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1. HYRJE
Helmimi me histaminën, gjithashtu i njohur si “helmimi gjatë ushqyerjes më peshk” është një
semundje e cila vjen si pasojë e konsumimit apo ushqyerjes me peshk të prishur, ndërsa prishja e
ushqimit, konkretisht mishit të peshkut mund të ndodh gjatë ngrirjes jo adekuate apo ruajtjes dhe
konservimit jo adekuat pasi që është kapur. Ky fenomen është raportuar si më i shpeshtë me
peshqit nga familjet Scombridae dhe Scomberesocidae. Një ndër agjentët më të implikuar toksik
në helmimet gjatë ushqyerjes (scombroid poisoning) është substanca e quajtur histamina. Me
vite, janë kryer shumë studime me qëllim që të gjendet një metodë sa më e mirë për të gjetur dhe
përcaktuar nivelin e histaminës në ushqim. Kjo do të mund ti parandalojë njerëzit që të
konsumojnë ushqime të prishura, në vend që të ju japim atyre trajtimin e duhur pasi që janë
helmuar.
Tradicionalisht, histamina është analizuar duke u nisur nga një proces i komplikuar derivatizimi
me reagjentë fluoreshent e ndjekur me ndarjet kromatografike (p.sh. në shumicën e rasteve
HPLC). Duke u nisur nga fakti që analizat e aminave biogjenike në grupin e të cilave hynë edhe
histamina, me HPLC janë të lodhshme dhe të gjata, duke pasur parasysh pastrimin apo nxjerrjen
e mostrës para çdo analize ku gjithashtu kërkon personel të trajnuar në kombinim më pajisje
mjaft të shtrenjëta, janë kërkuar metoda tjera të analizës siç është elektroforeza kapilare, metodat
imunokimike siç është ELISA, e po ashtu disa metoda të kromatografisë së gaztë, pastaj
kromatografia e lëngët në shtresë të hollë (LC), kromatografia e lëngët më fazë reversë dhe
kromatografia e lëngët me teknikat e derivatizimit në para- kolonë, pas- kolonë dhe në-kolonë [1,
2]. Që të reduktohet koha e nevojshme për analizat dhe të ofrohet një metodë e shpejtë
ekzaminuese për testimin e cilvsisë të ushqimit sidomos industrial, disa metoda enzimatike dhe
sensorë të ndryshëm enzimatik janë zhvilluar dhe janë përdorur nga hulumtues apo shkencëtarë
të ndryshëm [3, 4, 5, 6]. Aplikimi i sensorëve, në përgjithësi, ofron përparësi të ndryshme duke
mundësuar analiza shumë më të shpejta dhe pa pasur nevojë për ndonjë trajtim të gjatë të mostrës
para analizës [7].
Në këtë studim, do të përgatitet dhe diskutohet sensori i bazuar në elektrodat e karbonit të
printuara në shtresë të hollë, të modifikuara me ReO2 i cili është përdorur si sensor amperometrik
i histaminës.
Elektrodat e modifikuara janë të çmuara për disa nga përparësitë kryesore të tyre siç janë:
reduktimi i mbipotencialit të analitit (p.sh. H2O2) duke e zvogëluar kështu veprimin e
substancave tjera interferuese, duke e rritur shpejtësinë e reaksioneve të transferimit të
elektroneve dhe në këtë mënyrë duke rritur përzgjedhshmërinë, selektivitetin dhe
riprodhueshmërinë e sipërfaqes së elektrodës dhe duke e përmirësuar kufirin e detektimit [8, 9].
Bazuar në të gjitha këto, materiali bazë për elektrodat e karbonit është modifikuar me ReO2 si një
mediator katalitik.
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Bashkëveprimi në mes të molekulave biologjike dhe elektrodave ka qenë një ndër sfidat e
studimit gjatë zhvillimit të sensorit të ri. Vetitë elektrokimike të histaminës janë studiuar me
elektrodat heterogjene dhe të modifikuara të karbonit (ReO2, ReO3, Re2O3, Re2O7 në këtë rast)
duke përdorur metodat elektrokimike siç janë voltametria ciklike dhe amperometria
hidrodinamike në dy sisteme të ndryshme të punës, në sistemin e celulës trielektrodëshe dhe në
sistemin e analizave me injektim në rrjedhje. Për qëllime studimi si analit janë përdorur edhe
amina tjera përveç histaminës, të cilat kanë qenë të ngjashme me të si nga struktura ashtu edhe
nga vetitë.
Që ky sensor të jetë i aplikueshëm për detektimin dhe përcaktimin e përbërjes së histaminës në
salcën e peshkut, janë optimizuar parametrat bazë analitik dhe sensori ka rezultuar i suksesshëm
në aplikimin e tij në mjedise reale të ndryshueshme apo të komplikuara.
1.1.

Objektivat e studimit

Objektivat e këtij studimi kanë qenë:
1. Gjetja e një analiti më të përshtatshëm për elektrodën (në klasën e aminave biogjenike).
2. Nxjerrja e përfundimeve për vetitë elektrokimike të histaminës dhe për mekanizmin e
mundshëm elektrokimik në elektrodat e printuara të karbonit në shtresë të hollë dhe të
modifikuara me ReO2.
3. Zhvillimi i një metode të re për përcaktimin e histaminës në produktet ushqimore.
4. Krahasimi i rezultateve të metodës së re më ndonjë metodë tjetër standarde për
përcaktimin e histaminës (vlerësimi i metodës).
1.2.

Fazat e punës gjatë hulumtimit

Fazat e punës gjatë këtij studimi mund ti renditim si më poshtë:
1. Matjet apo testimet me amina të ndryshme bazuar në interesin biologjik dhe analitik të
tyre
2. Analizat e bëra duke përdorur voltametrinë ciklike si një metodë elektrokimike e
përshtatshme për të kuptuar vetitë elektrokimike të substancave, ku janë përdorur
elektrodat e pastës së karbonit të modifikuara më oksidet e ndryshme të reniumit siç janë
ReO2, Re2O3, ReO3 and ReO7 për ta kuptuar mekanizmin e mundshëm katalitik të
histaminës në sipërfaqen e elektrodës.
3. Optimizimi i metodës (potenciali i punës, kufiri i detektimit, përseritshmëria,
riprodhueshmëria etj.)
4. Analizat rreth përzgjedhshmërisë së metodës duke punuar në prezencë dhe në mungesë të
aminave tjera biogjenike të ngjashme me histaminën.
5. Aplikimi i sensorit për analizën e histaminës në salcën e peshkut.
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2. Aspektet teorike të përgjithshme
2.1. Sensorët dhe Biosensorët
Në ditët e sotme, nevoja që të analizohen specie të ndryshme kimike në sisteme komplekse ka
kontribuar në një rritje eksponenciale të shkencës së analizës kimike dhe në një avancim të
shpejtë të mjeteve të reja analitike. Sot një kimisti analist i ofrohen një sërë mundësish për ta
kryer një analizë, siç është kromatografia e lëngët më përformancë të lartë, spektroskopia e
masës, spektroskopia e emisionit atomik më plazmë të çiftëzuar induktive dhe teknika tjera të
sofistikuara. Megjithatë, një ndër degët e kimisë analitike e cila ka treguar një zgjerim të
hovshëm në këto dy dhjetëvjeçarët e fundit është ajo e sensorëve dhe biosensorëve. Atëherë
shtrohet pyetja, çfarë janë sensorët kimik dhe biosensorët?
Një sensorë kimik është një pajisje e vogël dhe e kompletuar që në një kohë reale e kthen
informacionin kimik në një sinjal të përdorshëm analitik. Nga informacioni kimik ne kuptojmë
përqendrimin e një analiti specifik i cili është pjesë e një mostre të caktuar. Sensorët kimikë
zakonisht janë të ndërtuar nga dy pjesë kryesore të cilat janë të lidhura në seri: sistemi kimik
njohës (receptori) dhe shndërruesi fiziko - kimik të cilat janë ilustruar nga një alegori në Figurën
2.1. Së pari, analiti bashkëvepron më elementin njohës apo receptorin në një mënyrë pak a
shumë selektive duke treguar një afinitet për analitin. Në një sensor kimik, funksioni i njohësit
dhe shndërruesit janë të integruara në të njëjtën pajisje. Si rezultat i bashkëveprimit të analitit me
receptorin, veti të caktuara kimike ose fizike të tij varijojnë si funksion i përqendrimit të analitit.
Më qëllim që ti lejohet përdoruesit që të ketë qasje në këto ndryshime apo variacione, sensori
kimik ndryshimin e përmendur më lart e shndërron në një njësi të matshme kimike apo fizike.
Ky proces njihet si shndërrim sinjali apo sinjalizues. Fjala shndërrues është marrë nga latinishtja
“transducere”, që nënkupton “transferim ose përkthim”. Pajisja e cila bën përkthimin e
informacionit kimik në një tjetër (p.sh. fizike, optike, elektrike) quhet shndërrues [10].
Biosensorët janë sensor kimik në të cilët sistemi njohës i tyre bazohet në një reaksion biokimik
ose biologjik ku qëllimi kryesor i këtij sistemi njohës është që ti garantoj sensorit një nivel të
lartë të përzgjedhshmërisë gjatë matjes së analitit.
Në fakt, të gjithë biosensorët janë pak a shumë selektiv për një analit specifik bazuar në
dizajnimin dhe ndërtimin e tyre duke përdorur grup enzimash, si p.sh. biosensorët e grupeve
fenolike, ose është e mundur të përdoret e tërë qeliza, e që pastaj ky biosensor mund të përdorët
p.sh. për të matur analitin me interes në një sistem biologjik. Përderisa sistemet e ndjeshme të
pranishme në organizmat e gjalla siç janë nuhatja, shija po ashtu edhe rrugët neurotransmituese
janë përkthyer apo janë shndërruar në një sinjal njohës nga qelizat receptore, fjala receptor ose
bioreceptor shpesh është përdorur për sistemin njohës të një biosensori kimik.
Si përfundim, sensorët kimik dhe biokimik janë pajisje të vogla më të gjitha pjesët të cilat janë të
paketuara së bashku në një njësi të vetme ku elementi (biologjik) njohës është në një kontakt të
drejtpërdrejtë hapësinor më elementin shndërrues [11, 12].
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Figura 2.1. Një alegori e një sensori kimik. Një sensor është një bashkësi e njësisë së një
receptori dhe një shndërruesi [10].
Tabela. 2.2. Klasifikimi i sensorëve kimik bazuar në tipin e procesit njohës të përfshirë në
proces [13].
Lloji i sensorit
Sensori kimik në
kuptimin strikt

Palët reaguese
pranuesi-ardhësi; ligandi-analiti;
jon-bartësi; joni, llojet neutrale,
dhe sensorët e gazit

Sensorët e oksideve
gjysëmpërquese

Shtresat inorganike të
oksideve të metaleve – gazet
reaktive
Ana aktive – substratiSensorët enzimatikë
reaksionet e ndjeshme të
ndërmjetësuara nga bashkësubstrati
ana aktive- mediatori- elektroda
Antitrupat (antitrupat katalitik) –
Sensorët
antitrupat antigjen – proteinat
imunokimik
antigjene
receptor - substrat
Receptorët, organet
e gjalla, dyshtresat
hibride etj.

Reaksioni kimik
procesi njohës
bashkimi kompleksues, shtimi,
reaksionet tipike te ekuilibrit

Absorbimi, reduktimi, oksidimi

Cikli metabolik ,
gjendje e qendrueshme tipike ,
Reaksionet kinetike
afinitetit, asociacioni,
reaksionet e ekulibrit

