbërësit polar ndahen më me lehtësi kur përdoren faza të
palëvizshme me natyrë polare. Faza e palëvizshme duhet të jetë:
1. Kimikisht inerte.
2. Termikisht e qëndrueshme.
3. Jovolatile.
4. Me polaritet të përshtatshëm në lidhje me përbërësit e pranishëm në mostrën që do të
analizohet.
Efikasiteti i ndarjes përmirësohet me zvogëlimin e trashësisë së filmit të fazës së
palëvizshme. Filma më të trashë përdoren për ndarje të përbërësve me veti volatile më të
larta, si në rastin e gazeve, kurse filma të hollë përdoren për ndarjen e përbërësve pak volatil.
Injektimi i mostrës në kolonën kromatografike kërkon të respektohen disa kushte:
1. Të gjithë përbërësit që injektohen në kolonë duhet të jenë volatil.
2. Përqendrimi i tyre duhet të jetë në intervale të përshtatshme për metodën e
kromatografisë së gaztë.
3. Injektimi i mostrës nuk duhet të ndikojë në proçes in e ndarjes.
Kromatografia e gaztë mund të përdoret për të ndarë përbërësit e mostrave komplekse por që
të lëvizin nëpër kolonë përbërësit e tyre duhet të karakterizohen nga një volatilitet i caktuar.
Nëse analiti është shumë i përqendruar, ai mund ta mbingarkojë kolonën dhe ndarja e
përbërësve do të ishte e pamundur. Gjithashtu përqendrimet e larta mund të tejkalojnë edhe
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zonën lineare të sinjalit në dedektor. Në këto raste bëhet hollimi i mostrës me tretës volatil si
për shembull me klorur metileni. Injektimi i mostrës në kolonë bëhet me një mikroshiringë në
krye të kolonës ku vendoset një gome septum. Skema e injektimit të mostrës në kolonë të
paketuar paraqitet në Figurën 3.3.

Figura 3.3: Paraqitje skematike e injektimit të mostrës në kolonë të paketuar [31].
Blloku i injektimit ngrohet deri në temperaturë të paktën 50°C mbi temperaturën e përbërësit
të mostrës me temperaturë vlimi më të lartë. Në këtë mënyrë, arrihet avullimi i menjëhershëm
i mostrës së injektuar. Në kolonat kapilare përdoret një tip i veçantë injektori për të
mënjanuar mbingarkesën e kolonës në mostër. Në këtë rast injektohet vetëm një sasi e vogël
mostre dhe vetëm 0.1-1% e mostrës kalon në kolonë [30].
3.1.2.1.2

Kromatografia në fazë të gaztë-dedektori i jonizimit me flakë (GC-FID)

Djegia e një përbërësi organik në një flakë hidrogjen-ajër prodhon një flakë të pasur me
elektrone dhe jone. Nëse kjo flakë vendoset nën ndikimin e një potenciali rreth 300V, vërehet
një rryme me intensitet 10-9-10-10 A, e cila, po të amplifikohet kthehet në një sinjal analitik
shumë të mirë. Ky është parimi i funksionimit të dedektorit me jonizim me flakë (FID) [30].
Një skemë e thjeshtë e këtij dedektori paraqitet në Figurën 3.4.
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Figura 3.4: Paraqitje skematike e dedektorit me jonizim me flakë [31].
Dedektori i jonizimit me flakë është ideal për analizat e mostrave mjedisore, për disa arsye
kryesore [30]:
1. Shumica e atomeve të karbonit, me përjashtim të atyre që ndodhen tek grupet
karbonile ose karboksilike, prodhojnë sinjal dhe për këtë arsye, ky dedektor është
universal për komponimet organike.
2. Gjithashtu, shumica e komponimeve inorganike dhe e shumë gazeve si H2O dhe CO2,
nuk mund të diktohen nga ky dedektor.
3. Kufiri i diktimit është dy deri në tre herë më i ulët se ai i dedektorëve të
përcjellshmërisë termike.
4. Përgjigja lineare mbi 106-107 rende të madhësisë në sasinë e analitit të injektuar.
E meta e metodës është se ky tip dedektori është “destruktiv”, sepse mostra
shkatërrohet gjatë analizës me një gaz-kromatograf, i cili ka dedektor me jonizim me
flakë.
3.2 Metodat spektroskopike të analizës
Metodat spektroskopike të analizës bazohen në ato tipe të bashkëveprimeve rrezatim-lëndë,
që shkaktojnë ndryshime energjetike në molekulë ose atom [32-35]. Veçori karakteristike e
metodave spektroskopike është fitimi i spektrave, të cilët shkaktohen si pasojë e kalimeve të
molekulave dhe atomeve ndërmjet gjendjeve energjetike të ndryshme.
Ndër metodat spektroskopike që përdoren më shpesh në analizat kimike mund të përmendim
spektroskopia IK dhe spektrofotometria UV-VIS.
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3.2.1

Spektroskopia IK (Infra të Kuqe)

Spektroskopia në zonën infra të kuqe (SIK) bazohet në absorbimin e rrezatimit
elektromagnetik të zonës spektrale infra të kuqe nga molekulat. Zona IK përfshin rrezatimet
elektromagnetike me gjatësi vale nga 0.78 deri në 1000 µm [32-35]. Metoda quhet edhe
spektroskopia infra e kuqe. Spektrat IK që fitohen gjatë absorbimit të rrezatimeve IK nga
molekulat i takojnë kalimeve energjetike të molekulës në nivelet e ndryshme të lëkundjes dhe
të rrotullimit. Në matjet analitike me SIK përdoren kryesisht rrezatimet në zonën IK të
mesme (λ=2.5-50µm). Rrezatimi elektromagnetik karakerizohet nga gjatësia e valës  (cm),
frekuenca  (Hz) dhe numri valor ( 1  ) (cm-1)* (tabela 3.1). Vlerat e këtyre tre parametrave
janë paraqitur në tabelën 3.1 për zonën e afërt, të mesme dhe të largët për rrezatimin infra të
kuq (IK).
Tabela 3.1: Vlerat e  , 1  dhe  për zonën IK të afërt, të mesme dhe të largët të rrezatimit.
Zona (Infra të kuqe)

 (cm)

1  (cm-1)

 (Hz)

E afërt
E mesme
E largët

7.8x10-5-2.5x10-4
2.5x10-4-5x10-3
5x10-3-1x10-1

12.800-4000
4000-200
200-10

3.8x1014-1.2x1014
1.2x1014-6x1012
6x1012-3x1011

Në fakt, ekzistojnë disa mënyra për të zbatuar spektroskopinë IK siç edhe ilustrohet në
Figurën 3.5 [32-35]. Mënyra më e zakonshme është teknika spektroskopike e transmetimit
IK. Mostra e përdorur, që do të analizohet/karakterizohet merret në sasi 10-100 mg dhe
shtypet në një disk-mbartës me sipërfaqe 1 cm2 dhe trashësi disa milimetra.
Mënyra e dytë e zbatimit të spektroskopisë IK është ajo e reflektimit me difuzion që përdoret
për të analizuar mostrën në trajtë pluhuri. Kjo lloj pregatitjeje (trajtë pluhuri) ka avantazhin e
shmagies së difuzionit të kufizuar që lind në rastin kur mostra shtypet. Shpesh për
spektroskopinë IK të reflektimit me difuzion përdoret akronimi DRIFT (në anglisht): Infrared
Fourier Transform Spectroscopy [32-35].
Mënyra e tretë është me “reflektimi total” dhe regjistron zakonisht spektra të mostrës që
analizohet brenda një reaktori. Kjo teknikë është një kombinimi i rrezatimit IK me një kristal
(p.sh. diamand, Si ose ZnSe) planar/të sheshtë. Teksa drita IK reflektohet në brendësi të
kristalit një valë drite e dobësuar del jashtë kristalit në sipërfaqe. Kjo valë e dobësuar
(attenuated total reflectance) përdoret për të regjistruar spektra. Matjet e kryera në “modën”
me reflektim me difuzion dhe me transmetim janë të kufizuara për frekuencat < 1250 cm-1
(pra regjistrojnë spektra për numra valorë > 1250 cm-1). Në rastin e spektroskopisë IK me
emetim (infrared emission spectroscopy-IRES), materiali nxehet në 100 0C ose në
temperatura më të larta dhe emeton rrezatim IK të shoqëruar me spektrin përkatës. Për të
regjistruar spektra të gazeve të adsorbuara mbi një sipërfaqe planare me spektroskopinë IK
me absorbim, përdoret RAIRS (reflection absorption infrared spectroscopy) [32-35].

Numri valor ( 1  , cm-1) matet eksperimentalisht me gabim të vogël. Për këtë arsye në spetrat IK intensitet i
rrezatimit paraqitet në funksion të numrit valor.
*
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Figura 3.5: Paraqitje skematike e tetë mënyrave të ndryshme për të kryer spektroskopinë e
lëkundjes (vibracionale) [34, 35].
Në RAIRS, IK bie mbi mostrën pothuajse paralel me të. Gjatë reflektimit komponenti- p i
dritës IK (komponenti perpendikular me sipërfaqen) ngacmon ato lëkundje të molekulave të
absorbuara për të cilat komponenti i momentit dipolar të molekulës perpendikular me
sipërfaqen ndryshon. Për të kuptuar këtë të fundit i referohemi figurës 3.6 në të cilën është
marrë si shembull molekula e CO lëkundjet e së cilës shkaktohen nga bashkëveprimi me
rrezatimin IK. Kur rrezatimi IK i afrohet sipërfaqes ai krijon një fushë elektrike me ngarkesën
imagjinare në metal (sipërfaqen mbi të cilën CO është adsorbuar). Fusha elektrike oshiluese
është vertikal me sipërfaqen dhe ngacmon vetëm ato lëkundje momenti dipolar i të cilave
ndryshon në drejtimin normal me sipërfaqen. Kështu nëse molekula është e shtrirë shuma e
momentit dipolar të molekulës me atë imagjinar në sipërfaqe është zero. Në pozicionin
vertikal shuma e momentit dipolar të molekulës me atë imagjinar në sipëfaqe është 2µ [34,
35].

Figura 3.6: CO në pozicionet “shtrirë” dhe “vertikal” me sipërfaqen katalitike. Momenti
dipolar “shuhet” në pozicionin e parë dhe “forcohet” në pozicionin e dytë [34, 35].
Pra në IK, vetëm tek ato lëkundje që kanë një komponent të momentit dipolar dinamik të
orientuar vertikalisht me sipërfaqen janë aktive. Ky rregull njihet si “rregulli i zgjedhjes” dhe
gjen zbatim edhe në spektroskopinë infra të kuqe (IK) [34, 35].
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3.2.1.1

Spektrometrat IK me transformim Fourier (FT-IR)

Ky është një variant bashkëkohor i SIK, që ka gjetur përdorime të shumta si për analizën
cilësore, ashtu edhe për atë sasiore duke zhvendosur përdorimin e aparateve me dispergim të
rrezatimit. Spektri i mostrës, që në këtë rast quhet interferogram, fitohet duke ndarë
rrezatimin IK të burimit në dy tufa, të cilat kalojnë nëpër dy rrugë me gjatësi që ndryshojnë
nga njera-tjetra në mënyrë periodike, duke shkaktuar kështu dukurinë e interferencës së valës.
Të dhënat spektrale të fituara përpunohen pastaj me teknikën matematikore të transformimit
Fourier. Skema e një aparati për SIK me transformim Furier është treguar në Figurën 3.7
[30].

Figura 3.7: Paraqitje skematike e një aparati FT-IR [31].
Aparati bazohet në interferometrin Mikelson, i cili përbëhet nga një pasqyrë e palëvizshme,
ndarësi i tufës dhe një pasqyrë e lëvizshme. Rrezatimi IK nga burimi ndahet në dy tufa me
anë të ndarësit të tufës, që është i vendosur në kënd 45°. Rreth gjysma e tufës reflektohet drejt
pasqyrës së palëvizshme, ndërsa pjesa tjetër kalon drejt pasqyrës së lëvizshme. Kur të dy
krahët e tufave F dhe M takohen përsëri, atëherë vetëm gjysmat e mbetura do të kthehen drejt
burimit. Vetëm pjesët e tufave që kalojnë drejt mostrës dhe dedektorit përdoren për matjet
analitike. Pasqyra e lëvizshme zhvendoset horizontalisht duke bërë që intensiteti i rrezatimit
që bie në dedektor të pësojë ndryshime të caktuara në varësi të pozicionit të saj.
Frekuenca e interferogramit është proporcionale me frekuencën optike, e cila pasi modulohet
nga interferometri Mikelson (Michelson) në frekuenca të zonës së radiovalëve regjistrohet
nga dedektori IK. Spektroskopia me transformim Fourier konsiston në regjistrimin e I(δ) në
varësi të δ dhe transformimin matematikor të kësaj varësie në spektrin e frekuencës optike.
Këto procedura realizohen me ndihmën e një kompjuteri me anë të të cilit bëhet i mundur
fitimi i spektrit IK të mostrës. Proçedura e matjes së transmitancës ose absorbancës me këto
aparate kërkon që në fillim të merret interferogrami referues duke skanuar një mostër
referuese (në rastin tonë KBr) dhe të dhënat ruhen në kompjuterin e aparatit. Pastaj futet
mostra në rrugën e dritës dhe përsëritet proçes i i skanimit. Parimi i punës së interferometrit
të Mikelson jepet si më poshtë vijon:
1. Drita nga burimi është drejtuar te ndarësi i tufës. Gjysma e dritës është reflektuar dhe
gjysmë është transmetuar.
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2. Drita që reflektohet shkon në pasqyrën e palëvizshme ku ajo reflektohet kthehet
mbrapa për te ndarësi i tufës. Drita që transmetohet dërgohet në pasqyrën e lëvizshme
dhe reflektohet sёrisht te ndarësi i tufёs.
3. Në ndarësin e tufës, secila nga dy rrezet ndahet në dy rreze (në pasqyrën e
palëvizshme dhe të lëvizëshme) njëra shkon prapa tek burimi (dhe "humbet" pasi nuk
arrin në detektor) dhe të tjera shkon drejt e në detektor. Prandaj detektori detekton dy
rreze: një nga pasqyrë lëvizje dhe tjetra nga pasqyra e palёvizёshme.
4. Të dy tufat qё arrijnё nё detektor vijnë nga i njëjti burim dhe kanë një diferencё rruge
qё përcaktohet nga pozicionet e dy pasqyrave, domethёnё ato kanë një ndryshim faze
fikse. Prandaj të dy tufat interferojnё.
5. Të dy tufat mund të interferojnё në mënyrë konstruktive apo destruktive për një
frekuencë të caktuar nga pozicioni i pasqyrës lëvizёse.
Kur të dyja pasqyrat do të jenë në largësi të barabarta nga ndarësi i tufës, atëherë të dyja
pjesët e tufës së kombinuar do të jenë në fazë interference konstruktive dhe intensiteti i
rrezatimit do të jetë maksimal. Zhvendosja e pasqyrës së lëvizshme në të dy krahët në largësi
të barabartë me ¼ e gjatësisë së valës, bën që ndryshimet në gjatësinë e rrugëve të dy tufave
të jenë sa ½ e gjatësisë së valës, kështu që ndryshimi në fazë është 180°. Në këtë rast ndodh
interference destructive e valëve dhe intensiteti i rrezatimit do të bëhet zero. Ndryshimi
ndërmjet rrugëve të dy tufave do të jetë δ=(M-F) dhe quhet vonesë. Varësia e sinjalit të
dedektorit nga δ quhet interferogram. Për një rrezatim monokromatik, interferogrami ka
formën e një lakoreje kosinusi të ngjashme me atë që është treguar në figurën 3.7.
Spektrometria me transformim Fourier ka disa përparësi parimore të rëndësishme:
1. Intensiteti i rrezatimit IK që arrin në dedektor është shumë më i madh sesa për
aparatet me dispergim të rrezatimit, sepse aparatet me transformim Fourier kanë
shumë pak pajisje optike dhe nuk kanë diafragma (çarje) për të veçuar rrezatimet. Si
pasojë raporti sinjal/zhurmë është më i lartë dhe kjo siguron kufij diktimi më të ulët.
2. Aparatet me transformim Fourier kanë rezolucion shumë të lartë dhe riprodhueshmëri
shumë të mirë të vlerave të gjatësisë së valës. Këto veti bëjnë të mundur analizat e
spektrave komplekse.
3. Spektri i plotë merret për një kohë shumë të shkurtër, në një sekondë ose edhe më pak
dhe duke e përsëritur spektrin shumë herë arrihet një përmirësim shumë i ndjeshëm i
cilësisë së tij.
4. Është më e lehtë të studjohen mostrat me vëllim të vogël si dhe ato që paraqesin
absorbim të dobët.
Spektroskopia me transformim Fourier dallohet nga metoda e zakonshme, sepse të gjitha
elementët e rezolucionit të spektrit maten njëkohësisht. Në këtë mënyrë pakësohet ndjeshëm
koha e nevojshme për të skanuar gjithë spektrin. Ky zvogëlim shumë i madh i kohës së
skanimit të spektrit përdoret për të rritur shumë raportin sinjal/zhurmë nëpërmjet
mesatarizimit të sinjaleve të përsëritura. Për shembull në kohën 750s mund të merren 1500
spektra Fourier dhe mund të njehsohet se nga mesatarizimi i sinjaleve do të arrihet një
përmirësim i raportit sinjal/zhurmë rreth 39 herë. Kjo përbën edhe përparësinë kryesore të
aparateve me transformim Fourier.

34

3.2.2

Spektrofotometria UV-VIS

Spektrat e absorbimit UV-VIS mund të përdoren në analizën cilësore për tre qëllime kryesore
[30]:
1. Për identifikimin e një lëndë dhe për të provuar shkallën e pastërtisë së një aparati.
2. Për studimin e strukturës së lëndëve organike dhe në veçanti për të provuar praninë e
grupeve kromofore.
3. Identifikimi i lëndëve bazohet në krahasimin e spektrit UV-VIS të mostrës me
spektrin e komponimeve kimike të pastra. Përputhja e spektrave është një provë e
identitetit kimik. Siguria në proçes in e identifikimit do të varët nga numri i detajeve
karakterisike që përputhen në spektrat e absorbimit, ku si të tilla janë maksimumet,
minimumet, pikat e infleksionit etj.
Analiza kimike me SF UV-VIS ka fushë përdorimi shumë të gjerë, në veçanti për analizat në
nivelet gjurmë. Nëpërmjet kësaj metode bëhet e mundur përcaktimi sasior i çdo substance
organike që përmban një ose disa grupe kromofore. Gjithashtu disa specie inorganike mund
të përcaktohen drejtpërdrejt duke u bazuar në absorbimin karakteristik të tyre, si për
shembull: metalet tranzitore, jonet NO3, MnO 4 , CrO 24  , I2, etj. Zona e përcaktimeve sasiore
me SF UV-VIS zgjerohet shumë duke përdorur reaktivë të caktuar, të cilët lidhen me specie
joabsorbuese duke formuar produkte që absorbojnë fort në UV-Vis.
Në SF UV-VIS janë të zakonshme analizat e tretësirave të lëndëve me përqendrime të rendit
10-4 deri në 10-5 mol/l dhe duke bërë modifikime të metodës analitike, mund të arrihet të
përcaktohen nivelet deri në 10-6 deri 10-1 mol/l. Për analiza të këtyre niveleve, vlerat e
koefiçientit molar të absorbimit kërkohet të jenë nga 1x104 deri në 4x104 (mol/l)-1·cm-1.
Ndjeshmëria e metodave fotometrike mund të shprehet në mënyra të ndryshme. Ndër
parametrat më të përdorshëm janë:
1. Koefiçienti molar i absorbimit ε i cili gjendet si pjerrësi e lakores së kalibrimit
ε=dA/dC.
2. Absorbimi specifik, që jepet me vlerën e absorbancës që paraqet një tretësirë e analitit
me përqendrim 1 ppm.
3. A (1%, 1cm), që tregon vlerën e absorbancës së tretësirës 1% (p/v) të matur në
kyvetën me l=1 cm.
Ndjeshmëria e përcaktimeve fotometrike do të varet shumë nga gjërësia spektrale e rrezatimit
të përdorur për matje: ajo rritet mjaft kur përdoren rrezatime të ngushta (praktikisht
monokromatike) rreth vlerës max . Por zvogëlimi i gjerësisë spektrale të rrezatimit shoqërohet
me zvogëlimin e shpejtë të intensitetit të rrezatimit që kalon nëpër mostër. Në këto kushte,
ndjeshmëria e dedektorit do të bëhet një faktor kufizues duke ndikuar drejtpërdrejt në
keqësimin e përpikmërisë së matjeve. ε mund të pritet të jetë me vlerë maksimale kur gjerësia
spektrale e rrezatimit të përdorur për matje është sa 1/10 e gjerësisë së shiritit të absorbimit.
Kufiri i diktimit të metodës mund të zvogëlohet duke përdorur ekstraktimin e komponimit me
ngjyrë në një tretës organik dhe matjen e absorbancës në tretësirën e ekstraktuar. Në këtë
mënyrë mund të rritet përqëndrimi i analitit në tretësirën organike me 5 deri në 20 herë.
Në kushte normale metoda SF UV-VIS bën të mundur arritjen e rezultateve me gabime
relative 1÷5% . Problemet që shkaktohen me shpesh janë prania e grimcave të ngurta që
35

shkaktojnë shpërhapje të rrezatimit dhe prania e specieve interferuese që veprojnë në
reaktivin analitik, të cilat mund të çojne në gabime negative ose pozitive. Për të evituar
gabimet në matje rëndësi të veçantë ka zgjedhja e një reaktivi ngjyrëformues specifik si dhe
zgjedhja e kujdesshme e kushteve të matjes në veçanti e vlerës së gjatësisë së valës dhe
gjerësisë spektrale të rrezatimit që do të përdoret për matjet fotomerike.
Përpikmëria në matjet fotometrike, e shprehur si shmangie standarte relative e përqendrimit
është zakonisht 1-3%. Duke përdorur metodika matjeje të veçanta dhe aparate të cilësisë së
lartë mund të arrihen përcaktime sasiore me përpikmëri mjaft më të lartë, të rendit 0.1%.
Ekziston një zonë e përshkueshmërisë së tretësirës, për të cilën matjet fotometrike mund të
kryhen me gabime minimale ose me përpikëri më të lartë. Kjo zonë, për aparatet e matjeve që
kanë shkallë lineare ndaj përshkueshmërisë i takon përshkueshmërisë nga 20% - 60% ose
absorbancave nga 0.7-0.2. Kjo përbën zonën optimale të matjeve fotometrike ku përpikëria e
matjeve është më e mirë.
Së fundi ne spektroskopinë IK dhe spektrofotometrinë UV-VIS gjen zbatim ligji i Berit. Ligji
i Berit shpreh lidhjen ndërmjet shkallës së absorbimit të rrezatimit dhe përqëndrimit të
grimcave absorbuese në mjedis. Ai është bazë për analizat sasiore me metodat fotometrike.
Ligji i Berit vlen jo vetëm për rrezatimet UV-VIS por për çdo rrezatim elektromagnetik.
Trajta përfundimtare e formulës së Berit është: A= -logI/Io = Ɛ·C·l
Ku: Io është intensiteti i rrezatimit në hyrje të tretësirës absorbuese, I është intensiteti i
rrezatimit në dalje (pas absorbimit), C është përqëndrimi në mol/L dhe l gjatësia e rrugës së
dritës nëpër tretësirën absorbuese. Madhësia A quhet absorbancë, ndërsa konstantja Ɛ quhet
koefiçienti molar i absorbimit ose absorbueshmëri molare. Pra absorbanca është në
përpjestim të drejtë me përqëndrimin e lëndës absorbuese [31].
Lista e Figurave
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Kapitulli IV