asociacioni, afiniteti,
cikli metabolik

2.1.1. Sensorët elektrokimik
Sensorët e bazuar në vetitë e tyre elektrokimike janë një grup i veçantë i pajisjeve analitike të
cilët kanë tërhequr një vëmendje të konsiderueshme në kohët e sotme dhe e gjithë kjo nuk është e
çuditshme duke u bazuar në faktin që këto lloj pajisjesh luajnë një rol kyç në analizat mjekësore
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dhe klinike, në kontrollin e ushqimit dhe në monitorimin industrial [14]. Tipari më i zakonshëm
që i lidh të gjithë senzorët elektrokimik është ajo që ato mbështeten në njohjen e një vetie
elektrike (potenciali, rezistenca, rryma) dhe janë të klasifikuar normalisht duke u mbështetur në
mënyrën e matjes (siç janë potenciometrik, konduktometrik, amperometrik).
Sigurisht, fusha e sensorëve elektrokimik është mjaft e gjerë e cila vazhdon të zhvillohet, dhe kjo
ndodh pjesërisht duke u bazuar në faktin që principet e theksuara elektrokimike për detektimin e
analitëve janë mjaft relevante apo të përshtatshme në shumë fusha të ndryshme.
Sensorët potenciometrik janë të njohur si elektroda jon-selektive (ISEs) të cilat përfshijnë një
seri të gjerë të sensorëve elektrokimik. Në shumë raste, sensorët potenciometrik në strukturën e
vet përfshijnë një membranë më përbërje unike, e cila mund të jetë e ngurtë (si p.sh. qelq, kristal
inorganik) apo polimer i plastifikuar, ose me përbërje jon – selektive te materialit te elektrodës.
Kur përdoret një membranë jon – përçuese gjysmë selektive madhësia e potencialit sipërfaqësor
është e lidhur direkt më aktivitetin ose numrin e joneve primare në tretësirë sipas ekuacionit të
Nernst-it. Janë publikuar raporte të ndryshme të cilat sugjerojnë që sensorët potenciometrik ju
nënshtrohen një mekanizmi të përgjithshëm duke dhënë një përgjigje selektive e cila përfshin
kemisorbimin dhe/ose modelin e potencialit ndërfazor. Sensorët potenciometrik janë një klasë
mjaft e njohur në fushën e sensorëve analitik të cilët në përgjithësi kanë jetëgjatësi të kënaqshme
dhe një qëndrueshmëri mekanike të pranueshëm. Gjëja më intriguese që lidhet më këta sensorë
është thjeshtësia në përgatitjen e tyre, çmimi i ulët dhe përshtatshmëria e tyre për monitorimin e
vazhdueshëm. Megjithatë, këta sensorë në kohët e fundit kanë pësuar një revolucion në kuptimin
e uljes së limitit të detektimit në nivelin ultra gjurmë. Deri më tani, sensori potenciometrik i cili
është përdorur më së shumti dhe që ka rezultuar shumë i suksesshëm është elektroda e qelqit për
matjen e pH-së [15,16]. Është mjaft e njohur që trajtimi apo mirëmbajta e membranës së qelqit
në një elektrolit ujor luan një rol të rëndësishëm në formimin e nje shtrese të një geli hidratues
dhe në të njëjtën kohë në vetitë elektrokimike të sensorit të pH-së.
Sensorët konduktometrik si një grup tjetër i sensorëve elektrokimik bazohen në modulimin e
rezistencës të një materiali selektiv. Duke e ditur që kuptimi reciprok i rezistencës është
përcjellshmëria, këta sensorë janë quajtur sensorë konduktometrik ose kemirezistorë. Këta
sensorë zakonisht janë pajisje bipolare në të cilët përçueshmëria e celulës
elektroda e metalit(1) / shtresa selektive / elektroda e metalit (2)
matet në të dy skajet qoftë në një renditje në formë të urës ose, më shpesh, si rrymë në një
potencial të aplikuar [17-19]. Një tipar i përbashkët i të gjithë sensorëve konduktometrik është
çmimi i ulët i prodhimit të tyre. Në qoftë se i krahasojmë më sensorë të tjerë këta janë më të lirë,
gjë që i bën mjaft të përdorshëm dhe të njohur. Mirëpo ka një kufizim në përdorimin e këtyre
sensorëve që është e lidhur më përçueshmërinë e vet mostrës. Kështu që aplikimi kryesor i
sensorëve konduktometrikë ka të bëjë më mostrat jo-përçuese, siç mund të jenë analiza e
mostrave në fazë të gaztë ose analiza e lëngjeve jo-përçuese.
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Termi sensorë amperometrik nganjëherë është një term i ngatërruar në vetvete. Kur flasim për
teknikat elektroanalitike, matjet amperometrike janë bërë duke regjistruar rrjedhën e rrymës në
një celulë në të cilën është aplikuar një potencial i caktuar. Në anën tjetër, matjet voltametrike
nënkuptojnë ndryshimin e potencialit të celulës elektrokimike nga një potencial i njohur tek tjetri
dhe regjistrohet rryma e celulës gjatë ndryshimit të potenciali të aplikuar. Procesi bazë për secilin
rast është transferimi i elektroneve drejt ose prej analitit si shkak i një reaksioni oksidues ose
reduktues. Këto sisteme bazohen në përdorimin e celulës trielektrodëshe. Elektroda referente
(p.sh. Ag/AgCl) jep një potencial të pandryshueshëm ndaj elektrodës së punës, ndërsa elektroda
e punës është elektroda në të cilën ndodh reaksioni më interes. Si elektrodë ndihmëse zakonisht
përdoret një material inert (p.sh. elektroda e platinit). Një sistem i tillë funksionon në një zonë ku
transporti i masës është i kufizuar dhe për këtë arsye ka një përgjigje lineare ndaj përqendrimit të
analitit. Shembulli më i hershëm i një sensori amperometrik është sensori i Clark-ut për
oksigjenin, i cili është përdorur për matjen e oksigjenit në gjak dhe është më shumë së 40 vjet i
vjetër [14].
Shpejtësia e lëvizjes së analitit në sipërfaqen e elektrodës në të cilën zhvillohet reaksioni faradik
ndikon direkt në rrymën faradike. Ky transferim i masës mund të realizohet përmes (a) një
migrim jonik si rezultat i një gradient elektrik të potencialit (b) difuzioni nën ndikimin e
ndryshimit të potencialit kimik ose gradienti i përqendrimit, dhe (c) transferi i masës si rrjedhim i
përzierjes mekanike. Kinetika e reaksionit elektrodik dhe procesi i transferit të masës
kontribuojnë në shpejtësinë e procesit faradeik në një celulë elektrokimike. I gjithë ky proces
nënkupton dhe është baza për funksionimin e një sensori amperometrik [20].
2.1.2. Tipet tjera të sensorëve
Përveç sensorëve elektrokimik të cilët janë trajtuar më lart, bazuar në parimin e punës të
shndërruesit sensorët mund të klasifikohen në:
Sensorë termik – janë pajisje të cilat bazohen në matjen e efekteve të nxehtësisë të një reaksioni
të veçantë kimik ose adsorbimin e analitit duke gjeneruar në këtë mënyrë informatë analitike.
Efekti i nxehtësisë mund të matet në mënyra të ndryshme për shembull në të ashtuquajturit
sensorët katalitik matet nxehtësia e një reaksioni gjatë të cilit ndodh një djegie ose një reaksion
enzimatik duke përdorur një termostor [18, 21].
Sensorët e masës – të cilët bëjnë transferimin e ndryshimit të masës në një sipërfaqe të veçantë
të modifikuar me ndryshimin e përbërjes së materialit mbështetës. Pajisjet e ndjeshme
piezoelektrike janë shembulli më i mirë për sensorët kimik të masës [22]. Përparësia më e madhe
e sensorëve të masës është thjeshtësia e tyre në ndërtim dhe funksionim, pesha shumë e lehtë si
dhe energjia e ulët që kërkojnë për funksionimin e tyre.
Sensorë optik - janë pajisje që bazohen në ndryshimet e dukurive optike të cilat vijnë si rezultat
i një bashkëveprimi ndërmjet analitit dhe receptorit ndryshime të cilat lidhen me përqendrimin e
analitit [23]. Tek sensorët optikë mund të bëhet edhe më tej një nën-ndarje bazuar në llojin e
vetive optike ku bazohen sensorët kimik (absorbimi, reflektimi, lumineshenca dhe fluoreshenca),
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duke mbuluar zona të ndryshme spektrale (UV, Vizuale dhe Infra te kuqe) dhe duke bërë matje
jo vetëm të intensitetit të dritës, por gjithashtu edhe më veti tjera të cilat kanë lidhje me këto siç
mund të jetë kohëzgjatje, indeksi i thyerjes, shpërndarja, difraksioni dhe polarizimi [24].
Ky grup i sensorëve ka një numër të madh të përparësive si selektiviteti, imuniteti ndaj
interferencave elektromagnetike, ndjeshmëria, çmimi i lirë dhe ofrojnë edhe shumë mundësi
tjera. Megjithatë, këta sensorë kanë edhe disa të meta siç është interferenca ndaj dritës së
ambientit, zona e kufizuar e punës, qëndrueshmëria, etj.
2.1.3. Prodhimi i sensorit
Hapi i fundit i ndërtimit të një sensori e që është një çështje shumë e rëndësishme është prodhimi
i sensorit, duke fituar një produkt i cili mund të blihet e që do të duhej të jetë i thjeshtë, i fortë
dhe i cili mund të përdorët lehtë. Fusha të ndryshme të aplikimit kërkojnë sensorë portativ apo të
transferueshëm, ndërsa aplikimet biomedikale shpesh kërkojnë sensorë implantant të cilët mund
të përdorën për monitorim në lëvizje (in vivo) të substancave të ndryshme kimike më rëndësi
dhe rol fiziologjik. Ndërtimi i sensorëve në miniaturë më qëllim të reduktimit të sasisë së mostrës
së nevojshme është një sfidë e kohës dhe gjithashtu afirmimit të mundësisë së integrimit të disa
sensorëve në një radhë me qëllim që të rritet gjatësia e rrugës nëpër të cilën kalon mostra dhe në
të njëjtën kohë të ulet ndikimi i interferencave [25, 26].
Realizimi i sensorëve në miniaturë lidhet gjithashtu edhe më një përparësi tjetër, atë të
mundësisë së konstruktimit të sensorëve të zgjuar (smart sensor). Në një sensor të zgjuar, sensori
përbrenda vetes ka të integruar një qark mikroelektronik që e kontrollon funksionimin e
parametrave dhe e kryen procedimin e të dhënave e ku gjithashtu e mundëson lidhjen më pajisje
të jashtme në të cilat pastaj bëhet leximi i të dhënave.
Qëndrueshmëria e mirë e një sensori arrihet atëherë kur për fabrikimin e tyre përdoret teknologji
mjaft e avancuar dhe më intriguese duke shpenzuar materiale të shtrenjta, të cilat pastaj kuptohet
e rrisin edhe çmimin e produktit. Në anën tjetër, për një operim në kohë më të gjatë të një
sensori duhet të përfshihet edhe një kalibrim paraprak dhe një lloj kondicionimi para çdo matje,
gjë e cila nuk arrihet lehtë sidomos në rastet kur kërkohet aplikimi i sensorit në teren apo në pika
te improvizuara të kujdesit. Për këtë arsye në raste të caktuara preferohet të dizajnohet sensori në
formën e një çipi, që nënkupton një sensor i cili aplikohet vetëm një herë, pra një mjet i vogël
analitik vetëm për një përdorim [27].
Sensorët kimik mund të formohen gjithashtu në atë mënyre që të përdoren duke i futur brenda në
mostër, e ngjashme me elektrodën e njohur të qelqit e cila përdoret për matjen e pH-së.
Një formë tjetër e sensorit kimik mund të jetë një pllakë me një sipërfaqe të rrafshët e cila mund
të funksionojë me vëllime shumë të vogla të mostrës të cilat vetëm pikohen mbi sipërfaqen e
sensorit, për shembull sensori i formuar si një shtresë e hollë në një mbajtëse plastike. Ky
konfigurim është shumë i përshtatshëm të përdoret kur kemi nevojë për sensorët më praktik apo
të transferueshëm lehtë.
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Për të ndërtuar sensorë fleksibil që të mund të përdoren në sistemet në rrjedhje është shfrytëzuar
parimi i kromatografisë në shtresë të hollë e që përbëhet nga një shtresë e hollë dhe poroze e
depozituar në një mbështetës të fortë e cila pastaj mund te adaptohet në sisteme më të avancuara
siç ishte sistemi i analizave me injektim në rrjedhje [28]. Kjo gjë pastaj mundëson analizat
sekuenciale për një numër të madh mostrash gjë e cila është trajtuar më mirë në temën vijuese
(shih 2.2.4).
2.1.4. Sensorët në sistemin e analizave në rrjedhje
Përdorimi i sensorit në shumicën e rasteve ka të bëjë me analizën e një numri të madh mostrash.
Në këto raste automatizimi i sistemit për rritjen e numrit të mostrave të cilat mund të kalojnë
përmes sensorit, ulja e nevojës për personel profesional dhe në të njëjtën kohë ulja e kostos së
analizave ka qenë shumë e rëndësishme. Sistemi i analizave me injektim në rrjedhje (FIA) është
një metodë automatike mjaft e njohur e cila po gjen shumë përdorim sidomos në analizën e
mostrave në gjendje të lëngët. Në këtë metodë, sensori është i instaluar në celulën e cila është
pjesë e sistemit rrjedhës dhe nëpërmes së cilës rrjedh vazhdimisht lëngu që shtyhet nga pompa.
Mostra injektohet përmes një valvule injektuese e cila e ka rolin e njëjtë sikurse valvula
rrotulluese në kromatografinë e lëngët, dhe bartet si një shtesë e futur në rrjedhën e lëngut
mbështetës. Bazuar në dukurinë e difuzionit mostra shpërndahet përgjatë rrjedhës duke rezultuar
në një dallim të përqendrimeve përgjatë këtyre shtesave. Kur arrin në celulën e senzorit mostra
jep një sinjal i cili fillon të ndryshojë duke nisur nga rryma bazë dhe arrin një vlerë maksimale
dhe në ndërkohë fillon të bjerë nga momenti kur shtesa e mostrës fillon të largohet nga celula.
Qoftë lartësia e pikut apo sipërfaqja e sinjalit në lakoren sinjal-kohë mund të lidhet me
përqendrimin e analitit.
FIA prodhon rezultate mjaft të kënaqshme dhe të besueshme e sidomos nëse rrjedha e lëngut
është e hollë, gjë e cila kërkon përdorimin e tubave më diametër rreth 0.5 mm. Si një përparësi e
jashtëzakonshme e analizave më injektim në rrjedhje mund të konsiderohet mundësia e kryerjes
së analizave në numër më të madh të mostrave dhe në kohë më të shpejtë në mënyrë të
njëpasnjëshme, vetëpastrimi i celulës dhe rigjenerimi i sensorit. Një sensor i dizajnuar për
aplikim në FIA mund të jetë në formë të një pllake të hollë ose në formë të një kanali të hapur
për rrjedhje me elementin e ndjeshëm në brendësinë e tij [29- 32].
2.1.5. Aplikimi
Në përgjithësi, zhvillimi i sensorëve kimik është bërë për të ofruar më shumë alternativa ndaj
metodave standarde analitike bazuar në teknikat siç është spektrometria, kromatografia, ose në
teknikat biokimike apo mikrobiologjike. Sensorët kimik mund të ofrojnë një zgjidhje me kosto
mjaft të lirë për ndonjë problem të veçantë analitik pa pasur nevojë për përdorimin e pajisjeve të
shtrenjëta dhe shumë funksionale analitike.
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Duhet theksuar se sensorët kimik janë të përshtatshëm për analizat kimike në sfera të ndryshme
si në studimet mjedisore, mjekësore, ushqimore, ato të sigurisë etj.
Në aplikimet mjekësore, përdorimi i sensorëve kimik është i nevojshëm sidomos në hulumtimet
që mund të kryhen në klinikat e decentralizuara apo klinikat e aplikuara në lëvizje (point-of-care
applications). Me interes të madh është aplikimi i sensorëve kimik në përcaktimet in vivo dhe
monitorimin e llojeve te ndryshme kimike me rëndësi të caktuar fiziologjike. Gjithashtu sensorët
një aplikim të gjerë e kanë gjetur në teknologjinë e ushqimit dhe po ashtu në detektimin e
agjentëve luftarak [33, 34, 35].
Janë zhvilluar sensorë të ndryshëm kimik me qëllim që të përdorën për vlerësimin e cilësisë së
ushqimit dhe të pijeve dhe gjithashtu për monitorimin e proceseve industriale në industrinë e
ushqimit dhe bioteknologji. Është e njohur që cilësia e ushqimit në masë të madhe varet nga
përmbajtja e nutrientëve dhe vitaminave.
Një parametër i rëndësishëm i cilësisë së ushqimit është edhe freskia e tij. Freskia e produkteve
ushqimore mund të vlerësohet duke matur përqendrimin e disa substancave të cilat janë produkt i
procesit të prishjes së ushqimeve. Prishja e mishit mund të vlerësohet apo kontrollohet duke
përdorur sensorët përkatës enzimatik për putrescinën dhe hypoksantinën. Freskia e peshkut mund
të vlerësohet duke përcaktuar një varg të produkteve që mund të vinë nga prishja siç është
inoksinë- 5 – fosfati, ionozina dhe histamina [36].
Sensorët për komponimet e tjera relevante më kualitetin e ushqimit (siç është kolesteroli, acidet
yndyrore, lecitina, kolina dhe polifenolet) janë dizajnuar gjithashtu.
E një rëndësie të veçantë në industrinë e ushqimit është kontrolli i mikroorganizmave patogjenik
dhe toksinave mikrobiale në produktet ushqimore duke e përdorur njohjen antigjen-antitrup ose
në detektimin e AND-së specifike.
Tashmë është i njohur përdorimi i sensorëve kimik në monitorimin e proceseve që lidhen me
ndryshimin e parametrave të caktuara si pH, oksigjeni i tretur, dyoksidi i karbonit dhe
komponimeve të ndryshme bio-organike siç janë sakaridet dhe aminoacidet.
2.2. Elektroanalizat me Elektrodat Heterogjene te Karbonit
Termi elektrodat heterogjene të karbonit zakonisht përshkruan elektrodat e pastës së karbonit
(carbon paste electrodes - CPEs) dhe elektrodat e karbonit te printuara në shtresë të hollë (screen
printed carbon electrodes - SPCEs). Këto elektroda janë përdorur si sensorë elektrokimik dhe
biosensorë për shkak të mundësisë së përdorimit të tyre në forma të ndryshme, për shkak të
çmimit të ulët, intervalit mjaft të gjerë të vlerave të potencialit në të cilin mund të funksionojnë
këto elektroda duke mundësuar gjithashtu edhe mundësi studimi më të gjerë, për shkak të rrymës
bazë të ulët gjë që i bën më të përshtatshëm për matje. Gjithashtu ato janë kimikisht inerte dhe
lehtësisht mund të modifikohen kimikisht [37-39]. Baza e elektrodave heterogjene të karbonit
janë grimcat elektrike përçuese (grafiti ose pudër e qelqit të karbonit) e lidhur apo e fiksuar në
një matricë (lidhës) që zakonisht është një izolues. Pudra e karbonit e cila është përdorur dhe
përdorët më shpesh në ndërtimin e këtyre elektrodave është grafiti spektroskopik. Lidhësi si një
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komponent i dytë kryesore i pastës së karbonit bën lidhjen mekanike të grimcave individuale të
karbonit ka ndikim në vetitë e pastës së pregatitur. Agjentët lidhës të cilët janë më të
popullarizuar në përdorimin e tyre për përgatitjen e pastave të karbonit janë vajrat minerale
(p.sh. vaj parafine). Ka edhe raste më të rralla të cilat e kanë përshkruar përdorimin lëngjeve
atipike apo më të rralla për përgatitjen e pastave siç mund të jenë esteret organike (p.sh. fosfati
trikresyl ose dialkil ftalatet).
Ideja fillestare për përgatitjen e elektrodave të pastës së karbonit është dhënë nga Adams në vitin
1958 i cili provonte për ta zëvendësuar elektrodën pikuese të merkurit me elektrodën pikuese të
karbonit duke përdorur një raport të lartë të pjesës së lëngshme ndaj pjesës së ngurtë në mënyrë
që materiali i karbonit ti përngjaj merkurit pikues gjë e cila doli e papërshtatshme për një
elektrodë hidrodinamike [42]. Hulumtuesit pasues kanë punuar më tej ne zhvillimin e kësaj ideje
duke e ulur raportin e mjetit lidhës dhe grimcave të karbonit gjë e cila çoi në prodhimin e një
paste mjaft të qëndrueshme si një elektrodë mjaft e përdorshme dhe çka ishte më e rëndësishme
jo toksike e cila pastaj gjeti aplikim në fusha të ndryshme të kimisë analitike.
2.2.1. Llojet dhe vetitë e elektrodave heterogjene
Siç është përmendur edhe më lart, elektrodat heterogjene janë të karakterizuara nga dy faza,
pjesa e ngurtë e cila përfaqëson fazën elektrike përçuese, dhe faza e lëngshme e cila shërben për
lidhjen apo bashkimin e grimcave duke i mbajtur ato te bashkuara. Në shumicën e rasteve faza
elektrike përçuese është grafiti, karboni kristalor (GC) ose metalet fisnike, por mund të përdorën
edhe material tjera të qymyrgurit në disa raste specifike e që janë nanotubat e karbonit, pudër
diamante etj [43, 44]. Faza e lëngshme është një izolues elektrik, siç është vaji i parafinës, vaji i
silikonit, bromonaftaleni dhe esteret siç janë organofosfatet dhe ftalatet. Pasta e prodhuar pataj
është përdorur ekskluzivisht për mbushjen e elektrodës apo si pjesa kryesore e elektrodës. Ky
material apo pastë e përgatitur zakonisht paketohet në një mbajtëse të thjeshtë siç mund të jetë
një gyp Tefloni, një maje pipete e shkurtuar ose ndonjë pjesë që ka shërbyer si gyp gjatë shtyrjes
së ndonjë pistoni. Këto elektroda janë përgatitur në mënyrë manuale duke i bërë ato si mjete
mjaft fleksibël në zhvillimin e metodave të reja analitike. Mirëpo në të njëjtën kohë kjo mënyrë e
të ndërtuarit mund të sjellë probleme me riprodhueshmerinë (përbërja e ndryshueshme e
materialit, karakteristikat e sipërfaqes etj.). Që të mënjanohet kjo pengesë ngarkesa apo materiali
i elektrodës mund të aplikohet në formë të një shtrese të hollë mbi një sipërfaqe mbështetëse nga
një metodë gjysmë-automatike: teknika e mbulimit me printim (screen - printing technique) [39,
45]. Trashësia tipike e këtyre elektrodave lëviz nga 10 deri në 100 µm për këtë arsye sensorët
shpesh quhen elektroda në shtresë të hollë. Përparësia më e madhe e këtyre elektrodave të
printuara në shtresë të hollë është riprodhueshmëria gjatë prodhimit të tyre. Për nga madhësia
këto elektroda janë vetëm disa centimetra dhe mund të prodhohen në sasi më të madhe në të
njëjtën kohë pothuajse në kushte identike. Gjithashtu është e mundur që me këto tipe sensorësh
të krijohet një sensor portal që nënkupton një pajisje e cila i përmban në vete të gjitha elementet
përbërës dhe e cila mund të aplikohet vetëm për një matje, e që realizohet duke bërë bashkë10
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printimin në të njëjtën bazë mbështetëse edhe të elementeve tjera dhe shtresave siç janë elektroda
referente, kontra elektroda, shtresa e identifikimit apo njohjes, shtresa izoluese etj. Si mjete të
vogla ato mund të gjejnë aplikim në teste të decentralizuara, veçanërisht në analizat mjekësore.
Vetitë e elektrodave të karbonit mund të përmblidhen si fizike (mikrostrukturë, rezistencë
ohmike, stabilitet në tretës të ndryshëm, mplakja dhe vetitë hidrofobike) dhe kimike (rryma bazë,
polarizueshmëria, reaksionet kinetike) veti të cilat janë të përshkruara në më shumë detaje tek
libri i referuar [37].
Karakteristikat elektrokimike te elektrodave heterogjene të karbonit janë pothuajse të ngjashme
me ato të elektrodave të karbonit të qelqëzuar. Intervali i vlerave të potencialit të elektrodave të
pastës së karbonit varet nga përbërja e elektrolitit mbështetës. Në rendin e vlerave pozitive te
potencialit elektrodat mund të polarizohen deri në +1.4 V (vs. SCE), mirëpo me rritjen e pH te
elektrolitit mbështetës, kjo do të ndikojë në kufirin e polarizimit. Gjithashtu edhe kufiri negativ
varet nga pH e mjedisit të elektrolitit mbështetës, duke u radhitur nga -1.0 V në mjedis neutral
deri në -1.5 në tretësira alkaline.
Ky polarizim shkaktohet nga disa efekte, siç është adsorbimi dhe tretja e oksigjenit në pastën e
karbonit, ose përmbajtja e grupeve të oksigjenit në sipërfaqen e elektrodës nga grimcat e
karbonit.
Ky efekt mund të ulet me disa trajtime apo modifikime të sipërfaqes së elektrodës siç është
aplikimi i vakumit ose para-trajtimi negativ.
Testimi i elektrodave të pastës së karbonit zakonisht ndihmon shumë që të kuptohen vetitë tipike
të elektrodave heterogjene të pastës së karbonit duke e mundësuar kështu një orientim elementar
apo bazik të sjelljes në kuadër të një numri goxha të madh të vetive të ndryshme të këtyre
elektrodave. Në Figurën 2.2 është paraqitur një skemë e cila e ilustron mënyrën se si mund të
testohen elektrodat e pamodifikuara të pastës së karbonit hap pas hapi.
.
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Figura 2.2. Skema praktike për studimet elektrokimike të elektrodave heterogjene të pastës së
karbonit (adaptuar nga [37]).
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E njëjta mënyrë testimi mund të aplikohet gjithashtu edhe për elektrodat e modifikuara qoftë
kimikisht apo biologjikisht të karbonit, në lidhje me cilësinë dhe rrolin e modifikuesit.
2.2.2.

Modifikimet

Modifikimi i pastës së karbonit si material bazë duke e përzier më modifikues të ndryshme kimik
dhe biologjik i ka prijë një manifestimi të vërtetë në aplikimin e elektrodave të pastës së karbonit
(CPEs) [37-41]. Elektrodat e modifikuara janë të përshtatshme bazuar në përparësitë e tyre
kryesore siç janë reduktimi i mbipotencialit të analitit (p.sh. H2O2) duke e zvogëluar në të njëjtën
kohë edhe ndikimin e interferencave, duke rritur shpejtësinë e lëvizjes së elektroneve gjë e cila
bën që këto elektroda të jenë më selektive, specifike, të kenë riprodhueshmëri më të mirë të
sipërfaqes së elektrodës si dhe përmirësimin e parametrave analitik siç është kufiri i detektimit
[46, 47].
Modifikimet kimike të elektrodave mund të klasifikohen si modifikime të brendshme dhe të
jashtme bazuar në atë se si e vendosim agjentin modifikues. Në rastin e parë, substanca kimike
aktive ose modifikuesi është i lokalizuar në sipërfaqen e elektrodës, ndërsa rasti tjetër nënkupton
modifikimin e të gjithë masës duke e shtuar modifikuesin (p.sh. okside te metaleve) në materialin
e elektrodës si komponent shtesë gjatë përgatitjes fillestare të kësaj mase.
Në shumicën e rasteve, elektrodat e modifikuara janë përgatitur qoftë nga adsorbimi apo nga
lidhja kovalente e substancave të ndryshme në materialin e ngurtë të elektrodës, veshja e
sipërfaqes me një shtresë të hollë, veshje homogjene shumështresore (polimer elektroaktiv ose
gjysmëpërçues ose rrëshirë jonkëmbyese) ose qoftë edhe materiale heterogjene e cila do të
rezultonte nga shpërndarja e modifikuesit në përbërjen e matricës përçuese. Elektrodat e
modifikuara më materiale inorganike formojnë një nënkategori te elektrodave të modifikuara të
karbonit (CMEs). Matrica të ndryshme inorganike janë përdorur si agjentë modifikues të
elektrodave klasike apo konvencionale. Ato përfshinë oksidet e metaleve, ftalocianinet dhe
porfirinet (phtalocyanines and porphyrins) filmat Prussian Blue dhe cianidet që lidhen me
metalet transite, fosfatet dhe fosfonatet, g-alumina, silika geli, silikati tymues ose okside tjera të
fituar nga proceset e gelit të lëngshëm, argjila ose shtresimi i dyfishtë i hodroksideve dhe zeolitet
[48].
Përveç modifikuesve inorganik mund të përdorën edhe komponente biologjike në modifikimin e
elektrodave duke prodhuar në këtë rast biosensorë. Si komponente të mundshme biologjike
mund të jenë proteinat ose enzimat, polisaharidet ose acidet nukleike, organelet qelizore ose
mund të jetë edhe e gjithë qeliza (mikroorganizmat) dhe indet.
Janë të njohura mjaft aplikime të elektrodave heterogjene të karbonit në përcaktimet e llojeve të
ndryshme të analitëve siç janë jonet inorganike, komplekset dhe molekulat e po ashtu edhe një
llojshmëri e gjerë e substancave organike duke nisur nga komponimet më të thjeshta e deri tek
derivatet e tyre, pastaj ndotësit organikë, substancat farmaceutike, droga të ndryshme, në analizat
e ushqimit dhe në komponimet aktive biologjike duke përfshirë një numër të gjerë të
13
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makromolekulave. Tabela 2.3 përmbledh aplikimet e sensorëve apo konkretisht elektrodave të
modifikuara të karbonit të printuara në shtresë të hollë në analizën e produkteve ushqimore.
Tabela 2.3. Përcaktimi i disa komponimeve organike në produktet ushqimore me
elektrodat e modifikuara të karbonit të printuara në shtresë të hollë [41].
Analiti

Modifikuesi

Principi

Mostrat

Acidi Askorbik

2,6-Dyklorofenolindofenoli, kripë
Anilina e
elektropolimerizuar
MnO2

Oksidim
elektrokatalitik
Oksidim
elektrokatalitik
Oksidim
elektrokatalitik
Oksidim
elektrokatalitik
Oksidim
elektrokatalitik
Oksidim
elektrokatalitik

Pijet e
përpunuara
Lëngjet e
frutave
Lëngjet e
frutave, frutat
Lëngjet e
frutave, frutat
Ushqim

Oksidim
elektrokatalitik

Freskia e
peshkut

Acidi Askorbik
Acidi Askorbik
Acidi Askorbik

7,7,8,8Tetracianokuinodimetani

Acidi Askorbik
Acidi Askorbik

Ksantina,
Hypoksantina,
Acidi Urik

Tosflex, i mbuluar në
mënyre qelqore, material
gjeli i ngopur me
ferrocianid
Nontronite, para anodizim

Lëng molle

2.2.3. ReO2 si modifikues
Reniumi (Re) është një ndër elementet tranzite më interesante falë vetive të tij unike [49].
Reniumi ka mbetur i pazbuluar deri në vitin 1925 dhe shkaktari kryesor për këtë ishte fakti që ai
kërkohej në mineralet e manganit. Në fakt reniumi mund të gjendet në sasi shumë të vogla në
mineralet e molibdenit, edhe pse ky mineral shumë rrallë përmban më shumë se 20 mg / kg të
metalit Renium. Ky metal zakonisht përfitohet me reduktimin e NH4ReO4 me hidrogjen në
temperaturë prej 700 K. Re është i tretshëm në HNO3 dhe H2SO4, por jo në HCl. Një skicë e
kimisë së Reniumit është paraqitur në Figurën 2.3.
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Figura 2.3. Një skemë e përgjithshme e kimisë së Reniumit [53].

Në tretësira ujore Reniumi mund të jetë në gjendjet oksiduese duke filluar nga -1 deri në +7 në
kushte laboratorike dhe falë këtij rendi të gjerë të vlerave të gjendjes oksiduese ai ka shumë
mundësi që të jetë pjesë e ndonjë cikli elektrokimik, për shembull ku merr pjesë peroksidi i
hidrogjenit [57]. Gjendjet oksiduese dhe stereokimia e komponimeve te Reniumit është
përmbledhur në Tabelën 2.4.
Oksidet e tij tranzite redoks aktive (p.sh ReO2, ReO3) paraqesin veti atraktive fizike dhe kimike
siç është sjellja e tyre gjysëmpërçuese, mundësia e formimit të komponimeve të ngjyrosura dhe
ruajtja e jonkëmbimit, aplikimet e mira në kataliza, ndjeshmëri në gazra, paraqitje jo emituese
dhe ndihmuese në rimbushjen e baterive [50].
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Tabela 2.4. Gjendjet oksiduese dhe stereokimia e Reniumit [52].
Gjendja
oksiduese

Numri koordinativ

Gjeometria

Shembujt

Re-1,

5

?

[Re(CO)5]-

Re0, d7

6

Oktahedral

Re2(CO)10

Re1, d6

5

π - Complex

η5-C5H5Re(CO)2C5H8,

6

Oktahedral

η5- C5H5Re(CO)3C5H8,
Re(CO)5Cl, K5[Re(CN)6], Re(CO)3(py)2Cl,
[(CH3C6H4NC)6Re]+, ReCl(N2)(PR3)4

ReII, d5

6

ReCl(N2)(PR3)+3,
ReH2(NO)(PPh3)3,
ReCl2(NO)(PPh3)2L [Re(bipy)3]2+

Oktahedral
Dinuklear
( 3o bond)

Re2Cl4(PR3)4

4
ReIII, d4

6

Kompleksi
ndryshueshëm
tetrahedral
π
Oktahedral
Trigonal prism

7

ReIV, d3

i Re[P(C6H11)2]4(η5-C5H5)2ReH, (η5-C5H5)2ReH2+
ReCl2(acac)(PPh3)2
Re(S2C2Ph2)3

Pentagonal
bipyramidal
Dinuklear
(4obond)
Grumbull
metalesh

ReH3(diphos)2, K4[Re(CN)7]·2H2O,

Tetrahedral

Re(o-MeC6H4)4

Sp

Re(O-2,6-C6H3Pr2)4

5

?

(Me3SiCH2)4Re(N2)Re(CH2SiMe4)4

6

Oktahedral

ReX62-, ReI4(py)2,ReCl4, [Re2Ocl10]4-,

7

?

ReCl4(diars),
[ReCO(diars)2I2](ClO4)2

4

Grumbull
metalesh

Re2X82Re3X9L3, Re3Cl3(CH2SiMe3)6, Re3Me9

Re3(CH2SiMe3)12

16
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Tabela 2.4. (vazhdim)
Gjendja
oksiduese
ReV, d2

Re VI, d1

Re VII, d0

Numri
koordinativ
5

Gjeometria

Shembujt

I ndryshueshëm

ReCl5(g), ReF5, NReCl2(PPh3)2

sp

[ReOX4]-

6

Oktahedral

ReOCl3(PPh3)2, [ReOCl5]2-, Re2Cl10

7

?

ReOCl3TAS

8

Dodekahedral

[Re(diars)2Cl4]+

4

tetrahedral i ndryshueshëm

ReO2(mesityl)2, ReO42-

5

sp

ReOMe4, ReOCl4

6

Oktahedral

ReF6, Re(OMe)6

Trig.prism

ReMe6

7

?