4.1 Hyrje
Në pjesën eksperimentale janë sqaruar në mënyrë të detajuar ekstraktimet për secilën bimë të
marrë në studim. Bazuar në faktin që 30% e të gjithë bimësisë Europiane gjendet në Shqipëri
[36], të gjitha bimët e përdorura për ekstraktim janë nga zonat shqiptare. Metodat e përdorura
për ekstraktim janë: metoda e esktraktimit me hidrodistilim me aparatin Klevenger, metoda e
ekstraktimit me tretës organik në heksan dhe me CO2 të lëngët me autoklavë. Secili ekstrakt i
fituar është analizuar kryesisht me spektroskopinë infra të kuqe (IK) dhe spektrofotometrinë
UV-Vis. Si teknika apo metoda shtesë për të analizuar esktraktet janë përdorur edhe
kromatografia me shtresë të hollë (KShH) dhe gas kromatografia GC-FID.
Është e rëndësishme të përmendim që analiza e sinjaleve për spektrat IK dhe UV-Vis është
bazuar në sinjalet e raportuara në literaturë për spetrat IK dhe UV-Vis të esktrateve të
kamomilit, sherebelës, lules së basanit, lavandulës dhe ҫalit të malit. Ekstraktet janë
karakterizuar nga grupe të ndryshme kërkimore shkencore kryesisht me gaz kromatografinë
GC-MS. E veҫanta e këtij disertacioni është që IK dhe UV-Vis janë përdorur për të
identifikuar grupet funksionale të përbërësve kimik kryesorë të cilët janë raportuar të jenë në
sasi apo në përqindje të madhe. Përbërësit kimikë të cilët janë në sasi të vogla nuk mund të
identifikohen me IK për shkak të ndjeshmërisë së teknikës. Për përbërësit kimikë të cilët
kanë lidhje dyfishe apo lidhje dyfishe të konjuguara është përdorur spektrofotometria UVVis.
4.2 Hidrodistilimi (aparati Klevenger)
Në Figurën 4.1 është paraqitur një fotografi e aparatit të përdorur për përftimin e vajrave
esencialë nga bimët e marra në studim. Gjatë hidrodistilimit materiali bimor i peshuar u
vendos në balonë e cila u mbush me ujë të distiluar deri në gjysëm të vëllimit. Pasi u montua
aparati, u ndez kërpudha ngrohëse dhe u vu në funksionim ftohësi. Aparati duhet të jetë i
montuar vertikalisht dhe të sigurohet që pjesët puthiten mirë me qëllim që mos të ketë
humbje të esktraktit. Kur fillon proçesi i vlimit avujt kondensojnë në ftohës dhe bien mbi
pjesën Klevenger të aparatit. Gjatë distilimit faza yndyrore qëndron mbi fazën ujore. Mbasi
fiket kërpudha ngrohëse dhe ftohet aparati mund të marrim ekstraktin. Nëpërmjet rubinetit të
aparatit Klevenger fillimisht largohet faza ujore e më pas merret ekstrakti i bimës. Sasia e
ekstraktit të përftuar është relativisht e vogël, për kërë arsye gjatë punës përdoret edhe heksan
për të pritur ekstraktin. Pasi largimit të tretësit bëhet peshimi i vialit me mostër për të
llogaritur rendimentin.
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Figura 4.1: Fotografi e aparatit të hidroidstilimit të përdorur për të gjitha ekstraktimet me
distilim.
4.3 Ekstraktimi me heksan me aparatin Sokslet
Në Figurën 4.2 paraqitet një fotografi e aparatit Sokslet të përdorur për përftimin e
ekstrakteve të bimëve të marra në studim. Përpara se të fillojë proçesi i ekstraktimit,
pregatitet materiali bimor i tharë dhe i bluar imët. Bima pesha e së cilës njihet saktësisht
vendoset në gishtëz (kartusha) deri sa mbushet 1 cm larg buzëve. Për të mbyllur gishtëzën
përdoren letra filtri të cilat pengojnë përhapjen e bimës në tretësin organik. Tretësi i përdorur
për ekstraktimet me metodën me Sokslet është heksani. Një gishtëz mban përafërsisht 10-11
gram bimë. Në momentin që të gjitha pjesët e aparatit janë të montuara ndizet kërpudha
ngrohëse dhe ftohësi. Avujt e tretësit kondensojnë dhe bien mbi dhomën e ekstraktimit
Sokslet. Kur tretësi arrin në nivelin e sifonit të dhomës së ekstraktimit, ai derdhet përsëri në
balonë. Cikli i parë zakonisht zgjat 20-30 minuta.
Ciklet në vazhdim zgjasin afërsisht rreth 15 minuta secili. Pasi aparati të jetë ftohur; largohet
baloni me ekstrakt dhe tretësin organik. Ekstrakti i pastër (pa heksan) fitohet me largimin e
tretësit organik me anë të një avulluesi rotativ (rota-evaporator). Në vazhdim peshohet baloni
me ekstrakt dhe duke njohur peshën e balonit bosh llogaritet rendimenti i eskstraktit.
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Figura 4.2: Fotografi e aparatit të ekstraktimit me Sokslet të përdorur për të gjitha
ekstraktimet me heksan.

4.4 Ekstraktimi me CO2
4.4.1 Autoklava
Autoklava e përdorur për ekstraktimet me CO2 është një paisje me përbërje çeliku inoksi e
prodhuar në Gjermani [5]. Në Figurën 4.3 paraqitet një fotografi e aparatit të ekstraktimit me
CO2. Pjesa e brendshme e saj është çelik inoksi shumë i lëmuar. Pjesa e poshtëme dhe e
sipërme mbyllen nëpërmjet filtrimit, përsëri me përbërje inoksi. Në kokën e autoklavës kemi
manometrin i cili shërben për matjen e presionit, gishtin ftohës ku bëhet kondesimi i
CO2(g)−CO2(l), po kështu një tub çeliku me dy dalje në formën L në të cilën vendosen dy
tubat plastikë që bëjnë ftohjen e tubit kondensues nga i cili rrjedh etilen glikol.
Autoklava lidhet me ftohësin, që në rastin tonë është etilen glikoli. Temperaturën e ftohësit
për ekstraktimin në 40°C mbahet në 10°C. Kur temperatura e ekstraktimit është 20°C
temperatura e ftohësit është -10° dhe kur temperatura e esktraktimit është 0°C temperatura e
ftohësit është -25°C. Gjatë esktraktimit në 40°C, autoklava vendoset në një banjo mari për të
ruajtur temperaturën e dëshiruar.
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Pjesët kryesore të aparatit të paraqitur në Figurën 4.3 janë shënuar me numra ku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

manometër që tregon vlerën e presionit në autoklavë,
rubineti i cili bën të mundur kalimin e CO2,
autoklava,
banjo mari,
ngrohëse,
ftohës.

Figura 4.3: Fotografi e aparatit të ekstraktimit me CO2.

4.4.2 Proçedura e ekstraktimit
Përpara fillimit të ekstraktimit me CO2 pregatitet materialin bimor. Pasi bima është tharë dhe
grirë imët bëhet peshimi me saktësi dhe mbushet gishtëza (Figura 4.4). Sipër gishtëzës, për të
penguar largimin e bimës gjatë proçesit të ekstraktimit, vendosen disa letra filtri të puthitura
mirë. Gishtëza ose kartusha vendoset në gotën e tipit Sokslet. Gota e tipit Sokslet ka një gyp
kapilar anësor nga i cili bëhet zbrazja e CO2 të lëngët së bashku me ekstraktin. Përpara se të
fillojë puna përcaktohet pesha e saktë e gotës që do të presi ekstraktin. Në autoklavën e larë
me etanol, fillimisht vendoset gota ku do të mblidhet ekstrakti dhe mbi të gota e tipit Sokslet
me kartushën e mbushur me mostër. Bëhet mbyllja hermetike e autoklavës dhe peshohet
bosh. Autoklava vendoset në banjon me ujë me qëllim ftohjen e saj dhe pas disa minutash
lidhet me ndihmën e çelësave përkatës me bombolën me CO2. Me qëllim që gazi mos të hyjë
me presion të madh në autoklavë dhe rrjedhimisht të shkaktojë daljen e mostrës nga kartusha,
fillimisht mbushet me gaz vetëm tubi lidhës. Pra mbyllet rubineti i autoklavës dhe hapet
rubineti i bombulës dhe në vazhdim mbyllet rubineti i bombulës dhe hapet rubineti i
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autoklavës. Pasi është siguruar që në autoklavë është futur një sasi gazi, vazhdohet me
proçesin normalisht.
Cikli i parë përfundon, kur CO2 kalon në gotën Sokslet dhe fillon të derdhet në gotën ku do të
mblidhet ekstrakti. Në këtë moment, ndërpritet rrjedhja e gazit dhe peshohet autoklava me
qëllim që të përcaktohet sasia e gazit që mban autoklava. Në vazhdim autoklava fiksohet në
banjo mari, sigurohet që ka temperaturën me të cilën do të punohet dhe vazhdohet me
proçesin e ekstraktimit. Me anë të dritares së autoklavës mund të shihet dhe të kontrollohet
kohëzgjatja e çdo cikli. Një cikël përkon me derdhjen e tretësit ekstraktues nëpërmjet sifonit.
Proçesi i ekstraktimit me CO2 zgjat edhe deri në 7-8 orë.
Çlirimi i CO2 bëhet në mënyrë të ngadaltë me qëllim që të shmanget shpërndarja e mostrës
dhe ftohja e shpejtë [28]. Në fund të çdo proçesi peshohet gota e autoklavës me ekstraktin, në
mënyrë që të bëhet përcaktimi i sasisë së ekstraktit të përftuar. Ekstrakti kalohet me ndihmën
e një pipetë Pasteur në vial me qëllim ruajtjen e tij. Në Figurën 4.4 paraqitet një fotografi e
pjesëve përbërëse të aparatit.

Figura 4.4: Pjesët përbërëse të autoklavës së përdorur për ekstraktim.

Pjesët kryesore të aparatit janë shënuar me numra ku:
kapaku i autoklavës,
manometër që tregon vlerën e

1.
2.
presionit në autoklavë,

rubineti i cili bën të mundur

3.
kalimin e CO2,
4.

gishtëza,

që

shërben

për

kondensimin e gazit,
dritare, që lejon vrojtimin e

5.
kondensatit,

trupi i autoklavës,
gota e autoklavës, ku mblidhet

6.
7.
ekstrakti në fund të proçesit,
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8.
9.

gota Sokslet,
kartusha e mbushur me sasinë e
mostrës.

4.5 Aparat avullimi me rrotullim (Rotaevaporator)
Për largimin efikas të tretësit nga ekstrakti është përdorur aparati i avullimit me rrotullim ose
rotaevaporator [37]. Për herë të parë aparati është ideuar nga Lyman C. Craig dhe është
prodhuar për tregëti nga kompania Zviceriane Buchi në vitin 1957 [38]. Në Figurën 4.5
paraqitet një fotografi e rotaevaporator-it të përdorur pë largimin e tretësit.

Figura 4.5: Fotografi e aparatit të avullimit me rrotullim (rota-evaporator).
Pjesët kryesore të aparatit janë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Njësi motorike e cila rrotullon balonën që përmban mostrën.
Gypi i lidhur me balonën që largon tretësin nga mostra.
Sistemi i vakumit që përdoret për të ulur presionin.
Banjo mari që përdoret për të ngrohur mostrën.
Ftohësi.
Balona që pret tretëin pasi kondenson.
Mekanizmi që ul dhe ngre balonin nga banjo mari.

Zakonisht përbërësit që duam të largojmë me ‘rotavap’ janë tretësit e përdorur në proçeset e
ekstraktimi. Tretësit e lëngshëm mund të largohen pa qënë nevoja e përdorimit të
temperaturave të larta duke ruajtur kështu cilësinë e ekstraktit të tretur në të. Rotavap-i është
veçanërisht efikas në rastet kur tretësi ka pikë të ulët vlimi si për shembull n-heksani.
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Megjithatë përdorimi i kujdesshëm i aparatit lejon edhe largimin e tretësve me pikë vlimi të
lartë. Kjo vlen për rastet kur ekstrakti nuk avullon së bashku me tretësin dhe kur temperatura
dhe presioni janë në kufijtë e duhur.
Avantazhet e përdorimit të rotaevaporator-it janë:
1. Forca e centrifugimit dhe forca e fërkimit midis mureve të balonës dhe mostrës
rezulton në formimin e një shtrese të hollë tretësi në një sipërfaqe relativisht të madhe
në balonë, nga ku largohet me lehtësi falë trajtimit me nxehtësi.
2. Forcat e krijuara nga rrotullimi pengojnë "kërcimin" e ekstraktit.
Kombinimi i këtyre dy faktorëve dhe përdorimi i banjos mari lejon largimin e lehtë dhe të
shpejtë të tretësit nga ekstrakti.
Disavantazhet e përdorimit të rotaevaporator-it janë:
1. Duke qënë se ndarja e tretësve me temperaturë të lartë kontrollohet me vështirësi një
ndarje e tillë nuk është e preferuar. Vështirësia më e madhe në këtë rast qëndron në
faktin se ekstrakti mund të "kërcejë" në tubin thithës nga presioni i ushtruar.
2. Një disavantazh tjetër i aparatit është kapaciteti i tij. Mostrat duhet të trajtohen një nga
një.
4.6 Kushtet e ruajtjes së ekstrakteve
Ekstraktet të bimëve të marra në studim u analizuan brenda 2-3 ditëve. Megjithatë është e
rendësishme që ato të ruhen sipas kushteve të duhura. Në rast të kundërt, përbërja kimike e
tyre mund të ndryshojë kur ruhen për një kohë të gjatë në kushte të papërshtatshme.
Kushtet kryesore që duhet të plotësohen për ruajtjen e ekstrakteve janë:
1.
2.
3.
4.
5.

Të ruhen në shishe të errëta.
Mos të jenë në kontakt direkt me rrezet e diellit.
Ambjenti ku ruhen nuk duhet të ketë lagështirë.
Nuk duhet të ruhet në temperatura të lartaViali duhet të jetë i mbyllur mirë.

4.7 Analizimi i ekstrakteve me KShH (TLC)
Analiza e ekstrakteve me KShH është bërë duke i holluar fillimisht me tretës organik si
metanoli ose diklormetani. Më pas një sasi e vogël kalohet në vial ku hollohet përsëri me të
njëjtin tretës. Njëkohësisht pregatisim përzjerjen e eluentëve ku do të vendoset pllaka.Vëllimi
total i përzjerjes së eluentëve duhet të jetë 10-13 ml. Ato mund të pregatiten në raporte nga
1:10 deri në raporte 1:1. Në rastin tonë u përdorën acetat etili dhe heptan. Përzjerja e
eluentëve bëhet fillimisht në një Erlenmajer e më pas hidhet në enën mbajtëse. Në vazhdim
pregatitet pllaka e KShH, shënohet me laps kufiri ku do të pikohet mostra dhe me ndihmën e
kapilarit pikohet një sasi fare e vogël në pllakë. Kapilari duhet të jetë i pa kontaminuar, që do
të thotë, pas çdo pikimi shpëlahet me tretës dhe para çdo pikimi në pllakë shpëlahet me
ekstrakt. Pasi është pikuar mostra, pllaka silika-xhel futet në enën mbajtëse të solventëve.
Presim deri sa përzjerja e eluentëve të ngjitet në pllakën silika-xhel, pa e lejuar që të arrijë
deri në fund. Kur përfundon kjo fazë, pllaka hiqet me anë të një pincete dhe futet në një enë
me acid fosfomolibdik. Për të bërë të dukshëm përbërësit e ekstraktit, pllaka thahet me
tharëse duke pasur kujdes që kjo e fundit mos të dëmtohet. Acidi fosfomolibdik, në rastin
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tonë, shërben si dedektor i cili kap të gjitha llojet e përbërjeve që ndodhen në ekstrakt. Në
fund të këtij proçesi duken qartë të gjithë përbërësit kryesor të ekstraktit.

4.8 Analizimi i ekstrakteve me GC-FID
Gaz kromatografi në të cilin u injektuan mostrat është një model HP 5890 seria II. Ai është i
pajisur me Detektor me Jonizim me Flakë (FID). Injektimi i mostrave u bë me metodën e
injektimit “split”, gazi mbartës i përdorur është azoti. Kolona e përdorur është e tipit HP-5
MS (5% fenil metilsiloksani), që do të thotë se 5% janë grupe fenile dhe 95% metilsiloksane.
Ajo është pak polare dhe termikisht e qendrueshme. Kolona është e vendosur brenda në furrë,
kjo e fundit shërben për të krijuar temperaturën e nevojshme të punës së kolonës.
Kushtet e punës së pjesëve të ndryshme të gazkromatografit janë paraqitur më poshtë:
Për injektorin:


Injektimi u krye me metodën
“split”



Temperatura

përdorur është 240°C


Për kolonën:



maksimale

e

Gazi mbartës është azoti
Prurja totale e tij – 3 ml/min
Tipi HP-5 MS
Rrjedhja e gazit

u

mbajt

konstante




Për dedektorin FID

Prurja e gazit – 3 ml/min
Diametri i kolinës – 0.320 μm
Gjatësia e kolonës – 30 m
Trashësia e filmit – 0.25 μm


Gazi ndihmës – azoti

Temperatura – 300 °C
Në Figurën 4.6 jepet një fotografi e gaz kromatografit të përdorur për të analizuar ekstraktet e
bimëve të marra në studim.
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Figura 4.6: Fotografi e Dedektorit të Jonizimit me Flakë.

Për të realizuar analizën e ekstrakteve të bimëve me Gaz Kromatografi përpara injektimit të
mostrës duhet bëhet hollimi i saj dhe pastrimi i kolonës. Pra fillimisht u përzgjodh metoda për
pastrimin e kolonës, e cila operon në temperaturën 300˚C duke realizuar larjen dhe
njëkohësisht stabilizimin e kolonës. Kolona është e vendosur brenda në furrë, e cila shërben
për të krijuar temperaturën e nevojshme të punës. Injektori ndizet 10 minuta pasi pastrohet
kolona. Mbasi është pregatitur ekstrakti i holluar ndizet injektori dhe perzgjidhet metoda e
punës. Metoda e përdorur operon në një interval temperature 60°C - 246°C ku temperatura
rritet me 3 gradë celcius / minutë për 63.5 minuta[28].
Mbasi zgjidhet metoda në programin e kompjuterit, plotësohen të dhënat e ekstraktit që do
analizohet me qëllim që çdo analizë të ruhet dhe të dokumentohet. Përpara injektimit,
pregatitet mikroshiringa, fillimisht shpëlahet me heksan e më pas me tretësirën e mostrës që
do të analizohet. Në vazhdim injektohet 1 μl nga mostra dhe përftohet kromatograma
përkatëse.
4.9 Analizimi i ekstrakteve me IK ( FTIR)
Aparatura e pёrdorur për të përftuar spektrat IK të ekstrakteve ndodhet në Institutin e
Fizikës Bërthamore. Aparati është i tipit Thermo Scientific Nicolet 6700. Kjo pajisje na
lejon tё rregjistrojmё spektra nё zonёn infra tё kuqe tё largёt, tё mesme dhe tё afёrt. Programi
softŵare qё u pёrdor pёr pёrftimin e spektrave ishte i tipit OMNIC.
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Figura 4.7: Fotografi e aparatit spektroskopik i përdorur për regjistrimet e spektrave me IK të
esktrakteve të bimëve.

Për kryerjen e analizës së ekstraktit fillimisht duhet të pregatiten pllakat e KBr (Bromurit të
Kaliumit). Bromuri i Kaliumit pluhur, thahet në termostat në temperaturën 110°C për 24 orë.
Çdo disk KBr pregatitet duke vendosur, me anë të një spatule, 3 gr pluhur në presformë.
Presforma ndërtohet nga bazamenti, trupi i presformës, kunja dhe dy disqet.
Disqet e KBr të pregatitura mbështillen në letra të etiketuara dhe ruhen brenda eksikatorit me
qëllim që të minimizohet thithja e lagështisë së ambjentit. Në spektroskopinë IK (FTIR)
fillimisht duhet të analizohen dhe regjistrohen spektrat e pllakës së KBr dhe të solventit. Kjo
na lejon që të bëhet diferencimi i piqeve të ekstraktit nga piqet e pllakës së KBr dhe solventit.
Pra para se të fillojë analiza e vajrave esencial, fillimisht regjistrohet spektri i pllakës së KBr.
Në vazhdim, në pllakën e KBr pikohet një sasi e vogël heksani dhe mbasi përthet nga pllaka,
regjistohet spektri i tretësit. Për të përcaktuar spektrin e ekstraktit mostra pikohet në pllakën e
KBr, e mbas disa sekondash vendoset në aparat për të kryer matjen. Spektri i çdo mostre që
analizohet ruhet në kompjuter. Me anë të programit kompjuterik në secilin nga spektrat e
vajrave esencial largohen sinjalet e pllakës së KBr dhe solventit. Në këtë mënyrë përftohet
spektri përfundimtar, piqet e të cilit tregojnë vetëm përbërësit kryesorë të mostrës. Parametrat
e përdorur gjatë regjistrimit të spektrave IK janë paraqitur në Figurën 4.8.
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Figura 4.8: Fotografi e marrë nga ekrani i kompjuterit i parametrave të përdorur gjatë
regjistrimit të spektrave IK të ekstrakteve.