ReOCl62-

8

Antiprism katrorë

ReF82-

Dodekahedral

[ReMe8]2-

Tetrahedral

ReO4-,
MeReO3

Oktahedral

ReO3Cl32-

Pentagonal bipiramidal

ReF7

Prizëm tregonal i mbular

ReH92-

4
6
7
9

MO3Cl,

Me3SiOReO3,

Bazuar në punimet e raportuara [54 - 56] dhe në tabelën e prezantuar (Tabela 2.4) Reniumi dhe
komponimet e tij, e në veçanti oksidet e tij, shprehin një aftësi të theksuar që të lidhen me
reagjent kompleksues siç mund të jetë imidazoli.
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Figura 2.4. Një hartë e sipërfaqes izoelektronike dhe e konturave të ngarkesës të densitetit
në molekulën e ReO2 [50].
Oksidi i Reniumit (IV) – është një substancë e ngurtë më ngjyrë hiri në të zezë është një
reagjent laboratorik dhe mund të përdoret si katalitik, ka një tretshmëri të vogël në të dyja rastet
si në ujë të ftohtë po ashtu edhe në të ngrohtë [51]. Ky komponim ka zgjuar një interesim të
madh që lidhet qoftë me vetitë elektrokimike të tij e po ashtu edhe me karakteristikat e tij
reaktive fotofizike dhe fotokimike. Oksidi (IV) i Reniumit është një komponim dyjor (Figura
2.4) gjë e cila e vërteton që ReO2 ka të dyja, karakterin metalik dhe atë kovalent më një
hibridizim të theksuar të nivelit 2p të O me 5d të Re dhe më një shkallë të lartë të kovalencës në
lidhjen Re–O [50].
ReO2 është përdorur në një numër të konsideruar aplikimesh për shembull si shtresë mbrojtëse në
regjione të caktuara materialesh, shtresa dielektrike, inter-konektuese, si shtresë penguese, tek
kapacitatorët ferroelektrik etj.
Në këtë studim ReO2 është përdorur si mediator katalitik gjatë përgatitjes se elektrodave të
modifikuara heterogjene të karbonit ku efekti katalitik është diskutuar dhe shpjeguar në temat
paraprake (shih temën 2.2.2).
Efekti katalitik i tij në veçanti dhe mundësia që të formojë komplekse më komponimet organike
(p.sh. histaminën) do të analizohet dhe diskutohet më shumë në temat e ardhshme (shih temën
4.2.1).
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2.3. Elektrodat e modifikuara me enzima
2.3.1. Imobilizimi i enzimës
Enzimat janë substanca biokatalitike aktive mbi bazën e të cilave mbështetet metabolizimi i
gjithë organizmave të gjallë. Ato janë specifike, me veti unike dhe mjaft të rëndësishme si dhe
kanë veti katalitike biologjike mjaft efektive. Enzimat janë proteina të cilat janë të ndërtuara nga
vargjet e amino acideve [58].
Me termin ‘imobilizim’ i enzimës në të vërtetë kuptojmë lëvizja e saj është e kufizuar në
kuptimin kimik apo fizik. Kufizimi i levizjes apo mobilitetit mund të arrihet me shumë metoda të
ndryshme. Për shembull, duke i lidhur në një rrjet të një matrice polimere ose duke i izoluar me
një membranë. Enzimat e imobilizuara kanë përparësi në përdorimin e tyre në sisteme të
ndryshme të punës si ato trielektrodëshe apo edhe në sistemet në rrjedhje me një mundësi shumë
të lehtë për largimin e tyre nga mjedisi i reaksionit dhe në këtë mënyrë duke krijuar lehtësi në
prodhimin e kontrolluar. Megjithatë, sistemet e enzimave të imobilizuara po ashtu kanë edhe
kufizime të caktuara siç është humbja e aktivitetit të tyre si pasojë e teknikave të imobilizimit.
Një material mbështetës optimal për imobilizimin e këtyre substancave do të duhej të sigurojnë
një zonë të gjerë të sipërfaqes për njësi vëllimi (ose mase) të lëngut mbartës për një imobilizim
efektiv të sasisë së dëshiruar te enzimës dhe duhet të mundësoj lehtësisht transportin e substratit
dhe produktit dhe po ashtu do të duhet të jetë lehtë i disponueshëm dhe jo- toksik. Teknikat e
imobilizimit duhet gjithashtu te mundësojnë një imobilizim të kënaqshëm dhe të sigurojnë një
aktivitet optimal të tyre [59].
Që të përgatitet një biosensor sa më i zbatueshëm, enzima e përdorur duhet të jetë e vendosur në
mënyrën e duhur në pjesën shndërruese (transducer) të sensorit. Ekzistojnë pesë mënyra sipas të
cilave mund të realizohet procesi i imobilizimit të enzimës [60].
i. Adsorbim
Kjo është mënyra më e thjeshtë e imobilizimit të enzimës. Megjithatë, lidhja që arrihet është e
dobët dhe mund të përdoret vetëm për punë paraprake apo për ndonjë studim fillestar dhe për një
kohë të shkurtër.
ii.
Mikroinkapsulimi
Sipas kësaj metode biomateriali mbahet nëpërmjet një membrane, duke krijuar kështu një
kontakt shumë të afërt në mes të biomaterialit dhe shndërruesit. Kjo mënyrë e imobilizimit nuk
interferon në aktivitetin e enzimës, e kufizon mjaftueshëm mundësinë e kontaminimt dhe
biodegradimit. Është majft e qëndrueshme ndaj ndryshimit të temperaturës, pH-së, fortësisë
jonike dhe përbërjes kimike. Mund të jetë e depërtueshme për disa materiale, p.sh. molekula të
vogla, molekula të gazeve dhe elektroneve.
iii. Thurje (lidhje)
Biomateriali fillimisht përzihet me një tretësirë monomere, e cila pastaj polimerizohet në një gel,
duke realizuar kështu fiksimin e biomaterialit. Fatkeqësisht, kjo mund të shkaktojë barrierë në
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difuzionin e substratit duke e ngadalësuar kështu reaksionin në përgjithësi. Mund të rezultojë
gjithashtu në humbjen e bioaktivitetit përmes poreve në gel. Geli më i zakonshëm që është
përdorur më shumë është poliacrylamida, si dhe gelet e amidonit, najlonit dhe silastikut.
Gjithashtu janë përdorur polimerët përçues siç janë polipyrolet.
iv. Ndër-lidhje
Sipas kësaj metode, biomateriali është lidhur kimikisht tek materiali i ngurtë ose te ndonjë
material tjetër mbështetës siç është geli. Të përshtatshëm në këtë rast janë reagjentët bifunksional
siç është gluteraldehida. Megjithatë mund të shfaqen probleme në lidhje me kufizimin e
difuzionit, dhe dëmtime të biometrialit , qëndrueshmëri mekanike e dobët, etj. Kjo mënyrë e
imobilizimit të biomaterialit përdoret me sukses në rastin kur ai duhet të stabilizohet pas stadit të
adsorbimit.
v. Lidhje kovalente
Kjo bazohet në lidhje më të strukturuara në mes të një grupi funksional të biomaterialit me
matricën bazë. Disa grupe funksionale të cilat nuk janë shumë specifik në lidhje me aktivitetin
katalitik të enzimës mund të lidhen në mënyrë kovalente më matricën mbështetëse (shndërruesin
ose membranën). Kjo metodë shfrytëzon grupet nukleofile për të krijuar lidhjet e tilla siç janë
COOH-, OH-, C6H4OH-, SH- dhe amidazoli.
Në përgjithësi, jetëgjatësia e një biosensori është përfundimisht shumë e varur nga procesi i
imobilizimit. Jetëgjatësia e të njëjtit sensor, në të cilin janë përdorur metoda të ndryshme të
imobilizimit është si më poshtë:
Adsorbimi 1 ditë
Ndërthurje membranore 1 javë
Ndërthurje fizike 3 - 4 javë
Ndërthurje kovalente 4 - 14 muaj
2.3.2. Biosensori i histaminës
Tek biosensori për aminat biogjenike, parimi i funksionimit është veprimi i enzimës diaminë
oksidazës (DAO) që katalizon deaminimin oksidativ të aminave primare në aldehidet
koresponduese, peroksidin e hidrogjenit dhe amoniakun. Përqendrimi i aminave mund të matet
duke e monitoruar qoftë uljen e përqendrimit të oksigjenit ose rritjen e përqendrimit të peroksidit
të hidrogjenit.
Diaminë oksidaza fillimisht është karakterizuar si enzimë e cila bën degradimin e histaminës dhe
për këtë arsye më herët është quajtur histaminaza. Megjithatë edhe pse diaminë oksidaza luan një
rol të rëndësishëm në katabolizmin e histaminës, kjo po ashtu në mënyrë shumë efektive merr
pjesë në transferimin e shumë aminave të tjera përpos histaminës, dhe mund të jetë e shprehur
edhe në shumë inde me mundësi që mund të ketë edhe funksione të tjera shtesë. Këto enzima të
tretshme katalizojnë deaminimin oksidativ të aminave primare që të formohen aldehidet
koresponduese, amoniaku dhe peroksidi i hidrogjenit [61].
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Diaminë oksidaza së pari është purifikuar nga Mann (1955) nga fidanët e bizeleve. Pas kësaj kjo
enzimë është purifikuar deri në homogjenizim dhe është karakterizuar nga burime të ndryshme
bimore. Aminë okidaza e nxjerrur nga fidanet e bizeleve (Pea seedling amine oxidase - PSAO)
ka një specificitet të gjerë të substrateve, duke oksiduar diaminat dhe poliaminat natyrale ndaj të
cilave ka afinitet [62].
Megjithatë, diaminë oksidaza e cila është e disponueshme komercialisht është e nxjerrë nga
veshkat e derrit. Kjo diaminë oksidazë e derrit ka një aktivitet specifik mjaft të ulët, edh atëherë
kur është e purifikuar nëse e krahasojmë me enzimat homogjene më prejardhje bimore. PSAO
veç është përdorur tanimë në ndërtimin e biosensorëve amperometrikë për analizën e aminave
biogjenike si dhe për studimin e disa pseudosubstrateve dhe drogave [63].
2.4. Aminat me interes biologjik
2.4.1. Parime të përgjithshme
Aminat biogjenike janë komponime azotike të cilat zakonisht formohen nga dekarboksilimi i
amino acideve të tyre përkatëse. Struktura e tyre mund të jetë alifatike (putrescina, kadaverina,
sperimina, sperimidina), aromatike (tyramina, β-feniletilamina) ose heterociklike (histamine,
tryptamina) të cilat janë prezantuar në Figurën 2.5.
Rëndësia e aminave biologjikisht aktive lidhet më faktin që ato janë shumë të përhapura apo janë
pjesë e sistemeve të ndryshme biologjike siç janë sistemet nervore dhe po ashtu janë të lidhura
më shumë procese qelizore, përfshirë këtu përhapjen dhe diferencimin e qelizave, sintezën e
acideve nukleike dhe proteinave, stabilitetin e membranave dhe shndërrimin e sinjalit tek
receptorët.

Histamina

2-feniletilamina

Tyramina

Tryptamina

putrescina

kadaverina

spermina

spermidina

21

Zhvillimi i disa sensorëve dhe biosensorëve për përcaktimin e aminave bazuar në interesin biologjik të tyre

agmatina

Figura 2.5. Strukturat kimike të aminave biogjenike që ndodhen kryesisht në ushqim.
Përveç rolit të tyre shumë të rëndësishëm në sistemet biologjike, putrescina, kadaverina dhe
histamina mund të jenë të implikuara në helmimin e njeriut kur ato ndodhen në përqendrime të
larta. Simptomat e raportuara deri më tani që lidhen më konsumimin e tepërt të aminave
biogjenike përfshijnë dhimbjen e kokës, të vjellat, problemet me tensionon e gjakut, me të
rrahurat e zemrës. Veç kësaj, disa amina biogjenike siç është putrescina mund të reagojë më
nitrite duke prodhuar disa komponime koresponduese nitrosaminat të cilat kanë potencial
kancerogjen të cilat edhe mund të shkaktojnë disa lloje të kancerit siç është sëmundja
kancerogjene e zorrës së trashë [64].
Ato janë përbërës të rregullt të shumë ushqimeve dhe pijeve (djathë, verëra, birrë, peshk,
çokollatë). Megjithatë niveli i tyre i lartë në ushqim është i lidhur më prishjen e ushqimit. Aminat
biogjenike në përqendrime të ulëta janë esenciale për shumë funksione fiziologjike, në ndërkohë
në përqendrime të larta ato mund të kenë efekte të dëmshme. Duke u thirrur në toksicitetin e tyre,
histamina, tiramina dhe feniletilamina mund të konsiderohen si aminat biogjenike më të
rrezikshmet për shëndetin e njeriut, kurse putrescina, kadaverina, sperimidina dhe sperimina
veprojnë në mënyrë indikrekte duke e rritur efektin toksik të histaminës dhe tiraminës.
Poliaminat (putrescina, sperimdina dhe sperimina) janë faktorë të rritjes në qelizat eukariote, dhe
luajnë një rol të rëndësishëm në rritjen dhe diferencimin e qelizave. Rritja e nivelit te
poliaminave në gjak dhe urinë mund të lidhet më llojet e ndryshme të sëmundjeve kanceroze.
Prania e aminave biogjenike si metabolit mikrobiologjik është e lidhur më procesin e fermentimit
të ushqimit. Në rastet e ushqimeve të përpunuara, sasi e lartë e disa aminave biogjenike mund të
gjendet në produktin final si pasojë e cilësisë së ulët të materialit bazë, kontaminimit mikrobial
dhe kushteve joadekuate gjatë prodhimit dhe ruajtjes.
Për këtë arsye, sasia dhe lloji i aminave të formuara është e ndikuar nga përmbajtja e ushqimit,
flora mikrobiale dhe parametra tjerë që lejojnë rritjen e baktereve gjatë ruajtjes së ushqimit siç
janë trajtimi i ushqimit para konservimit, shtesat për rritje të qëndrueshmërisë, temperatura,
lagështia, përpunimi dhe paketimi.
Rëndësia e vlerësimit të nivelit te aminave biogjenike në ushqime dhe pije lidhet më ndikimin e
tyre në shëndetin e njeriut si dhe me cilësinë e ushqimit [65, 66].
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Aminat biogjenike bëjnë pjesë në grupin e komponimeve të cilat edhe mund të quhen amina
natyrale. Mirëpo, siç u theksua edhe më lart niveli i tyre mund të rritet nga një fermentim
mikrobiologjik spontan apo i kontrolluar gjatë prishjes së ushqimit.
Aminat biogjenike në produktet ushqimore krijohen kryesisht nga dekarboksilimi i amino
acideve përkatëse i njohur si dekarboksilim bakterial. Për formimin e aminave biogjenike janë të
nevojshme këto kushte:
- prania aktive e aminoacidit të lirë, por jo gjithmonë kjo mund të rezultojë në formimin e
aminës përkatëse,
- prania e enzimave përkatëse,
- kushtet që lejojnë rritjen e baktereve, sintezën dhe aktivitetin e enzimës përkatëse.
Aminoacidet e lira ndodhen në ushqim ose mund të lirohen përmes protolizës. Disa lloje të
mikroorganizmave me një aktivitet të lartë enzimatik protolitik kanë mundësi që ta rrisin
rrezikun e formimit të aminave biogjenike në sistemet ushqimore, duke e rritur prezencën e
amino acideve të lira. Aktiviteti i dekarboksilazës është më i madh në mjedis acidik me pH
optimale në mes të 4.0 dhe 5.5. Në një ambient të tillë bakteret janë në gjendje të prodhojnë këtë
enzimë si pjesë e mekanizmave mbrojtjes të tyre kundër aciditetit. Vëmendje i është kushtuar
ndikimit të glukono-δ-laktonit (GDL) në prodhimin e aminave biogjenike në ushqime të
përpunuara (salsiçe). Glukono-δ-laktoni shkakton uljen e pH-së në salsiçe e cila rezulton në
rritjen e aktivitetit të dekarboksilazës së baktereve. Në këto kushte bakteret prodhojnë më tepër
dekarboksilazë si pjesë e mekanizmit të tyre mbrojtës duke e rritur në këtë rast edhe
përqendrimin e histaminës, tyraminës dhe putrescinës. Për formimin e aminave nga bakteriet
ndikon edhe temperatura. Temperatura në mes të 20 ◦ C dhe 37 ◦ C është optimale për rritjen e
shumicës së baktereve që përmbajnë dekarboksilazë, ndërsa zvogëlimi i temperaturës ndalon
rritjen e tyre. Aminat biogjenike kryesisht janë të pranishme në produktet e fermentuara si në
djathë (5 - 4500 mg / kg) verë (5 - 130 mg / L), birrë (2,8 - 13 mg / L), lakër turshi (110 - 300 mg
/ kg) dhe në ushqimet të cilat janë të ruajtura në mënyrë jo adekuate të tilla si peshku (2400-5000
mg/kg), mëlçi viçi (340 mg/kg), mish i përpunuar (10 - 700 mg/kg) .Në ushqimet e
jofermentuara këto komponime janë gjetur të dobishme si tregues të zbërthimit të ushqimit.
Ushqimi i prishur është i pasur me amina biogjenike dhe zakonisht përmban nivele të larta të
putrescinës dhe kadaverinës. Indet e disa llojeve të peshqve përmbajnë nivele të larta të histidinës
së lirë e cila mund të konvertohet në histaminë nga mikroorganizmat të cilat mund të jenë
prezentë si pasojë e trajtimit dhe ruajtjes joadekuate. Rritja e nivelit të përqendrimit të histaminës
në produktet e peshkut mund të jetë mjaft e shpejtë dhe varet nga numri i mikroorganizmave
prezent. Disa baktere mund te kenë edhe veti toksike, si: Proteus morganii, Hafnia alvei,
Acromonas hydrophila, alginolyticus Vibrio, Pseudomonas sp., Klebsiella sp., etj. Këto baktere
janë të afta për të prodhuar sasi në nivele të rrezikshme të histaminës në një periudhë shumë të
shkurtër kohore kur peshqit mbahen në temperatura të larta. Temperaturat e ulëta janë përdorur
në industrinë e peshkimit për të kontrolluar prodhimin e histaminës bakteriale. Indeksi i Aminave
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Biogjenike (IAB) është propozuar për matjen e cilësisë së ushqimeve të detit të papërpunuara
dhe të përpunuara dhe paraqet: IAB = (mg / kg histaminë + mg / kg putrescinë + mg / kg
kadaverinë)/1 + mg / kg sperminë + mg / kg spermidinë. Kur vlera IAB e tejkalon 10 është
konsideruar se tregon një lloj të humbjes në cilësi. Aminat biogjenike, sidomos putrescina
grumbullohet në lakrën turshi. Kadaverina, histamina, putrescina, spermidina, dhe tyramina janë
gjetur në perimet e fermentuara (të tilla si karota dhe panxhari i kuq) në përmbajtje që varion nga
1 në 15 mg / kg. Prania e aminave biogjenike në qumësht është e ulët rreth 1 mg / L, por në
djathë përmbajtja e tyre arrin afërsisht 1 g / kg. Djathi përmban proteina, enzima, ujë, kripë dhe
baktere prandaj paraqet një ambient ideal për prodhimin e aminave biogjenike nga aminoacidet e
lira përkatëse të cilat mund të dekarboksilohen nga enzimat e mikroorganizmave përgjatë
përpunimit të djathit. Sasi të mëdha të aminave biogjenike në djathë nga vështrimi higjenik
tregojnë për kualitetin e dobët të qumështit të përdorur për prodhimin e produkteve të djathit ose
mos ruajtjen adekuate të tij. Mishi i derrit i freskët dhe i përpunuar përmban nivele të larta të
adrenalinës, spermidinës dhe sperminës dhe nivele të ulëta të noradrenalinës, putrescinës,
histaminës, kadaverinës dhe tyraminës. Prania e sasive të mëdha të kadaverinës në mish viçi
është shoqëruar me ndotje të madhe nga Enterobacteriaceae. Prodhimi i lartë i tyraminës (100
mg / kg) në salsiçe shoqërohet me kontaminim nga bakteret e acidit laktik. Prania e aminave
biogjenike në salsiçe të fermentuara mund të ketë origjinë nga materiali bazë ende i papërpunuar
por i kontaminuar ose nga vetë procesi i fermentimit. Për shembull, Carnobacterium divergens
është përgjegjës për formimin e tyraminës në mishin e paketuar me vakum, formimi i putrescinës
dhe kadaverinës është shkaktuar nga Enterobacteriaceae ose shtamet e Pseudomonas. Ekzistojnë
tri burime të mundshme për aminat biogjenike në verëra. Ato mund të jenë të pranishme që nga
fillimi, mund të formohen nga tharmi gjatë fermentimit malolaktik ose rezultojnë nga veprimi i
baktereve të përfshira në fermentim malolaktik. Aminat biogjenike mbizotëruese në verë janë
histamina, tyramina, putrescina, izofenilamina dhe β- feniletilamina.Në verërat nga vendet e
ndryshme të Europës kohëve të fundit nivelet maksimale janë raportuar aq të larta si 16.6 mg / L
histaminë, 20.2 mg / L tyraminë, dhe 76 mg / L putrescinë. Nivelet mesatare për histaminën ishin
3.63 mg / L për verërat franceze, 2.19 mg / L për verërat italiane dhe 5.02 mg / L për verërat
spanjolle.
2.4.2. Histamina
Histamina, 4 - (2-aminoetil) imidazoli, është aminë primare e cila formohet nga dekarboksilimi i
amino acidit, L - histidinës (Figura 2.6).
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Figura 2.6. Formimi i histaminës nga dekarboksilimi i amino acidit korespondues,
histidinës.
Vlera e pKa - së së grupit aminë në vargun anësor të histaminës është 9.4, ndërsa vlera e pKa –
së së fragmentit acidik të azotit në unazën e imidazoilit është 5.8 [67, 68]. Në vlerën e pH-së
7.4, e që i korrespondon mesit fiziologjik, histamina është në gjendje të jonizuar rreth 3 % dhe
mund të ekzistojë në forma të ndryshme duke e konsideruar mundësinë e gjendjeve të ndryshme
të jonizimit, vetitë tautomerike dhe konformacionet e ndryshme të vargut anësor [69]. Në unazën
e imidazoilit dy atomet e azotit janë në pozicionet 1 dhe 3, ku joni H+ tek pozita 1 ose 3 e azotit
në sistemin aromatik, dhe unaza mund të jetë e deprotonizuar ose e protonizuar siç është ilustruar
në Figurën 2.7. Një ndryshim i vogël i vlerave të pH – së nga pH 6 në pH 7 mund të ndryshojnë
gjendjen e histaminës nga ngarkesa akceptore te ajo donore dhe bazuar në këtë nuk është befasi
që një molekulë më kaq veti të mira elektronike mund të ketë një rëndësi të madhe fiziologjike.
Në fakt, histamina më prejardhje endogjene luan një rol të rëndësishëm në një numër të
konsiderueshëm të proceseve biologjike normale dhe anormale duke përfshirë sistemin vaskular,
reaksionet alergjike, sekrecionet acidike në lukth etj.

Figura 2.7. Katër format e (de)protonizuara të histaminës; (a) histamina e protonizuar në
vargun anësor, forma 1 tautomere; (b) histamina e protonizuar në vargun anësor, forma 2
tautomere; (c) histamina më varg anësor të protonizuar , me unazë të deprotonizuar; (d)
histamine më varg anësor të protonizuar, me unazë të protonizuar.
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Histamina ndodhet në formën ekzogjene në produktet ushqimore. Normalisht, prania e
histaminës në dieta ka pasoja të vogla, përderisa njeriu nuk ka absorbuar mjaftueshëm histaminë
nga trakti gastrointestinal. Megjithatë, më raste, helmimi më histaminë i tejkalon barrierat
intestinale. Kur kjo ndodh, atëherë vije deri të intoksinimi me histaminën ku sasi të histaminës
mund të depërtojnë edhe në rrjedhën e gjakut.
2.4.3. Histamina në ushqim
Nevoja e konsumatore për një siguri në cilësinë e ushqimit ka rritur nivelin e vetëdijes mbi
studimet në lidhje me përmbajtjen e komponimeve të rrezikshme dhe të dëmshme në ushqime.
Histamina mund të konsiderohet si një ndër këto komponime e cila ka qenë shpesh e implikuar si
agjent shkaktues i disa epidemive te helmimit më ushqim dhe potenciali i saj toksik është i mirë
njohur.
Helmimi me histaminën është një intoksikim kimik nga ushqimi i prishur i cili rezulton nga
konsumimi i ushqimit që përmban nivel jashtëzakonisht të larta të histaminës. I ashtuquajturi
“helmimi scombroid” i cili nënkupton helmimin nga konsumimi i mishit te peshkut të prishur
është një sëmundje e lehtë e cila mund të shkaktohet nga marrja e histaminës prej 70 – 1000 mg
për një shujtë ushqimore [70].
Sëmundja është një intoksikim, kështu që periudha e inkubacionit është mjaft e shkurtër duke
nisur nga disa minuta deri në disa orë që nga marrja e ushqimit. Kohëzgjatja e sëmundjes është
zakonisht e shkurtër, me simptoma të zbutura brenda disa orëve në shumicën e rasteve. Në disa
raste, simptomat vazhdojnë edhe për disa ditë. Janë të karakterizuara nga simptomat alergjike,
duke filluar nga skuqja e lëkurës, dhimbja e kokës, dhe të vjellat mirëpo mund të shkaktojë edhe
vdekjen, në varësi nga ndjeshmëria e personit [71].
Ky lloj helmimi apo sëmundje (Scombrotoxic fish poisoning -SFP) ndodh nëpër gjithë botën dhe
incidentet më të mëdha janë raportuar në Shtetet e Bashkuara, Japoni dhe në Britaninë e Madhe.
Raste më pak të frekuentuara të kësaj epidemie janë raportuar edhe në disa vende tjera si
Kanadë, Zelandën e Re, Francë, Gjermani, Norvegji, Suedi, Çekosllovaki, Holandë, Australi,
Indonezi, Afrikën e Jugut dhe Egjipt.
Helmimi më histaminën përfshinë rreth 5% e të gjitha sëmundjeve që kanë të bëjnë më ushqimin
dhe rreth 37% e të gjitha sëmundjeve të cilat lidhen me konsumimin e ushqimeve të detit që
raportohen brenda një viti [72].
Duke e ditur faktin që histamina prodhohet nga një degradim mikrobial i amino acidit histidinës,
niveli i lartë i histaminës është shumë fortë i lidhur më numrin e mikrorganizmave që janë të
pranishëm në ushqimet e pasura më histidinën (produktet vegjetariane, ushqimet e fermentura
dhe disa lloje të caktuara të peshkut). Kjo nënkupton që histamina mund të përdoret si indikator i
cilësisë së ushqimit dhe tregues i shkallës së freskisë. Sasia e histaminës më e vogël se 10 mg /
kg tregon një cilësi të mirë të peshkut, niveli prej 30 mg / kg jep shënja për një devijim të
mundshëm dhe niveli prej 50 mg / kg është një vërtetësi e proceseve të dekompozimit [73].
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Kërkesat e sigurisë për praninë e histaminës në produktet e ushqimit të detit janë rregulluar nga
Komisioni Europian (European Commission regulation 1441/2007). Për produktet e peshkut,
veçanërisht për llojet e peshkut që mund të përmbajnë sasi të larta të histidinës ( Scombridae,
Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scomberesocidae), brenda nëntë mostrave
të marra nga secila klasë e peshkut, mesatarja e nivelit të histaminës nuk duhet të kalojë sasinë
prej 100 mg/kg, 2 mostra mund të kenë nivelin më të lartë së 100 mg / kg por më të ulët se 200
mg / kg, dhe asnjë mostër nuk duhet të përmbajë më tepër se 200 mg / kg histaminës.
2.5. Voltametria dhe amperometria
2.5.1. Parimi
Voltametria i takon grupit të metodave polarografike të zhvilluara nga Jaroslav Heyrovsky. Një
set tipik i pajisjeve për analiza voltametrike përbëhet nga një sistem prej tri elektrodash, të
njohura si elektroda e punës, elektroda referente dhe elektroda ndihmëse si dhe një burim i
rrymës dhe pajisja për matjen e rrymës dhe tensionit – voltametria dhe amperometria ( si një
rregull, të dyja pajisjet mundësojnë regjistrimin e vlerave të matura në kohë). Metoda funksionon
me matjen e ndryshimit të rrymës (I) me kohën (t) ndërmjet përmes sistemit të elektrodave në
raport më potencilain e aplikuar (E) në elektrodën e punës. Regjistrimi i ndryshimeve të rrymës
mundëson ndërtimin e një lakore për raportin rrymë – potencial (I(τ) = f[E(τ)]) e cila quhet
voltamogram.
Voltametria aplikon një potencial gradual konstant dhe/ose të ndryshueshëm në sipërfaqen e një
elektrode duke matur rrymën e prodhuar në një sistem prej tri elektrodash. Kjo metodë mund të
zbulojë potencialin reduktues të një analiti dhe aktivitetin e tij elektrokimik. Në termat praktik
është një metodë jodestruktive sepse vetëm një sasi shumë e vogël e analitit konsumohet tek
sipërfaqja dydimenzionale e elektrodave të punës dhe elektrodës ndihmëse.
Amperometria është nënklasë e voltametrisë në të cilën elektroda mbahet në një vlerë të caktuar
të potencialit për një kohë të caktur.
Metodat voltametrike dhe amperometrike kanë gjetur përdorim të gjerë si pasojë e thjeshtësisë
dhe kostos së ulët, ofrojnë një ndjeshmëri të lartë, kanë mundësi që të automatizohen lehtë dhe
ofrojnë një përzgjedhshmëri të kënaqshme. Elektroda, e cila është në një kontakt shumë të afërt
me mostrën e analizuar, është pjesa më e rëndësishme për një pajisje të duhur. Për këtë arsye,
ekzistojnë kërkime të vazhdueshme për lloje të reja elektrodash, për lloje të reja te materialit të
përdorur për ndërtimin e elektrodave dhe për procedura të reja elektroanalitike për përcaktimin e
sasive në gjurmë si për komponimet organike ashtu edhe ato inorganike në matrica të ndryshme
mjedisore dhe biologjike.
2.5.2. Voltametria Ciklike
Voltametria ciklike është një teknikë elektroanalitike shumë e rëndësishme dhe me një përdorim
të gjerë jo vetëm se përdoret për analiza cilësore dhe sasiore, por edhe sepse nëpërmjet saj mund
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të merret një informacion më i gjerë për reaksionet elektrodike. Nëpërmjet përdorimit të kësaj
teknike merret informacion i shpejtë për termodinamikën e proceseve redoks, kinetikën e
reaksioneve heterogjene që shoqërohen me lëvizje elektronesh, reksionet kimike me mekanizëm
si dhe për proceset e adsorbimit. Për këtë arsye çdo studim analitik që bazohet në procese
elektronike, fillon zakonisht me eksperimentet e voltametrisë ciklike. Voltametria ciklike qëndron
në regjistrimin e rrymës që lind mbi një elektrodë stacionare në një tretesirë në kushtet e
mungesës së përzierjes gjatë ndryshimit linear të potencialit sipas një cikli. Pra, gjatë
eksperimenteve të voltametrisë ciklike potenciali i elektrodës së punës ndryshon në mënyrë
lineare nga një vlerë fillestare (E1), deri në një vlerë të dytë që quhet potencial përfundimtar (E2)
dhe pastaj drejtimi i ndryshimit të potencialit ndryshon kahun derisa arrihet vlera fillestare e
potencialit (E1). Kjo përfaqëson një cikël të plotë të vlerave të potencialit. Gjatë përdorimit të
kësaj teknike mund të jetë i mjaftueshëm një cikël i plotë (E1-E2-E1), një pjesë e ciklit (E1-E2) ose
disa cikle të njëpasnjëshme.
Zgjedhja e intervalit të ndryshimit të potencialit është shumë e rëndësishme, sepse synohet që në
zonën e zgjedhur të vërehen reaksionet e oksidimit ose të reduktimit të një ose më shumë
specieve. Ne figurën 2.8 tregohet ndryshimi i potencialit të elektrodës së punës në lidhje me
kohën. Pra, potenciali ndryshon nga vlera fillestare E1 në një vlerë më pozitive E2 dhe pastaj
kthehet persëri në vlerën E1. Menjëherë pas ciklit të parë, mund të vazhdojë po në të njëjtën
mënyrë cikli i dytë e kështu me radhë edhe cikle të tjera. Zakonisht shpejtësia e ndryshimit të
potencialit është 50mV/sek, por, sipas rastit, kjo mund të optimizohet dhe përdoret një vlerë
tjetër. Në përgjithësi, koha e një cikli zgjat nga 1 ms deri në 100s. Kahu i ndryshimit të potencialit
të elektrodës së punës gjatë gjysmës së parë të ciklit zgjidhet në varësi të përbërjes së tretësirës që
do të analizohet, d.m.th. në varësi të faktit se cila formë e analitit ndodhet fillimisht në tretësirë.
Nëse në tretësirë fillimisht ndodhet forma e oksiduar, potenciali fillon të ndryshojë drejt vlerave
më negative, por nëse ndodhet forma e reduktuar, ndryshimi fillon drejt vlerave më pozitive.

Figura 2.8. Mënyra e ndryshimit të potencialit mbi një elektrodë stacionare dhe
lakorja e rrymës në varësi të ndryshimit të potencialit.
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2.5.3. Amperometria hidrodinamike

Nëse matjet e rrymës bëhen në një potencial konstant, atëherë ne do të kemi një sistem klasik
amperometrik. Të njëjtat matje mund të bëhen në një tretësirë në përzierje ose më një elektrodë
rrotulluese (amperometria hidrodinamike).
2.5.4. Amperometria në sistemet në rrjedhje
Sistemet në rrjedhje si p.sh. kromatografia e lëngët më përformancë të lartë (HPLC) dhe analizat
me injektim në rrjedhje (FIA), shumë lehtë mund të lidhen apo bashkohen me detektorë duke
përdorur elektrodat heterogjene të karbonit.
Nëse rrjedha është e detyruar nga një pompë, kujdes i duhet kushtuar mënjanimit të ndryshimeve
të theksuara të presionit sepse sensorët voltametrik dhe amperometrik zakonisht janë shumë të
ndjeshëm ndaj këtyre ndryshimeve, duke rezultuar në rritje të rrymës së sfondit.
Aplikimet e detektimit amperometrik në kromatografinë e lëngët janë të shpeshta; shpesh
inkorporohen elektrodat e karbonit të qelqëzuar, por elektrodat e pastës së karbonit ose elektrodat
e karbonit në shtresë të hollë janë më të favorshme nëse synohet përdorimi i elektrodave të
modifikuara.

Figura 2.9. Një shembull i një hidroamperogrami i fituar në analizat më injektim në
rrjedhje me dy analit të ndryshëm.
FIA është një metodë e duhur për përcaktime të shpejta dhe për numër të madh mostrash për
kohë të shpejtë; është një metodë ideale për testimin dhe optimizimin e kushteve analitike, dhe
shumë shpesh po përdorët për hulumtime në biosensor. Forma e saj më e thjeshtë, e cila edhe
aplikohet më së shpeshti, konsiston në një pompë të thjeshtë (ose qoftë edhe vet ndikimi i
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gravitetit në rrjedhje) e cila shtyn rrjedhën e lëngut (tretësirës mbartëse) nëpër kapilar deri tek
detektori. Një rast më i sofistikuar i këtij sistemi mund të shtojë në funksionimin e tij reagjent
ose agjent të derivuar, ose mund të përfshijë edhe reaktorë. Përgjigjet janë të përkohshme, sinjale
në formë të një piku ku maksimumi bie më rrjedhën e tretësirës mbështetëse e cila edhe bën
largimin e analitit nga detektori. Kjo nënkupton që lartësia e pikut të fituar i korrespondon kufirit
të rrymës së fituar më elektrodën në një rrjedhje konstante të tretësirës së analitit (Figura 2.9.).
Për shkak të kushteve të rrjedhës dhe transportit të masës rryma është e varur nga forma e
elektrodës si dhe nga renditja apo vendosja e saj.
2.6. Metodat analitike për përcaktimin e histaminës
Identifikimi dhe përcaktimi i amino acideve dhe aminave në matrica biologjike (gjak, ure, inde)
dhe në ushqime është një çështje sfiduese analitike.
Për gjatë gjithë këtyre viteve, metoda të ndryshme janë propozuar për izolimin, identifikimin dhe
përcaktimin e histaminës dhe aminave tjera biogjenike në ushqime dhe në sisteme biologjike,
duke përfshirë spektrofotometrinë [74-75], kromatografinë e lëngët më performancë të lartë [7679], gaz krmatografinë – masë spektrometrinë [80], metodat me isotope njëfishe apo dyfishe të
rrezeve radio enzimatike [81], elektroforeza më zonë kapilare [82], imunoanalizat [83] dhe
metodat me përdorimin e elektrodave jon-selektive [84, 85].
Për shkak të natyrës komplekse që mund të kenë mostrat, prezenca e mundshme e komponimeve
interferuese dhe prania e njokohëshme e disa aminave biogjenike janë problemet tipike që mund
të hasen gjatë analizës së tyre. Metoda e para pastrimit (preclean-up) përfshin ekstraktimin e
mostrës më reagjentë të përshtatshëm ekstraktues. Disa nga reagjentët e përshtatshëm që mund të
përdorën për ekstraktimin e histaminës dhe aminave tjera biogjenike janë: acidi perklorik 0.6 M,
acidi trikloracetik 5-10% dhe acidi klorhidirik 0.1 M. Janë edhe disa parametra që ndikojnë
ndjeshëm ne ekstraktimin efikas te aminave biogjenike siç janë pH dhe shkalla e ngopjes se
tretësirës ekstraktuese nga kripërat. Efekti relative ekstraktues i këtyre tretësve varet gjithashtu
edhe nga natyra e aminave biogjenike dhe nga lloji i ushqimit prej nga ato ekstraktohen.
Ekstraktimi nga faza e ngurtë (SPE) mund të quhet një zgjedhje më e mirë sesa ekstraktimi
klasik lëng-lëng nga fakti që ka një numër të gjerë të materialeve adsorbuese dhe gjithashtu
largohet nevoja e përdorimit të tretësve të ndryshëm organik të ashtuquajtur të përshtatshëm.
Metodat analitike të përdorura për ndarjen dhe përcaktimin e aminave biogjenike kryesisht
bazohen në metodat kromatografike siç i përmendëm më lart të përcjellura me teknikat derivuese
para ose pas kolonës.
Reagjent të ndryshëm kimik janë përdorur gjatë përdorimit të këtyre metodave si: ninhidrina dhe
o-ftalaldehida si reagjent derivues pas-kolonës, benzyl kloridi, fluorosheina, 9-fluoretilmetil
klorformati si derivues para kolonës. Disa nga mënyrat e parapërgatitjes si dhe kushtet e
nevojshme të HPLC për përcaktimin e aminave biogjenike mund të shihen në një pasqyrë të
paraqitur në tabelën 2.5.
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Tabela 2.5. Disa nga mënyrat e parapërgatitjes dhe kushtet e punës për përcaktimin e aminave biogjenike në ushqim me
HPLC [65, 140].
Aminat biogjenike

Mostrat

Trajtimi i
mostrës

Faza stacionare

Histamina,
metilamina, etilamina,
tyramina,
feniletilamina,
putrescina, kadaverina
spermina, spermidina

Produkte të
mishit

Acidi
metansulfonik
Treklor acidi
acetik 5%

Histamina, tyramina,
tryptamina,
feniletilamina,
putrescina, kadaverina,
spermina, spermidina
dhe agmatina

Verëra

Kolona IonPac
CS17, kolonë
kation
shkëmbyese
Zorbax eclipse
XDB C8 ose
kolona C18
Ujëra Nova-Pak
C18

Histamina

Peshk tuna

HClO4 1 M

Luna C18

Histamina, tyramina,
tryptamina, putrescina,
kadaverina

Birrë

-

SGX-C18

-
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Faza
mobile/shpejtësia e
rrjedhjes (mL/min)
Eluimi me gradient,
me acid metasulfonik,
shp.rrj.1
pufer acetat 100 mM
(A; pH 5.8) dhe
acetonitrili; shp.rrj.
0.6
Eluimi me gradient:
Eluenti A: Na2HPO4 x
12H2O (3.6 mg/L, 10
mM). Eluenti B: 2oktanol 1% në
acetonitrile dhe
eluentin A (70/30 v/v)
sh.rr.0.8.
Eluimi me gradient.
Eluenti A: tretësirë
(85%) me pH 6.9 dhe
metanol 15%. Eluenti
B: acetonitrili
Eluimi me gradient,
për histaminën
metanol më ujë 71%
(v/v) dhe 63.5% (v/v)
për tjerat, shp.rrj.0.5.

Derivimi dhe
detektimi
UV dhe MS
330 dhe 440 si
gjatësi valore
emituese dhe
eksituese
UV-VIS 340 dhe
425; si gjatësi
valore emituese,
respektivisht
eksituese.

Diodë me rreze
detektuese

UV-VIS 254 nm
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Tabela 2.5. (vazhdim)
Aminat biogjenike

Mostrat

Histamina, tyramina,
tryptamina, putrescina,
kadaverina spermina,
spermidina, agmatina,
feniletilamina,
dopamina, oktopamina,
serotonina, kreatinina

Pijet
alkoolike

Tryptamina,
feniletilamina,
putrescina, kadaverina,
histamina, tyramina,
sperimina, sperimidina
Agmatina, kadaverina,
histamine, tyramina,
tryptamina, putrescina,
oktopamina,
feniletilamina,
serotonina, sperimina,
sperimidina

Djath

Trajtimi i
mostrës
-

Acidi
klorhidrik
0.1 M

Lëng
nga HCl 0.1M
lakra
e ose
nfermentuar, heksan
salcë soje

Faza
stacionare

Faza mobile/shpejtësia e
rrjedhjes (mL/min)

Derivimi dhe
detektimi

Nova-Pak C18

Eluimi me gradient. Eluenti
A: acetat natriumi 0.1 M dhe
oktansulfonat natriumi 10
mM (pH 5.3). Eluenti B:
përzierje e tretësirësBdhe
acetonitrilit
(6.6:3.4)
ku
tretësira B është acetat
natriumi
0.2
M
dhe
oktansulfonat natriumi (pH
4.5) shp.rrj.1
Eluim me gradient i përbërë
nga: (A) acetonitirili dhe (B)
ujë sh.rrj.0.8

Derivatizimi
postkolonës me oftalaldehid/
detektim
fluorometrik, UV-VIS
340 dhe 445; si gjatësi
valore
emituese,
respektivisht eksituese

Fazë reverse
Kromasil KR
100-5 C18

Detektor
spektrofotometrik në
254 nm

Kolonë
e Eluim me gradient; Eluenti A: Detektor UV në gjatësi
mbushur
me NaOAc 100 mM, pH=7.0; valore 260 nm
polimer
në eluenti B: NaOAc 100 mM,
formë
të pH=4.3; eluenti C: acetonitrili
papresuar
Grom-Sil
e
ODS-3 CP 120
RP-18
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Tabela 2.5. (vazhdim)
Aminat
biogjenike

Mostrat

Trajtimi i mostrës

Faza stacionare

Tyramina

Djath

HClO4 5% (ë/v)

Luna Fenomenex
RP-18

Histamina,
putrescina,
tyramina,
kadaverina,
sperimina,
sperimidina,
serotonina

Kafe

Acidi trekloracetik

Kromasil C18

Eluim me gradient;
acid fosforik
0.5mM ose
acetonitrile ose
methanol, sh.rrj.1

Putrescina,
kadaverina,
sperimidina,
histamine,
tyramina
Histamina,
putrescina,
kadaverina,
sperimidina

Peshk dhe
produkte peshku

Acidi trekloracetik
5% (ë/v)

C-18 µ-Bondapak
RP-column

Eluim me gradient;
Metanol/ujë
sh.rrj.1

Inde peshku

Acidi
metansulfonik

Kolona
CS17
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Faza
mobile/shpejtësia
e rrjedhjes
(mL/min)
Eluim isokratik
MeOH:H2O
(70:30) shp.rrj.1

Ionpac Eluim me gradient;
Acidi
metansulfonik
Sh.rrj.1

Derivimi dhe
detektimi

Derivimi më 4kloro-7nitrobenzofurazan;
detektor UV në
458 nm
Detektor me diode
rrezatuese në
250nm, e lidhur ne
seri me detektorin
fluorometrik e
programuar për
eksitim në 252 nm
dhe emitim në 500
nm (derivuar me
dansilklorur)
Detektor UV në
gjatësi valore 254
nm

Detektor
elektrokimik
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Tabela 2.5. (vazhdim)
Aminat biogjenike

Mostrat

Histamina, putrescina, Proshutë
kadaverina, sperimina, tharë dhe
sperimidina, tyramina përpunuar
dhe amino acidet e lira
Histamina, tyramina,
Spanaçi,
feniletilamina,
lajthia,
serotonina, sulfat
bananja,
kreatinina, tryptamina,
patatja dhe
oktopamina, dopamine,
çokolladë
kadaverina, putrescina,
qumështi
agmantina, sperimina,
sperimidina,
metilamina, etilamina

Histamina,
tyramina Djath
dhe feniletilamina

Trajtimi i
Faza stacionare
mostrës
e Acid
LiChrospher
e perklorik 0.4 100C18
M
Acid
perklorik 0.6
M

A Nova-Pak C18

Ekstraktim
A Luna C18
me faze të
ngurtë, silici
mbushur me
karbon
nanotuba
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Faza mobile/shpejtësia e
rrjedhjes (mL/min)
-

Derivimi dhe
detektimi
Derivuar
me
reagjentin klorur
dansyli, absorbim
UV në 254nm
Derivimi më
ortoftalaldehid,
detektim
fluorometrik 340
dhe 445nm si
gjatësi valore të
eksitimit,
resepktivisht të
emitimit