4.10

Analizimi i ekstrakteve me spektrofotometrinë UV-Vis

Pajisjet që u përdorën për analizimin e ekstrakteve me spektrofotometrinë UV-Vis janë të
tipit Spektrofotometër JENŴAY 6800 UV/Vis dhe Shimadzu UV 2400 PC. Në Figurën 4.9
paraqiten 2 fotografi të aparatit (pjesa e jashtëme dhe pjesa e brendshme ku vendosen mostra
dhe referenca-heksani).
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Figura 4.9 Fotografi të spektrofotometrit UV-Vis. Majtas paraqitet foto e pamjes së jashtëme
dhe djathtas paraqitet foto e pjesës së brendshme ku vendosen mostra dhe referenca
(heksani).
Në Figurën 4.10 paraqitet fotografi e parametrave të përdorur gjatë regjistrimit të spektrave
me spektrofotometrinë UV-Vis.

Figura 4.10: Fotografi e marrë nga ekrani i kompjuterit i parametrave të përdorur gjatë
regjistrimit të spektrave me spektrofotometrinë UV-Vis të ekstrakteve.

Për regjistrimin e spektrave të ekstrakteve me spektrofotometrinë UV-Vis fillimisht
regjistrohet spektri i heksanit (të dyja kyvetat në pjesën e brendshme, mostra dhe referenca,
mbushen me heksan dhe regjistrohet ajo që quhet sfondi ose ‘background’ ose prova e
bardhë). Kjo për arsyen se të gjitha mostrat e ekstrakteve janë të tretura në heksan. Për
regjistrimin e spektrit të ekstraktit, kyveta e referencës lihet e mbushur me heksan, ndërsa
kyveta e mostrës mbushet me ekstraktin i cili është i holluar gjithashtu në heksan.
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Rezultate, diskutime dhe përfundime për secilën bimë

Kapitulli V (Kamomili-Matricaria recutita L.)

5.1 Hyrje
Në këtë kapitull janë sqaruar në detaje të gjitha esktraktimet e kryera për të fituar ekstraktin e
kamomilit (Matricaria recutita L.). Të treja metodat (hidrodistilimi, ekstraktimi në heksan
dhe me gaz nën presion) janë përdorur për ekstraktimin e ekstraktit nga kjo bimë. Ekstraktet
të kamomilit janë analizuar me IK për shkak të presencës të grupeve funksionale, si estere,
ketone apo etere tek përbërësit kimik të këtij vaji. Spektroskpia është kombinuar me
spektrofotometrinë UV-Vis për shkak se përbërësit kimik të ekstraktit të kamomilit kanë
lidhje dyfishe apo lidhje dyfishe të konjuguara.
5.2 Spektri IK i heksanit
Të gjitha ekstraktet u ruajtën në heksan. Për këtë arsye në këtë kapitull po analizojmë spektrin
IK të heksanit. Sidoqoftë, përpara se të analizojmë spektrin IK të heksanit le të shohim
lëkundjet e mundshme që shkaktohen gjatë bashkëveprimit të rrezeve IK me molekulën e
heksanit. Në Figurën 5.1 jepen lëkundjet simetrike dhe jo simetrike të grupeve CH3 dhe CH2
gjatë bashkëveprimit të rrezatimit IK me molekulën e hekzanit [33].

Figura 5.1 Paraqitje skematike e lëkundjeve simetrike dhe jo simetrike të grupeve CH3 dhe
CH2 gjatë bashkëveprimit të rrezatimit IK me molekulën e heksanit [33].

Përveç lëkundjeve të mësipërme janë të munduara edhe përkuljet simetrike dhe jo simetrike
të grupeve CH3 lëkundjet e të cilave janë paraqitur skematikisht në Figurën 5.2 [33].
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Figura 5.2: Lëkundjet e përkuljeve simetrike dhe jo simetrike të grupeve CH3 që lindin gjatë
bashkëveprimit të rrezeve IK me molekulën e heksanit [33].

Së fundi, Figura 5.3 jep një paraqitje skematike për lëkundjet e përkuljeve të tipit “gërshërë”
dhe “rock” për grupet CH2 tek molekula e heksanit gjatë bashkëveprimit me rrezet IK.

Figura 5.3: Lëkundjet e përkuljeve “gërshërë’’ dhe “rock” të grupeve CH2 që lindin gjatë
bashkëveprimit të rrezeve IK me molekulën e hekzanit [33].

Figura 5.4 paraqet spektin IK të heksanit. Në intevalin ~2930-2960 cm-1 vihen re lëkundjet jo
simetrike të grupeve CH2 dhe CH3 përkatësisht. Në intervalin ~2855-2870 shfaqen sinjalet e
lëkundjeve simetrike të grupeve CH2 dhe CH3 përkatësisht. Sinjalet e lëkundjeve për
përkuljet simetrike dhe jo simetrike shfaqen në intervalin ~1375-1465 cm-1. Lëkundjet e
përkuljeve “rock” dhe “gërshërë” për grupet CH2 shfaqen në spektrin IK në ~720 cm-1 dhe
1450 cm-1 përkatësisht. Së fundi, piku ujit (shfaqet si papastërti) është prezent në spektrin IK
të hekzanit. Sinjali i tij shfaqet në ~1630 cm-1 (përkulja O-H) si dhe në ~3500-3200 cm-1
(lëkundja O-H) [33].
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Figura 5.4: Spektri IK i hekzanit. Në figurë paraqiten lëkundjet-vibracionet që lindin gjatë
bashkëveprimit IK-hekzan.
Tabela 5.1 jep një përmbjedhje të intervalit të numrave valorë që janë identifikuar për të
gjitha lëkundjet e molekulës së heksanit gjatë bashkëveprimit (absorbimit) me rrezatimin IK.
Të gjitha këto lëkundje u paraqitën skematikisht në Figurat 5.1, 5.2 dhe 5.3 si dhe në spektrin
IK të heksanit të shfaqur në Figurën 5.4. Megjithëse spektri IK i ekstraktit të kamomilit do të
jepet pa heksan prezent në ekstrakt, mbetje të heksanit janë gjithmonë të pranishme. Për këtë
arsye njohja e piqeve të hekzanit në spektrin IK është e detyrueshme.

Tabela 5.1 Intervalet e vlerave të numrave valorë të lëkundjeve (vibracioneve) të ndryshme
të molekulës së hekzanit gjatë bashkëveprimit me rrezatim IK [33].
Lëkundjet
CH3 jo simetrike
CH3 simetrike
CH2 jo simetrike
CH2 simetrike
CH3 përkulje jo simetrike
CH3 përkulje simetrike
CH2 përkulje “gërshërë”
CH2 përkulje “rock”

Numri valor (cm-1)
2962±10
2872±10
2926±10
2855±10
1460±10
1375±10
1455±10
720±10
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5.3 Rezultate, diskutime dhe përfundime për kamomilin (Matricaria recutita L.)

5.3.1

Hidrodistilimi (aparati Klevenger)

Për hidrodistilimin me aparatin Klevenger, në një balonë 250 ml u shtuann 10 g bimë e bluar
imët. Baloni u mbush me ujë të distiluar, në më pak së 2/3 e volumit të balonës. Aparati i
përdorur u montua sipas Figurës 4.1. Nëpërmjet tubit të ftohësit u shtuan 2 ml heksan në
pjesën ku u mblodh ekstrakti. Ekstraktimi zgjati 3 orë pa ndërprerje në përfundim të të cilit u
përftua një vaj esencial me ngjyrë blu e lehtë në të kaltër si rezultat i degradimit të matricinës
në kamazulen. Ekstrakti u vendos në rotaevaporator për të larguar heksanin, u peshua dhe u
llogarit rendimenti. Pesha e ekstraktit të përftuar ishte 0.0106 g dhe rendimenti i
llogaritur ishte 0.106 %.
5.3.2

Ekstraktimi me heksan (aparati Sokslet)

Për ekstraktimin me aparatin Sokslet u peshuan 10 g bimë e prerë imët. Bima u vendos në
kartushë e cila u mbyll mirë nëpërmjet një letre filtri. Kartusha me bimën në të u vendos në
brendësi të aparatit Sokslet. Aparati Sokslet u montua sipas Figurës 4.2 në një balonë 250 ml
(në të cilën u shtuan paraprakisht 200 ml heksan). Ekstraktimi zgjati 3 orë pa ndërprerje.
Ekstrakti i përftuar pati ngjyrë të verdhe të lehtë në jeshile. Pas largimit të heksani nëpërmjet
rotaevaporator-it, u peshua viali me ekstrakt dhe u llogarit rendimenti. Nga ekstraktimi me
Sokslet i kamomilit u përftua 0.365 g ekstrakt. Rendimenti i llogaritur rezultoi 3.648%.
5.3.3

Ekstraktimi me CO2 të lëngët, gaz nën presion (me autoklavë)

Për ekstraktimin me autoklavë me CO2 të lëngët, bima e prerë imët u vendos në kartushë e
cila u mbyll mirë nëpërmjet një letre filtri. Fillimisht autoklava u peshua bosh e më pas u
mbush me CO2 (dhe u peshua përsëri). Aparati i përdorur për ekstraktim u montua sipas
Figurës 4.3. Ekstraktet e përftuara patën ngjyrë të verdhë të lehtë dhe aromë lule kamomili.
Secili nga proçeset zgjati 8 orë pa ndërprerje, në përfundim të të cilave ekstraktet u kaluan në
viale të peshuara dhe koduara paraprakisht. Në tabelën e mëposhtëme paraqitet një
përmbledhje e rendimenteve të ekstraktit të Matricaria recutita L. për tre ekstraktimet.
Tabela 5.2: Rezultatet për ekstraktimin me CO2 nënkritik të ekstraktit të kamomilit.
Matricaria recutita L.

CO2 në 60 bar

CO2 në 35 bar

CO2 25 bar

Sasia e CO2
Pesha e bimës
Pesha e ekstraktit
Rendimenti

230 g
15 g
0.533 g
3.55 %

210 g
15 g
0.488 g
3.25 %

200 g
15 g
0.362 g
2.41 %

5.3.4

Diskutime në lidhje me metodën e ekstraktimit

Në tabelën 5.3 është paraqitur një përmbledhje e rezultateve në lidhje me rendimetin e fituar
sipas metodës së ekstraktimit. Është e qartë nga rezultatet e paraqitura në tabelë që
rendimenti më i ulët është arritur me metodën e ekstraktimit me Klevenger. Ndërsa metoda e
ekstraktimit me Sokslet qoftë në heksan apo në CO2 të lëngët jep rendimente në vlera më të
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mëdha. Rezultate të ngjashme janë raportuar në publikime të mëparshme për këto metoda
ekstraktimi [5-7].
Tabela 5.3: Rendimentet për secilën nga metodat e ekstraktimit të ekstraktit të kamomilit.
Bima e esktraktuar
Kamomili
(Matricaria
L.)

Metoda e ektraktimit

Hidrodistilimi (aparati Klevenger),
recutita (10 g bimë)
Ekstraktimi me heksan (aparati Soxhlet)
(10 g bimë)
Ekstraktimi me CO2 të lëngët nën presion
(autoklava), (15 g bimë)

Rendimenti
për
secilën metodë (%)
0.11
3.65
3.55

5.3.5
Analiza me spektroskopinë IK e përbërjes kimike të ekstraktit të
kamomilit (Matricaria recutita L.) i përftuar me hidrodistilim.
Në Figurën 5.5 paraqitet spektri IK i ekstraktit të kamomilit të përftuar me metodën e
ekstraktimit me aparatin Klevenger. Përpara se të analizojmë piqet në spektrin IK le të
rikujtojmë nga pjesa teorike e kapitullit të parë përbërësit kimik kryesorë të cilët kanë
përqindje më të madhe sipas raportimeve në literaturë. Në kapitullin e parë përmendëm që
matricina, bisabolol-i dhe oksidet zënë një përqindje të madhe në ekstraktin e kamomilit.

Figura 5.5: Spektri IK i ekstraktit të Matricaria recutita L. i përftuar me anë të
hidrodistilimit me aparatin Klevenger.
Në një raportim të kohëve të fundit [39 dhe referencat përfshirë në të], është theksuar se sasia
e matricinës si kamazulen varion nga 5-24% tek ekstrakti i kamomilit. Sasia e α-bisabololit varion nga 24-41%. Ndërsa sasia e oksideve të bisabolol-it arrin në vlera deri në 36%.
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Sasia e këtyre seskuiterpeneve arrinte më shumë se 70% të ekstraktit. Struktura kimike e
këtyre përbërësve është paraqitur në Figurën 5.5 të spektrit IK të ekstraktit të kamomilit. Në
Figurën 5.6 jepet struktura kimike e bisabololit dhe oksidit të tij.

Figura 5. 6: Struktura kimike e dy përbërësve kryesorë te ekstrakti i kamomilit, basabolol
dhe oksid bisabololi.

Përbërës kimik të tjerë që zënë një përqindje relativisht të konsiderueshme janë apigenin
(flavonoid), farnesene dhe dicikloeteret [40].

Figura 5.7: Struktura kimike e apigenin-7-glukosid, dikloeteri dhe farnesenit.

Ekstrakti i ekstraktit i kamomilit i fituar me hidrodistilim kishte ngjyrë blu e lehtë në të
kaltër. Gjatë hidrodistilimit ndodh shndërrimi i matricinës në kamazulen sipas reaksionit të
paraqitur në Figurën 5.8 [41, 42]. Kamazuleni apo acidi karboksilik i kamazulenit i jep
ekstraktit të kamomilit ngjyrë blu. Madje në raportime të ndryshme në literaturë është
theksuar se cilësia e ekstraktit të kamomilit varet nga sasia e kamazulenit në të [39-42].
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Ngjyra e thellë blu është karakteristikë e një ekstrakti me cilësi të lartë për kamomilin [3942]. Kamazuleni bën pjesë tek përbërësit kimik aktiv tek ekstrakti i kamomilit dhe është
përgjegjës për vetitë kuruese të tij.

Figura 5.8: Reaksioni kimik i shpërbërjes së matricinës në acidin karboksilik të kamazulenit
dhe i këtij të fundit në kamazulen tek ekstrakti i kamomilit gjatë hidrodistilimit [41, 42].
Në spekrin IK në Figurën 5.5 vihet re një pik në ~ 1716 cm-1. Mëazighe [41] raportoi një
sinjal cili shfaqej në intervalin midis 1770 cm-1 and 1720 cm-1 në spektrin IK të ekstraktit të
kamomilit dhe intensiteti i pikut luhatej nga vlera të mesme në të mëdha. Schulz dhe
bashkëpunëtorët e tij raportuan [43] një sinjal në 1720 cm-1 në spektrin IK për ekstraktin e
kamomilit. Këta autorë [41, 43] konkluduan që këto sinjale janë karakteristike për grupet
funksionale të acideve ose estereve të matricinës ose acidit karboksilik të kamazulenit. Për
këtë arsye sinjali në ~ 1716 cm-1 i përket prezencës së matricinës [33, 44]. Prezenca e
matricinës provohet edhe nga piku në ~ 1016 cm-1 i cili i korrespondon lidhjes O-C-C [33,
44]. Ngjyra e kaltër në blu të lehtë është një tjetër tregues i fortë i presencës së matricinës në
trajtën e acidit karboksilik të kamazulenit dhe kamazulenit.

Gjatë hidrodistilimit matricina kthehet në kamazulen. Prandaj do të prisnim që piku në ~
1716 cm-1 të mos shfaqej. Gjatë proçesit të degradimit matricina fillimisht shndërrohet në
acidin karboksilik të kamazulenit, dhe pas dekarboksilimit kalon në kamazulen. Fakti që ne
kemi një pik në ~ 1716 cm-1 do të thotë se matricina është degraduar pjesërisht ose që proçes
i i degradimit nuk ka përfunduar dhe ajo ka ngelur në trajtën e acidit karboksilik të
kamazulenit. Lidhjet dyfishe të kamazulenit japin një sinjal intensiv në 1600 cm-1 [33] por në
spektrin IK të Figurës 5.5 shfaqet një pik në 1600 cm-1 por që nuk është intensiv si sinjal.
Njëkohësisht apigenin-7-glukozid, përbërës i gjendur në ekstraktin e kamomilit (por në sasi
më të vogël), ka një grup funksionor me lidhje C=O. Për këtë arsye piku në ~1716 cm -1 mund
të tregojë jo vetëm prezencën e matricinës por ndoshta edhe të apigenin-7-glukozid.

Përbërësi kimik i dytë që zë një përqindje të madhe tek ekstrakti i kamomilit është αbisabololi dhe oksidet e tij. Përpara se të analizojmë sinjalet IK në Figurën 5.5 në lidhje me
këtë komponent le të analizojmë sinjalet IK në spektrin e paraqitur në Figurën 5.9. Ky spektër
është regjistruar me IK (ATR-IR) nga Schulz dhe bashkëpunëtorët e tij [43] për standartin e
bisabolol-it. Në spektrin IK të standartit të bisabololit vihen re tre sinjale intensive në numrat
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valorë, ~1093 cm-1, 1375 cm-1 dhe 1438 cm-1. I njëjti grup autorësh raportoi për ekstraktin e
kamomilit dhe më konkretisht për oksidin e bisabolol-it sinjale në numrat valorë, ~1093 cm-1,
1375 cm-1 dhe 1454 cm-1.
Në spektrin IK të ekstraktit të kamomilit shqiptar të paraqitur në Figurën 5.5 shohim dy piqe
të njëpasnjëshëm të pozicionuar në ~1454 cm-1 dhe në ~1375 cm-1 si dhe një sinjal në ~1092
cm-1. Dihet se grupet izopropilike dhe gem-dimetilike japin dy piqe të tillë të njëpasnjëshëm
në intervalin 1385 cm-1 - 1365 cm-1. Kjo ndarje krijohet nga ndërveprimi midis dy grupeve
metilike. Njëkohësisht piku në ~ 1375 cm-1 mund të jetë edhe indikator i pranisë së grupeve
CH2 dhe CH3 ose i të dyjave. Me qënë se α-bisabololi dhe oksidi i tij (Figura 5.6) përmbajnë
në strukturën e tyre grup izopropilik piqet në ~1454 cm-1 dhe ~ 1375 cm-1 i takojnë αbisabololit dhe oksidit të tij. Alkoolet terciare japin sinjal në intervalin 1210-1100 cm-1
(luhatja C-O) për këtë arsye piku në ~ 1092 cm-1 lidhet me prezencën e α-bisabololit [33].

Figura 5.9: Spektër IK për bisabolol (standard) [43].
Duke ditur që eteret japin dy ose më shumë piqe në intervalin 1200-1070 cm-1 mund të themi
se piqet në ~1225 cm-1 dhe në ~1176 cm-1 i korrespondojnë dicikloetereve [33]. Përzjerjet e
etereve alkilike dhe etereve arilike japin piqe në 1300-1200 cm-1 dhe 1050-1010 cm-1[33].
Sidoqoftë, në spektrin IK të ekstraktit të kamomilit të raportuar nga Schulz dhe
bashkëpunëtorët e tij [43], u vunë re dy sinjale në në ~1227 cm-1 dhe në ~1177 cm-1. Këto dy
sinjale mund t’i përkasin jo vetëm dicikloetereve por edhe grupit eterik (lëkundje josimetrike)
të oksidid të bisabolol-it [33]. Schulz dhe bashkëpunëtorët e tij [43], raportuan gjithashtu
prezencën e një sinjali në 891 cm-1 në spektrin IK të ekstraktit të kamomilit dhe konkluduan
se ky sinjal vjen nga luhatja C-O-C simetrike e etereve ciklike të cilët sipas tyre zënë një sasi
deri në 50% në ekstraktin e kamomilit (oksidi i bisabolol-it). Në spektrin IK të Figurës 5.5
për ekstraktin e kamomilit shqiptar vihet re gjithashtu një sinjal në 899 cm-1. Ky sinjal në
ngjashmëri me spektrin IK të raportuar më sipër [43], i përket lëkundjes simetrike të
cikloetereve të oksidit të bisabolol-it.
Piqet në intervalin 3000-2800 cm-1 i korrespondojnë lidhjeve simetrike dhe asimetrike të CH3
dhe CH2. Piku në intervalin 3500-3200 cm-1 i korespondon lidhjeve O-H. Analiza e piqeve
kryesore të spektrit IK të ekstraktit të kamomilit të fituar me distilimin me Klevenger
paraqitet e përmbledhur në tabelën 5.4.
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Tabela 5.4: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Matricaria recutita L. të përftuar me
anë të distilimit me Klevenger dhe të indentifikuar me spektroskopinë IK [44].
Përbërësit kimikë
Matricina
α-Bisabolol dhe oksidi i tij
Oksid i bisabolol-it dhe
dicikloeter
Oksid i bisabolol-it
Apigenin-7-glukosid

Grupet funksionale
C=O, O-C-C (ester)

Numri valor (cm-1)
~1716, ~1016

C-O (alkoolet terciare)
CH2 ose grupet izo-propile
C-O-C (lëkundje josimetrike, eter)

~1092, ~1454 dhe
~1375

C-O-C (lëkundje simetrike, eter)

~899

C=O (keton)

~1716

~1176, ~1225

5.3.6
Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të kamomilit (Matricaria recutita
L.) me spektroskopinë IK (Ekstraktimi me heksan)
Në Figurën 5.10 paraqitet spektri IK i ekstraktit të kamomilit i përftuar me metodën e
ekstraktimit me aparatin Sokslet ku si tretës organik është përdorur heksani. Ekstrakti i
kamomilit të përftuar me aparatin Sokslet kishte ngjyrë të verdhë tregues ky që matricina nuk
është shndëruar në kamazulen ose adidin karboksilik të kamazulenit [40]. Piku me intensitet
të lartë në spektrin IK të Figurës 5.10 dhe që shfaqet në ~1742 cm-1 i përket lëkundjes C=O të
grupit esterik [33, 41, 43]. Në analogji me analizën spektrale IK të Figurës 5.5 konkludojmë
që ky sinjal i përket matricinës por edhe prezencës së mundshme të apigeninës (apigenin-7glukosid, grupi ketonik C=O). E veҫanta e këtij sinjali (~1742 cm-1) është se ai është shumë
më intensiv se homologu i tij në spektrin IK të Figurës 5.5 (piku në ~1716 cm-1). Kjo rënie e
intensitetit të pikut IK në Figurën 5.5 (piku në ~1716 cm-1) shpjegohet me faktin që matricina
tek distilimi me metodën Klevenger shndërrohet në kamazulen ose acidin karboksilik të
kamazulenit.