Eluim me gradient; eluenti
A: tretësira 0.1M e acetatit
të natriumit dhe 10mM e
oktanosulfonatit të
natriumit (pH=5.23),
eluenti B: përzierje e
tretësirës B dhe
acetonitrilit (6.6:3.4), ku
tretësira B ishte përzierje e
tretësirës 0.2M e acetatit të
natriumit dhe 10 mM e
oktanosulfatit të natriumit
e rregulluar ne pH 4.5 më
acidin acetik; sh.rrj.1.2
Eluim me gradient; eluenti Spektroskopia
A: përzierje e tretësirës masës
ujore të TFA 0.1% (v/v)
dhe eluenti B: metanol,
sh,rrj.0.2

e
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Siç edhe mund të shihet nga tabela kloruri dansyl ka qenë reagjenti me i shpeshtë në HPLC i
përdorur për derivimin e aminave biogjenike kryesore. Mirëpo ndjeshmëria dhe
paqëndrueshmëria e këtij reagjenti ka detyruar disa autorë të gjejnë alternativa tjera si benzyl
kloruri si reagjentë mjaft i lirë, stabil dhe me pastërti të kënaqshme, benzamida si reagjentë
rezistent ndaj dritës, i përshtatshëm për të punuar edhe në mjedise agresive bazike në
temperaturë dhome. Si detektor janë përdorur metodat fluoreshente, UV dhe detektorët
elektrokimik të cilët bazohen në oksidimin e grupeve amine. Kromatografia në shtresë të hollë
gjithashtu është mjaft e njohur në biokiminë e bimëve. Precedurat e TLC kanë rëndësi kur kemi
të bëjmë më pasqyrën gjysëmsasiore të ushqimit. Kromatografia në shtresë të hollë e kombinuar
më metodën e para pastrimit (pre clean-up) të mostrës dhe derivimin e aminave biogjenike mund
të përdorët për të detektuar kloruret e 3.5 dinitrobenzamidet e danzilit dhe derivatet fluoreshente
të aminave biogjenike.Danzil kloruret reagojnë më grupet e aminave primare dhe sekondare
ndërsa derivatet fluoroshente reagojnë vetëm më grupet e aminave primare. Produktet e
danziluara të aminave biogjenike emetojnë energji në formën e dritës fluoreshente e cila
absorbohet në një gjatësi vale (360 nm) në UV dhe e bën të mundur përcaktimin e këtyre
komponimeve më anë te kromatografisë, në nivele të ulëta. Kromatografia në shtresë të hollë një
dimensionale ka zhvilluar teknika që mundësojnë një ndarje të kënaqshme të aminave biogjenike
duke e eliminuar në njëfarë mase interferimin e komponimeve tjera të ngjashme, siç mund të
jenë amino acidet të cilat gjithashtu mund të lëvizin me aminat biogjenike të analizuara. Ndërsa
teknikat e zhvilluara multidimensionale e kanë përmirësuar rezolucionin e aminave biogjenike
nga njëra tjetra dhe nga materiali interferues, dhe në këtë rast janë fituar shenja më kompakte dhe
më intensive. Për përcaktimin vizual të aminave biogjenike të eluara mund të përdoren reagjentë
të ndryshëm si ninhidrina, o-ftalaldehida (për kloruret e aminave biogjenike), tretësira e etanolit
dhe naftilamina. Kromatografia e gaztë nuk aplikohet shpesh në përcaktimin e aminave
biogjenike. Për shkak të problemeve të tej zgjatura, zakonisht përdoret derivatizimi. Aminat
biogjenike përcaktohen në formën e derivuar si derivate të trifluoracetilit, trimetilsililit ose 2.4dinitrofenilit. Kolonat e përdorura në kromatografinë e gaztë janë kapilare ose të mbushura.
Kolonat kapilare mundësojnë ndarje më të mirë të aminave biogjenike. Detektorët e përdorur në
kromatografinë e gaztë gjatë përcaktimit të aminave biogjenike mund të jenë konduktometrike,
jonizim më flakë, detektor më kapje te elektroneve apo masë spektrometri. Raportet që kanë të
bëjnë më ndarjen e aminave biogjenike nga elektoforeza kapilare (CE), nuk janë shumë në
numër. Tre janë rrugët e mundshme për ta zgjidhur problemin e ndarjes:
1. Aminat biogjenike aromatike ose heterociklike mund të ndahen në sisteme të
përzgjedhura puferike pa derivatizim.
2. Përcaktimi i poliaminave është i mundur edhe në formën e derivatizuar (zakonisht në
formën e kromatografisë kapilare elektrokinetike) ose
3. Përcaktimi i tyre në mënyrë indirekte.
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Elektroforeza kapilare ka disa përparësi: është e shpejtë, e lirë dhe e realizueshme duke u bërë si
metodë shumë e përdorshme për të pasur një pasqyrë analitike të një numri të gjerë të mostrave
në një periudhë të shkurtë kohore.
Metodat fluorometrike përdoren kur është e mundur që të fitohet një produkt fluoreshent i
aminave biogjenike gjatë një reaksioni më ndonjë reagjentë të përshtatshëm. Konkretisht,
histamina mund të përcaktohet duke përdorur o-ftalaldehiden si reagjent derivues si dhe tyramina
më β-naftol. Përcaktimi i aminave biogjenike është i mundur gjithashtu duke përdorur një
analizues të amino acideve, mirëpo përcaktimi nuk është shumë selektiv sepse në të njëjtën kohë
përcaktohet edhe të gjitha amino acidet të cilat zakonisht janë paraardhës të aminave biogjenike.
2.6.1. Metodat elektrokimike
Të gjitha metodat e trajtuara më lart të cilat janë raportuar si metoda për përcaktimin e aminave
biogjenike kryesisht vuajnë nga disa të meta siç është nevoja për derivime të njëpasnjëshme të
cilat marrin shumë kohë, riprodhueshmëria e ulët e rezultateve dhe e metodës në përgjithësi,
interferencat dhe problemet që lidhen me stabilitetin e produktit derivues. Për më shumë, pajisjet
e nevojshme janë të shtrenjta dhe puna më to kushton shumë. Në të kundërtën, metodat
elektroanalitike kanë shumë përparësi siç janë: thjeshtësia, precizioni, çmimi i ulët i analizës dhe
aparaturës si dhe koha e shkurtër e analizës. Gjithashtu, sistemet elektroanalitike janë shumë të
përdorshme dhe mirëmbajtja e tyre është shumë e thjeshtë.
Duke përdorur metodat elektrokimike si kronopotenciometrinë është arritur që me anë të
elektrodave te modifikuara të karbonit të bëhet përcaktimi i histaminës edhe në mjedise reale si
në djathë dhe mish të përpunuar.
Është raportuar po ashtu si alternativë edhe aplikimi i elektrodave të bazuara në vendosjen e
enzimave (biosensori), amino-oxidazës dhe dehidrogjenazës në përcaktimin e histamines me
metodat amperoemtrike [86, 77].
Në këtë kontekst, biosensorët ofrojnë analiza të shpejta dhe vlerësohen si mjaft specifikë [88] që
kryesisht janë të bazuar në përdorimin e enzimës aminë oksidazës, e cila bën konvertimin e
analitit në aldehidin korespondues kur lirohet gjithashtu NH3 dhe H2O2 (Ek. (1)).
(1)
Konsumimi i O2 [89] ose edhe gjenerimi i H2O2 [90, 91] zakonisht monitorohen duke përdorur
vetitë e tyre elektrokimike të cilat mund të jenë pjesë e reaksioneve të ndryshme red-okse duke
prodhuar një rrymë të caktuar e cila është ekuivalente më sasinë e histaminës.
Megjithatë, përcaktimi i peroksidit të hidrogjenit kërkon aplikimin e një potenciali të lartë gjë e
cila mund të provokojë edhe oksidimin apo reduktimin e substancave të tjera të cilat mund të
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veprojnë si interferenca. Nganjëherë përdorimi i disa mediatorëve redoks [92] e bën të mundur
përcaktimin e H2O2 edhe në aplikim e potencialeve më të ulëta, e që kjo është një strategji e
zakonshme për të ndërtuar një biosensor amperometrik. Mirëpo, imobilizimi i enzimave është një
proces i vështirë i cili mund të rezultojë ne uljen e aktivitetit të enzimës, të shmang kushtet për
një aktivitet optimal të saj ose edhe të humbasë plotësisht aktivitetin. Në ndërkohë përgatitja apo
konstruktimi i një biosensori merr mjaft kohë dhe shumë shpesh jep përgjigje me një
riprodhueshmëri jo të kënaqshme.
Gjithashtu është raportuar edhe aplikimi i disa metodave tjera elektrokimike për përcaktimin e
histaminës [93] përfshirë derivatizimin e histaminës me o-ftalaldehidë dhe 2- merkaproetanol të
cilat japin disa produkte komplekse të cilat pastaj mund të oksidohen elektrokimikisht. Nuk ka
shumë të dhëna apo punime [94-99] për oksdimin direkt elektrokimik të histaminës në elektrodat
e thjeshta, klasike dhe të pamodifikuara siç është elektroda e platinit, arit, elektroda e karbonit të
qelqëzuar ose elektrodat e modifikuara heterogjene të karbonit. Një punim[100] përshkruhet
voltametria ciklike dhe analizat me injektim në rrjedhje si metoda elektroanalitke dhe përdorimin
e elektrodave të diamantit të mbushura me boron dhe elektrodave të karbonit të qelqëzuar për
karakterizimin e sjelljeve elektrokimike të histaminës por jo për përcaktimin sasior të saj
Tabela 2.6. Një pasqyrë e metodave elektrokimike të përdorura paraprakisht për
përcaktimin e histaminës.
Teknika
Përcaktim
amperometrik në FIA
Voltametria ciklike
Përcaktimi
kronopotenciometrik
Kronopotenciometria
Kronopotenciometria

Përcaktim
amperometrik në FIA

Elektroda e
punës
Elektroda e
platinës
Ultramikroelek
troda e Au
Elektroda e
qelqit të
karbonit
Elektrodë ari
Elektroda e
qelqit të
karbonit në
formë të diskut
planar
Elektroda e
qelqit të
karbonit

Potenciali i
punës
+ 700 mV vs.
Ag / AgCl
+ 900 mV vs.
Ag / AgCl
0 – 500 mV

Modifikimet

Literatura

Diaminë oksidaza
(DAO)
E pamodifikuar

[91]

Film nikeli

[97]

-0.2 – 1350 mV
+400 mV vs.
Ag / AgCl

E pamodifikuar
Film i hollë
merkuri

[96]
[99]

+ 200 mV vs.
Ag / AgCl

Histaminë
dehidrogjenaza e
imobilizuar

[101]
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Përcaktim
potenciometrik
Përcaktim
amperometrik

Përcaktim
amperometrik

Elektrodat e
ngurta jonselektive
Elektroda e
karbonit e
printuar në
shtresë të hollë

Elektroda e
karbonit e
printuar në
shtresë të hollë

Membranë
polimere
-50 mV vs. Ag
/ AgCl

+400 mV vs.
Ag / AgCl

[94]

[87]
Imobilizimi i
diaminë oksidazës
(DAO) dhe
enzimës bimorehorseradish
peroksidazës
(HRP)
MnO2 dhe
enzimë bimore
(pea seedling)
aminë oxidaza

[102]

Metodat e mëhershme elektrokimike të përdorura për përcaktimin e histaminës në shumicën e
rasteve përfshinë edhe modifikimin e sipërfaqes të elektrodës së punës (Tabela 2.6). Duke
përdorur modifikues kimik ose modifikues biologjik në sipërfaqen e elektrodës bën që të
përmirësohet kufiri i detektimit dhe në disa raste edhe selektiviteti i sensorit. Por modifikimi i
sipërfaqes ka edhe të meta. Riprodhueshmëria e rezultatit është një ndër të metat kryesore në këtë
pikë; gjithashtu edhe mirëmbajtja e sipërfaqes është shumë më e vështirë dhe më e komplikuar
krahasuar më elektrodat e pamodifikuara.
Në këtë punim elektrodat e karbonit të printuara në shtresë të hollë dhe të modifikuara më ReO2
janë përdorur si një detektor elektrokimik në analizat më injektim në rrjedhje duke përdorur
amperometrinë hidrodinamike si metodë elektroanalitike. Modifikuesi (ReO2) është përdorur si
modifikuesi i materialit të elektrodës e jo si një modifikues sipërfaqësor. Në një potencial
konstant (-100V) i aplikuar në sipërfaqën e elektrodës ku edhe ndodh oksidimi ose reduktimi i
analitit duke e matur pastaj rrymën e cila është ekuivalente më përqendrimin e analitit.
Si përfundim, metodat elektroanalitike ofrojnë një mundësi të mirë për një përcaktim të shpejtë
të histaminës, të ndjeshëm dhe të thjeshtë. Ndërsa sfidë për këto metoda mbetet selektiviteti në
nivle të kënaqshëm në rastet kur përdorën në përcaktimin e analitit në këtë rast aminave
biogjenike në mostrat me prejardhje natyrale ku edhe përbërja e tyre është shumë komplekse.
2.7. Metoda referente
Një metodë e thjeshtë dhe e shpejtë për përcaktimin kolorimetrik të histaminës në salcën e
peshkut është aplikuar si metodë referente. Metoda e propozuar nga Patange et al., është
adoptuar me disa modifikime minore. Është ndjekur mënyra e veprimit të unazës së imidazolit në
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molekulën e histaminës me reagjentin p-fenildiazonium sulfonatin duke dhënë një produkt të
ngjyrosur i cili pastaj është përdorur për vlerësimin e nivelit të histaminës në mostrat e përdorura.
Procesi i diazotimit është kryer duke reaguar acidi sulfanilik më jonin nitrozonium nën kushte të
lehta acide. I gjithë ky proces është përmbledhur në tre stade si në vijim:
(1) Reaksioni i acidit sulfanilik me karbonatin e natriumit. Ky hap krijon grupet –NH2 të
lira.

(2) Diazotimi: reaksioni i sulfanilatit të natriumit më nitritin e natriumit (NaNO2) dhe
HCl. Ky reaksion përfshinë atakimin e grupit NO+ më azotin në unazën aromatike, e
përcjellur më lirimin e ujit.

(3)

Diazobashkimi: në këtë rast, kripa e diazoniumit reagon më histaminën duke
dhënë një produkt kromogjen, një azo ngjyrë.

Figura 2.7. Reaksionet e përfshira në përcaktimin e histaminës më acidin sulfanilik si
agjent kompleksues [103].
Produkti i ngjyrosur absorbon në gjatësinë optimale të valës 496 nm [75].
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2.8.

Studimet me acidet nukleike

Elektrokimia direkte e acideve nukleike ka inspiruar një interesim të madh për rëndësinë e tyre
domethënëse në bioanalitikë dhe në shkencën e jetës [104, 105]. Ato mund të përdorën si mjet në
njohjen dhe monitorimin e shumë komponimeve më interes të caktuar analitik.
Guanina (G) dhe adenina (A) janë një ndër dy bazat më të rëndësishme purine që ekzistojnë në
acidin dezoksiribonukleik, të cilat participojnë në proceset shkëmbyese të energjisë, si
bashkëfaktor metabolik dhe sinjalizues qelizash.
Ndryshimet anormale të guaninës dhe adeninës në acidin dezoksiribonukleik është menduar që
mund të kenë lidhshmëri në ndryshimin dhe mungesën e sistemit imunitar. Gjithashtu
ndryshimet e përqendrimeve të guaninës dhe adeninës në acidin dezoksiribonukleik mund të
konsiderohen si indikator i sëmundjeve të ndryshme siç është karcinoma ose sëmundjet e
mëlçisë. Kështu që, është më interes të madh të gjenden metoda të ndjeshme për analizën e
këtyre bazave në acidin dezoksiribonukleik.
Duke i njohur përparësitë e metodave elektroanalitike siç janë ndjeshmëria e lartë, thjeshtësia në
realizimin e analizës, përgjigja e shpejtë, kosto e ulët dhe koha relativisht e shkurtër në kushtet
primare apo in situ, janë përgatitur lloje te ndryshme të elektrodave kimikisht të modifikuara për
të bërë hulumtime rreth këtyre molekulave me rëndësi analitike duke u bazuar në oksidimin
elektrokimik të tyre, në veçanti të adeninës dhe guaninës.
Vetitë elektroaktive të acideve nukleike së pari janë zbuluar gjatë punës me elektrodat e merkurit
duke e hapur rrugën për studime të mëtejshme të spirales së dyfishtë të ADN-së [106]. Sjellja e
drejtpërdrejtë e acideve nukleike në elektrodat e ndryshme të ngurta siç janë elektrodat e karbonit
të qelqëzuar, elektrodat e grafitit ose elektrodat e modifikuara më gjerësisht janë raportuar dhe
analizuar [104, 107-109]. Grupet elektroaktive të AND-së janë radikalet e adeninës dhe guaninës
[110 mund të japin një transferim direkt (pa ndonjë modifikim specifik) dhe të ngadalshëm të
elektroneve në elektrodat e punës. Por në këtë rast ndjeshmëria është e vogël. Në vitet e fundit,
janë fabrikuar lloje të ndryshme të elektrodave kimike të modifikuara për të studiuar dhe
hulumtuar elektrokiminë direkte të acideve nukleike dhe nukleozideve të cilat lidhen më to.
Gjithashtu është studiuar elektrokimia e adeninës në elektrodat me bazë karboni, e cila ka dhënë
rezultate për analizën e njekohësishme te adeninës dhe guaninës nga AND-ja e denatyruar [111].
Huang et al. ka demostruar që guanina jep një pik oksidimi shumë të mirë dhe mjaft të ndjeshëm
tek elektrodat e pastës së karbonit të modifikuara me montmorillonitë natriumi [112]. Përcaktimi
i njëkohëshëm i adeninës dhe guaninës është bërë gjithashtu në plazmën e gjakut të njeriut dhe
në urinë duke përdorur si metodë elektrokimike voltametrinë më puls diferencial dhe si elektrodë
pune elektrodat e modifikuara të karbonit të qelqëzuar [113]. Janë bërë edhe hulumtime të tjera
në lidhje më elektrokiminë direkte të AND-së, konkretisht guaninës dhe adeninës në elektrodat e
modifikuara me një film të nanostrukturuar duke zhvilluar një teknikë të avancuar dhe të
ndjeshme për matjet e AND-së indigjene apo natyrale [114]. Janë gjetur dhe aplikuar gjithashtu
elektrodat e modifikuara nga një material në përbërjen e të cilit janë nanotubat e karbonit,
gjithashtu për përcaktimin e njekohësishëm të adeninës dhe guaninës [115, 116].
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Në këtë studim janë bërë disa matje paraprake me të gjitha bazat e acideve nukleike (adenina,
guanina, cytosina, tymina dhe uracili) dhe ADN-nën duke përdorur elektrodat e printuara të
karbonit të modifikuara më ReO2. Janë arritur rezultate të kënaqshme, në veçanti më adeninën
dhe AND-nën e pastër, gjë e cila mund të na orjentojë për zhvillimin e një metode të re për
përcaktimin e acideve nukleike.
2.9. Salca e peshkut
Salca e peshkut është një lëng më ngjyrë të kafet të pastër më shije të njelmët dhe më aromë të
lehtë peshku. Në përgjithësi, metoda më e përshtatshme dhe me e zakonshme e cila është
përdorur dhe përdoret për ta prodhuar këtë produkt është mbajtja e peshkut të kripësuar në tërësi
në një rezervuar në temperatura të larta për 9 deri 12 muaj ku gjatë kësaj kohe zhvillohet dhe
përfundon procesi i hidrolizës [117].
Tailanda është prodhuesi më i madh i salcës së peshkut [118]. Prodhimi i këtij produkti brenda
një viti arrin vlerën deri në 400 milion litra. Përafërsisht janë rreth 100 kompani të prodhimit të
salcës së peshkut, megjithëse vetëm 20 prej tyre e mbulojnë pothuajse 80 % të tregut.
Sosi i peshkut kryesisht prodhohet nga disa lloje të peshkut siç janë Anchovies (Stolephorus
spp.), Mackerel (Rastrelliger spp.) dhe Herring (Clupea spp.) [119]. Tradicionalisht, sosi i
peshkut është prodhuar duke përzier një pjesë kripë më dy ose tri pjesë peshk, megjithëse, raporti
kripë / peshk mund të jetë i ndryshëm në regjione të ndryshme. Përgjatë fermentimit, hidroliza e
proteinave është zhvillohet nga enzima endogjene proteinaza e cila gjendet në muskujt e peshkut
dhe traktin digestiv mirëpo gjithashtu kjo enzimë prodhohet edhe nga bakteriet halofilike [120].
Ky proces zakonisht merr shumë kohë deri sa të përfundoj procesi i tretjes poashtu gjatë kësaj
kohë fitohet edhe shija dhe ngjyra e salcës së peshkut.
Më së shumti përdorët në Azinë Juglindore, zakonisht si shtesë gjatë ushqimit, por ka vende të
ndryshme dhe klasa të ndryshme njerëzish në regjion, që këtë e përdorin si burimin kryesor të
proteinave në dietën e tyre. Duke u nisur nga përmbajtja prej 20 g / L azot, ku 16 % i tij është në
formë të amino acideve më të drejtë mund të konsiderohet si një burim i rëndësishëm i
proteinave.
Shumë shpesh ky lloj produkti, pra sose të ndryshme të peshqve, është e njohur që mund të
përmbajnë nivele të lartë të histaminës e cila mund të mvaret nga lloji i peshkut apo edhe mund
të rrjedh nga procesi i pakontrolluar i ferementimit që është përdorur për të prodhuar sosin e
peshkut. Formimi i nivelit total të histaminës në peshk dhe produkte të peshkut siç është sosi i
peshkut është i lidhur siq u tha edhe më lartë nga lloji i peshkut, përmbajtja e histidnës së lirë në
muskujt e peshkut e që është amino acidi korespondues nga i cili edhe prodhohet histamina,
prezenca e enzimës bakteriale dekarboksilazës e cila edhe e zbërthen histidinën dhe kushtet
mjedisore të cilat mund të kontribuojnë në formimin e histaminës nga procesi i dekarboksilimit
bakterial [121]. Ky proces dhe niveli i histaminës mund të evoluojë nëse mbahet në temperature
të rritura dhe gjithashtu evoluon edhe më kohës e qëndrimit. Kështuqë, histamina mund të
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akumulohet në peshk dhe produkte të tij të cilat janë prodhuar nga peshku i abuzuar dhe i trajtuar
në mënyrë joadekuate.
Është dhënë një limit maksimal për histaminën në sosin e peshkut nga Agjencia Kanadeze për
inspektim të peshkut në vlerën prej 200 mg / L përderisa Shtetet e Bashkuara dhe Administrata e
Barërave e kanë caktuar si limit nivelin prej 500 mg / L (FDA, 2001 a, b) [122]. Ka të dhëna
[123] rreth prodhimit të histaminës në sosin e peshkut që e konfirmon që sosi i peshkut i
prodhuar nga peshku i pa ngrirë përmban nivel më të lartë të histaminës sesa ai i prodhuar nga
peshku i ngrirë më parë.
Si përfundim, kualiteti i peshkut të papërpunuar i cili përdorët si material bazë për prodhimin e
këtij produkti, poashtu edhe teknikat e kriposjes janë faktor të rëndësishëm në kontrollimin e
nivelit të histaminës në produktet e salcës së peshkut.
Niveli i histaminës në produktin final është kombinim i histaminës në peshkun ende të
papërpunuar dhe prodhimin e saj gjatë fermentimit. Gjithashtu është aluduar që enzima
dekarboksilazë e histidinës që është formuar në materialin e papërpunuar para hapit të
fermentimit është përgjegjëse për formimin e histaminës gjatë fermentimit.
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3.

Pjesa eksperimentale
3.1.

Kemikatet dhe reagjentët

Në tabelën 3.1. janë listuar shumica e reagjentëve dhe kemikaleve të cilat janë përdorur gjatë
punës ekperimentale në këtë punim.
Tabela 3.1. Lista e reagjentëve të përdorur më informatat kryesore komerciale si dhe ato
kimike.
Reagjentët

Numri i produktit

Kompania

Natriumdyhidrogjenfosfati
– Monohidrat ≥ 98%
(NaH2PO4 x H2O)

T878.2

Carl Roth GmbH +Co.KG

Dy –
Natriumhidrogjenfosfati –
Heptahidrat ≥ 98%,
(Na2HPO4 x 7H2O)

X987.2

Carl Roth GmbH +Co.KG

Dyhidroklurur 1,4 Diaminobutani
(Putrescina) ≥ 99%

32810

Fluka

Dyhidroklurur 1, 5 –
Diaminopentani
(Kadaverina) > 98%

C8561

SIGMA ALDRICH
CHEMIE GmbH

Hidroklorur tiramina,
minimum 99%;

T2879

SIGMA ALDRICH
CHEMIE GmbH

Hidroklorur tryptamina,
99%;

246557

SIGMA ALDRICH
CHEMIE GmbH

Hidroklorur serotonina,
99%; C10H12N2O·HCl

B21263

Alfa Aesar & Co KG, A
Johnson Matthey
Company, Germany

L-Acidi laktik, anhydrous,
98%; C3H6O3

L13242

Alfa Aesar & Co KG, A
Johnson Matthey Company,
Germany
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Oksidi i reniumit(VI),
99, 9% (bazë metalike),
ReO3

62109

Alfa Aesar & Co KG, A
Johnson Matthey Company,
Germany

Oksidi i reniumit (IV) ,
99, 9% (bazë metalike),
ReO2

11100

Alfa Aesar & Co KG, A
Johnson Matthey Company,
Germany

Kloruri i reniumit (III),
ReCl3

13230

Alfa Aesar & Co KG, A
Johnson Matthey Company,
Germany

Oksidi i reniumit (VII)
99.995 % (bazë e mataleve
të rralla)

515736

SIGMA ALDRICH
CHEMIE GmbH

Acidi sulfanilik
(C6H7NO3S)

686

MERCK

Nitriti i natriumit kristalor
(NaNO2) pro analysis.

6549

MERCK

Histamina ≥ 99%

H7125

SIGMA ALDRICH
CHEMIE GmbH

Acidi dezoksiribonukleik
(nga sperma e peshkut)

74782

SIGMA ALDRICH
CHEMIE GmbH

Adenina ≥ 99%

A8626

SIGMA ALDRICH
CHEMIE GmbH

Uracili ≥ 99%

U0750

SIGMA ALDRICH
CHEMIE GmbH

Guanina

G6779

SIGMA ALDRICH
CHEMIE GmbH

Cytosina ≥ 99%

C3506

SIGMA ALDRICH
CHEMIE GmbH

Timina ≥ 99%

T0376

SIGMA ALDRICH
CHEMIE GmbH

BioUltra
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Oktilamina ≥ 99.5%

74988

Fluka Chemika

Imidazoli

288324

Fluka AG, Buchs SG

≥ 99% puriss. p. a.
Karbonati i Natriumit,
anhydrous (Na2CO3) pro
analysis

MERCK

Acid klorhidrik
(i ngopur)37%

Carl Roth GmbH +Co.KG

3.1.1. Kemikatet / Materialet speciale
Pudër grafiti
RW-B spectroscopic grade (RINGSDORFF-WERKE GMBH BONN-BAD GODESBERG,
höchster Reinheitsgrad, Spectralkohle-Pulver)
Vaj Parafine
Liquid for spectroscopy, Uvasol®, 0.84-0.89 kg/L, Merck 1.07161.0100
Ngjyrë konduktive për përdorim në procesin e printimit në shtresë të hollë
Electrodag 421 SS, Acheson
Ngjyrë argjendi
Silver conductive paint, RS 186-3600 Northlands NN17 9RS, UK (qëllimi i përdorimit që të
arrihet kontakt elektrik për elektrodat e printuara në shtresë të hollë)
Nafion
Tretësirë rrëshire e perflouruar (masa 5 % në alkoole alifatike të ulëta dhe 15-20 % ujë,
ALDRICH 274704)
Diaminë Oksidazë
E ekstraktuar nga veshkat e derrit ≥ 0.05 unit/mg e ngurtë; D7876; duhet të ruhet në ngrirje të
thellë; SIGMA ALDRICH CHEMIE GmbH
Glutaraldehyde
25 % Shkalla praktike R1009 AGAR SCIENTIFIC LTD
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Salcë peshku
Tri lloje të ndryshme (SQUID, TIPAROS, NAM PLA OYSTER); Përbërësit: ekstrakt nga
peshku anchovy, ujë, kripë, sheqer; Produkt nga Tailanda.
3.1.2. Tretësirat e punës
Uji:
Gjatë gjithë punës eksperimentale, është përdorur ujë më pastërti të lartë i përgatitur duke
përdorur sistemin e kolonave jonëkëmbyese Milli-Q (Elix 3).
Tretësira puferike:
Puferi fosfat (0.1 M) i cili është përdorur gjatë gjithë kohës si mjedis i punës është pregatitur
duke përzier tretësirat ujore (0.1 M) të dyhidrogjen fosfatit të natriumit (NaH2PO4 x H2O) dhe
dynatriumhidrogjenfosfatit (Na2HPO4 x 7H2O) duke rezultuar në një tretësirë më pH e kërkuar
(7.5).
Tretësira e histaminës:
Tretësira bazë e histaminës (1000 mg/L) është pëgatitur duke tretur 0.1 g të histaminës në 100
mL të tretësirës së puferit i cili luan rolin e tretësit mbështetës dhe pastaj ruhet në 4oC kur nuk
është në përdorim. Tretësirat më përqendrime më të vogla janë përgatitur pak minuta më herët
para përdorimit.
Tretësirat e aminave të ndryshme:
Të gjitha tretësirat bazë të aminave tjera të cilat janë përdorur për punën kërkimore në këtë
punim (putrescina, kadaverina, tyramina, tryptamina, serotonina, L- acidi laktik, adenina,
guanina, citosina, uracili, timina, oktilamina, L-alanina, 3, 4 - dyhydroksifenilalanina, imidazoli,
ksantina, acidi uric) janë pregatitur në përqendrim 100 mg/L duke i tretur 0.01 g të kripës
koresponduese në 100 mL pufer fosfat (Na2HPO4 / NaHPO4 0.1 M) i cili është përdorur si tretës
bazë gjate gjithë punës, dhe tretësirat përkatëse janë ruajtur në 4oC kur nuk kanë qenë në
përdorim.
Tretësira e reagjentit p-fenildiazonium sulfonat-it:
Ky reagjent, p-fenildiazonium sulfonati i cili është përdorur gjatë matjeve fotometrike, është
përgatitur duke i përzier 1.5 mL 0.9 % (w/v) nga acidi sulfanilik më parë i ftohur më acidin
klorhidrik 4 % dhe më 1.5 mL 5 % (w/v) të nitritit të natriumit në një shishe standard prej 50 mL
duke e mbajtur në banjo akulli për 5 mimuta. Pas 5 minutash janë shtuar edhe 6 mL të tjera të
nitritit të natriumit 5 % dhe janë lënë përseri për 5 minuta tjera. Ena është mbushur deri në 50
mL më ujë të destiluar paraprakisht të ftohur. Reagjenti ka qenë gati për përdorim pasiqë është
mbajtur për 15 minuta në banjo akulli dhe ka qenë stabil vetëm për 12 orë.
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3.2.

Aparatura

3.2.1.

Voltametria në celulë trielektrodëshe

Sistemi i voltametrisë në celulë trielektrodëshe i cili është përdorur për matje voltametrike
përbëhej nga potenciostati (PalmSens, Electrochemical Sensor Interface) i lidhur me një laptop
kompjuter ku është përdorur softveri korespondues për analizën e të dhënave.
Elektrodat e pastës së karbonit (Carbon paste electrodes CPEs), të modifikuara dhe të
pamodifikuara janë përdorur si elektroda të punës.
Si elektrodë referente është përdorur elektroda standarde e Ag/AgCl (Referenz IRAS 120301).
Teli i platinit ka shërbyer si elektrode ndihmëse. Në figurën 3.1 është paraqitur një fotografi e
këtij sistemi trielektrodësh e marrë në vendin e punës në laborator e cila është përdorur për
matjet voltametrike gjatë këtij studimi.

Figura 3.1. Bashkësia e celulave e përbëre prej tri elektrodave të cilat janë përdorur për
matjet voltametrike.
3.2.2. Sistemi i analizës me injektim në rrjedhje
Të gjitha matjet elektrokimike në sistemin analizës me injektim në rrjedhje janë realizuar duke
përdorur celulën elektrokimike me hapje të ngushtë që e mundëson inkorporimin e elektrodave të
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printuara në shtresë të hollë si elektroda pune në këtë celulë specifike (0.19 mm CC5, BAS).
Pamja e zbërthyer e kësaj celule dhe mënyra e lidhjes është treguar në figurën 3.2.

Figura 3.2. Skica përmbledhëse e montimit të celulës tipike më shtresë të hollë në rrjedhje
(A) dhe pamja e saj nga lart (B) [124].
Ky sistem i analizës me injektim në rrjedhje përbëhet nga pompa peristaltike (Pharmacia Fine
Chemicals, Sweden) e lidhur me një sistem kontrollues (Waters 600E), një valvulë për injektimin
e mostrës (5020 Rheodyne, Cotati, CA, USA) dhe detektori elektrokimik me hapje të ngushtë
(LC 4C, BAS, West Lafayette, Indiana, USA) si celulë nëpërmes së cilës mundësohet rrjedhja
(CC-5, BAS) e cila pastaj është e lidhur me elektroanalizuesin (BAS 100B). Elektroda e punës
është përforcuar duke përdorur bllokuesin e pasmë nga Tefloni, i cili vendoset në sipërfaqen e
pasme të elektrodës, ndërsa në mes të elektrodës së punës dhe asaj ndihmëse bllokuese futet një
shtresë e hollë plastike më gjerësi të caktuar. E gjithë kjo mbyllet me një mekanizëm lirues të
shpejtë. Kontakti elektrik është arritur duke e ngjyrosur njërën anë (skaj) të elektrodës së printuar
(SPCE) me ngjyruesin përcjellës të argjendit (Electro lube Ltd, Wargrave Berkshire, UK), e cila
pastaj lidhet përmes një kapëseje metalike në formë krokodili. Për përpunimin e të dhënave është
shfrytëzuar Softveri BAS 100 W, versioni 2.
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3.2.3. Matjet fotometrike
Për matjet optike është përdorur një spektrofotometër UV-Visible (VARIAN, INC. Cary 50) me
ndihmën e një softveri standard (Cary WinUV). Në figurën 3.3 është paraqitur fotografia e
spektrofototmetrit të lartëpërmendur.

Figura 3.3. Fotometri Varian Cary 50 i përdorur për matjet fotometrike.

3.3.

Procedurat

3.3.1. Përgatitja e elektrodave
Elektrodat e pamodifikuara të pastës së karbonit
Pasta e pamodifikuar e karbonit është përgatitur duke shtuar 380 µL nga vaji i parafinës në 1 g
pudër karboni më pastërti të lartë dhe butësisht është përzier më shtypës agati në një havan agati
derisa është arritur të përfitohet një masë homgjene e pastës. Tubat e Teflonit (me diametër të
brendshëm 4.27 mm dhe diametër të jashtëm 5.50 mm) kanë shërbyer si trup i elektrodës ku në
brendësi të saj është paketuar pasta ku sipërfaqja polirohet me sipërfaqe të lëmuar plastike (PTFE)
ose më letër filtruese të thatë. Teli prej bakri, i cili kalon përmes qendrës së tubit shërben si kontakt
elektrik.
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Elektrodat e pastës së karbonit të modifikuara me Re2O3, ReO2, ReO3 dhe Re2O7
Elektrodat e pastës së karbonit të modifikuara më ReO2 janë përgatitur duke e zëvendësuar
sasinë koresponduese të pudrës së karbonit (5.0 % m / m) me ReO2, pastaj shtohet vaji i
parafinës dhe përzihet në të njëjtën formë sikurse ajo e pamodifikuar derisa të arrihet gjithashtu
një masë homogjene.
Në të njëjtën kohë janë përgatitur edhe tri elektroda me modifikues të ndryshëm si Re2O3, ReO3
dhe Re2O7. Elektrodat e pastës së karbonit të modifikuara me ReO3, Re2O7 janë përgatitur në
mënyrë krejtësisht të njëjtë sikurse ajo me ReO2. Ndërsa në rasin e Re2O3 meqënë ky oksid nuk
është i disponueshëm në treg në këtë formë është bërë hidroliza e klorurit përkatës ReCl3 [125]. 4
mL të ReCl3 2.5 % janë vluar per disa minuta, produkti është filtruar dhe është tharë në
temepraturë dhome për disa orë i cili pastaj është përdorur në rolin e modifikuesit. Në të gjitha
rastet pasta paketohet në folenë e tubit të Teflonit e cila pastaj polirohet në një sipërfaqe të
lëmuar plasitke. Në figurën 3.1. mund të shihen pajisjet kryesore për përgatitjen, marrjen dhe
mbushjen e trupit të elektrodave.

Figura 3.5 Mjetet e nevojshme laboratorike për përgatitjen e elektrodave të pastës së
karbonit [41].
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Elektrodat e printuara në shtresë të hollë – te pamodifikuara
Maska (rrjeta), me hapjen e nevojshme për printimin e sensorëve dhe më trashësi të përcaktuar
(zakonisht rreth 20-100 µm), është vendosur mbi materialin inert mbështetës të qeramikës (Coors
Ceramic GmbH, 113x166x0.635 mm alumina plate, No. CLS 641000396R), mbi të cilën me
ndihmën e pajisjes për printim në shtresë të hollë, është shpërndarë ngjyra e karbonit
(Electrodage 421 SS, Acheson). Për printimin e elektrodave në shtresë të hollë është përdor
printeri gjysmë automatik (SP-200, MPM, Franklin, MA,USA). Procesi i printimit në mënyrë të
skicuar është dhënë në figurën. 3.6. Pas printimit elektrodat janë tharë për 24 orë në errësirë,
ndërsa para së të përdorën për matje në njërin skaj të tyre është vendosur materiali përcjellës me
bazë argjendi për të siguruar kontakt të mirë elektrik gjatë punës.

Figura 3.6. Procesi i mbulimit të elektrodave më printim mbi bazën e fortë të qeramikës.
Elektrodat e printuara në shtresë të hollë – të modifikuara me ReO2
Për modifikimin e elektrodave të karbonit të mbuluara më printim (SPCEs) ngjyra e karbonit
është përzier me ReO2. 0.05 g të dyoksidit të reniumit janë shtuar në 1 g të ngjyrës së karbonit
(Electrodag 421 SS, Acheson). Përzierja e ngjyrës së oksidit është përzier për 10-30 minuta më
një thupër qelqi ose me një spatul metalike dhe në fund është trajtuar për 3 - 30 minuta në banjo
me ultratinguj (Transsonic 700/H, Elma®). Përzierja e fituar është përdorur menjëherë për
pregatitjen e elektrodave. Elektrodat e printuara janë tharë në temperature dhome një natë
përpara se ato të përdorën për matje.
Elektrodat e printuara të karbonit të modifikuara me ReO2 dhe Diaminë Oksidazë
(biosensori për histaminën)
Të gjitha elektrodat e lartpërmenduara kanë qenë pa ndonje modifikim biologjik. Për pregatitjen
e një biosensori për histaminën sipërfaqja e elektrodës së printuar të karbonit është mbuluar më
një shtresë të hollë të tretësirës së enzimës diamino oxidazë. Për të përgatitur tretësirën e
membranës së enzimës, vëllimet e nevojshme të etanolit (80 µL), Nafionit® (40µL), ujit (80 µL)
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dhe tretësirës së enzimës (40µL) janë përzier në një radhë të tillë në tub special plastik (1.5 mL
micro centrifuge tubes, cat. No. 616.201, Greiner Labor Technic) e cila pastaj është përzier në
një përzierse (REAX Top Heidolph, Germany) për 5 minuta derisa është përfituar një tretësirë
homogjene.
Tretësira bazë e Nafionit®e cila është përdorur për përgatitjen e membranës paraprakisht është
neutralizuar deri në pH 7.5 duke u bazuar në rekomandimet e literaturës [126, 127] që të
përfitohet tretësirë e neutralizuar e Nafionit®. Kjo është bërë duke përdorur tretësirën e
përqendruar të amoniakut të përzier më ujë në raport 1:3 e cila është shtuar me pika deri në pH-ja
e 7.5 duke e monitoruar më një letër indikatore universale të pH. Është përgatitur sasi e
mjaftueshme për disa biosensor dhe është ruajtur në shishe speciale plasitke në temperaturë
dhome. Tretësira e diamino oksidazës (120 mg/L) është përgatitur pak para se të përdoret në
përgatitjen e membranës.
Tretësira e përgatitur për formimin e membranës enzimatike është ruajtur në temperaturë +40C
në një enë të izoluar më parafilm. 5 μL nga përzierja e rezultuar është vendosur direkt mbi
pjesën aktive (elektroda e modifikuar me ReO2) të sipërfaqes (~0.40 cm2 area, Fig.3.7) së
elektrodave të printuara të karbonit në shtresë të hollë. Pas tharjes në ambient të hapur për disa
sekonda mbi të është shtuar një përsëri 5 μL nga përzierja e cila është lënë për tu tharë dhe pastaj
është futur në sistemin e analizës me injektim në rrjedhje (FIA).

Figura 3.7. Vendosja e shtresës së enzimës mbi sipërfaqën e elektrodës së printuar të
karbonit.
3.3.2. Interferencat
Ndikimi interferues i putrescinës, kadaverinës, tyraminës, tryptaminës dhe serotoninës është
studiuar duke kryer matjet në përqendrime te ndryshme prej 50, 100 dhe 500 mg/L. Matjet janë
realizuar në dy mënyra të ndryshme, në mungesë dhe në prani të histaminës.
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Para çdo injektimi të tretësirës së interferuesit në sistemin në rrjedhje, së pari është injektuar
tretësira e histaminës (100 mg/L) dhe është matur ndryshimi i sinjalit si dhe ndryshimet e
mundshme të pakthyeshme të sipërfaqes së elektrodës.
3.3.3. Përgatitja e mostrave
Mostrat e salcës së peshkut janë holluar me tretësirën e puferit fosfat para se te përdoren për
matjen e nivelit të histaminës në sistemin e analizës më injektim në rrjedhje dhe në ato optike
UV-VIS. Për të kryer matjet në analizën me injektim në rrjedhje ka qenë e nevojshme që mostrat
të hollohen 100 herë në mënyrë që të punohet në zonën lineare të punës së sensorit. Në mënyrë të
njëjtë janë përgatitur të tri mostrat e përdorura.
Për matjet në UV-VIS faktori i hollimit ka qënë 1: 200 sepse mostrat kanë qënë të ngjyrosura
dhe efekti i bashkëabsorbimt në përqendrime më të ulëta ka qënë shumë i ulët apo gati i
papërfillshëm.
3.3.4. Voltametria ciklike
Voltamogramat ciklike janë regjistruar në dy rende të ndryshme potencialesh; e para ka qenë
duke filluar nga -1.0 V duke vazhduar në drejtimin e kundërt deri në 1.0 V dhe në rastin e dytë
voltamogramet ciklike janë regjistruar në një rend më të ngushtë potencialesh duke filluar nga
-0.2 V në drejtim të potencilait të kundërt deri në 0.2 V. Shpejtësia e ndryshimit të potencialit ka
qënë 100 mV/s, dhe zakonisht janë regjistruar të paktën tre cikle.
Si elektrolit indiferent në këto matje është përdorur puferi fosfat 0.1 M (pH 7.5). Pas përfundimit
të ciklit të parë, është shtuar sasia prej 50 mg/L e histaminës dhe cikli i dytë voltametrik është
regjistruar mbi të parin duke e parë kështu ndikimin e analitit në rrymën e fituar.
Pas përfundimit të matjeve me një lloj elektrode, materiali mbushës i elektrodës është ndërruar
më pastën e karbonit të modifikuar më modifikuesin tjetër dhe në të njëjtën kohë është pastruar
dhe rimbushur ena e qelqit më pufer për matjet e reja. Në këtë mënyrë janë kryer matjet për 5
llojet e ndryshme te elektrodave të pastës së karbonit.
3.3.5. Analizat me injektim në rrjedhje
Analizat me injektim në rrjedhje janë bërë në potenciale të ndryshme duke filluar nga - 300 mV e
deri në 200 mV duke e përdorur amperometrinë hidrodinamike (rryma e fituar në kushtet e një
potenciali konstant) si metodë analitike. Analiti i përdorur (100 mg/L) është injektuar në rrjedhën
e vazhdueshme të tretësirës indiferente (puferi fosfat) kohë pas kohe në vëllim të caktuar.
Shpejtësia e rrjedhjes e drejtuar nga pompa peristaltike ka qënë 0.6 mL / min dhe vëllimi i
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injektuar i analitit ka qënë 100 µL. Rryma është llogaritur duke përdorur lartësitë e pikut në
amperogramin e fituar.
3.3.6. Fotometria
Duke u bazuar në punën e publikuar nga Patange et al. 2005 është ndjekur procedura në vazhdim
për matjet fotometrike. Në 5 tuba të pastër janë shtuar nga 5 mL të karbonatit të natriumit 1.1%.
Në një enë tjetër laboratorike është përgatitur reagjenti i p-fenildiazoniumsulfonatit duke i
përzier 2 mL acid klorhidrik 4 % më 1.5 mL të acidit sulfanilik 0.9 % dhe 1.5 mL nitrit natriumi
1.1 %. E gjithë kjo përzierje është mbajtur gjatë gjithë kohës në banjo të akullit (në mënyrë të
detajuar është dhënë nën pikën 2.7). Nga kjo tretësirë janë marrë nga 2 mL dhe janë shtuar
ngadalë në 5 tubat e plastikës duke i përzier njëkohësisht.
Në katër tubat e parë (Fig. 3.8) është shtuar vëllimi korespondues i histaminës (40-160 µL) duke
përgatitur serinë e tretësirave standarte prej 4-16 µg si masë absolute. Me këto tretësira është
ndërtuar lakorja standarde kalibruese e absorbimit ndaj përqendrimt të histaminës. Në tubin e
fundit është shtuar 1 mL e mostrës pas hollimit të nevojshëm dhe mënjëherë pas prodhimit të
ngjyrës është matur absorbanca. Në të gjitha rastet uji i distiluar është përdorur si provë e bardhë.
Këto matje janë realizuar duke e përdorur spektrofotometrin (VARIAN, INC. Cary 50) në gjatësi
vale 496 nm.
Përqendrimi i histaminës në të tri mostrat është llogaritur duke i përdorur lakoret e kalibrimit dhe
ekuacionet e drejtëzave përkatëse.

Figura 3.8. Tretësirat standarde të histaminës të fituara pas përzierjes me reagjentin pfenildiazonium sulfonat-it.
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4. Rezultatet dhe diskutimi i tyre
4.1. Studimet preliminare
Fillimisht është studiuar sjellja elektrokimike e elektrodave të modifikuara më ReO2 me qëllim
që të zhvillohet një biosensor për histaminën i bazuar në enzimën oksiduese koresponduese. Më
parë është gjetur që ReO2 është një mediator i mirë për detektimin dhe përcaktimin e H2O2 [57].
Elektrodat e karbonit të printuara në shtresë të hollë (SPCEs - screen printed carbon electrodes)
dhe të modifikuara më ReO2 si një përbëres katalizues kanë luajtur rolin e një dhënësi apo
shëndrruesi të sinjalit analitik gjatë përdorimit të tyre në analizat me injektim në rrjedhje (FIA flow injection analysis). Si analitë janë studiuar disa amina biogjenike dhe baza nukleotide duke
e përdorur sensorin e përshkruar më lart. Për studime më të detajuara të aminave biogjenike,
është përdorur gjithashtu edhe biosensori i bazuar në modifikimin e SPCEs më ReO2 dhe
enzimën diaminë oksidazën (DAO - diamine oxidase). Enzima DAO është zgjedhur duke u
bazuar në faktin që kjo enzimë mund të oksidojë një spektër të gjerë të substrateve e veçanarisht
aminave.
4.1.1. Studimet më aminat biogjenike dhe bazat nukleotide në analizat më injektim në
rrjedhje duke përdorur elektrodat e printuara të karbonit të modifikuara me ReO2
Elektrodat e modifikuara të karbonit me dioksidin e reniumit janë testuar me amina të ndryshme
te cilat kanë rëndësi biologjike siç janë bazat e acideve nukleike dhe aminat biogjenike. Në
tabelën 4.1. janë paraqitur vlerat e sinjaleve (rryma), për të gjitha acidet nukleike dhe acidin
dezoksiribonukleik të fituara gjatë punës në sistemin e analizave me injektim në rrjedhje ku është
përdorur sensori si detektor amperometrik.
Tabela 4.1. Vlerat e rrymës (n=5) për bazat e acideve nukleike në FIA; potenciali punës 150 mV, shpejtësia e rrjedhjes 0.6 mL / min, tretësira rrjedhëse puferi fosfat Na2HPO4 /
NaH2PO4 0.1M, pH 7.5; përqendrimi i analitëve 100 mg/L.