Figura 5.10: Spektri IK i ekstraktit të Matricaria recutita L. i përftuar me anë të ekstraktimit
me heksan (aparati Sokslet).
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Në spektrin IK të Figurës 5.10 vihen re dy piqe të njëpasnjëshëm të pozicionuara në ~1452
cm-1 dhe ~1374 cm-1. Këto dy piqe janë tregues të pranisë së grupit izopropil të α-bisabolol-it
dhe oksidit të tij. Njëkohësisht piku në ~ 1374 cm-1 mund të jetë edhe tregues i pranisë së
grupeve CH2 dhe CH3 ose i të dyjave [33, 41, 43]. Alkoolet terciare japin sinjal në intervalin
1210-1100 cm-1 (luhatja C-O) për këtë arsye piku i gjerë (piqet ose banda e gjerë) në
intervalin ~1100-1080 cm-1 i përket prezencës së α-bisabololit [33, 41, 43, 45].

Duke ditur që eteret japin dy ose më shumë piqe në intervalin 1200-1070 cm-1 mund të themi
se piqet në ~1237 cm-1 dhe në ~1167 cm-1 i korrespondojnë dicikloetereve [33]. Përzjerjet e
etereve alkilike dhe etereve arilike japin piqe në 1300-1200 cm-1 dhe 1050-1010 cm-1[33].
Sidoqoftë, në spektrin IK të ekstraktit të kamomilit të raportuar nga Schulz dhe
bashkëpunëtorët e tij [43] (siҫ edhe diskutuam për spektrin IK në Figurën 5.5), u vunë re dy
sinjale në në ~1227 cm-1 dhe në ~1177 cm-1. Këto dy sinjale mund t’i përkasin jo vetëm
dicikloetereve por edhe grupit eterik (lëkundje josimetrike) të oksidid të bisabolol-it [33].
Schulz dhe bashkëpunëtorët e tij [43], raportuan gjithashtu prezencën e një sinjali në 891 cm-1
në spektrin IK të ekstraktit të kamomilit dhe konkluduan se ky sinjal vjen nga luhatja C-O-C
simetrike e etereve ciklike të cilët sipas tyre zënë një sasi deri në 50% në ekstraktin e
kamomilit (oksidi i bisabolol-it). Në spektrin IK të Figurës 5.10 për ekstraktin e kamomilit
shqiptar vihet re gjithashtu një sinjal në 919 cm-1. Ky sinjal në ngjashmëri me spektrin IK të
raportuar më sipër [43], i përket lëkundjes simetrike të cikloetereve të oksidit të bisabolol-it.

Piqet në intervalin 3000-2800 cm-1 i korrespondojnë lidhjeve simetrike dhe asimetrike të CH3
dhe CH2. Piku në intervalin 3500-3200 cm-1 i korespondon lidhjeve O-H. Analiza e piqeve
kryesore të spektrit IK të ekstraktit të kamomilit të përftuar me metodën e ekstraktimit
Sokslet paraqitet e përmbledhur në tabelën 5.5.

Tabela 5.5: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Matricaria recutita L. të përftuar me
metodën me Sokslet (në heksan) dhe të indentifikuar me spektroskopinë IK [45].
Përbërësit kimikë
Matricina
α-Bisabolol dhe oksidi i tij
Oksid i bisabolol-it dhe
dicikloeter
Oksid i bisabolol-it
Apigenin-7-glukosid

Grupet funksionale
C=O, O-C-C (ester)

Numri valor (cm-1)
~1742, ~1020

C-O (alkoolet terciare)
CH2 ose grupet izo-propile
C-O-C (lëkundje josimetrike, eter)

~1100-1080, ~1452
dhe ~1374

C-O-C (lëkundje simetrike, eter)

~919

C=O (keton)

~1742

~1167, ~1237

5.3.7
Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të kamomilit (Matricaria recutita
L.) me spektroskopinë IK (Ekstraktimi me CO2 të lëngët, gaz nën presion)
Në Figurën 5.11 paraqiten spektrat IK të ekstrakteve të kamomilit të përftuara me
ekstraktimin me CO2 në temperaturat 40°C, 20°C dhe 0°C (të banjomarisë). Presioni në
autoklavë për temperaturat u mbajt respektivisht në vlerat: 60 bar, 35 bar, 25 bar. Të treja
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ekstraktet kishin ngyrë të verdhë tregues ky që matricina nuk është shndërruar në acidin
karboksilik të kamazulenit apo në kamazulen [40]. Spektrat IK të ekstrakteve të kamomilit të
përftuar me CO2 të lëngët për tre temperatura të ndryshme shfaqin sinjale apo piqe shumë të
ngjashme me njëra-tjetrën. Piqet në intervalet ~1734-1712 cm-1 në të tre spektrat i përkasin
lëkundjes të grupit C=O (grupit esterik) të matricinës në përputhje me sinjalet IK të po këtij
grupi tek spektrat në Figurat 5.5 dhe 5.10 për ekstraktimet me Klevenger dhe Soklset. Këto
vlera janë të njëjta me vlerat e raportuara në literaturë siҫ kemi përmendur edhe më sipër për
dy metodat e tjera të ekstraktimit. Në analogji me analizën spektrale IK të Figurave 5.5 dhe
5.10 konkludojmë që sinjalet në intervalet ~1734-1712 cm-1 i përkasin jo vetëm matricinës
por edhe prezencës së mundshme të apigeninës (apigenin-7-glukosid, grupi ketonik C=O).
Sinjale të tjera në spektrat IK të Figurës 5.11 shfaqen në intervalet ~1464-1455 cm-1 dhe
~1377-1375 cm-1. Sinjale në këto intervale u vunë re edhe në spektrat IK të ekstrakteve të
kamomilit të fituara me Klevenger dhe Sokslet në heksan. Siҫ komentuam për ekstraktet e
mësipërme, dihet se grupet izopropilike dhe gem-dimetilike japin dy piqe të tillë të
njëpasnjëshëm në intervalin 1385 cm-1 - 1365 cm-1. Kjo ndarje krijohet nga ndërveprimi
midis dy grupeve metilike. Njëkohësisht piku në ~ 1375 cm-1 mund të jetë edhe indikator i
pranisë së grupeve CH2 dhe CH3 ose i të dyjave. Me qënë se α-bisabololi dhe oksidi i tij
(Figura 5.6) përmbajnë në strukturën e tyre grup izopropilik piqet në intervalet ~ 1464-1455
cm-1 dhe ~1377-1375 cm-1 i takojnë α-bisabololit dhe oksidit të tij.

Figura 5.11: Spektrat IK të ekstrakteve të Matricaria recutita L. të përftuara me anë të
ekstraktimit me CO2 (gaz nën presion, autoklava).

Duke ditur që eteret japin dy ose më shumë piqe në intervalin 1200-1070 cm-1 por edhe në
intervalin 1300-1200 cm-1 mund të themi se piqet në ~1248 cm-1 dhe në ~1177 cm-1 i
korrespondojnë dicikloetereve [33]. Sidoqoftë, në spektrin IK të ekstraktit të kamomilit të
raportuar nga Schulz dhe bashkëpunëtorët e tij [43] (siҫ edhe diskutuam për spektrat IK në
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Figurat 5.5 dhe 5.10), u vunë re sinjale në ~1280 cm-1, ~1227 cm-1 dhe në ~1177 cm-1. Këto
sinjale mund t’i përkasin jo vetëm dicikloetereve por edhe grupit eterik (lëkundje josimetrike)
të oksidid të bisabolol-it [33]. Schulz dhe bashkëpunëtorët e tij [43], raportuan gjithashtu
prezencën e një sinjali në 891 cm-1 në spektrin IK të ekstraktit të kamomilit dhe konkluduan
se ky sinjal vjen nga luhatja C-O-C simetrike e etereve ciklike të cilët sipas tyre zënë një sasi
deri në 50% në ekstraktin e kamomilit (oksidi i bisabolol-it). Në spektrin IK të Figurës 5.11
për ekstraktin e kamomilit shqiptar vihet re gjithashtu një sinjal në 899 cm-1. Ky sinjal në
ngjashmëri me spektrin IK të raportuar më sipër [43], i përket lëkundjes simetrike të
cikloetereve të oksidit të bisabolol-it.
Piqet në intervalin 3000-2854 cm-1 i korrespondojnë lidhjeve simetrike dhe asimetrike të CH3
dhe CH2. Piku në ~ 1630 cm-1 në spektrin IK të Figurës 5.11 për ekstraktimin në 400C i
përket lëkundjeve të lidhjeve dyfishe [33]. Analiza e piqeve kryesore të spektrave IK të
ekstrakteve të kamomilit të përftuar me metodën e ekstraktimit Sokslet (në CO 2 të lëngët, gaz
nën presion) për të treja temperaturat e ekstraktimit paraqitet e përmbledhur në tabelën 5.5.
Tabela 5.6: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Matricaria recutita L. të përftuar me
CO2 të lëngët, gaz nën presion dhe të indentifikuar me spektroskopinë IK [45].
Përbërësit kimikë
Matricina

Grupet funksionale
C=O, O-C-C (ester)

Numri valor (cm-1)
~1734-1712, ~1030

α-Bisabolol dhe oksidi i tij

CH2 ose grupet izo-propile

Oksid i bisabolol-it dhe
dicikloeter
Oksid i bisabolol-it

C-O-C (lëkundje josimetrike, eter)

~1464-1455 dhe
~1377-1375
~1177, ~1248

C-O-C (lëkundje simetrike, eter)

~899

Apigenin-7-glukosid

C=O (keton)

~1734-1712

5.3.8
Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të kamomilit (Matricaria recutita
L.) me spektrofotometrinë UV-Vis IK (Ekstraktimet me hidrodistilim dhe me
CO2 të lëngët, gaz nën presion)
Në Figurën 5.12 paraqitet një seri spektrash të ekstraktit të kamomilit të përtuar me metodën
Sokslet ku si tretës organik është përdorur CO2 i lëngët. Esktraktimet janë kryer në tre
temperatura të ndryshme 40°C, 20°C dhe 0°C. Piqet kryesore të spektrave UV-Vis të
përftuara nga ekstraktimi me CO2 nënkritik në temperatura të ndryshme janë shumë të
ngjashme me njera tjetrën. Në spektrat UV-Vis shfaqet një bandë e gjerë në intervalin 240500 nm. Me hollimin e ekstrakteve kjo bandë shfaqet në intervalin 300-400 nm. Kjo bandë
mendohet t’i përkasi prezencës së α-bisabololit dhe oksideve të tij [7, 29, 46]. Me hollimin e
mëtejshëm të ekstrakteve shfaqet një sinjal në 245 nm. Është rapotuar nga Kaiser [46] se
matricina dhe dicikloeteret absorbojnë në 244 nm. Rrjedhimisht sinjali në 245 nm tregon
prezencën e matricinës dhe dicikloetereve në përputhje me analizat spektrale IK.

Sinjale të tjera shfaqen në intervalin në ~ 620-670 nm në spektrat UV-Vis të ekstrakteve të
kamomilit. Përbërësit kimik të ekstraktit të kamomilit përmbajnë lidhje dyfishe dhe lidhje
dyfishe të konjuguara. Dihet se në rastet kur një lidhje dyfishe është pjesë e një vargu të
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konjuguar, energjitë molekulare të orbitalit japin sinjal në intervalin e dukshëm të gjatësisë së
valës [7, 47]. Ky sinjal i përket lidhjeve dyfishe dhe lidhje dyfishe të konjuguara të
matricinës, basabolol-it dhe oksideve të tij si dhe cikloetereve.

Figura 5.12: a) Spektri UV-Vis i ekstraktit të Matricaria recutita L. të përftuar në 60 bar, b)
Spektri UV-Vis i ekstraktit të kamomilit të përftuar në 35 bar, c) Spektri UV-Vis i ekstraktit
të kamomilit të përftuar në 25 bar. Ekstraktimet u kryen me teknikën Sokslet në autoklavë ku
si tretës organik është përdorur CO2 i lëngët (gaz nën presion).

Në Figurën 5.13 paraqitet spektri UV-Vis i ekstraktit të kamomilit të përftuar me anë të
distilimit Klevenger. Spektri UV-Vis i Figurës 5.13 shfaq sinjale shumë të ngjashme me
spektrat e vajrave esencial të përftuara me metodën e ekstraktimit me CO2 nënkritik. Pas
hollimit të ekstraktit shfaqen piqe në ~230 nm, ~240 nm, ~270 nm, 300-400 nm dhe 600-700
nm. Në një publikim të kohëve të fundit nga Salihović dhe bashkëautorët [48] është raportuar
se kamazuleni absorbon në ~225 nm, 266 nm dhe 310-530 nm. Këto vlera janë shumë të
afërta me sinjalet në Figurën 5.13. Përfundimisht mund të themi se spektri Figurës 5.13 shfaq
prezencën e kamazulenit (~230 nm, , ~270 nm, ~300-400 nm) [48], të bisabolol-it dhe
oksideve të tij (300-400 nm dhe 600-700 nm) [7, 29, 46], dhe të cikloetereve (600-700 nm)
[7, 29, 46, 49].
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Figura 5. 13: Spektri UV-Vis i ekstraktit të Matricaria recutita L. të përftuar me anë të
hidrodistilimit.

Rezultatet për përbërësit kimik të ekstraktit të kamomilit të identifikuar me anë të
spektrofotometrit UV-Vis paraqiten të përmbledhura në tabelën 5.7.
Tabela 5.6: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Matricaria recutita L. të identifikuar
me anë të spektrofotometrit UV-Vis.
Ekstraktimi me CO2 nënkritik
25 bar
35 bar
60 bar
Hidrodistilimi
100 C

Përbërësit kimikë
Matricinë, α-bisabolol, Dicikloeter
Matricinë, α-bisabolol, Dicikloeter
Matricinë, α-bisabolol, Dicikloeter
Përbërësit kimik
Matricina si kamazulen ose acid karboksilik i
kamazulenit, α-bisabolol, Dicikloeter

5.3.9
Përfundime për ekstraktimet e ekstraktit të kamomilit (Matricaria
recutita L.)
Nga krahasim i spektrave IK të ekstrakteve të kamomilit të përftuara me tre metoda
ekstraktimi vihen re ngjashmëri të mëdha përsa i përket numrave valorë të piqeve për të
gjitha ekstraktet. Edhe pse hidrodistilimi dha vlera të ulëta të rendimentit për ekstraktin e
fituar, kjo metodë ekstraktimi është tepër e rëndësishme sepse ndryshimi i ngjyrës nga e
verdhë (për ekstraktimet me Sokslet në heksan dhe CO2 të lëngët) në blu të lehtë vëtetoi
prezencën matricinës si acid karboksilik i kamazulenit ose si kamazulen. Bazuar në
raportimet në literaturë për analizat spektrale IK dhe UV-Vis të ekstraktit të kamomilit u
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konkludua nga spektrat IK dhe UV-Vis se kamomilit shqiptar ka në ekstraktin e tij këto
përbërës kimik : matricinë ose matricinë si acid karboksilik i kamazulenit ose
kamazulen; bisabolol dhe oksidet e tij dhe cikoetere. Prezenca e mundshme e apigeninës
(flavanoid) nuk përjashtohet.
Në Figurën 5.14 majtas jepet spektri IK përfaqësues i ekstraktit i kamomilit (ekstrakimi me
Sokslet në heksan), ndërsa djathtas jepen spektra IK të ekstrakteve të kamomilit të raportuara
nga Schulz dhe bashkëpunëtorët e tij [43]. Ngjashmëritë e mëdha midis sinjaleve u diskutuan
në pjesën e rezultateve të këtij kapitulli. Sinjalet që shihen në spektrin majtas dhe ato djathtas
të Figurës 5.14 janë: ~1742 cm-1 (~1713 cm-1), ~1450 cm-1 (~1451 cm-1), ~1370 cm-1 (~1375
cm-1), ~1237 cm-1 (~1227 cm-1), ~1167 cm-1 (~1177) cm-1 dhe (~919) 900 cm-1. Këta autorë
arritën në përfundimin se në bazë të analizës spektrale IK ekstrakti i kamomilit përmban këta
përbërës kimikë: matricinë (kamazulen), bisabolol, oksidet e bisabolol-it dhe cikloetere
[43].

Figura 5.14: Majtas, spektri IK përfaqësues i ekstraktit të Matricaria recutita L. (ekstrakimi
me heksan); djathtas spektra IK të ekstrakteve të kamomilit të raportuara nga Schulz dhe
bashkëpunëtorët e tij [43].
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Kapitulli VI (Sherebela-Salvia officinalis L.)

6.1 Hyrje
Në këtë kapitull janë sqaruar në detaje të gjitha esktraktimet e kryera për të fituar ekstraktin e
sherebelës (Salvia officinalis L.). Ekstrakti i sherebelës u përftua duke përdorur
hidrodistilimin Klevenger, ekstraktimin Sokslet me heksan dhe esktraktimin në autoklavë me
CO2 të lëngët. Metodat e përdorura për analizën e përbërjes kimike të ekstrakteve janë
spektroskopia IK (FTIR), Kromatografia në Shtresë të Hollë dhe Gas Kromatografia-FID.

6.2

Rezultate, diskutime dhe përfundime për sherebelën (Salvia officinalis L.)

6.2.1

Hidrodistilimi (aparati Klevenger)

Për ekstraktimin me hidrodistilim, në një balon 500 ml u shtua 50 g bimë e bluar imët. Baloni
u mbush me ujë të distiluar, në më pak së 2/3 e volumit të balonës. U montua aparati i
distilimit Klevenger sipas Figurës 4.1 dhe nëpërmjet tubit të ftohësit u shtuan 2 ml heksan në
pjesën ku do të mblidhet ekstrakti. Proçesi zgjati 3 orë e 30 minuta. Ekstrakti u vendos në
rotaevaporator për të larguar tretësin dhe u ruajt në një vial të koduar dhe të peshuar
paraprakisht. Pas peshimit të vialit me ekstrakt u llogarit rendimenti. Ekstrakti i sherebelës i
përftuar me metodën Klevenger pati ngjyrë të verdhë të lehtë dhe aromë intensive. Për 50
gram bimë përftuan 0.422 g ekstrakt, dhe rendimenti i llogaritur rezultoi 0.84 %.
6.2.2

Ekstraktimi me heksan (aparati Sokslet)

Për ekstraktimin me metodën Sokslet (në heksan) u morën 10.54 g bimë e prerë imët. Bima u
vendos në kartushë dhe u mbyll mirë nëpërmjet një letre filtri. Në një balon 250 ml u shtuan
200 ml heksan dhe u montua aparati Sokslet sipas Figurës 4.2. Proçesi i ekstrakimit zgjati tre
orë pa ndërprerje. Ekstrakti i përftuar pati ngjyrë të verdhë të lehtë në jeshile. Në vazhdim
heksani u largua nëpërmjet rotaevaporator-it, u peshua viali me ekstrakt dhe u llogarit
rendimenti. Nga ekstraktimi me metodën Sokslet i sherebelës u përftua 0.91 g ekstrakt.
Rendimenti i llogaritur në këtë rast rezultoi 8.63 %.
6.2.3

Ekstraktimi me heksan me ndërprerje (aparati Sokslet)

Për ekstraktimin me metodën me Sokslet me ndërprerje u morën 10.98 g bimë e bluar imët, e
cila u vendos për 10 min në një erlenmajer me 200 ml heptan duke u përzierë vazhdimisht me
anë të një përzierësi magentik. Pas kësaj, përzierja u filtrua me anë të një letre filtri dhe
filtrati u vendos në rotaevaporator për t’i larguar heptanin. Materiali bimor që u përdor më
sipër u përdor për ekstraktimin me Sokslet. Bima u vendos në kartushë dhe aparati u montua
sipas Figurës 4.2. Baloni ku u mblodh ekstrakti u mbush paraprakisht me 200 ml heksan.
Proçesi u ndërpre pas tre cikleve të para (37 min). Ekstrakti i përftuar u vendos në
rotaevaporator për t’i larguar heksanin. Në vazhdim, në aparatin Sokslet, u vendos baloni i
dytë me 200 ml heksan dhe vazhdoi proçesi i ekstraktimit (2 orë e 20 min). Përsëri ekstrakti i
përftuar u vendos në rotaevaporator për t’i larguar heksanin. Rezultatet e pëftuara nga kjo
metodë janë paraqitur të përmbledhura në tabelën 6.1. Shihet nga tabela që në total nga 10.99
g sherebelë u përftua 0.493 g ekstrakt.
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Tabela 6.1: Përmbledje e rezultateve për ekstraktimin e sherebelës me metodën Sokslet me
ndërprerje.
Pekstraktit
Kohëzgjatja
R

6.2.4

1
0.218 g
10 min
1.99%

2
0.142 g
37 min
1.30%

3
0.132 g
2 orë e 20 min
1.20 %

Totali
0.493 g
3 orë e 7 min
4.49%

Ekstraktimi me CO2 të lëngët, gaz nën presion (autoklava)

Për ekstraktimin me gaz nën presion, bima e prerë imët u vendos në kartushë e cila u mbyll
nëpërmjet një letre filtri. U peshua autoklava para dhe pas mbushjes me CO2 dhe u montua
aparati sipas Figurës 4.3. Ekstraktimi me këtë metodë u zhvillua në tre temperatura: 40°C,
20°C dhe 0°C. Të treja proçeset zgjatën nga 8 orë pa ndërprerje secili, në përfundim të të
cilave ekstrakti u kalua në viale të peshuara dhe koduara paraprakisht. Në tabelën 6.2
paraqitet një përmbledhje e rendimentit të ekstraktit të Salvia officinalis L. për tre
temperaturat e ekstraktimit.