ΔI(µA)

Adenina

Guanina

Citozina

Timina

Uracili

ADN

1.73

0.35

0.69

0.53

0.30

1.15

Mund të shihet që ReO2 është një modifikues i përshtatshëm në përcaktimin e adeninës, por
gjithashtu edhe për bazat tjera të acideve nukleike me ndjeshmëri pak më të ulët. Acidi
dezoksiribonukleik (ADN) jep një sinjal domethënes dhe të shfrytëzueshëm gjithashtu, i cili i
atribuohet kryesisht adeninës. Në tabelën vijuese (Tabela 4. 2) janë paraqitur rrymat e marra
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gjatë analizës me injektim në rrjedhje me disa nga aminat biogjenike me prezente ne mostrat me
interes. .
Tabela 4.2. Vlerat e rrymës (n= 5) për aminat biogjenike në FIA; potenciali punës -150 mV,
shpejtësia e rrjedhjes 0.6 mL / min, tretësira rrjedhëse puferi fosfat Na2HPO4/NaH2PO4
0.1M, pH 7.5; përqendrimi i analitëve 100 mg/L.
Putrescina Kadaverina Tyramina Tryptamina Serotonina Histamina
ΔI(µA)

0.08

0.14

0.22

0.23

0.11

2.11

a

Figura 4.1. Krahasimi i dy analitëve të ndryshëm në FIA; (a) me adeninën; (b) me
histaminën; vëllimi i injektimit të analitit 100 µL, potenciali punës -150 mV; shpejtësia e
rrjedhjes 0.6 mL/min; tretësira rrjedhëse puferi fosfat (0.1 M, pH 7.5).
Të gjitha aminat biogjenike të studiuara janë aktive në lidhje me sensorin e përgatitur duke dhënë një
sinjal analitik amperometrik të rendit disa µA. Megjithatë, histamina jep sinjalin (pikun) më të lartë
të rrymës, te paktën për disa herë më shumë vlera të rrymës në krahasim më tjerat. Nga kjo mund të
përfundojmë që histamina është analiti më i favorshëm për elektrodat e përdorura (elektrodat e
printuara të karbonit të modifikuara me ReO2).
Në të njejtën kohë, në Figurën 4.1. janë treguar dy diagrame të ndryshme, për adeninën si analit
përfaqësues për bazat e acideve nukleike dhe për histaminën si përfaqësues i aminave biogjenike.
Duke punuar në të njëjtat kushte eksperimentale me të dy analitët, sinjali i histaminës është rreth
20% më i lartë ndaj atij të adeninës. Ky fakt ka kontribuar edhe më shumë në përfundimin se
aminat biogjenike në përgjithësi mund të quhen analitë më të përshtatshëm për këto elektroda
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pune. Studimet me tej janë bërë me aminat biogjenike duke e lënë të hapur mundësinë për
vazhduar studimet dhe zhvillimin e metodës për analizën e bazave te acideve nukleike, dhe
veçanërisht të adeninës.
4.1.2. Studimet në analizën më injektim në rrjedhje të aminave biogjenike me
elektrodat e karbonit të printuara në shtresë të hollë të modifikuara më ReO 2 dhe
DAO (biosensori)
Figura 4.2 tregon një shembull tipik të një amperogrami të histaminës të marrë gjatë analizës më
injektim në rrjedhje duke përdorur biosensorin e modfikuar më DAO / ReO2.

Figura 4.2. Amperogrami i fituar në analizën me injektim në rrjedhje me elektrodat e
karbonit të printuara në shtresë të hollë dhe të modifikuara më ReO2 dhe DAO; vëllimi
injektues i histaminës 100 µL, përqendrimi 100 mg/L; shtresa mbuluese e enzimës 10mg/L;
potenciali punës -150 mV; shpejtësia e rrjedhjes 0.4 mL/min; tretësira rrjedhëse puferi fosfat
(0.1 M, pH 7.5).
Në matjet amperometrike duke përdorur sensorin e modifikuar me ReO2 në potencialin e punës
150 mV vs. Ag/AgCl, reaksioni elektrokimik katalitik i reduktimit të peroksidit të hidrogjenit jep
një rritje të rrymës reduktuese.
Në amperogramin e figurës 4.2 vërehet një rrymë oksiduese krahas rrymës reduktuese. Për më
tepër rryma reduktuese në krahasim me atë të fituar me sensorin e modifikuar vetëm me ReO2
është zvogëluar për rreth 90 %. Kjo të con në përfundimin që arsyeja kryesore për gjenerimin e
sinjalit nuk është reaksioni enzimatik, por përgjigje direkte e sensorit me analitin. Zvogëlimi i
sinjalit vjen si pasojë e mbimbulimit të sinjalit oksidues të sistemit ReO2-histaminë me sinjalin
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reduktues të sistemit H2O2-ReO2 ku sinjali oksidues dominon. Për këtë arsye përdorimi i një
oksidaze për përcaktimin e substratit (histaminës) duket i panevojshëm apo i tepërt sepse
reaksioni direkt në mes të oksidit modifikues dhe aminës është përcaktues i rezultatit të
përgjithshëm.
Në fakt, gjatë aplikimit te membranave vërehen edhe disa dukuri të tjera siç është pengesa e
transportit të masës nga difuzioni dhe zvogëlimi i hapësirës efektive në sipërfaqën e elektrodës,
të cilat mund të jenë përgjegjëse për zvogëlimin e sinjalit kur bëjmë krahasimin e sensorëve të
pambuluar dhe atyre të mbuluar me membranën enzimatike.
Kjo mund të shihet shumë qartë në Figurën 4.3 ku janë krahasuar të dy llojet e elektrodave në të
njëjtat kushte eksperimentale. Elektroda e cila është e pambuluar nga membrana enzimatike jep
sinjal dukshëm më të lartë të rrymës sesa biosensori.
Gjithashtu ka edhe faktorë te tjerë të pafavorshme gjatë punës më biosensor e sidomos me
aminooksidazën siç janë: stabiliteti i shtresës së enzimës, efekti i shpërlarjes dhe
riprodhueshmëria e biosenzorit. Si pengesë mjaft e ndjeshme mund të jetë edhe jostabiliteti i
rrymës së sfondit i cili mund të jetë pasojë e adsorbimit të produktit të reaksionit në sipërfaqen e
elektrodës.

Figura 4.3. Ndikimi i shtresës së enzimës në përgjigjën e elektrodës; (a) pa shtresë të
shtuar; (b) me shtresën e enzimës; vëllimi injektues i tretësirës së enzimës 100 µL,
potenciali operues -150 mV; shpejtësia e rrjedhjes 0.4 mL/min; tretësira rrjedhëse puferi
fosfat (0.1 M, pH 7.5).
Pas këtyre rezultateve, studimet e mëtutjeshme janë bërë duke punuar me sensorin, që nënkupton
elektrodat e printuara të karbonit në shtresë, të modifikuara vetëm me ReO2.
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4.2. Përcaktimi i Histaminës me elektrodat e printuara të karbonit në
shtresë, të modifikuara me ReO2
Studimet e mëtejshme për detektimin elektrokimik të histaminës kanë vazhduar duke përdorur
elektrodat e pastës së karbonit (CPE) dhe elektrodat e karbonit të printuara në shtresë (SPCEs) të
modifikuara më ReO2. Eksperimentet janë kryer në celulën trielektrodëshe dhe në sistemin e
analizave me injektim në rrjedhje. Voltametria ciklike dhe amperometria hidrodinamike janë
përdorur si metoda analitike.
Në këto studime, elektrodat e lartëpërmendura janë prodhuar në mënyrë manuale si një pjesë e
rëndësishme në zhvillimin e një metode të re analitike. Fleksibiliteti i tyre, i cili ka qenë mjaft i
deshirueshëm dhe i favorshëm në këtë fazë të studimeve dhe të zhvillimit të metodës, në të
njëjtën kohë ka shkaktuar disa probleme me riprodhueshmërinë (kompozitet te ndryshueshëm,
karakteristikat e sipërfaqës etj.) si parametër analitik mjaft i rëndësishëm.
Për ta tejkaluar këtë veshtirësi dhe për të vazhduar tutje me optimizimin e sensorit të histaminës,
janë prodhuar në mënyrë gjysëm automatike elektrodat e karbonit te printuara në shtresë (SPCE)
si elektroda të punës mjaft të qendrueshme dhe më të cilat është vazhduar më tej hulumtimi.
Këto elektroda të modifikuara me ReO2 5% (m: m) janë optimizuar për përcaktimin kuantitativ
të histaminës.
Të gjitha matjet janë kryer duke e përdorur puferin fosfat (0.1M, pH 7.5) si tretësirë mbështetëse
bazuar në vetitë fiziologjike të tij. Potenciali i përdorur i punës ka qenë -100 mV.
Matjet amperometrike në sistemin e analizave me injektim në rrjedhje (FIA) janë kryer për të
studiuar selektivitetin e sensorit, parametrat analitik, riprodhueshmërinë dhe përseritshmërinë e
matjeve, përdorimin e tij në mostra komplekse siç janë produktet ushqimore. .
4.2.1. Voltametria ciklike dhe mekanizmi i reaksionit
Bashkëveprimi në mes të molekulave biologjike dhe elektrodave është një temë që ka zgjuar
interes gjithmonë e më të madh shkencor kohëve të fundit. Në këtë punim, është studjuar
mundësia e një mekanizmi katalitik në mes të histaminës dhe ReO2. Për këtë qëllim, pasta e
karbonit e përdorur për përgatitjen e elektrodave të punës paraprakisht është modifikuar me të
gjitha llojet e oksideve të reniumit siç janë Re2O3, ReO2, ReO3 dhe Re2O7 që të kuptohet sjellja
elektrokimike e tyre dhe implikimi i tyre i mundshëm në mekanizmin në fjalë.
Në vijim janë prezantuar voltamogramet ciklike te oksideve te lartëpermendura nga te cilat do
mund te njerrim një konkludim për reaksionin elektrokimik që po ndodh në elektrodë.
Figura 4.4 tregon sjelljen e histaminës në një elektrodë të pamodifikuar të pastës së karbonit.
Nën -0.5 V dhe mbi +0.5 V mund të vërehet një rrymë e vogël reduktuese dhe oksiduese (figura
a). Ndërsa në mes të -0.2 dhe 0.2 V nuk mund të detektohet asnjë rrymë domethënëse që mund ti
korespondojë analitit (figura b).
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Figura 4.4. Sjellja elektrokimike e histaminës në elektrodën e pamodifikuar të pastës së
karbonit; tretësira e punës puferi fosfat 0.1M, pH 7.5; lakorja e plotë e pastër, lakorja më
ndërprerje më 50 mg/L, lakorja e pikuar më 100 mg/L histaminë; shpejtësia e skanimit 100
mV/s.
Në Figurën 4.5 janë paraqitur voltamogramet ciklike të histaminës në elektrodën e pastës së
karbonit e modifikuar më Re2O3 5 % (m: m). Me rritjen e përqendrimit të histaminës vërehet
qartë një zvogëlim i rrymës së sfondit. Ky ndryshim është më i dukshëm në rendin më të
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ngushtë të potencialeve (figura b) por gjithashtu mund të shihet edhe në rastin tjetër, kur vlerat e
potencialeve shtrihen nga -1 V deri në + 1 V sidomos në përqendrime më të larta.

Figura 4.5. Sjellja elektrokimike e histaminës te elektroda e modifikuar e pastës së
karbonit me Re2O3 ; tretësira e punës puferi fosfat 0.1M, pH 7.5; lakorja e plotë e pastër,
lakorja më ndërprerje më 50 mg/L, lakorja e pikuar më 100 mg/L histaminë; shpejtësia e
skanimit 100 mV/s.
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Figura 4.6 prezanton voltamogramet ciklike të fituara në rastin e përdorimit të ReO2 si
modifikues. Në këtë rast është e dukshme një rritje e rrymës oksiduese dhe gjithashtu e rrymës
reduktuese në qoftë se e krahasojmë me rastin e elektrodës së pamodifikuar, e cila në të njejtën
kohë e vërteton edhe rolin katalitik të këtij oksidi .

Figura 4.6. Sjellja elektrokimike e histaminës te elektroda e modifikuar e pastës së
karbonit me ReO2 ; tretësira e punës puferi fosfat 0.1M, pH 7.5; lakorja e plotë e pastër,
lakorja më ndërprerje më 50 mg/L, lakorja e pikuar më 100 mg/L histaminë; shpejtësia e
skanimit 100 mV/s.
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Rryma që i përgjigjet treoksidit të reniumit, ReO3, është pothuajse e pandikur nga prania e
histaminës (Figura 4.7). Nga kjo mund të vimë në përfundim që Re (VI) nuk është pjesë e
mekanizmit katalitik në mes të histaminës dhe ReO2.

Figura 4.7. Sjellja elektrokimike e histaminës te elektroda e modifikuar e pastës së
karbonit me ReO3 ; tretësira e punës puferi fosfat 0.1M, pH 7.5; lakorja e plotë e pastër,
lakorja më ndërprerje në 50 mg/L, lakorja e pikuar më 100 mg/L histaminë; shpejtësia e
skanimit 100 mV/s.
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Voltamogramet ciklike të Re2O7 në mungesë dhe në prani të histaminës janë paraqitur në figurën
4.8. Heptaoksidi i reniumit është lehtësisht i tretshëm në ujë kështu që modifikuesi është tretur
nga materiali i elektrodës.

Figura 4.8. Sjellja elektrokimike e histaminës te elektroda e modifikuar e pastës së
karbonit me Re2O7; tretësira e punës puferi fosfat 0.1M, pH 7.5; lakorja e plotë e pastër,
lakorja më ndërprerje më 50 mg/L, lakorja e pikuar më 100 mg/L histaminë; shpejtësia e
skanimit 100 mV/s.
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Megjithatë, rryma oksiduese që vërehet shpjegohet me Re2O7 të tretur që mbetet pranë sipërfaqes
së sensorit. Ashtu siç edhe është pritur, nuk kemi rrymë oksiduese sepse reniumi është në
shkallën më të lartë të oksidimit. Nën -0.5 V vërehet dukshëm një reduktim i fortë. Pas shtimit të
analitit apo në prezencë të histaminës ndodh një rritje domëthenëse si në atë oksiduese ashtu
edhe reduktuese.
Në figurën 4.9. është dhënë një përmbledhje e potencialeve normale të reduktimit të formave të
ndryshme oksiduese të reniumit në mjedis acid dhe bazik [128]. Duke u nisur nga kjo figurë
shihet që të gjitha reduktimet nga ReO2 janë shumë të varura në veçanti nga pH. Gjithashtu në
varësi të kushteve në oksidet e Re (VII, VI, IV, III) me të cilat është punuar mund të jenë të
pranishme edhe forma te tjera të oksidimit te reniumit si penta -, dy - dhe njëvalent. Në mënyrë
të veçantë prania e ligandeve kompleksuese favorizon formimin dhe qëndrueshmërinë e këtyre
formave me të rralla të oksidimit te reniumit.

Figura 4. 9. Diagrami i potencialeve standarde të reduktimit (E/V) të llojeve të ndryshme
të reniumit [128].
Si përmbledhje, të gjitha figurat nuk përmbajnë të dhëna nga të cilat mund të nxjerrim një
përfundim absolut dhe definitiv apo të qartë rreth sinjaleve reduktuese dhe në këtë mënyrë mund
të kuptohet që në përgjithësi sjellja oksido – reduktuese e komponimeve ekzistuese te reniumit
është shumë komplekse. Kështu psh nëse fitohen piqe të zgjeruara, atëherë mund të mëndohet se
ato janë përfaqësuese të më shumë se një reaksioni elektrokimik të caktuar.
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Nga figurat 4.5, 4.6 dhe 4.8 mund të nxjerrim përfundimin që llojet e reniumit si ReO2, Re2O3
ose Re2O7 mund të jenë të përfshira në mekanizmin katalitik detektues të histaminës. ReO3 duket
që nuk është pjesë e këtij mekanizmi katalitik sepse voltamogramet ciklike nuk kanë treguar
ndonjë ndryshim domëthenës në prani të analitit. Për përcaktimin e histaminës në rendin negativ
të potencialit duhet ti kemi parasysh dy fakte:
(i) rryma reduktuese që verehet në voltamogramat e regjistruara ne tretesirën puferike (pa
praninë e analitit), si rrymë bazë e elektrodës, përjashton pjesëmarrjen e ReO3 në reaksionin
elektrodik pasi duke ju referuar potencialeve standarde (fig. 4.9), formimi i ReO3 do te prodhonte
një rrymë oksiduese. Rryma reduktuese në rastin e përdorimit të ReO2 si modifikues mund te
konsiderohet edhe si një argument plus, në lidhje me reduktimin e tij deri në Re2O3 (ndoshta
edhe deri në gjendje metalike Re) reaksion i cili mund të ndodhë që në momentin e parë të
aplikimit të potencialit te punës në elektrodë.
(ii) Në voltamogramat e regjistruara në prani të analitit (histaminës) mund te vërehet një sinjal
oksidues, që nënkupton se analiti është oksiduar kimikisht ndërkohë që mediatori është
reduktuar; si rrjedhojë forma reduktuese e mediatorit është rikthyer përseri elektrokimikisht ku si
rezultat i gjithë kësaj kemi rrymë oksiduese si sinjal analitik.
Më qëllim që të kuptohet më shumë për mekanizmin e reaksionit dhe te dihet sa më saktë në
cilën pozitë apo në cilën anë të molekules së histaminës ndodh reaksioni redoks, janë përdorur si
analitë amina të ndryshme organike në sistemin e analizës më injektim në rrjedhje duke përdorur
kushte të njëjta eksperimentale si në rastin e histaminës. Strukturat e tyre janë paraqitur në
Figurën 4.10, ndërsa rrymat përkatëse janë paraqitur në Tabelën 4.3.
Në krahasim më histaminën vetëm adenina dhe imidazoli japin një rrymë më domëthënëse apo të
rëndësishme. Aminat alkilike dhe derivatet e tyre japin vetëm sinjale të vogla, të rëndësishme.
Nga kjo mund të kuptohet që shkëmbimet elektrokimike gjatë reaksionit elektrokimik i cili
zhvillohet në sipërfaqën e elektrodës, realizohen tek unaza imidazole e histaminës.
Duke patur parasysh që histamina vetë nuk është elektroaktive në potecialin e punës (-150 mV
vs. Ag/AgCl) si dhe duke ju referuar faktit që histamina shkakton një sinjal oksidues, mund të
mendohet që ajo oksidohet në mënyrë katalitike tek elektroda e modifikuar.
Në lidhje me formimin e produktit oksidues të histamines mund të arsyetohet në dy mënyra.
Mund të mendohet që ai ti atribuohet dimerizimit te këtij produkti nga radikalet primare të
prodhuara tek unaza e imidazolit. Mundësia e dytë mund të jetë formimi i produktit të Kinonit
(Quinone, C=O). Këto dy mundësi janë paraqitur si mekanizma të mundshëm në Figurën 4.11
[136-138].

Oktilamina

1, 5 - Diaminopentani
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Zhvillimi i disa sensorëve dhe biosensorëve për përcaktimin e aminave bazuar në interesin biologjik të tyre

Histamina

Adenina

3, 4 - Dihidroksi fenilalanina

Timina

Ksantina

Imidazoli

Acidi Urik

Figura 4. 10. Strukturat kimike të aminave të studiuara.
Tabela 4. 3. Vlerat e rrymës (µA) të aminave të ndryshme; përqendrimet e tretësirave 100
mg/L; potenciali i punës -150 mV; shpejtësia e rrjedhjes 0.4 mL/min, tretësira mbështetëse
puferi fosfat Na2HPO4/NaH2PO4 0.1M, pH 7.5;
Aminat

Rryma (µA)

Histamina
Oktilamina
1.5 – Dyaminopentani, Dyhidrokloridi
L - Alanina
Imidazoli
3,4 – Dyhidroksi fenilalanina
Adenina
Timina
Ksantina
Acidi urik

2.11
0.2
0.1
0.2
1.4
0.4
1.7
0.5
0.8
0.2
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Figura 4. 11. Produktet e mundshme të oksidimit të histaminës në përgjithësi, bazuar në
oksidimin elektrokimik të saj.
Duke marrë parasysh të gjitha faktet e përmenduara më lart në Figurën 4.12. është ilustruar
mekanizmi i mundshëm i reaksionit ndërmjet analitit dhe modifikuesit në elektrodë. Rryma
reduktuese e sfondit në potencialin e punës, mund të jetë reduktimi i modifikuesit, ndoshta deri
tek Re2O3 i cili pastaj hyn në reaksion elektrokimik me histaminën.

Figura 4. 12. Mekanizmi i veprimin katalitik të ReO2 në oksidimin e histaminës; cikli redoks i
oksidit të reniumit (IV) dhe reniumit (III) gjatë veprimit me i histaminën [129-135].

Meqënëse gjendjet e ndryshme të oksidimit të reniumit formojnë komplekse mundet që stadi i
parë i transformimit katalitik të histaminës është formimi i një kompleksi me Re (III). Kompleksi
i formuar nuk është shumë i qëndrueshëm dhe si rrjedhim shpërbëhet në njërin nga produktet e
mundshme të oksidimit të histaminës siç është treguar në Figurën 4.11 duke vijuar me formën e
reduktuar të reniumit, ndoshta në Re (II). Më tej kjo formë e reduktuar e reniumit rioksidohet
elektrokimikisht në Re (III) duke dhënë një rrymë oksiduese.
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4.2.2. Optimizimi i potencialit të punës
Potenciali i punës është një parametër i rëndësishëm që ndikon në performancën elektrokimike të
elektrodave heterogjene të karbonit; Për këtë arësye është e nevojshme optimizimi i tij në
sistemin e analizave më injektim në rrjedhje. Voltamogramet e rregjistruara në intervalin e
potencialit nga -300 deri në 200 mV janë paraqitur në Figurën 4.13.

Figura 4.13. Varësia e lartësisë së pikut të histaminës në vlerat e ndryshme të potencialit të punës në
FIA ku si detektor janë përdorë elektrodat e printuara të karbonit të modifikuara më ReO2; (a) Io –
rryma bazë, Ip – rrymat maksimale; (b) dI (Ip - Io); shpejtësia e rrjedhjes 0.6 mL/min, tretësira
mbështetëse puferi fosfat 0.1 M, pH 7.5, tretësira e histaminës 100 mg·L-1; vëllimi injektues 200 µL.
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Intervali i zgedhur i potencialeve duket mjaft i përshtatshëm për aplikimin e sensorëve në
përbërje biologjike të cilat mund të jenë mjaft komplekse, që nënkupton që ato mund të
përmbajnë një numër të madh të substancave të oksidueshme apo të reduktueshme. Sa më i lartë
që të jetë potenciali i punës, qoftë negativ apo pozitiv, aq më i lartë do të jetë rreziku për ndonjë
transferim apo shëndrrim elektrokimik të përbërsve të matricës. Për këtë arsye, qëllimi i
optimizimit të potencialit të punës është që të gjendet vlera më e ulët e mundëshme në të dy
polaritetet si në atë negativ po ashtu edhe në atë pozitiv. Në figurën 4.13a janë paraqitur rrymat
e fituara në mungesë dhe në prani të analitit (histaminës). Në figurën 4.13b është treguar sinjali
analitik i cili nënkupton rrymën e marrë si përgjigje vetëm nga reaksioni elektrokimik (Ip-Io). Në
intervalin e potencialeve nga -100mV deri në 200 mV vërehen vetëm sinjale të vogla. Është
mjaft interesant fakti që sinjali oksidues i analitit rritet me zvogëlimin e potencialit të punës deri
në -300 mV. Kjo në fakt e mbështet mekanizmin e reaksionit të sugjeruar më lart. Sa më
negative vlerat e potencialit aq më shumë rritet mundësia e prodhimit të formës së reduktuar të
modifikuesit siç është Re2O3, i cili pastaj vepron si një oksidues për analitin. Në këtë mënyrë, sa
më negative potencialet aq më shumë oksidant do formohet duke e lehtësuar oksidimin e
histaminës. Pas potencialit -300 mV nuk është prezantuar sinjali i marrë sepse në potenciale kaq
të larta ndodhin reaksione të tjera redokse të cilat kontrollojnë procesin duke i mbimbuluar
preceset elektrokimike në interes të këtij studimi.
Si potenciali më i përshtatshëm është zgjedhur potenciali -100 mV për disa arsye të cilat janë
renditur më poshtë; së pari, niveli i rrymës bazë tek potenciali -100 mV ishte shumë më i vogël
duke mundësuar matje më të mira; së dyti, sinjali i rrymës ishte në një nivel të pranueshëm (ishte
afërsisht vetëm katër herë më e lartë në -200 mV); së treti, cilësia e matjeve (forma e sinjalit,
riprodhueshmëria e sinjalit) ishte më e mirë sesa në potencialet më negative; dhe e fundit, e cila
është shumë e rëndësishme, ndikimi i interferencave është më i ulët kur i referohemi
potencialeve më të ulëta. Duke marrë në konsideratë të gjitha këto, studimet e mëtejshme janë
bërë duke përdorur potencialin e punës -100 mV.
4.2.3. Lakoret e kalibrimit dhe vlerësimi statistikor
Studimi i përformancës së sensorëve është bazuar në ndërtimin e lakoreve të kalibrimit. Bazuar
në rezultatet paraprake që kishin të bëjnë me optimizimin e potencialit të punës, lakoret e
kalibrimit janë bërë në tri potencialet më të përshtatshme për sensorin; -100, -150 dhe -200 mV
në sistemin FIA duke përdorur elektrodat e printuara të karbonit të modifikuara më ReO2 si
elektrodë pune. Rezultatet përkatëse janë paraqitur në Figurat 4.14, 4.15, dhe 4.16. Rendi
dinamik duket mjaft i vogël dhe është i kufizuar në nivele të përqendrimeve (mg/L) të vogla të
analitit.
Në Figurën 4.14 është treguar lakorja e kalibrimit e ndërtuar në potencialin -200 mV. Limiti i
detektimit (3σ), i cili është nxjerr duke përdorur devijimin standard të piqeve në sistemin FIA, të
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histaminës më përqendrim 2.5 mg/L, arriti deri në 0.2 mg/L (SD = 0.01). Përseritshmëria e
matjeve për përqëndrimin 2.5 mg/L rezultoi 3 % RSD (n = 5 matje), dhe riprodhueshmëria për
përqëndrimin e histaminës 2.5 mg/L në elektroda të ndryshme të punës (n = 5 elektroda) rezultoi
në 9 %.