Tabela 6.2: Rezultatet për ekstraktimin me CO2 nënkritik të ekstraktit të sherebelës.
Salvia officinalis L.
Sasia e CO2
Presioni i CO2
Pesha e bimës
Pesha e ekstraktit
Rendimenti

6.2.5

CO2 në 40ºC
240 g
58 bar
10.32 g
0.257 g
2.49 %

CO2 në 20ºC
210 g
35 bar
10.34 g
0.20 g
1.94 %

CO2 në 0ºC
200 g
25 bar
10.32 g
0.19 g
1.84 %

Diskutime në lidhje me metodën e ekstraktimit

Në tabelën 6.3 paraqitet një përmbledhje e rezultateve të përftuara sipas metodës së
ekstraktimit. Metoda e ekstraktimit me aparatin Klevenger ka rendimentin më te ulët,
nderkohë që metoda e ekstraktimit me Sokslet me heksan ka një rendiment relativisht të lartë
krahasuar me dy metodat e tjera. Rezultate të ngjashme janë raportuar në publikime të
mëparshme për këto metoda ekstraktimi [5, 6, 50-53].
Tabela 6.3: Rendimentet sipas metodës së ekstraktimit të ekstraktit të sherebelës.
Bima e esktraktuar

Metoda e ektraktimit

Sherebela
(Salvia officinalis L.)

Hidrodistilimi (aparati Klevenger)
(50 g bimë)
Ekstraktimi me heksan (aparati Sokslet,
(10.54 g bimë)
Ekstraktimi me CO2 të lëngët nën
presion (autoklava), (10.32 g bimë)

Rendimenti
për
secilën metodë (%)
0.84
8.63
2.49
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6.2.6

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të sherebelës (Salvia officinalis L.)
me spektroskopinë IK (Hidrodistilim)

Në Figurën 6.1 paraqitet spektri IR i ekstraktit të Salvia officinalis L. i përftuar me metodën e
distilimit Klevenger. Piqet e përbërësve kryesorë tregohen me shigjeta. Nga literatura dihet që
përbërësit kryesorë të identifikuar në ekstraktin e sherebelës janë: tujoni, kamfuri, 1,8 cineoli
dhe pinenet (α- dhe β-pinene). Është raportuar që sasia në përqindje e tujonit lëviz në vlerat
40-60%, 1,8 cineoli arrin deri në 60% të sasisë, kamfuri 26-40% dhe pinenet deri në 10%
[3,12, 16, 52-54].
Sipas një studimi të kryer për përbërjen kimike të ekstraktit të Salvia officinalis L. në vendin
tonë, tujoni ose ndryshe salvioli ka përqëndrimin më të lartë krahasuar me përbërësit e tjerë.
Konkretisht vlerat e tij variojnë nga 22-51% [3]. Përbërësit e tjerë me përqëndrim të lartë
janë kamfuri sasia e të cilit varion në vlerat 19-33 % dhe 1, 8 cineoli më përqëndrim 2-16
%. Sasia e α-pinenit varion nga 2.7-4.6 % dhe e β-pinenit nga 0.7 % deri në 5.6 %. Pra në
përbërjen kimike të ekstraktit të sherebelës mbizotërojnë monoterpenet, ndërkohë që
seskuiterpenet janë në vlerat nën 10% [3]. Në Figurën 6.2 paraqiten strukturat e përbërësve
kryesorë të ekstraktit të sherebelës.

Figura 6.1: Spektri IK i ekstraktit të Salvia officinalis L. i përftuar me anë të hidrodistilimit
(aparati Klevenger).
Prania e tujonit dhe e kamfurit në ekstrakt provohet nga prania e pikut në ~1734 cm-1 në
spektrin IK. Schulz dhe bashkëautorët [16] karakterizuan me spektroskopinë IK (ATR-IR dhe
FTIR) ekstraktet të bimëve të ndryshme dhe raportuan për sherebelën se kamfuri jep një pik
(sinjal) në 1739 cm-1 dhe i përket lëkundjes të grupit C=O. Për pinenet, Schulz dhe
bashkëautorët [16] raportoi për grupet C=C lëkundje në vlerën ~1640 cm-1. Në spektrin IK të
ekstraktit të sherebelës (Figura 6.1) shfaqet një pik në ~1640 cm-1 i cili i përket prezencës së
pineneve.
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Figura 6.2: Strukturat e përbërësve kimik kryesorë të ekstraktit të sherebelës [3,12, 52-54].
.
Sipas një monografie të tij, Schulz [55] ka raportuar se specie të ndryshme të Salvia
pëmbajnë kryesisht kamfur dhe 1,8 cineol. Për të analizuar sinjalet e tjera të spektrit IK në
Figurën 6.1, le të shohim sinjalet IK të standardeve të 1,8 cineol, kamfur dhe pinenit (Figura
6.3) [16]. Kamfuri shfaq një sinjal të qartë në 1739 cm-1 në spektrin IK të Figurës 6.3.

Figura 6.3: Spketra IK të standardeve të 1,8 cineol, kamfur dhe pinen [16].
Pinenet japin një sinjal të qartë në 1640 cm-1 në spektrin IK të Figurës 6.3. Këto sinjale
shfaqen edhe në spektrin IK të Figurës 6.1. Cineoli jep sinjale në intervalin 1500-1400 cm-1
dhe në ~780 cm-1. Këto sinjale vihen re edhe në spektrin IK të Figurës 6.1 dhe i përkasin
cineolit [56]. Sinjalet në 1500-1400 cm-1 i përkasin grupeve metilike dhe izopropilike të
cineolit, tujonit dhe pineneve [33]. Këto sinjale janë dikutuar hollësisht për përbërësit kimik
të kamomilit (për basabololin dhe oksidin e bisaboloit). Sinjali në ~780 cm-1 (Figura 6.1 dhe
6.3) është karakteristik për lidhjen eterike [33, 56]. Ndërkohë piqet në intervalin ~2960-2930
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cm-1 (Figura 6.1) janë sinjale që tregojnë praninë e lidhjeve simetrike dhe asimetrike C-H
(CH3, CH2) [33]. Në tabelën 6.4 paraqitet e përmbledhur analiza IK e piqeve për ekstraktin e
sherebelës të përftuar me hidrodistilim.
Tabela 6.4: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Salvia officinalis L. të përftuar me
hidrodistilim dhe të indentifikuar me spektroskopinë IK.
Përbërësit kimikë
Tujon

Grupet funksionale
C=O, grupet metilike, izopropile

Numri valor (cm-1)
~1734, ~1500-1400

1,8 cineol
Kamfur

C=O, grupet metilike, izopropile
Grupi eterik
C=O, grupet metilike, izopropile

~1734, ~1500-1400 dhe
~779
~1734, ~1500-1400

Pinene

C=C, grupet metilike, izopropile

~1640,1500-1400

6.2.7

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të sherebelës (Salvia officinalis L.)
me spektroskopinë IK (Ekstraktimi me heksan)

Figura 6.4 paraqet spektrin IK të ekstraktit të Salvia officinalis L. të përftuar me metodën e
ekstraktimit me heksan me aparatin Sokslet. Në Figurë tregohen me shigjeta piqet e
përbërësve kimik kryesorë të identifikuar me këtë metodë.

Figura 6.4: Spektri IK i ekstraktit të Salvia officinalis L. i përftuar me anë të ekstraktimit me
heksan (aparatin Sokslet).
Në ngjashmëri me analizën e Figurës 6.1, piku në 1734 cm-1 tregon prezencën e tujonit dhe
kamfurit [16, 33, 56, 57]. Piku në ~1640 cm-1 tregon prezencën e pineneve [16, 33, 56, 57].
Eteret japin dy ose më shumë piqe në intervalin 1210-1070 cm-1 [16, 33]. Në spektrin IK të
Figurës 6.4 shfaqen dy piqe të njëpasnjëshëm në intervalin 1163-1041 cm-1 të cilët tregojnë
prezencën e cineolit. Këto sinjale vihen re edhe në spketrin IK të standardit të 1,8 cineolit në
Figurën 6.3. Grupet metilike dhe izopropilike të kamfurit, tujonit dhe cineolit shfaqen në
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intervalin 1461-1386 cm-1 [16, 33, 56, 57]. Ndërkohë piqet në intervalin 2956-2849 cm-1 i
përkasin lëkundjeve simetrike dhe asimetrike të CH2, CH3 [33]. Në tabelën 6.5 paraqitet e
përmbledhur analiza IK e piqeve për ekstraktin e sherebelës të pëftuar me Sokslet në heksan.
Tabela 6.5: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Salvia officinalis L. të përftuar nga
ekstraktimi me heksan dhe të indentifikuar me spektroskopinë IK.
Përbërësit kimikë
Tujon

Numri valor (cm-1)
~1734,~1461-1366

Kamfur

C=O, grupet metilike, izopropile
Grupi eterik
C=O, grupet metilike, izopropile

~1734,~1461-1366, 1163,
1041 dhe ~719
~1734, ~1500-1400

Pinene

C=C, grupet metilike, izopropile

~1640,1461-1366

1,8 cineol

6.2.8

Grupet funksionale
C=O, grupet metilike, izopropile

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të sherebelës (Salvia officinalis L.)
me Kromatografinë në Shtresë të Hollë dhe me GC-FID

Në Figurën 6.5 paraqiten pllakat e Kromatografisë në Shtresë të Hollë ku u morrën për
analizë tre ekstrakte të sherebelës. Ekstrakti i parë u përftua me shpëlarje me heptan, i dyti
përfaqëson tre ciklet e para të marra nga ekstraktimi me Sokslet. Ndërkohë i treti përfaqëson
ekstraktin e sherebelës të përftuar pas 2 orë e 20 minuta ekstraktim me metodën Sokslet.
Ekstraktet janë shënuar në pllakën e KShH respektivisht me numrat 1, 2, 3. Si fazë e
lëvizëshme u përdor përzjerja Heptan/Acetat etili në raporte të ndryshme.

Figura 6.5: KShH për ekstraktin e Salvia officinalis L. të përftuar me aparatin Sokslet me
ndërprerje: a) Heptan/Acetat etili 1:10, b) Heptan/Acetat etili 1:2.
Në KShH e parë në raportin 1:10 dhe në të dytën në raportin 1:2. Indeksi i Retensionit është
më i lartë në rastin e dytë, pra kur u përdor një fazë e lëvizëshme më shumë polare se e para.
Pavarësisht ndryshimit të metodës apo kohëzgjatjes përbërësit kryesorë janë prezente në të tre
ekstraktet. Vihet re nga Figura 6.5 se katër spotet e shënuara me numrat 1,2,3,4 kanë
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intensitetin më të lartë. Spotet e përbërësve kryesorë kimik janë më të theksuara në rastin e
tretë, gjë që na tregon përqëndrim më të lartë të tyre në ekstraktin e marrë gjatë ekstraktimit
Sokslet për 2 orë e 20 min.
Në Figurën 6.6 paraqitet gjithashtu dy pllaka KShH (TLC) në të cilat u pikuan standard i 1,8
cineolit dhe ai i ekstraktit të sherebelës të përftuar me metodën Sokslet në heksan. Bazuar në
vlerat e Rf [50, 58, 59] analiza me KShH tregoi prezencën e 1,8 cineolit, tujonit dhe kamfurit.

Figura 6.6: Pllaka KShH (TLC) të përdorura për standardin e 1,8 cineolit dhe ekstraktit të
ekstraktit të sherebelës të përftuar me metodën Sokslet në heksan [50, 58, 59].

Në Figurën 6.7 paraqitet kromatograma e ekstraktit të përftuar nga distilimi Klevenger i
sherebelës. Piku me intensitet më të lartë i ekstraktit të sherebelës ka kohë retensioni Tr =
11.219 min. Nga karakteristikat e bimës së sherebelës dimë se përbërësit me përqëndrim më
të lartë janë monoterpenet dhe seskuiterpenet [3] prandaj mund të themi se piku më intensiv i
takon këtyre përbërësve. Përveç këtij piku në Figurën 6.7 vihen re dhe 2 piqe të tjera
intensive konkretisht, piku me Tr = 29.856 min dhe piku me Tr = 7.154 min. Piku me kohën
e daljes më të vogël është piku me Tr = 5.962 min.
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Figura 6.7: Kromatograma e përftuar nga hidrodistilimi i Salvia officinalis L..
Në Figurën 6.8 paraqitet kromatograma e ekstraktit të sherebelës të përftuar me metodën
Sokslet. Piku me intensitetin më të lartë ka Tr = 11.183 min. Piqe të tjerë të cilët janë më pak
intensiv kanë Tr = 46.353 min, 9.717 min 29.823 min.

Figura 6.8: Kromatograma e përftuar nga ekstraktimi Soxhlet (në heksan) i Salvia officinalis
L..

Nga Figura 6.9 shohim se kromatograma e marrë nga ekstrakti i sherebelës i përftuar me
ekstraktimin me CO₂ nënkritik në 40°C pati 4 piqe kryesore. Dy piqet me intensitet më të
lartë kanë Tr = 11.311 min dhe Tr = 46.428 min.
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Figura 6.9: Kromatograma e përftuar nga ekstraktimi me CO2 në 60 bar i Salvia officinalis
L..

Në Figurën 6.10 paraqitet kromatograma e ekstraktit të sherebelës, të përftuar me
ekstraktimin me CO2 nënkritik në 20˚ C. Vihet re se kemi gjithsej 4 përbërës kryesorë. Piqet
me intensitet më të lartë janë piqet me Tr = 11.169 min, Tr = 29.85 min dhe me Tr = 46.375
min Piku me intensitet më të ulët është piku me Tr = 7.084 min cili kohën e retensionit më të
vogël.

Figura 6.10: Kromatograma e përftuar nga ekstraktimi me CO2 në 35 bar i Salvia officinalis
L..
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Në Figurën 6.11 paraqitet kromatograma e ekstraktit të përftuar me ekstraktimin me CO2
nënkritik në 0˚ C. Piku me intensitet më të lartë është piku që ka Tr = 11.219 min. Piqe me
intensitet të konsiderueshëm kanë Tr = 29.856 min dhe Tr = 7.154 min. Piku me intensitet më
të vogël është piku që ka Tr = 12.535 min.

Figura 6.11: Kromatograma e përftuar nga ekstraktimi me CO2 në 25 bar i Salvia officinalis
L..
6.2.9

Përfundime për ekstraktimet e ekstraktit të sherebelës (Salvia officinalis L.)

Ekstrakti i sherebelës u përftua me dy teknika ekstraktimi (Klevenger dhe Sokslet) dhe
analizua me spektroskopinë IK, Kromatografinë në Shtresë të Hollë dhe Gas KromatofrafinëFID. Ekstraktimet e kryera me metodën Sokslet rezultuan në vlera më të mëdha të
rendimentit krahasuar me metodën me Klevenger. Spektroskopia Infra e Kuqe dhe KShH
janë teknikat që u përdorën për identifikimin e përbërësve kimik kryesore të ekstraktit të
sherebelës, ndërkohë që GC-FID u përdor për të marrë një pamje të përgjithshme të
përbërësve kimike. Sidoqoftë, edhe nga kjo teknikë mund të konkludojmë që numri i
përbëresve kimik të ekstraktit të sherebelës varion nga 2 në 4 komponentë. Nga krahasim i
spektrave IK vihen re ngjashmëri të mëdha përsa i përket numrave valorë të piqeve për të
gjitha ekstraktet. Nga analiza e spektrave IK dhe KShH u arrit në përfundimin se sherebela
shqiptare ka në ekstraktin e saj këto përbërës kryesorë: tujoni (1734, 1500-1400 cm-1),
kamfuri (1734, 1500-1400 cm-1), 1,8 cineoli (780, 1163-1104, 1500-1400 cm-1) dhe pinenet
(1640 cm-1). Këto rezultate janë në përputhje të plotë me analizat IK të raportuara nga Schulz
dhe bashkëautorët [16].
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Kapitulli VII (Lule Basani-Hypericum perforatum L.)

7.1 Hyrje
Për përftimin e ekstraktit të lules së basanit janë përdorur teknikat Klevenger dhe Sokslet.
Detajet eksperimentale të ekstraktimeve të kryera janë sqaruar në paragrafët e mëposhtëm.
Vajrat esenciale janë analizuar me spektroskopinë IK (FTIR), Kromatografnë në Shtresë të
Hollë dhe spektrofotometrinë UV-Vis. Me anë të KShH u përftua një pamje e përgjithshme e
përbërësve kryesorë të ekstraktit të lules së basanit. Përbërësit kimik kryesorë u identifikuan
me spektroskopisë IK.

7.2 Rezultate, diskutime dhe përfundime për lulen e basanit (Hypericum perforatum L.)
7.2.1

Hidrodistilimi (aparati Klevenger)

Për distilimin me aparatin Klevenger u përdor një balon 500 ml në të cilin u shtuan 10 g bimë
e bluar imët dhe 200 ml ujë i distiluar. Aparati i distilimit Klevenger u montua sipas Figurës
4.1 dhe nëpërmjet tubit të ftohësit u shtuan 2 ml heksan në pjesën ku do të mblidhet ekstrakti.
Proçesi zgjati 3 orë e 10 minuta, në përfundim të të cilit, ekstrakti u kalua në një vial të
koduar dhe peshuar paraprakisht. Për largimin e tretësit organik u përdor rotaevaporator-i.
Nga distilimi me Klevenger u përftuan 0.04 g ekstrakt me ngjyrë të kuqe të lehtë.
Rendimenti i llogaritur rezultoi 0.4 %.
7.2.2

Ekstraktimi me heksan (aparati Sokslet)

Për metodën e ekstraktimit me Sokslet u përdorën 10 g lule basani. Bima e prerë imët u
vendos në kartushë e cila u mbyll mirë nëpërmjet një letre filtri. Në një balon 250 ml u shtuan
200 ml heksan dhe u montua aparati Sokslet sipas Figurës 4.2. Ekstraktimi vazhdoi 3 orë pa
ndërprerje. Në fund të proçesit u pëftua një ekstrakt me ngjytë të verdhë. Heksani u largua me
anë të rotaevaporator-it. Për të përcaktuar sasinë e ekstraktit të përftuar, pas largimit të
tretësit, u peshua viali me ekstrakt dhe u llogarit rendimenti. Nga ekstraktimi me metodën
Sokslet u përftua 0.285 g ekstrakt. Rendimenti i llogaritur rezultoi 2.85%.
7.2.3

Ekstraktimi me heksan, me ndërprerje (aparati Sokslet)

Për ekstraktimin me Sokslet me ndërprerje u përdorën 10.46 g bimë. Fillimisht bima u la 10
min në një erlenmajer me 200 ml heptan duke u përzjerë vazhdimisht me anë të një përzjerësi
magnetik. Pas kësaj përzierja u filtrua me anë të një letre filtri dhe filtrati u vendos në
rotaevaporator për t’i larguar heptanin. Në vazhdim u montua aparati Sokslet sipas Figurës
4.2. Materiali bimor i mësipërm u vendos në kartushë, u mbush baloni me 200 ml heksan dhe
u vendos në punë aparati deri sa u plotësuan tre ciklet e para (28 min). Baloni me tretësin
organik dhe ekstraktin u vendos në rotaevaporator për t’i larguar heksanin. Në përfundim të
tre cilkeve të para, në aparat, u vendos baloni i dytë me 200 ml heksan. Ekstraktimi i tretë
tgjati 2 orë e 20 min. Ekstrakti i tretë i përftuar u vendos në rotaevaporator për t’i larguar
tretësin. Në tabelën e mëposhtëme paraqiten të përmbledhura rezultatet e përftuara për
ekstraktimin Soklset me ndërprerje. Në tabelën 7.1 jepet një përmbledje e rezultateve për
ekstraktimin e lules së basanit me metodën Sokslet me ndërprerje. Nga tabela shihet që në
total nga 10.46 gr bimë u përftua 0.2853 g ekstrakt.
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Tabela 7.1: Përmbledje e rezultateve për ekstraktimin e lules së basanit me metodën Sokslet
me ndërprerje.
Pekstraktit
Kohëzgjatja
R

7.2.4

1
0.13 g
10 min
1.25%

2
0.11 g
28 min
1.09%

3
0.04 g
2 orë e 20 min
0.39 %

Totali
0.29 g
2 orë e 58 min
2.73%

Diskutime në lidhje me metodën e ekstraktimit

Në tabelën 7.2 janë paraqitur rendimentet e ekstraktit të përftuar sipas metodës së
ekstraktimit. Është e qartë nga tabela 7.2 që rendimentet për ekstraktimet me metodën me
Sokslet me ndërprerje ose jo janë të përafërta për të njëjtën sasi bime. Rendimenti për
ekstraktimin me metodën me Klevenger rezulton në vlera disa herë më të ulëta krahasuar me
rendimentet e gjetura me metodën Sokslet. Rezultate të ngjashme janë raportuar në publikime
të mëparshme për këto metoda ekstraktimi [5, 6, 51, 60].
Tabela 7.2: Rendimentet për secilën nga metodat e ekstraktimit të ekstraktit të lules së
basanit.
Bima e ekstraktuar

Metoda e ekstraktimit
Hidrodistilimi (aparati Klevenger) (10 g)

Lule basanit
(Hypericum
L.)

7.2.5

Ekstraktimi me heksan (aparati Sokslet)
perforatum (10 g)
Ekstraktimi me heksan me ndërprerje
(aparati Sokslet) (10.5 g)

Rendimenti për
secilën metodë
0.4 %
2.85 %
2.73 %

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të lules së basanit (Hypericum
perforatum L.) me spektroskopinë IK (Hidrodistilimi)

Spektri IK i ekstraktit të lules së basanit i përftuar me metodën e ekstraktimit me Klevenger
paraqitet në Figurën 7.1. Nga literatura dihet që përbërësit kimik kryesorë të esktraktit të
lules së basanit janë germakreni dhe kariofileni ndërsa përbërësit aktivë (të cilët kanë veti
antidepresive) janë hipericina dhe hiperforina [16, 60-67]. Sasia e germakrenit varion në
vlerat 18-29 % [60, 62, 66] ndërsa sasia e kariofilenit varion në vlerat 14-28 % [60, 61].
Ndërsa sasia e përbërësve aktivë, hipericinës dhe hiperforinës arrin deri 4 % [65]. Strukturat
kimike të këtyre përbërësve janë paraqitur në Figurën 7.2.
Në spektrin IK të ekstraktit të Hypericum perforatum L. të përftuar me metodën Klevenger
shfaqen dy piqe në ~1458 cm-1 dhe në ~1376 cm-1. Në ngjashmëri me analizën e përbërësve
kimik të ekstrakteve të kamomilit dhe sherebelës, grupet izopropilike dhe gem-dimetilike
japin dy piqe të njëpasnjëshëm në spektrin IK, në intervalin ~1385-1365 cm-1 me intensitet
afersisht të njëjtë [33, 68]. Kjo ndarje shkaktohet nga ndërveprimi i grupeve metilike.
Ndërkohë grupet t-butilike dhe izobutilike japin githashtu dy piqe të njëpasnjëshëm me
intensitet në raportin 1:2 në intervalin ~ 1393-1366 cm-1[33, 68, 69].
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Figura 7.1: Spektri IK i ekstraktit të Hypericum perforatum L. të përftuar me anë të
hidrodistilimit (aparati Klevenger).

Nga struktura kimike e këtyre përbërësve e paraqitur në Figurën 7.2 shihet që germakreni dhe
kariofileni kanë në strukturat e tyre grupe izopropilike/izobulilike. Sinjalet në ~ 1458 cm -1
dhe 1376 cm-1 janë tregues të prezencës së grupeve metilike/izopropilike (ose izobutilike) të
kariofilenit dhe germakrenit në ekstraktin e lules së basanit. Piku në ~1460 cm-1 është
gjithashtu tregues i prezencës së grupeve CH3, CH2 ose i të dyjave [33, 68, 69]. Në spektrin
IK të Figurës 7.1 vihet një pik intensiv në ~1734 cm-1. Dihet që, grupi ketonik C=O jep sinjal
në këtë zonë të spektrit IK [33, 68, 69].

Figura 7.2: Strukturat kimike të përbërësve kryesorë te ekstraktit të lules së basanit.
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Ky pik është tregues i prezencës së hipericinës dhe hiperforinës [33, 68, 69]. Njëkohësisht,
lidhja C-C-C (ketoni) jep sinjal në ~1173 cm-1 të spektrit IK [33, 68, 69]. Sidoqoftë, lëkundjet
C-O të alkooleve sekondare dhe fenoleve japin sinjal në numrat valorë 1150-1175 cm-1 dhe
1260-1200 cm-1 respektivisht [33, 69]. Rrjedhimisht, piku në ~1173 cm-1 i përket jo vetëm
grupit karbonik C-C-C të ketonit por edhe lëkundjes C-O të alkoolit dhe fenolit tek
hiperforina dhe hipericina respektivisht. Grupet -OH të hipericinës dhe hiperforinës japin
sinjal në intervalin 3500-3200 cm-1 në spektrin IK të Figurës 7.1 [33, 68, 69]. Vlerat e
raportuara për numrat valorë të kariofilenit, germakrenit, hipericinës dhe hiperforinës për
ekstraktin e lules së basanit janë në përputhje të plotë me vlerat e raportuara në literaturë [16,
33, 68-69]. Në Figurë 7.3a paraqitet spektri IK i standardit të kariofilenit i raportuar nga
Schultz dhe bashkëautorët [16], ndërsa në Figurën 7.3b paraqitet spektri IK i ekstraktit të
lules së basanit i raportuar nga Nikolic dhe Zlatkovic [69].

Figura 7.3: a) Spektër IK i standardit të kariofilenit [16] b) Spektër IK i ekstraktit të lules së
basanit [69].

Spektri IK i standardit të kariofilenit jep sinjale në intervalin 1500-1350 cm-1, në përputhje të
plotë me sinjalet për kariofilenin në spektrin IK të Figurës 7.1 për ekstraktin e lules së
basanit. Sinjale të tjera në spektrin IK të standardit të kariofilenit shfaqen në ~1640 cm-1
(C=C) dhe në ~890 cm-1. Në spektrin IK të Figurës 7.1 këto piqe shfaqen në 1647 cm-1 dhe në
899 cm-1, gjithashtu në përputhje të plotë me numrat valorë të standardit të kariofilenit.
Spektri IK i ekstraktit të lules së basanit i raportuar nga Nikolic dhe Zlatkovic [69] (Figura
7.3b), jep sinjale në 1446 cm-1 dhe 1383 cm-1.
Në spektrin IK të Figurës 6.1 këto sinjale shfaqen në 1458 cm-1 dhe 1376 cm-1 në përputhje të
plotë me vlerat e rapotuara nga Nikolic dhe Zlatkovic [69]. Këta autorë raportuan gjithashtu
se ekstrakti i lules së basanit përmban hipericin dhe hiperforin. Ata raportuan, numra valorë
në 1725 cm-1 për grupin funksional C=O dhe 1074 cm-1 për grupin funksional (C-O, alkool,
fenol) të hipericinës dhe hiperforinës (Figura 7.3b [69]). Këto sinjale në spektrin IK të
Figurës 7.1 shfaqen në ~1734 cm-1 dhe ~1173 cm-1 dhe janë në përputhje me vlerat e
raportuara nga Nikolic dhe Zlatkovic [69]. Lidhjet dyfishe (C=C) shfaqin sinjal në 1623 cm-1
(Figura 7.3b) dhe 1655 cm-1 sipas Nikolic dhe Zlatkovic [69]. Në spektrin IK të Figurës 7.1
lidhjet dyfishe japin sinjal në 1647 cm-1, gjithashtu në përputhje me raportimin e Nikolic dhe
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Zlatkovic [69]. Tabela 7.3 paraqet një përmbledhje të përbërësve kimikë të ekstraktit të lules
së Basanit të identifikuar me spektroskopinë IK (metoda Klevenger).
Tabela 7.3: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Hypericum perforatum L. të përftuar
me hidrodistilim dhe të indentifikuar me spektroskopinë IK.
Përbërësit kimikë
Germakreni
dhe
Kariofileni
Hipericina
dhe
Hiperforina

7.2.6

Grupet funksionale
Grupet gem-dimetil/ izopropil ose
Grupet t-butil/izobutil
C=O (lidhja ketonike)
Lidhja C-C-C (keton) dhe C-O (alkool, fenol)

Numri valor (cm-1)
~1376,
~1458
~1734,
~1173

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të lules së basanit (Hypericum
perforatum L.) me spektroskopinë IK (Ekstraktimi me Sokslet në heksan)

Në Figurën 7.4 paraqitet spektri i ekstraktit të Hypericum perforatum L. të përftuar me
metodën Sokslet. Ekstrakti i lules së basanit i përftuar më këtë metodë pati ngjyrë të verdhë.
Në ngjashmëri me analizën spektrale IK të Figurës 7.1, sinjalet në ~ 1460 cm-1 dhe 1377 cm-1
në Figurën 7.4 janë tregues të prezencës së grupeve metilike/izopropilike (ose izobutilike) të
kariofilenit dhe germakrenit në ekstraktin e lules së basanit. Piku në ~1460 cm-1 është
gjithashtu tregues i prezencës së grupeve CH3, CH2 ose i të dyjave [16, 33, 68-70]. Sinjali
intensiv në ~1731 cm-1 në spektrin IK të Figurës 7.4 i përket grupit ketonik C=O të
hipericinës dhe perforinës [16, 33, 68-70]. Sinjali në 1172 cm-1 i përket grupit karbonik C-CC të ketonit dhe lëkundjes C-O të grupit funksional të alkoolit (hipericina dhe perforina),
ndërsa lëkundjet e lidhjeve dyfushe C=C japin sinjal në 1624 cm-1 [16, 33, 68-72].

Figura 7.4: Spektri IK i ekstraktit të Hypericum perforatum L. të përftuar me heksan (aparati
Sokslet) .
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Tabela 7.4 paraqet një përmbledhje të përbërësve kimikë të ekstraktit të lules së basanit të
identifikuar me spektroskopinë IK (metoda Sokslet).

Tabela 7.4: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Hypericum perforatum L. të përftuar
me anë të ekstraktimit me heksan dhe të indentifikuar me spektroskopinë IK.
Përbërësit kimikë
Germakreni
dhe
Kariofileni
Hipericina
dhe
Hiperforina

7.2.7

Grupet funksionale
Grupet gem-dimetil/ izopropil ose
Grupet t-butil/izobutil
C=O (lidhja ketonike)
Lidhja C-C-C (keton) dhe C-O (alkool, fenol)

Numri valor (cm-1)
~1377
~1460
~1731
~ 1172

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të lules së basanit (Hypericum
perforatum L.) me spektrofotometrinë UV-Vis (Hidrodistilimi) dhe me
Kromatografinë në Shtresë të Hollë

Ekstrakti i lules së basanit i përftuar me metodën me distilim me avull kishte ngjyrë të kuqe
të lehtë. Prezenca e hipericinës i jep ekstraktit ngjyrë të kuqe [70, 71]. Baciu dhe
bashkëautorët [68] kanë raportuar se hipericina jep dy sinjale në spektrin UV-Vis. Në zonën
UV hipericina jep një sinjal në intervalin 270-290 nm, ndërsa në zonën Vis në 525 nm (pik
me intensitet të dobët). Figura 7.5 paraqet spektrin UV-Vis të ekstraktit të lules së basanit të
përftuar me hidrodistilim. Spektri UV-vis paraqet dy sinjale në 270-290 nm dhe në 525 nm në
përputhje të plotë me raportimin e Baciu dhe bashkëautorët [68].

Figura 7.5: Spektri UV-Vis i ekstraktit të Hypericum perforatum L. të përftuar me
hidrodistilim.
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Për Kromatografinë në Shtresë të Hollë u morrën për analizë tre ekstrakte të lules së basanit. I
pari u përftua me shpëlarje me heptan, në përzierës magnetik. Ekstrakti i dytë përfaqëson tre
ciklet e para të ekstraktimit Sokslet ku u përdor heksani si tretës. Ekstrakti i tretë përfaqëson
ekstraktin e lules së basanit të përftuar nga me metodën Sokslet (2 orë e 20 minuta
ekstraktim). Për të identifikuar ekstraktet, pllakat e KShH janë shënuar respektivisht me
numrat 1, 2, 3. Ndarja e përbërësve nga njëri-tjetri u bë duke përdorur si fazë të lëvizëshme
përzierjen Heptan/Acetat etili në raporte të ndryshme. Për pllakë e parë u përdor raporti 1:10
dhe për pllakën e dytë u përdor raporti 1:2. Në Figurën 7.6 paraqitet fotografi e dy pllakave të
KShH. Indeksi i Retensionit është më i lartë në rastin e dytë, pra kur është përdorur një fazë e
lëvizëshme më shumë polare se e para. Nga Figura shihet qartë se ekstrakti i lules së basanit
ka katër përbërës kimik kryesorë dhe se ekstrakti i përftuar nga tre ciklet e para të
ekstraktimit Sokslet ka përqëndrimin më të lartë të këtyre përbërësve kryesorë.

Figura 7.6: Pllaka KShH për ekstraktin e lules së basanit të përftuar me aparatin Sokslet me
ndërprerje. a) Heptan/Acetat etili 1:10, b) Heptan/Acetat etili 1:2.

7.2.8

Përfundime për ekstraktimet e ekstraktit të lules së basanit (Hypericum
perforatum L.)

Ekstrakti i lules së basanit u ekstraktua me dy metoda, Sokslet dhe Klevenger. Rendimenti i
ekstraktit të përftuar me metodën Sokslet ishte disa herë më i madh krahasuar me metodën
me Klevenger. Sidoqoftë, ekstraktimi me Klevenger identifikoi praninë e hipericinës (ngjyra
e kuqe e zbehtë ekstraktit) Ekstraktet të lules së basanit u analizuan me spektroskopinë IK,
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spektrofotometrinë UV-Vis dhe Kromatografinë në Shtresë të Hollë. Metoda KShH
konkludoi se ekstrakti i lules së basanit përmban 4 përbërës kimik kryesorë.
Nga krahasim i spektrave IK të ekstrakteve të lules së basanit vihen re ngjashmëri të mëdha
përsa i përket numrave valorë të piqeve për të gjitha ekstraktet. Bazuar në analizat spektrale
IK dhe UV-Vis të ekstraktit të lules së basanit u arrit në përfundimin se përbërësit kryesorë të
ekstraktit të lules së basanit shqiptare janë: germakreni (1460, 1377 cm-1), kariofileni
(1460, 1377 cm-1), hipericina dhe hiperforina (1731, 1172 cm-1). Përfundimet e analizës IK
dhe UV-Vis të këtij disertacioni për lulen e basanit janë në përputhje të plotë me analizat IK
dhe UV-Vis të raportuara në literaturë [16, 33, 68, 69, 70]. Prezenca e hipericinës dhe
hiperforinës në ekstraktin është një faktor pozitiv i cili sygjeron se lulja e basanit që rritet në
vendin tonë mund të shfrytëzohet për qëllime mjekësore.
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Kapitulli VIII (Lavandula - Lavandula angustifolia Mill.)

8.1 Hyrje
Ekstrakti i lavandulës u përftua me tre metoda ekstraktimi, hidrodistilimi me aparatin
Klevenger, ekstraktimi me heksan me aparatin Sokslet dhe ekstraktimi me CO2 të lëngët me
autoklavë. Ekstraktet e përftuara u analizuan me spektroskopinë IK, Kromatografinë në
Shtresë të Hollë dhe Gas Kromatografia-FID. Në paragrafët e mëposhtëm janë sqaruar në
detaje metodat esktraktimit si dhe analiza spektrale për përcaktimin e përbërjes kimike të
këtyre ekstrakteve.

8.2 Rezultate, diskutime dhe përfundime për lavandulën (Lavandula angustifolia Mill.)
8.2.1

Hidrodistilimi (aparati Klevenger)

Për ekstraktimin me Klevenger u përdor një balon 500 ml në të cilën u shtuan 50 g bimë e
bluar imët dhe ujë i distiluar, në më pak së 2/3 e volumit të balonës. Aparati i distilimit
Klevenger u montua sipas Figurës 4.1 dhe nëpërmjet tubit të ftohësit u shtuan 2 ml heksan në
pjesën ku mblidhet ekstrakti. Proçesi zgjati 3 orë, në përfundim të të cilit, u përftua një
ekstrakt me ngjyrë të verdhë të lehtë, me aromë të ëmbël bimore dhe të freskët. Ekstrakti u
vendos në rotaevaporator për të larguar tretësin dhe u ruajt në një vial të koduar dhe të
peshuar paraprakisht. Pas peshimit të vialit me ekstrakt rezultoi se për 50 g bimë u përftua
0.705 g ekstrakt. Rendimenti i llogaritur rezultoi 1.41 %.
8.2.2

Ekstraktimi me heksan (aparati Sokslet)

Për ekstraktimin me Sokslet u përdor 9.3 g bimë e prerë imët. Bima e peshuar u vendos në
kartushë dhe kjo e fundit u mbyll mirë nëpërmjet një letre filtri. Kartusha me bimën në të u
vendos në brendësi të aparatit Sokslet dhe u montua (sipas skemës të Figurës 4.2) me një
balon 500 ml në të cilin u shtuan 200 ml heksan paraprakisht. Ekstraktimi me Sokslet zgjati 3
orë pa ndërprerje. Në fund të proçesit u përftua një ekstrakt me ngjyrë të verdhë në jeshile të
cilit iu largua tretësi nëpërmjet rotaevaporatorit. U peshua viali me ekstrakt dhe u përcaktua
rendimenti. Nga ekstraktimi me metodën Sokslet për lavandulën u përftuan 0.237 g ekstrakt.
Rendimenti i llogaritur rezultoi 2.55%.
8.2.3

Ekstraktimi me heksan, me ndërprerje (aparati Sokslet)

Për ekstraktimin me Sokslet me ndërprerje u përdor 13.54 g bimë e bluar imët. Bima e bluar
u vendos në një erlenmajer e mbushur me 200 ml heptan dhe u përzie për 10 min me anë të
një përzierësi magnetik. Pas kësaj bima u filtrua me anë të një letre filtri dhe filtrati u vendos
në rotaevaporator për t’i larguar heptanin. Materiali bimor që u përdor më sipër u përdor për
ekstraktimin Sokslet gjithashtu. Bima u vendos në kartushë dhe u montua aparati sipas
Figurës 4.2. Baloni ku u mblodh ekstrakti u mbush paraprakisht me 200 ml heksan. Proçesi u
ndërpre mbas tre cikleve të para (38 min) dhe ekstrakti u vendos në rotaevaporator për t’i
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larguar heksanin. Në vazhdim, në aparat, u vendos baloni i dytë me 200 ml heksan dhe
ekstraktimi vazhdoi edhe për 2 orë të tjera. Baloni me tretës dhe ekstrakt u vendos në
rotaevaporator për t’i larguar heksanin. Rezultatet e përftuara nga kjo metodë janë paraqitur
të përmbledhura në tabelën 8.1. Shihet nga tabela që për 13.54 g bimë u përftuan 0.6835 g
ekstrakt.
Tabela 8.1: Përmbledhje e rezultateve për ekstraktimin e lavandulës me aparatin Sokslet me
ndërprerje.
Pekstraktit
Kohëzgjatja
R

8.2.4

1
0.043 g
10 min
0.316%

2
0.309 g
38 min
2.283%

3
0.331 g
2 orë
2.449 %

Totali
0.683 g
2 orë e 48 min
5.049%

Ekstraktimi me CO2 të lëngët, gaz nën presion (autoklava)

Për ekstraktimin me CO2 të lëngët, bima e prerë imët u vendos në kartushë e cila u mbyll
nëpërmjet një letre filtri. U peshuar autoklava bosh dhe pas mbushjes me CO2 dhe u montua
aparati sipas Figurës 4.3. Ekstraktimi me këtë metodë u zhvillua në tre temperatura, 40°C,
20°C dhe 0°C. Të treja proçeset zgjatën nga 8 orë pa ndërprerje secili, në përfundim të të
cilave ekstrakti u kalua në viale të peshuara dhe koduara paraprakisht. Në tabelën 8.2
paraqitet një përmbledhje e rendimenteve të ekstraktit të Lavandula angustifolia Mill. për tre
ekstraktimet.

Tabela 8.2: Rezultatet për ekstraktimin me CO2 nënkritik të ekstraktit të lavandulës.
Lavandula angustifolia
Mill.
Sasia e CO2
Pesha e bimës
Pesha e ekstraktit
Rendimenti

8.2.5

CO2 në 60 bar
230 g
10.48 g
0.45 g
4.33 %

CO2 në 35 bar

CO2 në 25 bar

200 g
10.50 g
0.37 g
3.70%

200 g
10.20 g
0.35 g
3.44%

Diskutime në lidhje me metodën e ekstraktimit

Në tabelën 8.3 janë paraqitur rendimentet e ekstraktit të përftuar sipas metodës së
ekstraktimit. Është e qartë nga tabela 8.3 që rendimentet për ekstraktimet me metodën me
Sokslet me ndërprerje ose jo dhe me CO2 janë të përafërta për të njëjtën sasi bime.
Rendimenti për ekstraktimin me metodën me Klevenger rezulton në vlera disa herë më të
ulëta krahasuar me rendimentet e gjetura me metodën Sokslet. Rezultate të ngjashme janë
raportuar në publikime të mëparshme për këto metoda ekstraktimi [5, 6, 73, 74].
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Tabela 8.3: Rendimentet për secilën nga metodat e ekstraktimit të ekstraktit të Lavndulës.
Bima e ekstraktuar

Metoda e ekstraktimit
Hidrodistilimi (aparati Klevenger) (50 gr)

Lavandula
(Lavandula
Mill.)

8.2.6

Ekstraktimi me heksan (aparati Sokslet)
angustifolia (9.3 gr)
Ekstraktimi me heksan (aparati Sokslet) me
ndërprerje (13.54 gr)
Ekstraktimi me CO2 të lëngët, gaz nën presion
(400C) (10.48 gr)

Rendimenti për
secilën metodë
1.41 %
2.55 %
5.05 %
4.33%

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të lavandulës
(Lavandula angustifolia Mill.) me spektroskopinë IK (Hidrodistilimi)

Në figurën 8. 1 paraqitet spektri IK i ekstraktit të ekstraktit të Lavandula angustifolia Mill. të
përftuar me hidrodistilim. Sipas literaturës përbërësit kimik kryesorë të cilët zënë përqindjen
më të madhe në ekstraktin e lavandulës janë linalool (20-45 %) dhe linalil acetati (25-46 %)
[73-83]. Në sasi të vogël ekstrakti i lavandulës përmban 1,8 cineol dhe kamfur [73-83].

Figura 8.1: Spektri IK i ekstraktit të Lavandula angustifolia Mill. të përftuar me anë të
hidrodistilimit (aparati Klevenger).

Strukturat kimike kimike të linaool dhe linalil acetatit, kamfurit dhe 1,8 cineol jepen në
Figurën 8.2. Në ngjashmëri me analizën IK të piqeve të ekstrakteve të kamomilit, sherebelës
dhe lules së basanit, edhe për sinjalet IK të ekstraktit të lavandulës mund themi që piku në
~1734 cm-1 tregon prezencën e linalil acetatit (grupi estrerik) [16, 33, 56, 57, 73]. Esteret
japin sinjal në spektrin IK edhe në 1230 cm-1 (luhatja C-C-O) [33]. Në spektrin IK të Figurës
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8.1 ky sinjal shfaqet në 1232 cm-1. Edhe pse sasia e kamfurit është vogël në ekstraktin e
lavandulës, kontributi i tij në sinjalin IK në 1734 cm-1 nuk neglizhohet.
Piku në ~1614 cm-1 tregon prezencën e lidhjeve dyfishe të linalil acetatit dhe linalol-it [16,
33, 56, 57, 73]. Grupet metilike dhe izopropilike të linalil acetatit dhe linalol-it, shfaqen në
intervalin 1462-1376 cm-1 [16, 33, 56, 57, 73]. Prezenca e mundshme e lidhjes eterike të 1,8
cineolit mund të përkojë me sinjalet në intervalin 1177-1093 cm-1. Rikujtojmë nga kapitulli
VI, që prezenca e 1,8 cineolit në ekstraktin e sherebelës u identifikua me sinjalet në intervalin
1163-1041 cm-1. Ndërkohë, piqet në intervalin 2918-2849 cm-1 i përkasin lëkundjeve
simetrike dhe asimetrike të CH2, CH3 [33].

Figura 8.2: Strukturat kimike të përbërësve të ekstraktit të lavandulës [73-83].