Figura 4.14. Lakorja e kalibrimit për histaminën në intervalin e përqendrimeve 1 - 1000
mg/L në -200 mV. Elektroliti mbështetës: puferi fosfat 0.1 M, pH = 7.5; shpejtësia e
rrjedhjes 0.4 mL / min; vëllimi injektues 100µL.
Figura 4.15. paraqet lakoren e kalibrimit për histaminën në sistemin FIA në potencialin -150 mV,
limiti i detektimit (LOD) i nxjerrë si në rastin e parë rezultoi 0.3 mg/L (SD = 0.02).
Përseritshmëria e matjeve për përqendrimin e histaminës 2.5 mg/L rezultoi 4 % RSD (n = 5
matje), dhe riprodhueshmëria për përqendrimin e histaminës 2.5 mg/L duke përdorur elektroda të
ndryshme të punës (n = 5 elektroda) ishte 11 %.
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Figura 4.15. Drejtëza kalibruese për histaminën përbrenda përqendrimeve 1 - 1000 mg/L
në -150 mV. Elektroliti mbështetës: puferi fosfat 0.1 M, pH = 7.5; shpejtësia e rrjedhjes 0.4
mL / min; vëllimi injektues 100µL.
Dhe e fundit është ndërtuar lakorja e kalibrimit në -100 mV. Zona lineare edhe në këtë rast
shtrihej deri në 10 mg/L me një koeficient korelcioni dukshëm më të përmirësuar (R = 0.9993),
limiti i detektimit ishte 0.2 mg/L (SD = 0.01). Përseritshmëria e matjeve për përqëndrimin e
histaminës 2.5 mg/L rezultoi 6 % RSD (n = 5 matje), dhe riprodhueshmëria për përqëndrimin e
histaminës 2.5 mg/L duke përdorur elektroda të ndryshme të punës (n = 5 elektroda) ishte 14 %.
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Figura 4. 16. Drejtëza kalibruese për histaminën përbrenda përqendrimeve 1 - 1000 mg/L
në -100 mV. Elektroliti mbështetës: puferi fosfat 0.1 M, pH = 7.5; shpejtësia e rrjedhjes 0.4
mL / min; vëllimi injektues 100µL.
Rezultatet e paraqitura në figurat e mësipërme janë renditur edhe në tabelën 4.4. Në fakt, nuk ka
ndonjë ndryshim shumë të madh në përformancën e sensorit kur punohet në këto tri potenciale të
ndryshme të punës. Por duke mbajtur parasysh problemet e trajtuara më parë (shih 4.2.2) në
lidhje me potencialin e punës veçanërisht kur të punohet në mostra reale dhe me matrica të
ndërlikuara vlera e potencialit -100 mV është konsideruar më e përshtatshme.
Tabela 4. 4. Ndikimi i ndryshimit të potencialit operues në përformancën e sensorit.
E(mV)

SD

LOD
(mg/L)

Përseritshmëria
% RSD

Riprodhueshmëria
% RSD

Rendi linear
(mg / L)

-100

0.01

0.2

6

14

1 - 10

-150

0.02

0.3

4

11

1 - 10

-200

0.01

0.2

3

9

1 - 10

4.2.4. Selektiviteti i sensorit
Studimi i komponimeve interferuese kryesore është një hap shumë i rëndësishëm për të vlerësuar
përgjigjen e sensorit në analizat e mostrave në të cilat ai mund të përdoret. Si mostra potenciale
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të produkteve ushqimore janë marrë në konsideratë ato të cilat përmbajnë sasi të lartë të aminave
biogjenike si shkak i proceseve ferementuese, gjithashtu mund të kuptohet edhe nga era e tyre siç
është salca e peshkut. Për këtë arsye, është studiuar përgjigja e sensorit ndaj disa substancave
potenciale interferuese ne salcën e peshkut, të njohura më emrin aminat biogjenike si putrescina,
kadaverina, tyramina, tryptamina dhe serotonina.
Përzgjedhshmëria apo selektiviteti i metodës është studiuar duke e monitoruar përgjigjen e
sensorit për tretësirat standarde të histaminës në mungesë dhe në prani të këtyre pesë aminave
biogjenike të përmendura më lartë. Në Figurën 4.17 dhe Tabelën 4.5 janë paraqitur rezultatet për
tretësirat e veçanta, ku sinjali i interferuesve të mundshëm në tri përqendrimet e mundshme (50,
100, 200 mg/L) janë nxjerrë si sinjale relative ndaj sinjalit standard të histaminës (100 mg/L).
Këto rezultate kanë vërtetuar që putrescina dhe kadaverina japin vetëm një sinjal të
papërfillshëm ndërsa tyramina, tryptamina dhe serotonina shkaktojnë disa përgjigje të dukshme
amperometrike, afërsisht deri në 20 % të pikut të rrymës së histaminës. Bazuar në strukturat e
tyre kimike, aminat alifatike siç janë putrescina dhe kadaverina mund të konsiderohen si agjentë
jointerferues duke dhënë më pak se 10 % e sinjalit të histaminës deri në 200 mg/L të
përqendrimeve të tyre. Aminat aromatike japin përgjigje befasuese pavarësisht nga përqendrimi i
tyre. Mendohet që ato shkaktojnë një mbingopje në sipërfaqën e elektrodës edhe në përqendrime
të vogla.

Figura 4.17. Sinjalet relative (%) të interferencave në mungesë të histaminës; 100 % e
sinjalit i korespondon histaminës më përqendrim 100 mg/L (µA); shpejtësia e rrjedhjes: 0.6
mL/min, potenciali operues -100 mV vs Ag/AgCl; tretësira mbartëse: puferi fosfat (pH=7.5;
0.1 M), vëllimi injektues 100 µL.
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Tabela 4. 5. Sinjalet relative (%) të interferencave në mungesë të histaminës; 100 % e sinjalit i
korespondon histaminës më përqendrim 100 mg/L (µA); shpejtësia e rrjedhjes: 0.6 mL/min,
potenciali operues -100 mV vs Ag/AgCl; tretësira mbartëse: puferi fosfat (pH=7.5; 0.1 M), vëllimi
injektues 100 µL.

C(µg/L)
50
100
200

Putrescina
1,9
3,7
5

Kadaverina
6
7,7
8,2

Tyramina
17,7
18,7
20,6

Tryptamina
24,5
16
12,8

Serotonina
25
13,5
11

Ndikimi i interferencave është studiuar edhe në tretësira të përziera (Figura 4.18, Tabela 4.6). Tri
përqendrimet e ndryshme të interferuesve janë të njëjta si më sipër në prani të histaminës 100
mg/L. Në përqendrime të ulëta ndikimi i të gjitha aminave është i papërfillshëm, por rritet në
nivele më të larta, sidomos në rastin e tryptaminës dhe serotoninës. Në përgjithësi, në prani të
interferuesve sinjali i histaminës është zvogëluar.

Figura 4.18. Ndryshimet relative (%) në sinjalin e rrymës, si përgjigje e senzorit, në prani
të histaminës. Shpejtësia e rrjedhjes: 0.6 mL/min, potenciali operues -100 mV vs Ag/AgCl
tretësira bartëse: puferi Na2HPO4/NaH2PO4 (pH=7.5; 0.1 M), vëllimi injektues 100 µL.
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Tabela 4.6. Ndryshimet relative të rrymës si përgjigje e detektorit ndaj intereferencave në prani të
histaminës. Shpejtësia e rrjedhjes: 0.6 mL/min, potenciali operues -100 mV vs Ag/AgCl tretësira
bartëse: puferi Na2HPO4/NaH2PO4 (pH=7.5; 0.1 M), vëllimi injektues 100 µL.

C(µg/L)
50
100
200

Putrescina
-1,7
-3,89
-5,56

Kadaverina
-2
-5,67
-7,3

Tyramina
-1
-3
-6,7

Tryptamina
-5,5
-12,03
-14,35

Serotonina
-2,5
-10
-12,5

Sasia e substancave interferuese është e ndryshme në lloje të ndryshme të mostrave të ushqimit,
ndërkohë që ajo edhe mund të ndryshojë me kalimin e kohës [64].
4.2.5. Vlerësimi i metodës
Edhe pse metodat elektrokimike zakonisht janë më të lira dhe ofrojnë ndjeshmëri më të lartë, nuk
ka shumë të dhëna apo publikime për arritje të mira të këtyre metodave për përcaktimin
elektrokimik të histamines. Kjo ndoshta për shkak të potencialit të lartë oksidues (-1.2 V vs.
SCE) të histaminës në elektroda të ndryshme siç janë elektrodat e qelqit të karbonit ose
elektrodat e diamantit te dopuara me boron [140 - 142]. Megjithatë metodat elektrokimike
ofrojnë disa përparësi siç është thjeshtësia, preciziteti, kostoja e ulët e analizave dhe
instrumenteve si dhe shpenzimi minimal i tretësirave dhe reagjentëve.
Duke përdorur elektrodat heterogjene të karbonit për përcaktimin katalitik kuantitativ të
histaminës, është mundësuar ulja e potencialit të nevojshëm për oksidimin e histaminës. Më
përdorimin e elektrodave të printuara të karbonit, të modifikuara më ReO2 si një modifikues
katalitik, është arritur përcaktimi sasior i histaminës në sistemin e analizave me injektim në
rrjedhje në një vlerë të potencialit mjaft të arsyeshme (-150 mV). Në Tabelën 4.7 janë
përmbledhur parametrat analitik të disa metodave elektrokimike tashmë të raportuara për
përcaktimin sasior të histaminës.
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Tabela 4.7. Krahasimi i ndjeshmërisë së metodës së propozuar me metodat tjera
elektrokimike të raportuara për përcaktimin e histaminës.
Rendi linear
(mg/L)

LOD (mg/L)

Mostrat

Referencat

1-1000

0.5

Peshk

[94]

5-900

4.5

-

[95]

2-100

0.27

Salçiçe të fermentuara

[96]

2-90

1.31

Djath

[97]

0.005-5

0.00116

Peshk Tuna

[98]

5-30

0.29

-

[99]

0.5-10

0.2

Salcë peshku

Puna e prezantuar

Krahasuar me metodat tjera, metoda e studiuar në këtë punim për përcaktimin e histaminës
karakterizohet nga zona lineare e punës së sensorit më e ngushtë por ka një ndjeshmëri të lartë si
metodë. Siç do trajtohet më poshtë, kjo metodë ka rezultuar e përshtatshme për tu zbatuar në
salcën e peshkut gjë që nuk është provuar nga autorë të tjerë deri më tani.
4.2.6. Aplikimi në mostra reale
Për vlerësimin e metodës së propozuar për përcaktimin e histaminës në mostra ushqimi, janë
zgjedhur disa lloje të salcës së peshkut për të përcaktuar nga ana sasiore përmbajtjen e
histaminës. Mostrat e përgatitura janë analizuar në kushtet eksperimentale optimale. Salca e
peshkut është holluar 100 herë me puferin fosfat për të siguruar përqendrimin brenda zonës
lineare të metodës. Niveli i rrymës së sfondit ka qënë i qëndrueshëm për të gjitha injektimet, me
përjashtim të mostrave më të përqendruara. Një amperogram tipik i fituar në sistemin e analizave
më injektim në rrjedhje është treguar në Figurën 4.19. Siç edhe mund të shihet qartë, detektimi i
histaminës në këto lloj mostrash ka qenë i mundur duke përdorur sensorin e ri.
Përbërja e histaminës është llogaritur duke përdorur metodën me lakore kalibrimi të cilat janë
ndërtuar më tretësirat standarde të histaminës në kushtet e optimizuara të metodës. Tretësirat
standarde janë përgatitur duke përdorur gjithmonë si tretës elektrolitin indiferent. Përbërja e
histaminës në mostra ka rezultuar nga 823 deri në 923 mg/L ku të gjitha rezultatet janë dhënë në
Tabelën 4.8.
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Figura 4.19. Një amperogram tipik i histaminës në salcën e peshkut i marrë në FIA; faktori
i hollimit (1:10) tretësira mbartëse, puferi fosfat (0.1 M pH 7.5), potenciali operues -100
mV, shpejtësia e rrjedhjes 0.6 mL/min, vëllimi injektues 100 μL.
Rezultatet e marra nga metoda e propozuar duke përdorur sensorin e ri janë karahasuar edhe më
një metodë referente, ku në këtë rast është përdorur metoda fotometrike për përcaktimin e
histaminës [75]. Reagjenti kompleksues p-fenildiazonium sulfonati ka reaguar më histaminën
duke dhënë si produkt një komponim me ngjyrë. Metoda është optimizuar dhe vlerësuar, dhe
matjet janë bërë në kushtet më të mira eksperimentale të cilat korespondojnë me parametrat e
dhënë në literaturë. Gjatësia e valës e përdorur ishte 496 nm dhe rendi dinamik për histaminën
është shtrirë nga 0.5-2 mg/L. Salca e peshkut është holluar 200 herë me ujë të dejonizuar para se
të përzihet më tretësirën e reagjentit e cila është përgatitur gjithmonë e freskët. Matja e
absorbancës së tretësirave standarde është matur pas 5 minutave duke e përdorur ujin e
dejonizuar si provë e bardhë. Pëqëndrimi i histaminës është llogaritur duke e përdorur ekuacionin
e lakorës së kalibrimit.
Për të dy metodat e përdorura, rezultatet në lidhje me përqëndrimin e histaminës janë dhënë në
Tabelën 4.8. Dallimi në mes të rezultateve të fituara është verifikuar duke bërë vlerësimin
statistikor të rekomanduar për këto raste siç është testi i Studentit që nënkupton testin e
shpërndarjes së dy palëve të rezultateve nga ku nxjerret edhe përfundimi për besueshmërinë e
metodës si metodë e re. Tek niveli i besueshmërisë 95 % nuk ka pasur ndonjë dallim të
rëndësishëm ndërmjet rezultateve të marra më të dy metodat [139]. Kështu që, mund të
përfundojmë që rezultatet e fituara më të dyja teknikat kanë qënë në përputhshmëri të mirë, dhe
bazuar në këtë fakt metoda mund të konsiderohet si e përshtatëshme dhe e zbatueshme për
përcaktimin e histaminës në këto lloje mostrash apo edhe të tjera të ngjashme me to.
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Tabela 4.8 Krahasimi i rezultateve për përqendrimet e matura të histaminës, në të tri mostrat e
salcës së peshkut, duke përdorur senzorin e ri në sistemin FIA dhe metodën UV-VIS.

FIA (mg/L)
(95%)

UV-VIS (mg/L)

923 ± 6.8

902 ± 8.7

860 ± 8.9

853 ± 0.9

823 ± 12

790 ± 1.6

t calculated

2, 7

Confidence level

3, 182

Metoda e propozuar, duke përdorur elektrodat e printuara të karbonit të modifikuara më ReO2 në
sistemin FIA, është e shpejtë sepse mostrat mund të aplikohen direkt pas një hollimi të
përshtatshëm pa asnjë trajtim tjetër paraprak. Gjithashtu sistemi i analizës me injektim në
rrjedhje është sistem mjaft i avancuar, nuk ka nevojë për procese shtesë të pastrimit të sipërfaqës
së elektrodës. Është shumë e mundëshme që kjo metodë mund të aplikohet edhe në lloje tjera të
ushqimeve siç është birra, peshku, mishi i pulës apo salçiçet e fermentuara te cilat janë te
predispozuara që të përmbajnë sasi të histaminës.
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5.

Përfundime dhe rekomandime

Puna e prezantuar në këtë punim arsyeton shumë mirë mundësinë e aplikimit të elektrodave
heterogjene të karbonit të modifikuara me ReO2 për përcaktimin e aminave biogjenike me interes
biologjik, veçanërisht histaminës.
Si përfundime mund të përmenden këto:
 Përdorimi i ReO2 si mediator katalitik ka dëshmuar një rritje të përformances së sensorit
për përcaktimin e analitëve me interes dhe uljen e fenomenti të mbipotencialit të analitit
duke ulur kështu mundësinë intereferimit te substancave tjera prezente me veti red - okse
poashtu.
 Është modifikuar sipërfaqja e elektrodës me tretësirë të enzimës diaminë oksidazës me
qëllim përgatitjen e një biosensori specifik për përcaktimin e aminave në përgjithësi e
histaminës në veçanti.
 Mekanizmi i sugjeruar i reaksionit oksido-reduktues i cili mund të ndodh në sipërfaqen e
elektrodës së punës paraqet oksidimin e histaminës nga mediatori (ReO2) paraprakisht i
reduktuar deri në Re2O3 ku si nënprodukt mund të formohet një kompleks i
paqëndrueshëm në mes të unazës së imidazolit në molekulën e histaminës dhe Re (III) si
kompleks i paqëndrueshëm i cili kalon në produktin e oksiduar të histaminës dhe në
formën e reduktuar të Reniumit si Re (II) ose edhe Re (I) i cili pastaj oksidohet deri në
Re(III) duke rezultuar rryma oksiduese si një sinjal analitik.
 Këto elektroda kanë treguar një jetëgjatësi të kënaqshme, stabilitet të mirë dhe
ndjeshmëri të lartë duke e mundësuar përcaktimin e histaminës deri në 0.2 mg / L më një
interval linear (R=0.999) deri në 10 mg / L.
 Është studiuar ndikimi i mundshëm i interferencave apo ndërhyrja e substancave tjera me
natyrë dhe veti të ngjashme me histaminës gjatë përcaktimit të saj e që janë putrescina,
kadaverina, tyramina, tryptamina dhe serotonina.
 Sensori i përgatitur është aplikuar në mostra ushqimi duke rezultuar i suksesshëm.
 Po ashtu ky sensor është aplikuar edhe për përcaktimin e acideve nukleike si adeninës,
guaninës, citozinës, timinës, uracilit dhe ADN-së duke dhënë rezultate premtuese
sidomos me adeninën.
Në ndërkohë si rekomandime për të ardhmen mbeten:
 Përmirësimi i përformances së sensorit që nënkupton përdorimin e tij në potenciale edhe
më të ulëta se -100 mV si dhe ulja e kufirit te detektimit duke rritur mundësinë për
aplikimin e sensorit në përcaktimin e histaminës në gjak.
 Rritja e selektivitetit të sensorit duke rritur mundësinë e aplikimit te sensorit edhe në
mostra tjera të ushqimit
 Aplikimi i tij në përcaktimin e acideve nukleike edhe në mostra reale.
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Përmbledhje
Aminat biogjenike janë komponime te azotit më masë të ulët molekulare që kane një aktivitet biologjik,
zakonisht formohen nga dekarboksilimi mikrobial i amino acideve. Ushqimi që përmban sasi të madhe të
aminave biogjenike mund te ketë pasoja toksikologjike pas konsumimit. Histamina, putreshina,
kadaverina, tyramina, tryptamina, β-feniletilamina, spermina dhe spermidina konsiderohen si aminat
biogjenike më të rëndësishme që ndodhen në ushqim. Njëra ndër aminat biogjenike më aktive dhe e cila
më së shpeshti përfshihet ne helmimet me ushqime është histamina. Analiza e aminave biogjenike është e
rëndësishme bazuar në toksiscitetin e tyre dhe mundësine e përdorimit të tyre si indikator për nivelin e
freskisë ose prishjes së ushqimit. Ekzistojnë metoda të ndryshme për izolimin, identifikimin dhe
përcaktimin e aminave biogjenike që kryesisht bazohen në metoda kromatografike. Si sfidë e re është
përcaktimi elektrokimik i këtyre aminave bazuar ne oksidimin e tyre.
Në këtë punim është hulumtuar oksidimi elektrokatalitik i histaminës në elektrodat e printuara te karbonit
te modifikuara më ReO2, me qëllim te përcaktimit te tij amperometrik në analizat më injektim në rrjedhje.
Histamina është oksiduar nga mediatori, i cili në kthim është rioksiduar elektrokimikisht. Sensori i
rezultuar i histaminës ka treguar një rend linear deri në 10 mg/L, kufiri i detektimit (3σ) 0.2 mg/L (SD =
0.01, E= - 0.1V) dhe 0.3 mg/L (SD = 0.02, E= -0.15V), respektivisht. Përseritshmëria ka qenë 5.7 % RSD
(n = 10 matje), dhe riprodhueshmëria 14 % (n = 5 sensor). Sensori është përdorur me sukses për
përcaktimin e histaminës në mostra ushqimi.
Fjalët kyçe: përcaktimi amperometrik, sensori, histamina, dioksidi i reniumit

Abstract
Biogenic amines are low molecular nitrogenous compounds with biological activity, usually formed by
the microbial decarboxylation of amino acids. Food containing large amounts of biogenic amines can
have toxicological consequences. Histamine, putrescine, cadaverine, tyramine, tryptamine, βphenylethylamine, spermine and spermidine are considered to be the most important biogenic amines
occurring in foods. One of the most active biogenic amine and most frequently involved in food-borne
intoxications is histamine. Analysis of biogenic amines is important based on their toxicity and their
usage as indicatiors of the degree of freshness or spoilage of food. Several methods exist for isolation,
identifying and determination of biogenic amines in food where mainly based on chromatographic
methods. A new challenge is electrochemical determination of those amines based on oxidative reaction.
The electrocatalysed oxidation of histamine on a screen printed electrodes was investigate for the purpose
of its amperometric determination in flow injection analysis. Histamine is oxidized by the mediator,
which in turn is re-oxidized electrochemically. The resulting histamine sensor showed a linear dynamic
range up to 10 mg/L with a detection limit (3σ) of 0.2 mg/L (E= - 0.1V) and 0.3 mg/L (E= -0.15V),
respectively. The repeatability was 5.7 % RSD (n = 10 measurements), the reproducibility 14 % (n = 5
sensors). The sensor was used to quantify histamine in a food samples.
Keywords: Amperometric determination, Sensor, Histamine, Rhenium dioxide