Në Figurën 8.3 jepen një seri spektrash IK të ekstrakteve të lavandulës (me standarde) të
raportuara nga Imre dhe bashkëautorët [73]. Këta autorë raportuan bazuar në analizën IK të
spetrave që ekstraktet të lavandulës përmbanin linalil acetat dhe linaol. Nga krahasimi i
sinjaleve IK midis spektrave të Figurave 8.1 dhe 8.3 vihet re një përputhmëri e plotë. Luhatja
C=O e grupit esterik shfaqet në ~1730 cm-1. Lëkundjet e lidhjeve dyfishe shfaqen në 1610
cm-1. Grupet metilike (izopropilike) shfaqen në intevalin 1400-1300 cm-1, ndërsa luhatja C-CO e esterit shfaqet në ~1240-1230 cm-1. Lëkundjet OH shfaqen me intensitet të dobët në
intervalin 3500-3400 cm-1.
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Figura 8.3: Spektër IK i ekstrakteve të lavandulës me standarde [73].
Tabela 8.4 paraqet një përmbledhje të përbërësve kimik
identifikuar me spektroskopinë IK (metoda Klevenger).

të ekstraktit të lavandulës të

Tabela 8. 4: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Lavandula angustifolia Mill. të
përftuar me anë të ekstraktimit me Klevenger dhe të indentifikuar me spektroskopinë IK.
Përbërësit kimik
Linalil acetat

Linaol

8.2.7

Grupet funksionale
Grupi esterik
Grupet gem-dimetil/ izopropil ose
Grupet t-butil/izobutil
Lidhjet dyfishe
Lidhjet dyfishe
Grupet gem-dimetil/ izopropil ose
Grupet t-butil/izobutil

Numri valor (cm-1)
~1734,1232
~1376
~1462
~1614
~1614
~ 1376
~1462

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të lavandulës ( Lavandula
angustifolia Mill.) me spektroskopinë IK (Ekstraktimi me heksan)

Në Figurën 8.4 paraqitet spektri IK i ekstraktit të lavandulës të përftuar me metodën Sokslet.
Në ngjashmëri me analizën IK të ekstraktit të lavandulës të përftuar me Klevenger (Figura
8.1) mund themi që piku në ~1730 cm-1 tregon prezencën e linalil acetatit (grupi estrerik)
[16, 33, 56, 57, 73]. Esteret japin sinjal në spektrin IK edhe në 1240-1230 cm-1 (luhatja C-CO) [33]. Në spektrin IK të Figurës 8.4 ky sinjal shfaqet në 1250 cm-1. Edhe pse sasia e
kamfurit është vogël në ekstraktin e lavandulës, kontributi i tij në sinjalin IK të Figurës 8.4 në
1734 cm-1 nuk neglizhohet.
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Figura 8.4: Spektri IK i ekstraktit të Lavandula angustifolia Mill. të përftuar me heksan
(aparati Sokslet).
Piku në ~1650 cm-1 tregon prezencën e lidhjeve dyfishe të linalil acetatit dhe linalol-it [16,
33, 56, 57, 73]. Grupet metilike dhe izopropilike të linalil acetatit dhe linalol-it, shfaqen në
intervalin 1450-1370 cm-1 [16, 33, 56, 57, 73]. Ndërkohë, piqet në intervalin 2900-2800 cm-1 i
përkasin lëkundjeve simetrike dhe asimetrike të CH2, CH3 [33]. Tabela 8.5 paraqet një
përmbledhje të përbërësve kimikë të ekstraktit të lavandulës të identifikuar me
spektroskopinë IK (metoda Sokslet).
Tabela 8.5: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Lavandula angustifolia Mill. të
përftuar me anë të ekstraktimit me heksan dhe të indentifikuar me spektroskopinë IK.
Përbërësit
kimikë
Linalil acetat

Linaol

8.2.8

Grupet funksionale
Grupi esterik
Grupet gem-dimetil/ izopropil ose
Grupet t-butil/izobutil
Lidhjet dyfishe
Lidhjet dyfishe
Grupet gem-dimetil/ izopropil ose
Grupet t-butil/izobutil

Numri valor (cm-1)
~1730,1250
~1370
~1450
~1650
~1650
~ 1370
~1450

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të lavandulës ( Lavandula
angustifolia Mill.) me Kromatografinë në Shtresë të Hollë dhe me
GC-FID

Në Figurën 8.5 paraqiten dy pllaka të Kromatografisë në Shtresë të Hollë të cilat u përdorën
për analizat e tre ekstrakte të lavandulës të përftuara me metodën Sokslet me ndërprerje.
Ekstraktet janë shënuar me numrat 1, 2, 3 për t’u identifikuar në pllakat e KShH. Ekstrakti i
parë u përftua me shpëlarje me heptan. Ekstrakti i dytë përfaqëson tre ciklet e para të
ekstraktimit me Sokslet.
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Ndërkohë, eskstrakti i tretë përfaqëson ekstraktin e lavandulës të përftuar pas dy orësh
ekstraktim me metodën Sokslet. Si faze e lëvizëshme u përdor përzjerja Heptan/Acetat etili
në raporte të ndryshme. Në KShH e parë u përdor raporti 1:10 ndërsa në të dytën u përdor
raporti 1:2. Indeksi i Retensionit është më i lartë në rastin e dytë, pra kur është përdorur fazë e
lëvizëshme më shumë polare se e para. Ekstrakti i përftuar nga tre ciklet e para të ekstraktimit
Sokslet pati përqëndrimin më të lartë të përbërësve kryesorë. Nga KShH e dytë shohim se
kemi 8 spote prej të cilave 3 kanë intensitet më të lartë.

Figura 8.5: KShH për ekstraktin e lavandulës të përftuar me aparatin Sokslet me ndërprerje.
a) Heptan/Acetat etili 1:10, b) Heptan/Acetat etili 1:2.

Në Figurën 8.6 paraqitet kromatograma e ekstraktit të përftuar nga hidrodistilimi me aparatin
Klevenger i Lavandulës. Vihet re se kemi një ndarje të mirë të piqeve. Piqet me intensitet më
të lartë janë piqet me Tr = 9.538 min dhe Tr = 11.179 min. Piku me sipërfaqen më të vogël ka
Tr = 20.561min.
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Figura 8.6: Kromatograma ekstraktit të përftuar nga hidrodistilimi me aparatin Klevenger i
lavandulës.

Në Figurën 8.7 paraqitet kromatograma e ekstraktit të përftuar me metodën Sokslet. Piqet me
intensitet më të lartë janë piku me Tr = 6.379 min, piku me Tr = 17.33 min dhe piku me Tr =
28.199 min.

Figura 8.7: Kromatograma e ekstraktit të lavandulës të përftuar nga ekstraktimi me heksan.

Në Figurën 8.8 paraqitet kromatograma e ekstraktit të përftuar me metodën e ekstraktimit me
CO2 nënkritik në 60 bar. Në kromatogramë vihen re 3 piqe me intensitet të lartë të cilat kanë
Tr = 13.873 min, Tr = 5.912 min dhe Tr = 5.581. Piku me sipërfaqe më të vogël ka Tr = 8.62
min.
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Figura 8.8: Kromatograma e ekstraktit të lavandulës të përftuar nga ekstraktimi me CO2 në
60 bar.

Në Figurën 8.9 paraqitet kromatograma e ekstraktit të përftuar me metodën e ekstraktimit me
CO2 nënkritik në 35 bar. Piqet me intensitet të lartë janë piqet që kanë Tr =9.524 min, Tr =
15.915 min dhe Tr = 11.203 min. Piku me intensitet më të vogël e ka Tr = 9.13 min.

Figura 8.9: Kromatograma e ekstraktit të lavandulës të përftuar nga ekstraktimi me CO2 në
35 bar.

Në Figurën 8.10 paraqitet kromatograma e ekstraktit të përftuar me metodën e ekstraktimit
me CO2 nënkritik në 25 bar. Piqe me intensitet të lartë janë piqet që kanë Tr = 11.188 min,
Tr = 9.512 min, Tr = 15.896 min dhe Tr = 13.253 min. Piku me intensitet më të ulët është
piku që ka kohën e retensionit Tr = 9.123 min.
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Figura 8.10: Kromatograma e ekstraktit të lavandulës të përftuar nga ekstraktimi me CO2 në
25 bar.

8.2.9

Përfundime për ekstraktimet e ekstraktit të lavandulës (Lavandula
angustifolia Mill.)

Ekstrakti i lavandulës u ekstraktua me dy metoda, Sokslet (pa ndërprerje, me ndërprerje në
heksan si dhe me gaz nën presion, CO2 të lëngët) dhe Klevenger. Rendimenti i ekstraktit të
përftuar me metodën Sokslet ishte disa herë më i madh krahasuar me metodën me Klevenger.
Ekstraktet të lavandulës u analizuan me spektroskopinë IK, Kromatografinë në Shtresë të
Hollë dhe GC-FID. Metoda KShH konkludoi se ekstrakti i lavandulës përmban 3 përbërës
kimik kryesorë. Analiza GC-FID konkludoi se numri i përbërësve kimik kryesorë arrin deri
në 4.
Nga krahasim i spektrave IK të ekstrakteve të lavandulës vihen re ngjashmëri të mëdha përsa
i përket numrave valorë të piqeve për të gjitha ekstraktet. Bazuar në analizat spektrale IK të
ekstraktit të lavandulës u arrit në përfundimin se përbërësit kimik kryesorë të ekstraktit të
lavandulës shqiptare janë: lineal acetati (1730, 1250, 1450, 1377 cm-1) dhe linalol (1650,
1450, 1377 cm-1). Prania e kamfurit dhe 1,8 cineolit në ekstraktin e lavandulës shqiptare
edhe pse e raportuar në sasi të vogël në literaturë nuk është neglizhuar në këtë disertacion.
Kjo për arsyen se grupet funksionale të këtyre përbërësve kanë numra valorë të përafërt me
lineal acetatin dhe linalol. Përfundimet e analizës IK të këtij disertacioni për lavandulën janë
në përputhje të plotë me analizat IK të raportuara në literaturë për ekstraktin e lavandulës dhe
grupeve funksionale të njëjta [16, 33, 56, 57, 73].
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Kapitulli IX (Çaji i malit-Sideritis raeseri L.)

9.1 Hyrje
Në këtë kapitull janë sqaruar detajet e ekstraktimeve të kryera për të përftuar ekstraktin e çajit
të malit (Sideritis raeseri L.). Metodat e përdorura janë: distilimi me Klevenger, ekstraktimi
me Sokslet në heksan dhe esktraktimin Sokslet me CO2 të lëngët. Vajrat esencial të çajit të
malit janë analizuar me anë të spektroskopisë IK, me Kromatografinë në Shtresë të Hollë dhe
Gas Kromatografinë-FID. Identifikimi i përbërësve kimikë kryesorë u bë duke u bazuar në
analizën spektrale me spektroskopinë IK.

9.2 Rezultate, diskutime dhe përfundime për çajin e malit (Sideritis raeseri L.)
9.2.1

Hidrodistilimi (aparati Klevenger)

Për ekstraktimin me Klevenger u përdor një balon 500 ml në të cilin u shtuan 50 g bimë e
bluar imët. Baloni u mbush me ujë të distiluar, në më pak së 2/3 e volumit të balonës. U
montua aparati i distilimit Klevenger sipas Figurës 4.1 dhe nëpërmjet tubit të ftohësit u
shtuan 2 ml heksan në pjesën ku u mblodh ekstrakti. Proçesi zgjati 3 orë e 20 minuta.
Ekstrakti u vendos në rotaevaporator për të larguar tretësin dhe u ruajt në një vial të koduar
dhe të peshuar paraprakisht. Pas peshimit të vialit me ekstrakt u llogarit rendimenti. Me këtë
metodë nga çaji i malit u përftua 0.3 g ekstrakt i cili pati ngjyrë të verdhë në jeshile me
aromë të këndshme bimore. Sipas llogaritjeve rendimenti rezultoi 0.6 %.
9.2.2

Ekstraktimi me heksan (aparati Sokslet)

Për ekstraktimin me Sokslet u përdor 11.72 g bimë e prerë imët e cila u vendos në kartushë
dhe u mbyll mirë nëpërmjet një letre filtri. Në një balonë 500 ml u shtuan 200 ml heksan.
Baloni së bashku me kartushën dhe bimën në të u montuan në aparatin Sokslet sipas Figurës
4.2. Ekstraktimi zgjati për 3 orë e 30 minuta pa ndërprerje. Në fund të proçesit u përftua një
ekstrakt me ngjyrë të verdhë në jeshile intensive me aromë të këndshme. Heksani u largua
nëpërmjet rotaevaporatorit. Pas peshimit të ekstraktit me dhe pa heksan u llogarit rendimenti.
Nga ekstraktimi me metodën Sokslet u përftuan 0.424 g ekstrakt. Rendimenti i llogaritur
rezultoi 3.62 %.
9.2.3

Ekstraktimi me heksan, me ndërprerje (aparati Sokslet)

Për ekstraktimin me Sokslet me ndërprerje u përdorën 11.32 gram bimë. Fillimisht bima u la
15 min në një erlenmajer me 200 ml heptan duke u përzierë vazhdimisht me anë të një
përzierësi magnetik. Pas kësaj bima së bashku me heptanin u filtrua me anë të një letre filtri
dhe filtrati u vendos në rotaevaporator për të larguar tretësin. Materiali bimor i mësipërm u
vendos në kartushë. Kartusha u vendos aparatin Sokslet i montuar sipas Figurës 4.2. Baloni
ku u mblodh ekstrakti u mbush paraprakisht me 200 ml heksan. Proçesi vazhdoi deri sa u
plotësuan tre ciklet e para (38 min). Ekstrakti i përftuar u vendos në rotaevaporator për t’i
larguar heksanin. Në vazhdim, në aparat u vendos balona e dytë me 200 ml heksan dhe
proçesi i ekstraktimit vazhdoi 2 orë e 15 min. Balona me tretësin dhe ekstrakt u vendos në
rotaevaporator për të larguar heksanin. Në tabelën e mëposhtëme paraqitet një përmbledhje e
92

rezultateve të përftuara për ekstraktimin me Sokslet me ndërprerje. Për 11.319 g bimë u
përftuan 0.1758 g ekstrakt.

Tabela 9.1: Përmbledje e rezultateve për ekstraktimin e çajit të malit me metodën Sokslet me
ndërprerje.
Pekstraktit
Kohëzgjatja
R

9.2.4

1
0.073 g
15 min
0.65 %

2
0.089 g
38 min
0.79 %

3
0.013 g
2 orë e 15 min
0.11 %

Totali
0.176 g
3 orë e 8 min
1.55 %

Ekstraktimi me CO2 të lëngët, gaz nën presion (autoklava)

Për ekstraktimin me CO2 të lëngët (nënkritik) bima e prerë imët u vendos në kartushë e cila u
mbyll mirë nëpërmjet një letre filtri. U peshua autoklava bosh dhe pas mbushjes me CO2 dhe
u montua aparati sipas Figurës 4.3. Ekstraktimi në 40°C u zhvillua në presionin 58 bar dhe u
përdorën 240 ml CO2. Ekstraktimi në 20°C u zhvillua në presionin 35 bar dhe u përdorën 210
ml CO2. Ekstraktet e përftuara patën ngjyrë të verdhë të lehtë dhe aromë të këndshme bimore.
Secili nga proçeset zgjati 8 orë pa ndërprerje, në përfundim të të cilave ekstrakti u kaluan në
viale të peshuara dhe koduara paraprakisht. Në tabelën 9.2 paraqitet një përmbledhje e
rendimenteve të ekstraktit të Sideritis raeseri L. për dy ekstraktimet.

Tabela 9.2: Rezultatet për ekstraktimin me CO2 nënkritik të ekstraktit të çajit të malit.

9.2.5

Sideritis raeseri L.

CO2 në 60 bar

Sasia e CO2
Pesha e bimës
Pesha e ekstraktit
Rendimenti

240 g
7.52 g
0.11 g
1.40%

CO2 në 35 bar
210 g
7.19 g
0.13 g
1.79 %

Diskutime në lidhje me metodën e ekstraktimit

Në tabelën 9.3 paraqitet një përmbledhje e rezultateve në lidhje me rendimentin e fituar sipas
metodës së përdorur për ekstraktim. Metoda e hidrodistilimit me aparatin Klevenger rezultoi
në rendiment më të ulët krahasuar me metodën e ekstraktimit me Sokslet (pa ndërprerje, me
ndërpreje në heksan dhe me CO2 të lëngët nën presion). Vlerat e raportuara të rendimenteve
për ҫajin e malit janë të krahasueshme me vlerat e rendimenteve të raportuara në këtë
disertacion për kamomilin, sherebelën, lulen e basanit dhe lavandulën për të njëjtat metoda
ekstraktimi.
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Tabela 9.3: Rendimentet për secilën nga metodat e ekstraktimit të ekstraktit të çajit të malit.
Bima e esktraktuar

Metoda e ektraktimit

Çaji i malit
(Sideritis raeseri L.)

Hidrodistilimi (aparati Klevenger)
(50 g bimë)
Ekstraktimi me heksan (aparati Sokslet)
(11.72 g bimë)
Ekstraktimi me CO2 të lëngët, nën presion
(7.52 g bimë)

9.2.6

Rendimenti
për
secilën metodë (%)
0.60
3.62
1.40

Sideritis scardica L. dhe Sideritis raeseri L.

Speciet Sideritis (ҫaji i malit) janë specie të njohura në zonën e ballkanit [84-94]. Sideritis
scardica L. është shumë i studiuar në literaturë [84-94]. Edhe pse në pamje të dyja speciet
(Figura 1.10 dhe Figura 9.1) janë shumë të ngjashme, përbërja kimike e vajrave të tyre
esencialë ndryshon. Ekstrakti i Sideritis scardica L. përmban në sasi të konsiderueshme αpinen (7.26%), β-pinen (17.9%), karvakrol (14.8%), fenilacetaldehid, β-bisabolen [21, 8494].

Figura 9.1: Pamje fotografike e Sideritis raeseri L. nga krahina e Zagorisë.

Në një raport të “Europian Medidicines Agency” [94] të vitit 2015 është raportuar se
ekstrakti i Sideritis raeseri L. ka përqindje të lartë të seskuiterpeneve, germakron (25%) dhe
acetat i elemolit (15.9%). Kostadinova dhe bashkëautorët raportuan gjithashtu që ekstraktit i
S. raeseri L. ka përqindje të lartë të seskuiterpeneve, germakron (25%) dhe acetat i elemolit
(15.9%) [95]. Qazimi dhe bashkëautorët [96] raportuan gjithashtu se ekstrakti i S. raeseri L.
dominohet nga prezenca germakrone, acetat i elemolit dhe α-kadinol (seskuiterpen alkool).
D. Pljevljakušić dhe bashkëautorët raportuan që ekstraktin i S. raeseri L. ka përqindje të lartë
të biciklogermakrenit (42.5%) (seskuiterpen) [97]. Në sasira të vogla ekstrakti i S. raeseri L.
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përmban flavonoide dhe komponime fenolike [98-100]. Strukturat kimike të përbërësve
kryesorë të ekstraktit të S. raeseri L. paraqiten në Figurën 9.2.

Figura 9. 2: Përbërësit kimik kryesorë të ekstraktit të Sideritis raeseri L. [94-100].

9.2.7

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të ҫajit të malit (Sideritis raeseri L.)
me spektroskopinë IK (Ekstraktimi me Klevenger)

Në Figurën 9.3 paraqitet spektri IK i ekstraktit të Sideritis raeseri L. i përftuar me metodën e
hidrodistilimit me aparatin Klevenger. Në ngjashmëri të plotë, me analizat spektrale IK të
grupeve funksionale të përbërësve kimikë kryesorë të ekstrakteve të kamomilit, sherebelës,
lule basanit dhe lavandulës, piqet në intervalin ~1733-1684 cm-1 të spektrit IK në Figurën 9.3
i përkasin grupit ketonik të germakronit dhe grupit esterik të acetatit të elemolit [33, 41, 43,
68, 69].
Piqet në intervalin 1470-1458 cm-1 i përkasin grupeve metilike ose gem-dimetil/izopropil ose
grupeve t-butil/izobutil [33, 43] të germakronit dhe acetatit të elemolit dhe presencës së
mundshme të biciklogermakrenit dhe α-kardinolit. Lidhjet dyfishe të këtyre katër përbërësve
japin sinjal në ~1647 cm-1 [33] në spektrin IK të Figurës 9.3.
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Figura 9.3: Spektri IK i ekstraktit të Sideritis raeseri L. të përftuar me anë të hidrodistilimit
(aparati Klevenger).
Piqet në intervalin 3000-2852 cm-1 i korrespondojnë lidhjeve simetrike dhe asimetrike të CH3
dhe CH2. Piku në intervalin 3500-3200 cm-1 i korespondon lëkundjeve të lidhjeve O-H.
Analiza e piqeve kryesore të spektrit IK të ekstraktit të ҫajit të malit të fituar me distilimin me
Klevenger paraqitet e përmbledhur në tabelën 9.4.
Tabela 9.4: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Sideritis raeseri L. të përftuar me
hidrodistilim dhe të indentifikuar me spektroskopinë IK.
Përbërësit kimikë
Germakroni
dhe
Acetat elemol
Biciklogermakreni
dhe α-kadinol
(e diskutueshme)

9.2.8

Grupet funksionale
Grupi ketonik dhe esterik
Grupet gem-dimetil/izopropil ose
Grupet t-butil/izobutil
Lidhjet dyfishe
Grupet gem-dimetil/ izopropil ose
Grupet t-butil/izobutil
Lidhjet dyfishe

Numri valor (cm-1)
~1733-1684
~1458
~1470
~1650
~1458,
~1470
~1650

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të çajit të malit (Sideritis raeseri L.)
me spektroskopinë IK (Ekstraktimi me heksan)

Në Figurën 9.4 paraqitet spektri IK i ekstraktit të Sideritis raeseri L. i përftuar me metodën e
distilimit me Soklet. Në ngjashmëri të plotë, me analizën spektrale IK të Figurës 9.3, piqet në
intervalin ~1773-1684 cm-1 i përkasin grupit ketonik të germakronit dhe grupit esterik të
acetatit të elemolit [33, 41, 43, 68, 69]. Piqet në intervalin 1473-1458 cm-1 i përkasin
grupeve metilike ose gem-dimetil/izopropil ose grupeve t-butil/izobutil [33, 43] të
germakronit dhe acetatit të elemolit dhe presencës së mundshme të biciklogermakrenit dhe αkardinolit. Lidhjet dyfishe të këtyre katër përbërësve japin sinjal në ~1652 cm-1 [33] në
spektrin IK të Figurës 9.4.
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Figura 9.4: Spektri IK i ekstraktit të Sideritis raeseri L. të përftuar me anë të ekstraktimit me
heksan (aparati Soxhlet).
Piqet në intervalin 3000-2848 cm-1 i korrespondojnë lidhjeve simetrike dhe asimetrike të CH3
dhe CH2. Piku në intervalin 3500-3200 cm-1 i korrespondon lëkundjeve të lidhjeve O-H.
Analiza e piqeve kryesore të spektrit IK të ekstraktit të ҫajit të malit të fituar me metodën me
Sokslet paraqitet e përmbledhur në tabelën 9.5.
Tabela 9.5: Përbërësit kimikë kryesorë të ekstraktit të Sideritis raeseri L. të përftuar me
ekstraktimin me heksan dhe të indentifikuar me spektroskopinë IK.
Përbërësit kimikë
Germakroni
dhe
Acetat elemol

Grupet funksionale
Numri valor (cm-1)
Grupi ketonik dhe esterik
~1733-1684
Grupet gem-dimetil/izopropil ose
~1458
Grupet t-butil/izobutil
~1473
Lidhjet dyfishe
~1652

Biciklogermakreni
dhe
α-kadinol
(e diskutueshme)

Grupet gem-dimetil/ izopropil ose
Grupet t-butil/izobutil
Lidhjet dyfishe

~1458
~1473
~1652

Në përfundim të analizës spektrale IK të ekstraktit të ҫajit të malit (Sideritis raeseri L.), është
e rëndësishme të pëmendim se ҫaji i malit i përdorur për ekstraktimin me Sokslet dhe
Klevenger ishte nga krahina e Zagorisë (Gjirokastra). Për të krahasuar përbërjen kimike të
ekstraktit Sideritis raeseri L. nga krahina e Zagorisë u ekstraktua gjithashtu edhe vaj esencial
nga ҫaji i malit (Sideritis raeseri L.) nga Mali i Thatë (Korҫa) me metodën me Klevenger.
Analiza spektrale IK sugjeroi prezencën e germakronit dhe acetat elemol-it. Në spektrin IK të
ekstraktit të ҫajit të Malit të Thatë u identifikua një pik i gjerë në intervalin 1700-1600 cm-1
(C=O, grupi ketonik dhe esterik i germakronit dhe acetat elemol-it respektivisht). Piqet e
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grupeve metilike (gem-dimetile/izopropile) u shfaqën në 1457 cm-1 dhe 1437 cm-1
(germakroni dhe acetat elemol).

9.2.9

Analiza e përbërjes kimike të ekstraktit të çajit të malit (Sideritis raeseri L.)
dhe me Kromatografinë në Shtresë të Hollë dhe Gas Kromatografinë

Në Figurën 9.5 paraqiten dy Kromatogramat në Shtresë të Hollë të përdorura për ekstraktin e
çajit të malit. Për analizën KShH u përdorën tre ekstrakte. Ekstrakti i parë u përftua me
shpëlarje me heptan, në përzjerës magnetik. Për dy ekstraktet e tjera u përdor metoda Sokslet.
Ekstrakti i dytë u përftua nga tre ciklet e para të metodës Sokslet. Ekstrakti i tretë u përftua
pas 2 orë e 15 minuta. Për të identifikuar ekstraktet janë përdorur numrat 1, 2 dhe 3
respektivisht.

Si fazë të lëvizëshme, në Kromatografinë në Shtresë të Hollë, u përdor përzjerja
Heptan/Acetat etili në raporte të ndryshme. Në KShH e parë në raportin 1:10 dhe në të dytën
në raportin 1:2. Indeksi i Retensionit është më i lartë në rastin e dytë, pra kur kam përdorur
fazë të lëvizëshme më shumë polare se e para. Duke ju referuar KShH me fazë të lëvizëshme
në raportin (1:2) Acetat etili/Heptan shihet se në ekstraktin e çajit të malit kemi 8 përbërës
kimik nga të cilët 3 kanë përqëndrimin më të lartë.

Figura 9.5: KShH për ekstraktin e çajit të malit të përftuar me aparatin Sokslet me
ndërprerje. a) Heptan/Acetat etili 1:10, b) Heptan/Acetat etili 1:2.
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Në Figurën 9.6 paraqitet kromatograma e ekstraktit të çajit të malit, të përftuar me metodën e
ekstraktimit me Sokslet. Piqet me intensitet më të lartë janë 6. Konkretisht, piku me intensitet
më të lartë ka Tr = 32.912 min, ndërkohë intensitet të konsiderueshëm kanë piqet me Tr =
21.368 min, Tr = 23.211 min, Tr = 27.709 min dhe Tr = 30.5 min.

Figura 9.6: Kromatograma e ekstraktit të përftuar nga ekstraktimi Sokslet (në heksan) i çajit
të malit.

Në Figurën 9.7 paraqitet kromatograma e ekstraktit të çajit të malit, të përftuar me metodën e
ekstraktimit me CO2 nënkritik në 60 bar. Piku me intensitet më të lartë ka Tr = 22.708 min,
ndërkohë intensitet të konsiderueshëm ka edhe piku me Tr = 23.651 min. Piku me intensitet
më të ulët ka Tr = 15.403 min.

Figura 9.7: Kromatograma e ekstraktit të përftuar nga ekstraktimi me CO2 në 60 bar i çajit të
malit.
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Në Figurën 9.8 paraqitet kromatograma e ekstraktit të çajit të malit, të përftuar me metodën e
ekstraktimit me CO2 nënkritik në 35 bar. Piku me intensitet më të lartë ka Tr = 22.681 min,
ndërkohë intensitet të konsiderueshëm kanë edhe piqet me Tr = 28.609 min, Tr = 28.747min
dhe Tr = 29.539 min. Piku me intensitet më të ulët ka Tr = 19.32 min.

Figura 9.8: Kromatograma e ekstraktit të përftuar nga ekstraktimi me CO2 në 35 bar i çajit të
malit.

9.2.10

Përfundime për ekstraktimet e ekstraktit të çajit të malit (Sideritis raeseri L.)

Ekstrakti i ҫajit të malit u ekstraktua me dy metoda, Sokslet (pa ndërprerje, me ndërprerje në
heksan si dhe me gaz nën presion, CO2 të lëngët) dhe Klevenger. Rendimenti i ekstraktit të
përftuar me metodën Sokslet ishte disa herë më i madh krahasuar me metodën me Klevenger.
Ekstraktet të lavandulës u analizuan me spektroskopinë IK, Kromatografinë në Shtresë të
Hollë dhe GC-FID. Metoda KShH konkludoi se ekstrakti i ҫajit të malit përmban tre përbërës
kimik kryesorë. Analiza GC-FID konkludoi se numri i përbërësve kimik kryesorë arrin deri
në 4.
Nga krahasim i spektrave IK të ekstrakteve të ҫajit të malit vihen re ngjashmëri të mëdha
përsa i përket numrave valorë të piqeve për të gjitha ekstraktet. Bazuar në analizat spektrale
IK të ekstraktit të ҫajit të malit u arrit në përfundimin se përbërësit kimikë kryesorë të
ekstraktit të ҫajit të malit shqiptar janë: germakroni (1733-1684, 1458, 1473, 1652 cm-1) dhe
acetat elemol (1733-1684, 1458, 1473, 1652 cm-1). Prania e germakrenit dhe α-kadinol në
ekstraktin e ҫajit të malit shqiptar është gjithashtu diskutuar.
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Kapitulli X Përfundime të përgjithshme dhe rekomandime
Në këtë disertacion u studiuan ekstraktet e marra nga pesë bimë medicinale shqiptare.
Ekstraktet u ekstraktuan me dy metodat e njohura tradicionale, ekstraktimi me aparatin
Soklset dhe hidrodistilim me aparatin Klevenger. Ekstraktimi me Soklset e krye me heksan
dhe me CO2 të lëngët (gaz nën presion).
Nga krahasimi midis spektrave IK të vajrave esencial të përftuar me teknika të ndryshme u pa
se teknika e ekstraktimit ka një ndikim të konsiderueshëm në përbërjen kimike të tyre.
Ekstraktimi me aparatin Klevenger (hidrodistilim) ishte i rëndësishëm sidomos për përbërësit
të cilët shpërbëhen në temperatura të larta dhe prezenca e tyre mund të identifikohej lehtësisht
për shkak të ndryshimit të ngjyrës së ekstraktit. Të gjitha ekstraktet u analizuan me
spektroskopinë IK (teknika bazë e karakterizimit) e cila identifikoi përbërësit në sasi më të
madhe në ekstraktet bazuar në numrat valorë të lëkundjeve të grupeve funksionale.
Spektrofotometria UV-Vis, GC-FID dhe KShH u perdorën si teknika ndihmëse për
karakterizimin e ekstrakteve.






Nga krahasim i spektrave IK të ekstrakteve të kamomilit të përftuara me tre metoda
ekstraktimi u vunë re ngjashmëri të mëdha përsa i përket numrave valorë të piqeve për
të gjitha ekstraktet. Edhe pse distilimi me Klevenger dha vlera të ulëta të rendimentit
për ekstraktin e fituar, kjo metodë ekstraktimi është tepër e rëndësishme sepse
ndryshimi i ngjyrës nga e verdhë (për esktraktimet me Sokslet në heksan dhe CO2 të
lëngët) në blu të lehtë vërtetoi prezencën matricinës si acid karboksilik i kamazulenit
ose si kamazulen. Bazuar në raportimet në literaturë për analizat spektrale IK dhe UVVis të ekstraktit të kamomilit u konkludua nga spektrat IK dhe UV-Vis se kamomili
shqiptar ka në ekstraktin e tij këto përbërës kimik kryesorë: matricinë ose matricinë
si acid karboksilik i kamazulenit ose kamazulen (~1742 cm-1); bisabolol dhe
oksidet e tij dhe cikloetere. Prezenca e mundshme e apigeninës nuk përjashtohet.
Sinjalet IK të raportuara në këtë disertacion për ekstraktin e kamomilit janë në
përputhje të plotë me vlerat e raportuara nga Schulz dhe bashkëpunëtorët e tij [43] të
cilët arritën në përfundimin se ekstrakti i kamomilit përmban përbërës kimik
kryesorë: matricinë (kamazulen), bisabolol, oksidet e bisabolol-it dhe cikloetere
[43].
Ekstrakti i sherebelës u përftua me dy metoda esktraktimi (Klevenger dhe Sokslet)
dhe analizua me spektroskopinë IK, Kromatografinë në Shtresë të Hollë dhe Gas
Kromatofrafinë-FID. Ekstraktimet e kryera me metodën Sokslet rezultuan në vlera më
të mëdha të rendimentit krahasuar me metodën me Klevenger. Spektroskopia IK dhe
KShH janë teknikat që u përdorën për identifikimin e përbërësve kimik kryesorë të
ekstraktit të sherebelës, ndërkohë që GC-FID u përdor për të marrë një pamje të
përgjithshme të përbërësve kimike. Sidoqoftë, edhe nga kjo teknikë u konkludua që
numri i përbëresve kimik kryesorë të ekstraktit të sherebelës varion nga 2 në 4
komponentë. Nga krahasim i spektrave IK u vunë re ngjashmëri të mëdha përsa i
përket numrave valorë të piqeve për të gjitha ekstraktet. Nga analiza e spektrave IK
dhe KShH u arrit në përfundimin se sherebela shqiptare ka në ekstraktin e saj këto
përbërës kryesorë: tujoni (1734, 1500-1400 cm-1), kamfuri (1734, 1500-1400 cm-1),
1, 8 cineoli (780, 1163-1104, 1500-1400 cm-1) dhe pinenet (1640 cm-1). Këto
rezultate janë në përputhje të plotë me analizat IK të raportuara nga Schulz dhe
bashkëautorët [16].
Ekstrakti i lules së basanit u ekstraktua me dy metoda, Sokslet dhe Klevenger.
Rendimenti i ekstraktit të përftuar me metodën Sokslet ishte disa herë më i madh
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krahasuar me metodën me Klevenger. Sidoqoftë, ekstraktimi me Klevenger
identifikoi praninë e hipericinës (ngjyra e kuqe e zbehtë ekstraktit) Ekstraktet të
lules së basanit u analizuan me spektroskopinë IK, spektrofotometrinë UV-Vis dhe
Kromatografinë në Shtresë të Hollë. Metoda KShH konkludoi se ekstrakti i lules së
basanit përmban 4 përbërës kimik kryesorë.
Nga krahasim i spektrave IK të ekstrakteve të lules së basanit u vunë re ngjashmëri të
mëdha përsa i përket numrave valorë të piqeve për të gjitha ekstraktet. Bazuar në
analizat spektrale IK dhe UV-Vis të ekstraktit të lules së basanit u arrit në
përfundimin se përbërësit kryesorë të ekstraktit të lules së basanit shqiptare janë:
germakreni (1460, 1377 cm-1), kariofileni (1460, 1377 cm-1), hipericina dhe
hiperforina (1731, 1172 cm-1). Përfundimet e analizës IK dhe UV-Vis të këtij
disertacioni për lulen e basanit janë në përputhje të plotë me analizat IK dhe UV-Vis
të raportuara në literaturë [16, 33, 68, 69, 70]. Prezenca e hipericinës dhe hiperforinës
në ekstraktin është një faktor pozitiv i cili sygjeron se lulja e basanit që rritet në
vendin tonë mund të shfrytëzohet për qëllime mjekësore.


Ekstrakti i lavandulës u ekstraktua me dy metoda, Sokslet (pa ndërprerje, me
ndërprerje në heksan si dhe me gaz nën presion, CO2 të lëngët) dhe Klevenger.
Rendimenti i ekstraktit të përftuar me metodën Sokslet ishte disa herë më i madh
krahasuar me metodën me Klevenger. Ekstraktet të lavandulës u analizuan me
spektroskopinë IK, Kromatografinë në Shtresë të Hollë dhe GC-FID. Metoda KShH
konkludoi se ekstrakti i lavandulës përmban 3 përbërës kimik kryesorë. Analiza GCFID konkludoi se numri i përbërësve kimik kryesorë arrin deri në 4.
Nga krahasim i spektrave IK të ekstrakteve të lavandulës vihen re ngjashmëri të
mëdha përsa i përket numrave valorë të piqeve për të gjitha ekstraktet. Bazuar në
analizat spektrale IK të ekstraktit të lavandulës u arrit në përfundimin se përbërësit
kimik kryesorë të ekstraktit të lavandulës shqiptare janë: linalil acetati (1730, 1250,
1450, 1377 cm-1) dhe linalol (1650, 1450, 1377 cm-1). Prania e kamfurit dhe 1,8
cineolit në ekstraktin e lavandulës shqiptare edhe pse e raportuar në sasi të vogël në
literaturë nuk është neglizhuar në këtë disertacion. Kjo për arsyen se grupet
funksionale të këtyre përbërësve kanë numra valorë të përafërt me linalil acetatin dhe
linalol. Përfundimet e analizës IK të këtij disertacioni për lavandulën janë në
përputhje të plotë me analizat IK të raportuara në literaturë për ekstraktin e lavandulës
dhe grupeve funksionale të njëjta [16, 33, 56, 57, 73].



Ekstrakti i ҫajit të malit u ekstraktua me dy metoda, Sokslet (pa ndërprerje, me
ndërprerje në heksan si dhe me gaz nën presion, CO2 të lëngët) dhe Klevenger.
Rendimenti i ekstraktit të përftuar me metodën Sokslet ishte disa herë më i madh
krahasuar me metodën me Klevenger. Ekstraktet të ҫajit të malit u analizuan me
spektroskopinë IK, Kromatografinë në Shtresë të Hollë dhe GC-FID. Metoda KShH
konkludoi se ekstrakti i ҫajit të malit përmban 3 përbërës kimik kryesorë. Analiza
GC-FID konkludoi se numri i përbërësve kimik kryesorë arrin deri në 4.
Nga krahasim i spektrave IK të ekstrakteve të ҫajit të malit u vunë re ngjashmëri të
mëdha përsa i përket numrave valorë të piqeve për të gjitha ekstraktet. Bazuar në
analizat spektrale IK të ekstraktit të ҫajit të malit u arrit në përfundimin se përbërësit
kimik kryesorë të ekstraktit të ҫajit të malit shqiptar janë: germakreni (1733-1684,
1458, 1473, 1652 cm-1) dhe acetat elemol (1733-1684, 1458, 1473, 1652 cm-1).
Prania e germakrenit dhe α-kadinol në ekstraktin e ҫajit të malit shqiptar është
gjithashtu diskutuar.

102



Nga krahasimi midis spektrave IK të vajrave esencial të përftuar me teknika të
ndryshme u pa se teknika e ekstraktimit ka një ndikim të konsiderueshëm në përbërjen
kimike të tyre. Konkretisht hidrodistilimi, shkakton degradimin e disa prej përbërësve
kryesor për shkak të temperaturave të larta që përdoren. Faktor ky që ndikoi
pozitivisht në identifikimin e disa prej përbërësve kryesor. Ndërkohë me anë të
aparatit Soxhlet ku përdoret heksani si solvent, ekstraktohen një numër më i madh
përbërësish. Nga analizat dhe studimet e shumta vihet re se ekstraktimi me CO2 ka
selektivitetin më të lartë dhe se përbërja kimike e volatileve të marra është e ngjashme
me atë të hidrodistilimit. Metoda e ekstraktimit me CO2 është më e përshtatshme për
përftimin e ekstrakteve. Sidoqoftë, të treja metodat kanë rëndësinë e vet. Ato
plotësojnë njëra-tjetrën për të arritur në përfundime të rëndësishme në lidhje me
përbërjen kimike të vajrave esenciale.

Në përfundim të këtyre konkluzioneve është e rëndësishme të rekomandojmë se analiza me
GC-MS do të jepte një diapazon më të gjerë lidhur me numrin dhe llojin e përbërjes së
ekstrakteve. Gjithashtu analizimi me GC-MS (teknikë e parë) do të lehtësontë edhe analizën
IK. Me GC-MS mund të përcaktohet fillimisht komponetët në sasi më të madhe dhe me
analizën IK (teknikë e dytë) duke u bazuar në lëkundjet (numrat valorë) të grupeve
funksionale vërtetohet prezenca e përbërësve kimikë kryesorë.
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Përmbledhje
Bimët aromatike dhe mjekësore janë pjesë e rëndësishme e biodiversitetit të vendit tonë. Ato janë burim
esencash me një përbërje të larmishme të substancave kimike, që lidhen ngushtë me aplikimin e tyre në
industrinë ushqimore, farmaceutike dhe atë të kozmetikës. Tradicionalisht Shqipëria eksporton bimë mjekësore
të egra, të papërpunuara, të cilat eksportohen për t’u trajtuar dhe paketuar jashtë vendit. Këto bimë të përpunuara
përdoren në industrinë ushqimore për çajra bimorë, në përgatitjet ushqimore të ndryshme, në formën e erëzave
për gatim, si ekstrakte për vajra esencialë, apo në industrinë e pijeve, të kozmetikës dhe parfumeve.
Vendi ynë është një nga eksportuesit kryesorë të sherebelës (Salvia officinalis L.). Është raportuar që në 2009,
55% e sasisë të sherebelës të importuar në Sh.B.A. është eksportuar nga vendi ynë. Madje vlera reale e sasisë së
eksportuar arrin deri në 85% nga ri-eksportimi i sherebelës shqiptare prej vendeve të tjera në Sh.B.A.
Për këto arsye është me mjaft interes studimi i përbërjes kimike të ekstrakteve të përftuara nga bimët aromatike
dhe medicinale të vendit tonë. Në këtë punim është studiuar përbërja kimike e ekstrakteve të pesë bimëve me
origjinë shqiptare: kamomilit (Matricaria recutita L.), sherebelës (Salvia officinalis L.), lules së basanit
(Hypericum perforatum L.), lavandulës (Lavandula officinalis Mill.), dhe çajit të malit (Sideritis raesieri L.).
Ekstraktet të këtyre bimëve janë fituar me metodat tradicionale, metoda e ekstraktimit me aparatin Sokslet ku si
tretësa janë përdorur heksani dhe CO2 i lëngët (nën presion, në autoklavë) dhe ajo e hidrodistilimit (ekstraktimi
me aparatin Klevenger).
Ekstraktet bimore tradicionalisht janë karakterizuar me GC, GC-MS dhe KShH (TLC). Në këtë punim ekstraktet
e kamomilit, sherebelës, lavandulës, lules së basanit dhe çajit të malit janë analizuar sistematikisht me
spektroskopinë IK (FTIR-Fourier Transform Infrared). Karahas IK është përdorur në mënyrë më të kufizuar
edhe karaketrizimi me UV-VIS, GC-FID dhe kromatografinë me shtresë të hollë (KShH). Karakterizimi me
spektroskopinë IK paraqet interes pasi përdorimi i kësaj teknike është i kufizuar në literaturë.
Qëllimi i këtij studimi është ekstraktimi me metoda të ndryshme i bimëve aromatike dhe mjekësore shqiptare
për të vlerësuar ndikimin e tyre në përcaktimin e përbërjeve kimike të esencave të përftuara bazuar në
karakterizimin me teknikat e lartpërmendura.
Fjalë kyçe: Bimë mjekësore, ekstraktim, hidrodistilim, ekstraktim me CO2 nënkritik, IK, UV-Vis, GC-FID.
Abstract
Aromatic and medicinal plants are important part of the biodiversity of our country. Traditionally, Albania
exports raw, wild medicinal and aromatic plants, which are processed and packaged abroad. These plants are
used in the food industry for herbal teas, as extracts for cosmetics, perfumes etc.
Albania is a significant producer and exporter of Salvia officinalis L.. It is reported that in 2009 USA imported
2295 metric tons of Salvia officinalis, 55% of which was exported from Albania. Moreover, the real percentage
is reported to be much higher (85%) by re-export of Albanian sage from other countries to USA. Additionally,
about 30 % of all known European plant species arise in Albania.
Therefore, it is of high interes to study the chemical composition of the extracts of these plants. In this work the
chemical composition of several extracts is studied. The extraction from Matricaria recutita, Salvia officinalis
L., Hypericum perforatum L., Lavandula officinalis Mill. and Sideritis raesieri L. is carried out by using
traditional methods such as, hydrodistillation, Clevenger apparatus and Soxhlet extraction (in hexane and
subcritical CO2). The extracts are characterised by means of FTIR (Fourier Transform Infrared) spectroscopy,
UV-Vis spectrophotometry and to a less extent by means of GC-FID and TLC. The aim of this work is to obtain
extracts from Albanian plants by different methods and evaluate how the chemical composition of the extract is
affected by the utilization of different extracting methods based on FTIR analyses.
Key words: medicinal plants, hydrodistillation, extraction, subcritical CO2 extraction, FTIR, UV-Vis, TLC, GCFID.
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